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Job. Vejle Kommune må vise
vejen
Morten Skovlund,
kandidat til Vejle Byråd,
Socialdemokraterne,
Sleldeparken 26,
Vejle

Bjarne Corydon er samfundets mest magtfulde mand, viser en analyse i Berlingske.

Beskatning. Mangel på logik
Ebbe Nygaard,
Thyregodvej 56,
Give
Der er store modsætninger
mellem de politiske intentioner og de konkrete virkninger af de gennemførte love.
Da man i 1962 indførte
oms (senere moms), blev
den indført som en forbrugsbegrænsende foranstaltning. Nu hvor man ønsker gang i forbruget, ville
det være let at sænke momsen som en forbrugsstimulerende handling. Når man
ønsker at begrænse forbruget af tobak, alkohol, sukker, fedt, biler og brændstofm, belægger man det
med store afgifter.
Hvor er så det fornuftige i
at belægge arbejdet med en
byrde på 50 pct. i indkomstskat, når man ønsker en høj
beskæftigelse?
Indkomstskatten er reelt
en afgift på at bytte arbejdsydelse eller købe andres arbejde og produktion. En
skat på alt det positive og
nødvendige for, at et samfund kan fungere. En økonomisk hindring for, at borgene frit kan udnytte sine
medborgeres viden og evner bedst muligt. En konkurrenceforvridende byrde
for virksomhedsejerne og
lønudhuling for lønmodtagerne.
Det er nu 51 år siden, omsen - og 112 år siden indkomstskatten - blev indført,
så jeg synes, det er på tide at
foretage en evaluering af,

”Hvor er så det fornuftige i at belægge
arbejdet med en byrde på 50 pct.
i indkomstskat, når man ønsker en høj
beskæftigelse?”
EBBE NYGAARD

hvorvidt det var en klog beslutning at indføre disse
skatter til at dække samfundets udgifter.
I dag er der kun få, der
kan forestille sig et solidarisk velfærdssamfund uden
moms og indkomstskat. Det
jeg kunne ønske mig er nu
også mere et retfærdigt velstandssamfund, hvor behovet for velfærd er mere begrænset.
Min konklusion er, at
moms og skat skaber fattigdom (kapitalmangel). Penge
er en værdimåler for arbejde og et byttemiddel. Når
pengenmængden halveres i
hver bytteproces, skabes
der hele tiden systematiske
underskud (lånebehov), der
for de fleste borgere samles i
boliglån, billån eller en kassekredit. For de økonomisk
svagere stillede borgere er
konsekvensen også de dyrere forbrugslån. For de endnu svagere stillede endnu
dyrere lån for at eksistere
eller et urimeligt lavt forbrug.
Hermed er det ikke de
brede skuldre, der bærer de

store byrder. Hvis vi analyserer et boliglån, vil vi se, at
den akkumulerede skattebyrde langt mere end fordobler byggeprisen. Så et
hus til en mio. stiger til to
mio. kr. Dertil lægges 25 pct.
moms, i alt 2,5 mio. Det er,
hvad jeg vil kalde for 1,5
mio. kr. privatiseret statslån.
En stor ekstra renteudgift,
som boligejeren de kommende 25 år må betale til
kapitalsystemet.
Havde man lyttet til økonomerne og vismændene,
der de seneste 20-25 år har
anbefalet øget boligbeskatning, kunne de samme penge have finansieret en større
skattelettelse til gavn og
glæde for hele samfundet.
Tilmed kunne det have minimeret boligboblen og den
deraf opståede boligkrise.
En god bolig er en nødvendighed for at kunne fungere i et moderne samfund.
Den er også et investeringsobjekt, man kan forbedre og
spare op i. Det er både legalt
og positivt for hele samfundsøkonomien. Men boligen er også et emne for spe-

kulanter. Det finder jeg ikke
legalt. Her vil en høj årlig afgift fjerne gevinstmuligheden ved boligspekulation,
da prisen vil kunne holdes
stabil ved en konjunkturbestemt variabel beskatning.
Desværre vil de valgte politikere intet ændre. Den blå
blok vil beskytte boligejeren
mod statslig beskatning,
men taler ikke om renteudbytning. Det er penge, som
kunne være betalt til fællesskabet, men har nu i stedet
udlånskapitalen som modtager. Den røde fløj vil bevare
indkomstskatten til at finansiere velfærd til den fattigdom, som opstår af selvsamme system.
Hvor er logikken?
Nu er det ikke selve boligen, jeg anbefaler at beskatte, men grunden boligen ligger på. I praksis er det en
gratis skat, da den forhindrer en tilsvarende renteudgift i at opstå. Tilmed er snyd
og unddragelse ikke mulig.
Dansk arbejdskraft og
danske virksomheder vil få
mere lige konkurrencevilkår
med virksomheder, der er
multinationale eller har
adresse i et skattely. Jeg vil
anslå, at der er en årlig gevinstmulighed af en to- måske trecifret miliardstørrelse, som kan anvendes til reel
skattelettelse. Det er derfor
både uklogt og urimeligt at
lægge jordværdibeskatning
for had, når det er skat og
moms, der er de mest skadelige og uretfærdige skattebyrder.
Hvor er logikken?

I ugeavisen 12. juni sender
Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard, en klar opfordring til virksomhederne
i Vejle om at tage et større
ansvar for at hjælpe ledige i
kommunen og ansætte flere. Som socialdemokrat kan
jeg slet ikke være uenig i
denne opfordring, idet den
krise, vi oplever i disse år,
har store sociale og menneskelige konsekvenser for de
mange, der rammes af ledighed.
Det paradoksale i borgmesterens opfodring er dog, at
netop Vejle Kommune har
sat et jobmæssigt overskud i
det private over styr ved at
afskedige flere offentligt ansatte, end der er kommet
private til. Således har Vejle
Kommune netto sendt 140
personer ud i ledighed. Det
er langt fra drømmen om
5000 nye arbejdspladser i
kommunen i 2020, som var
målet i udspillet det ”erhvervspolitiske forår”.
Opfordringen til virksomhederne er vigtig - ikke kun
for kommunes økonomi i
form af sparede udgifter til
ydelser, men i særdeleshed

for de mange mennesker,
der i disse år står uden for
arbejdsmarkedet, og som
for hver dag, der går, kan se
muligheden svinde yderligere.
Det er også vigtigt for den
store gruppe af unge mennesker, som i disse år må
starte deres erhvervskarriere som ledige. For disse unge ser fremtiden desværre
meget vanskelig ud. Vigtigt
for de mange, der uddannelsesmæssigt går i stå, fordi
der mangler elevpladser både inden for det offentlige
og det private.
Hver dag møder jeg mennesker, unge som ældre, for
hvem det største ønske er at
komme ud og vise, at de faktisk kan og gerne vil bidrage
til det fælles samfund.
Derfor må opfordringen
være, at Vejle Kommune viser det rette samfundssind
og får løst bare lidt op på
den spareknude, der er bundet på kommunens økonomi, og investerer i bedre service til borgerne og dermed
også flere job til de mange
dygtige, der lige nu holdes
uden for arbejdsmarkedet.
Vejle Kommune må gå forrest. Når dette sker, kan vi
for alvor som kommune
lægge velmente forventninger ud til virksomhederne.
Indtil da klinger ønsket desværre lidt hult.

Taxa-konflikt. Uforskammet
Ole Krogsgård Madsen,
Løget Center 77,
Vejle
I den standende konflikt
mellem i øjeblikket fire af
byens værtshuse og Vejle
Taxa synes der nu at foregå
en direkte chikane fra Vejle
Taxas ledelse imod de af
Vejle Taxas chauffører, der
er kommet til den konklusion, at de arbejder i et servicefag og derfor også yder
værtshusenes kunder service.
Efter min mening ligger
den slags metoder fra Vejle
Taxas ledelse tæt op ad metoder, man ser anvendt af
Cosa Nostra i Italien.
Lederen af Vejle Taxa har i
et interview erklæret, at Taxa ikke er ”samfundets
skraldemænd”!
Om denne uforskammede

udtalelse om byens værtshuskunder kan man kun sige, at den i hvert fald er original. Lederen af et privatkapitalistisk foretagende udvælger en gruppe af de mennesker, der holder foretagendet
kørende,
til
”menneskeligt skrald”.
Der må være tale om et
nybrud på det danske arbejdsmarked. Hvornår begynder
fagforeningsformænd at referere til medlemmerne som pjalteproletarer og dovendiderikker?
I stedet for denne optrapning af konflikten mellem
Vejle Taxa og i det mindste
fire pubber i byen kunne
man måske foreslå en samtale i en mere nøgtern tone
imellem indehaverne af
værtshusene og Vejle Taxa.

