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debat
Store legedag. Klovn stjal
for meget opmærksomhed
Tommy Simmenæs,
Vejlevej 41,
Horsens
Hvor er det ærgerligt, at
overskriften fra weekendens supergode arrangement i Mimersgade er, at
en klovn måtte på skadestuen.
Ja, der var en episode
med klovnen, men skriv
dog hellere om alle de
børn, der havde en super
god dag. Skriv om alle de
børn, der prøvede at sprøjte med en rigtig brandslange, om de børn der fik lov
at sidde i en politibil, fik en
tur bag på en motorcykel.
Glæden når drengene og
pigerne scorede mål i fod-

boldkampen mod betjente
og brandmænd, mens
Achibald heppede og delte
karameller ud. Glæden og
lyset i øjnene på børnene
når de kastede en tennisbold, ramte rigtigt og blev
belønnet med en flødebolle, eller om glæden når lykkehjulet ramte et tal, så det
udløste en præmie.
Jeg kunne blive ved med
at opremse positive oplevelser for både børn og
voksne, men fokus skal
være på det ene faktum, at
en klovn og en mor har en
uoverensstemmelse. Hvad
er det for en sensationshungrende verden, vi lever
i? Herfra skal ser lyde en
kæmpe tak til holdet bag
denne dag.

Trafik. Udnyt nødsporet
Søren Erik Pedersen,
medlem af Skanderborg
Byråd, Venstre,
Vidkærvej 13,
Nørre Vissing,
Skanderborg
Nødspor skal lette morgentrafiken….
Dette er overskriften på
et trafikforsøg på Hillerødmotorvejen jvf. TV2 Nyhederne. Et forsøg hvor nødsporet inddrages om morgenen for at få trafikanterne hurtigere frem. Opsatte

informationstavler fortæller hele tiden, om der må
køres i nødsporet og med
hvilken hastighed, der må
køres på strækningen. Hastigheden skal reduceres,
når nødsporet inddrages.
Lad os få dette forsøg til
vores østjyske motorvej til
strækningen fra Horsens til
det nordlige Aarhus.
Hermed en appel til vores østjyske borgmestre
om at komme i dialog med
Vejdirektoratet, så vore
mange trafikanter kan få
en god start på dagen.

Forslag. For let, Harboe
Morten Kristensen,
medlem af Vejle Byråd
for SF,
Poppelvang 3
Børkop
Peter Harboe (Liberal Alliance) har i flere læserbreve
peget på nødvendige besparelser i Vejle Kommune.
Men jeg synes, vi mangler nogle mere konkrete
forslag, og jeg skal derfor

foreslå, at Peter Harboe fra
Liberal Alliance nu fremlægger besparelsesforslag
med økonomi og hvilke
konsekvenser, det indebærer.
Alt andet er for billigt, og
LA må jo have foretaget
nogle beregninger, når de
vil erstatte dækningsafgiften med besparelser.
Og kom nu ikke med en
udregning om, hvad SF vil
og gør, men kom med jeres
konkrete spareforslag.

Erhvervsstøtte. Bare rolig, Dyhr
Birgit Skovgaard,
på vegne af Maren Spliid
Gruppen,
Snerlevej 7,
Horsens
Kristian Dyhr er angiveligt
bekymret
for, at dækningsafgiften kun sænkes 1,5 promille i 2014,
og hvorvidt
de såkaldt røde partier vil
droppe den nyligt lancerede
aftale vedr. job og dækningsafgift efter valget.
Til gengæld glæder Dyhr
sig over, at borgmesteren
lytter mere til dem i Venstre
end til sit bagland.
Vi i Maren Spliid Gruppen
har ingen holdning til, hvem
borgmesteren lytter mest

virksomhederne ikke skal
belønnes i hoved og r.., sådan bare fordi nogen synes.
For alle andre grupper i det
danske samfund hedder det
”noget for noget”.
Vi fremførte, at virksomhederne kun kan belønnes,
hvis de trækker arbejdspladserne hjem til Danmark
igen. Noget for noget. En
eventuel belønning (nedsættelse af dækningsafgift
og selskabsskat for den sags
skyld) skal stå i forhold til
indsatsen og dermed gevinsten for det danske samfund.
Vi mener ikke, Kristian
Dyhr behøver være bekymret for aftalens længde. Hvis
virksomhederne vil tage deres ansvar, er aftalen jo en
gevinst for alle, og hvorfor
så ikke fortsætte? Og vil de
ikke - ja, så er der jo ingen

idé i, at Kristian Dyhr og resten af Venstre nurser et erhvervsliv, som ikke vil samarbejde til samfundets bedste.
Om der så er tale om et
valgudspil eller ej? Sund fornuft er det jo, og Venstre
kunne jo have gjort det samme. Det sker indimellem, at
ideer føres frem i HF - det
kan være en ren gavebod til
ingen penge. Det koster
næppe heller at nævne ideens ophav.
Vi har brug for flere arbejdspladser i kommunen,
og her har virksomhederne
et ansvar. Men det gælder
også den anden vej rundt,
hvorfor vi borgere skal købe
dansk og også helst lokalt. Vi
skal alle samarbejde til samfundets bedste - ikke kriges
for egen vinding.

Lavere skat. Et tyndslidt konkurrenceparameter
Morten Skovlund,
kandidat til Vejle Byråd,
Socialdemokraterne,
Sleldeparken 26,
Vejle
I mandagens Folkeblad går
Liberal Alliances (LA) Peter
G. Harboe i rette med De Radikales Niki Gades ellers gode argumentation om, at en
fjernelse af dækningsbidraget for virksomheder i Vejle
Kommune vil betyde tab af
op mod 170 kommunale arbejdspladser.
Intet nyt i at Liberal Alliance også i Vejle taler varmt
for, at der her skal ske voldsomme angreb på de kommunale budgetter.
Dette så til gengæld for at
begunstige erhvervslivet
yderligere - med hele 216 kr.
pr. dag til hver virksomhed!
Den kendte argumentation er, at Vejle Kommune
kun ved hjælp af lavere skat
kan blive mere attraktiv for
virksomhederne.
Peter G. Harboe bruger
som argument, at vi her i
kommunen de sidste år har
mistet flere arbejdspladser
end nødvendigt.
Enig, vi har mistet flere
end nødvendigt. Men det er
alene Vejle Kommunes an-
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til, men denne utraditionelle konstruktion lyder ikke
som en af Venstres ideer.
Venstre har vel os bekendt,
ligesom
Konservative,
Dansk Folkeparti og spidskandidaten for Liberal Alliance, været ude i et ønske
om den totale gavebod i forhold til kommunens virksomheder.
I maj i år lagde vi, Maren
Spliid Gruppen, i et læserbrev i Folkebladet med overskriften ”Støtte og krav til
virksomheder” op til, at
”noget for noget”-tanken
også er gældende, når det
handler om vore virksomheder.
Vores begrundelse var, at
de danske virksomhedsejere/bestyrelser ikke er uden
ansvar i antallet af arbejdsløse danskere. Slet ikke. Vi
mente - og mener stadig - at

”Hvis vi følger de liberales store ønske om,
at der i vores kommune skæres helt ind
til benet i den offentlige velfærd, er jeg
ikke i tvivl om, at vi ikke vedbliver med at
være attraktiv bostedskommune.”
MORTEN SKOVLUND

svar, da den har sat et jobmæssigt overskud i det private overstyr ved at fyre
kommunalt. Så lige præcis i
Vejle Kommune holder den
påstand simpelthen ikke.
Det har intet med skatteniveauet at gøre.
Som socialdemokrat mener jeg, at der i disse år særligt fra de liberales side er en
overdreven og ukritisk tillid
til, at lavere skat får virksomheder til at sprænges af
vækst.
At lavere skat alene skaber
flere arbejdspladser. Nok ikke mange tror i virkeligheden tror på, at ekstra 216 kr.
om dagen i skattelettelse til
virksomhederne vil skabe et
sjældent set beskæftigelsesboom i Vejle og omegn!
Lavere skat alene er og bli-

ver et tyndslidt konkurrenceparameter.
Ingen tvivl om at vi som
kommune hele tiden skal
gøre os attraktive.
Men ikke kun over for
virksomhederne, men i særdeleshed også over for de
borgere der allerede bor og
gerne skulle bosætte sig i
Vejle Kommune. Hvis vi kan
fastholde og tiltrække dygtige og kvalificerede borgere
til kommunen, er vi også attraktiv at drive virksomhed
i.
Hvis vi følger de liberales
store ønske om, at der i vores kommune skæres helt
ind til benet i den offentlige
velfærd, er jeg ikke i tvivl
om, at vi ikke vedbliver med
at være attraktiv bostedskommune.

Når daginstitutionstilbuddene, folkeskolerne, kulturog fritidstilbuddene i Vejle
skal lide yderligere for LAs
spareiver, ja - så er det ikke
længere attraktivt at bo og
bosætte sig i kommunen for
de borgere, som virksomhederne efterspørger.
Potentielle nye og nuværende borgere vil søge til andre mere attraktive kommuner, med gode og trygge servicetilbud - og i bedste fald
pendle til arbejde i Vejle.
Og dette påvirker som bekendt ikke kommuneskatten
i positiv retning!
Som socialdemokrat er
jeg helt enig i, at vi som kommune løbende skal se på,
hvordan vi kan få mere velfærd for de kommunale kroner.
Men det skal ske på en
måde, så de kommunale tilbud i højere grad end nu,
skaber tryghed for den enkelte, barn, voksen og ældre
- stærk som svag.
Og hvor de penge der frigøres, atter skal bruges til at
sikre vores fælles velfærd i
hele Vejle Kommune. Kun
på den måde bliver vi atter
attraktiv bosætningskommune for borgere og virksomheder - frem for trist
pendlerkommune.

