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debat
Digitalt. Borgerservice
uden service
Kay Lise Evald Petersen,
Gartnervangen 44,
Brædstrup
Indtil sidste uge blev borgerne, når de henvendte
sig til Borgerservice på rådhuset i Horsens, mødt af en
medarbejder i form af et
rigtigt levende menneske.
Men det er slut. I stedet bliver man nu mødt af en
edb-skærm, hvor man må
betjene sig selv.
Når man tænker på, at
det i stort omfang er mennesker uden særlige edbkundskaber, som har behov for at henvende sig
personligt på rådhuset, er
det en grov tilsidesættelse
af borgerne, som her er
sket.
Kommunen er et fællesskab af og for alle borgerne. Og rådhusets Borgerservice bør derfor være det
sted, hvor borgerne netop
møder fællesskabets service - især for alle de medborgere, som ikke har mulighed for at betjene sig
selv hjemmefra via computeren.
Borgerservice er indgangen til f.eks. alle de sociale
ydelser og derfor et sted, vi
alle på et eller andet tidspunkt har behov for kontakt til - mange gange med
dybt personlige og måske

alvorlige problemer, hvorfor det er en ufattelig menneskefjendsk tankegang, at
den eneste indgang til
hjælp fra fællesskabet er
en kold og upersonlig edbskærm.
Det er fint og godt, at alle
de borgere, som mestrer
edb kan betjene sig digitalt.
De rationaliseringer og
lettelser, teknikken giver
mulighed for, skal vi bestemt ikke undlade at gøre
brug af. Men vi må ikke i
iveren for at gøre alt digitalt se bort fra den store
gruppe medborgere, som
ikke mestrer den nye teknik.
Vi er alle en del af fællesskabet, og det må derfor
være fællesskabets - kommune og stat - forpligtelse
at tilgodese alle borgerne.
Også de uden edb-kundskaber, hvoraf mange måske har mere behov for fællesskabet end alle de velbjergede, som også er med
på den nye teknik.
I torsdags klippede borgmesteren snoren til den
nye digitale skranke og bød
på kaffe og kage. Snoren
burde have været af sort
sørgebånd og kaffebordet
gravkaffe over endnu et
område, hvor samfundet
viser et menneskeværdigt
ansigt.

Indgreb. En stående trussel
mod Danmark
Karsten Holt Larsen,
Haraldsgade 13,
Vejle
Forholdet mellem statsminister Helle Thorning-Schmidt og lærerformand Anders Bondo Christensen er
som forholdet mellem kejser Tiberius og Caligula.
Det er bestemt ingen tilfældighed, at den fanatiske
socialdemokrat
Helle
Thorning-Schmidt har ønsket at standse lærerkonflikten, før folkeskoleskolelærerne er bragt i knæ.
Lærernes utømte strej-

kekasse udgør nu en stående trussel mod Danmark.
Lærerens usvækkede
kampkraft er som en giftslange i danskers kurv, som
de fanatiske venstreorienterede folkeskolelærere
kan bruge mod befolkningen.
Og det er præcis, hvad
Socialdemokraterne ønsker. I en tid hvor Danmark
ellers har brug for orden
og stabilitet.
Det er Helle ThorningSchmidt fuldt og helt bevidst om. Derfor handler
hun, som sket er.

Skanderborg. Penge er lånt af borgerne
Jens Erik Sørensen,
medlem af
Skanderborg Byråd,
Venstre,
Gl Ryvej 2,
Hørning
Finn Sander Jensen gentager
i et debatindlæg 24.
april sin udlægning af
Skanderborg Kommunes øko-

af veje og kommunale bygninger været udført på absolut minimum. Det har medført, at værdien af de kommunale veje er reduceret
med over 200 mio. kr.
Der er påbegyndt asfaltrenovering med en 15 års aftale, hvor ”der lånes” meget
asfalt nu og afdrages i hele
perioden. Der vil dog stadig
efter det ”lån” være nettonedslidning af vejenes værdi.
FSJ glæder sig over den
styrkelse af kassebeholdnin-

gen, der gør det muligt at
bygge nyt administrationscenter og dobbelthal på Fælleden, uden at kommunen
skal optage lån til byggeriet.
Venstre i Skanderborg
Kommune har modsat Socialdemokraterne den opfattelse, at provenuet fra
skatteforhøjelsen samt den
manglende vedligeholdelse
af veje er penge, der er lånt
af borgerne, og som Venstre
har stor ydmyghed og ansvar overfor.

Østarbejdere. Otte pct. skat for arbejde i Danmark
Hans Kristian Skibby,
folketingsmedlem,
Dansk Folkeparti,
Sikavej 23,
Tørring
Danske virksomheder udnytter det
danske skattesystem til
gavn for stigende østeuropæisk
arbejdskraft. TV2 har afsløret,
hvordan eksempelvis rengøringsselskabet Kirsteins ApS
rekrutterer medarbejdere
fra Polen og lokker med, at
medarbejderne slipper med
at betale otte pct. i skat. Det

kan nemlig lade sig gøre,
fordi medarbejderne kun arbejder i Danmark i et halvt
år og opnår et stort skattefradrag på omkring 70.000
kr., så de reelt kun skal betale arbejdsmarkedsbidraget på otte pct.
Det siger sig selv, at ingen
danske lønmodtagere kan
konkurrere på disse vilkår,
eftersom de dels er nødt til
at arbejde hele tiden og dels
skal forsørge deres familie i
Danmark - vel at mærke til
danske priser.
Når danske firmaer ”markedsfører” skattesystemet
på denne måde, svarer det i
virkeligheden til en form for
grænsehandel med arbejdskraft - blot inden for landets

grænser. Det grænser til det
kyniske, og skatteminister
Holger K. Nielsen og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen skal efter DF’s anbefaling overveje, hvor skattereglerne kan ændres.
Det er jo dybt problematisk, at øst-arbejdere kan
bruge hele skatteårets personfradrag, beskæftigelsesfradrag og befordringsfradrag for efter seks måneder
at rejse hjem igen og leve
godt af indkomsten ved at
have sparet den danske indkomstskat og blot bidraget
med otte pct. i arbejdsmarkedsbidrag.
Derfor forventer jeg, at de
to ministre vil tage stilling til
problematikken og komme

med et bud på, hvad regeringen vil gøre for at imødegå udviklingen.
Flere og flere arbejdspladser forsvinder ud af danske
hænder. Det gælder ikke
alene de mange arbejdspladser, som flyttes til udlandet, men også arbejde i
Danmark, som burde udføres af de mange ledige danske borgere.
I DF er vi bekymrede over,
at der det seneste år er kommet over 10.000 nye øst-arbejdere til Danmark, hvorimod der desværre ikke er
kommet 10.000 nye arbejdspladser.

Lockout. Intet bliver helt som før
Alex Vejby Nielsen,
Nyvej 2a,
Vejle,
Morten Dalegaard Koch
Skovlund,
Sleldeparken 26,
Vejle
Man skal aldrig true med at
gå. Man skal blive - og blive
hørt!
Det danske samfund har i
næsten fire uger været kastet ud i en konflikt, der har
trukket dybe spor mellem
ellers gode venner.
Frustrationerne har været
mange - ikke mindst blandt
de, der er hårdest ramt af
lockouten, lærerne.
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nomi. Det er ifgl. FSJ Jørgen
Gaardes fortjeneste, at kommunes kassebeholdning er
styrket. FJS bragte de samme synspunkter tilbage i
marts 2013 i et tidligere indlæg.
Fakta er: 200 mio. er ved
udgangen af 2013 tilført kassebeholdningen som resultatet af den skatteforhøjelse,
som blev vedtaget i sidste
byrådsperiode efter forslag
fra Venstre. I de tre første år
med Jørgen Gaarde som
borgmester har vedligehold

Og med rette. For konflikten ramte hårdt og virkede
urimelig for de lærere over
hele landet, der indtil konfliktens start hver eneste dag
løftede en stor og vigtig opgave.
Dette arbejde blev som
med et pennestrøg ikke længere godt nok!
I Vejle Kommune ramte
lockouten dobbelt hårdt.
Som noget særligt for vores
kommune har der gennem
de seneste år nemlig været
trukket særskilt store veksler på vores lærere - med et
undervisningstimetal over
landsgennemsnittet. Derfor
virkede det som en kold
klud i ansigtet.

Vi socialdemokrater i Vejle Kommune forstår godt jeres frustration. Gennem den
tid, konflikten har varet, har
vi som parti ikke gemt os,
men ved flere lejligheder
stået på mål for de frustrationer, der har behov for en
adresse.
Børne- og ungeudvalgsformand Dan Skjerning har i
flere omgange i ord og tale
taget lærerne som medarbejdere i kommunen i forsvar og tilkendegivet, at det
ikke kan lade sig gøre at
presse mere ud af citronen.
Vores borgmesterkandidat,
Søren Peschardt, har ligeledes stillet op og ikke gemt
sig i bekvemmelighedens

navn. Han har blandt andet
stemt hårdnakket imod tilbageholdelsen af lærernes
feriepenge.
Konflikten er nu afsluttet.
Vi glæder os til sammen
med jer at gøre en god folkeskole endnu bedre. Vi tør
godt sige, at intet nok bliver
helt som før. Men vi vil gøre,
hvad der står i vores magt
for, at fremtiden i Vejle Kommunes skoler skal tegne lys
- med børnene i centrum og
i fortsat respekt for jer som
faggruppe.
Uden jeres opbakning bliver det meget, meget, meget
svært.

