
 

Vor mand på tinge……. 

 

Finn Thranum, Hou er folketingsmedlem for Venstre valgt i 
Østjyllands storkreds. 

Lokalredaktionen har haft besøg af vores lokale mand på tinge Finn 
Thranum og jeg spurgte ham: 

Hvad er den helt store forskel på, at være lokalpolitikker og 
folketingspolitikker? For det første, er det mere end et fuldtidsjob at 
være folketingsmedlem og dernæst er man hjemmefra hele ugen. 

Er der et stort arbejdspres, bliver du bombet til med sager, som du 
skal sætte dig ind i? Ja, men jeg har været med i politik i så mange 
år, at jeg har en fin struktur på mine opgaver og på min tid, alt er 
skemalagt. Men jeg får ca. 200 mails hver dag, som jeg skal 
igennem. 

Hvor meget bestemmer du selv over din kalender, jeg mener 
bestemmer du selv, hvad du vil deltage i? Ja, stort set, der er 
selvfølgelig nogle møder, som man skal deltage i, men ellers 
gennemgår jeg hver dag sammen med min sekretær, hvad der er 



af invitationer og så bestemmer jeg, hvad jeg vil deltage i og hvad 
jeg ikke vil deltage i. 

Men på tirsdag den 11.3. skal jeg og min kone Birthe til middag hos 
Dronningen sammen med alle folketingets medlemmer – det 
glæder vi os til og det bliver en kæmpe oplevelse, som vi vil nyde i 
fulde drag. 

Hvordan kan vi borgere bruge dig, som sidder så tæt på magtens 
tinde? Alle henvendelser fra mit område får ekstra opmærksomhed 
og jeg gør alt hvad jeg kan, for at bringe det videre i systemet.  

Når jeg nu er så heldig, at sidde overfor et folketingsmedlem, så vil 
jeg gerne have vished for om demokratiet fungere, man høre så 
meget på TV, så man ofte er i tvivl, så jeg spørger Finn: Oplever du 
at demokratiet fungere? Ja i allerhøjeste grad, alle 
folketingsmedlemmer bliver hørt, men det er klart, at er man i 
mindretal, så er det jo ikke den vej ordføreren drejer sit indlæg, 
men er der flere i gruppen, som mener det samme, så vil 
ordføreren også tage det med i sin formulering. 

Læs mere om folketingsmedlem Finn Thranums dagligdag og 
arbejde på Christiansborg. 
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