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Kære socialdemokrater, venner og læsere af mit
nyhedsbrev
Så er folketingsåret startet. Der findes en gammel vittighed, der gør
grin med folketingsåret og folketingsmedlemmer som mig. Den lyder:
Hvad er de fire bedste ting ved at sidde i Folketinget? Svar: juni, juli,
august og september.
Men selvom vittigheden er sjov, bygger den på en skrøne. For selvom
Folketinget først officielt åbnede i tirsdags, passer det ikke helt, at der
ikke sker noget på Christiansborg inden da. Vi fremlagde allerede
vores finanslovsforslag i august, og jeg har været tilbage på
Christiansborg siden første august.
Som I helt sikkert ved, fik vi en ministerrokade i august, hvor især
den socialdemokratiske ministergruppe blev ændret. Ministerrokaden
medførte en større omkonstituering i medlemsrækkerne. For mig
personligt blev det rigtig godt og til nye spændende udfordringer. Jeg
blev udpeget til ny formand for Folketingets Sundheds- og
forebyggelsesudvalg og partiets forbrugerordfører. Nye poster, som
jeg glæder mig meget over, fordi sundhed er kernevelfærd og et
vigtigt område for os socialdemokrater, ligesom vi også har brug for,
at partiet er forbrugernes vagthund. Samtidig fortsætter jeg som
beredskabsordfører og næstformand i folketingets forsvarsudvalg. Der
er derfor nok at se til.
Nye opgaver giver naturligt nye samarbejdsflader. Jeg har derfor
siden konstitueringen brugt masser af tid på at mødes med
interesseorganisationer, folk fra dansk forbrug og erhverv og med
forskellige folk i sundhedssektoren. Alle møderne har været givet
godt ud, og jeg har fået et godt indblik i mit nye ordførerskab og
arbejdsområder. Men det er selvsagt kun en begyndelse, for med
åbningen af det nye folketingsår begynder de spændende processer
med nye lovforslag og kernepolitik. Tiden kommer til at flyve.

Til bestyrelsesmøde i RingkøbingSkjern Kredsen. Jeg glæder mig til
vores fremtidige samarbejde.

Helle holdte en fremragende tale til
Folketingets åbning.

19. november, dagen for kommunalvalg og regionsrådsvalg,
nærmer sig ligeledes med hastige skridt. Selvom jeg ikke er
kandidat, er det alligevel en spændende tid for alle os
folketingsmedlemmer. Jeg følger forberedelserne på tæt hold og
deltager i så meget hjemme, som det overhovedet kan lade sig
gøre. Jeg har en rigtig god fornemmelse i maven og glæder mig til
at føre valgkamp både i Holstebro og også i Ringkøbing-Skjern.

Socialdemokraternes borgmesterkandidat
Ole Preiss og jeg på virksomhedsbesøg i
Skiveegnen.

Den socialdemokratiske bestyrelse i Ringkøbing-Skjern har bedt
om tæt kontakt med mig. Initiativet er taget for at få endnu
nærmere kontakt til den socialdemokratiske gruppe i folketinget
og dermed nærmere kontakt til regeringen, fordi der ikke er valgt
nogen fra området. Det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Jeg
kæmper hele Vestjyllands sag, og det gælder også RingkøbingSkjern. Fremover vil jeg derfor deltage i bestyrelsesmøder og
andre politiske arrangementer i Ringkøbing-Skjern. Jeg vil
orientere om arbejdet i folketinget, og omvendt får bestyrelsen
mulighed for at komme med ønsker og udtalelser med direkte
adgang til folketingsgruppen. Det er et samarbejde, som er med til
at gøre en forskel for Ringkøbing-Skjern, og jeg kommer meget
gerne til debatter eller arrangementer, hvor jeg kan lytte og
komme med mine indspark til et stærkere Vestjylland og et
stærkere Danmark.
Med Folketingets åbning følger også en åbningsdebat, og her
prøvede vi igen at stille Venstre og resten af højrefløjen spørgsmål
om deres nulvækst. Venstre vil nemlig fortsat ikke være ærlige
omkring konsekvenserne og de 33.000 par hænder mindre, som
deres økonomiske politik vil betyde. Det samme gælder for Dansk
Folkeparti. Deres regnestykker hænger simpelthen ikke sammen,
og vi har før set, at løfter fra DF om mere velfærd hurtigt kan
byttes for en grænsebom eller to. Det vil nok være for meget at
sige, at vi fik klare svar.
Her i mit nyhedsbrev kan du læse om vores forslag til finanslov for
2014, om togfonden og om reformen af vores erhvervsskoler.

Mange hilsner,
Min nevø, Asbjørn Lind, var med til
Folketingets åbning. Dejligt med
opbakning fra familien.
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En finanslov der gør en forskel
I slutningen af august fremlagde vi vores forslag til en finanslov
for næste år. Hvis man skal fremhæve én ting fra forslaget, er det
et stærkt fokus på arbejdspladser. Det er hjerteblod for os
socialdemokrater at sørge for, at alle danskere kan få et arbejde,
og med finansloven for 2014 tager vi et klart skridt i den rigtige
retning.
Vi skaber næste år 15.000 private arbejdspladser og muligt at
ansætte op imod til 2.000 i den offentlige sektor. Nogle af
værktøjerne er byggeriet af Storstrømsbroen og
Holstebromotorvejen. Faktisk øger vi næste år de offentlige
investeringer med 2,5 mia. kr. til i alt 44 mia. kr.
Men finanslovsforslaget indeholder også andre ting. Vi sætter for
eksempel flere penge af til kampen mod ungdomskriminalitet, og
vi gør en indsats over for nogle af de allermest udsatte mennesker
i vores samfund. Mennesker med handicap, udsatte børn og deres
familier og mennesker med psykiske sygdomme.
Nogle gange kan man undre sig over, om Venstre egentlig vil
hjælpe regeringen med at trække Danmark ud af krisen. Men det
er i virkeligheden meget enkelt. Svaret er nej. Venstres svar er
total offentlig nulvækst. Det vil føre til fyring af 24.000 offentligt
ansatte frem mod 2020. Som kontrast vil regeringens politik føre
til 9000 flere job i det offentlige. Dermed er den helt håndgribelige
forskel på regeringens og de borgerliges politik 33.000 offentligt
ansatte. Klarere kan det vist ikke siges.
Endelig sætter vores finanslov kontant ind over for social dumping.
Vi har allerede afsat betydelige midler til denne vigtige kamp. Og
fra næste år skruer vi endnu mere op for blusset. Vi lægger nemlig
op til, at vi fra 2014 til 2017 hvert år afsætter 75 mio. kr. om året
til at bekæmpe social dumping. Op gennem nullerne var vi vidne
til, at VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti bare sad med
hænderne i skødet, når udenlandsk arbejdskraft uden ordentlige
løn- og arbejdsvilkår overtog flere og flere job fra danske hænder.
Det skal vi sætte hårdt ind over for i fremtiden.
Danmark skal ud af krisen. Derfor skal vi investere – i mennesker
og i arbejdspladser. Det er vejen frem.
Du kan læse hele oplægget til næste års finanslov her (Link:
http://www.fm.dk/publikationer/2013/vaekst-og-balancefinanslovforslaget-2014/)

Bjarne og jeg på kongressen.
Finansministeren besøger Holstebro d.
7. oktober.

Vores borgmester i godt selskab.

Vi slår et slag for erhvervsskolerne
Der er brug for at styrke de uddannelser, som skal udklække
fremtidens tømrere, smede og frisører. Uddannelser som alt for
længe ikke har været førstevalget for mange unge. Frafaldet har
været for stort, og færre og færre unge har de senere år valgt en
uddannelse som faglært. Det vil socialdemokraterne rette op på, og
derfor præsenterede regeringen i onsdags en reform af
erhvervsskolerne. For i fremtiden får vi brug for flere og dygtige
faglærte.
Vores mål er klare. I dag vælger under 20 procent af en
ungdomsårgang at tage en faglært uddannelse. Det tal vil vi have
op på 30 procent i 2025. Derudover skal flere gennemføre deres
uddannelse. I dag er det kun godt halvdelen af dem, der starter på
en erhvervsuddannelse, der fuldfører den. Det tal skal op på 2/3 i
2025.

Med Marinehjemmeværnet fra Struer
til Nykøbing i kapsejladsen Limfjorden
rundt. Efter sejladsen blev der tid til
en øvelse, hvor jeg endte i fjorden
under Sallingsundbroen.

På besøg hos sygeplejerskernes
fagforening, DSR Midtjylland. Et godt
møde om det sammenhængende
sundhedsforløb.

Det er ambitiøse mål, som vil være gode for både samfundet og
eleverne på erhvervsskolerne.
Vi vil nå målene ved at bruge en række værktøjer.
 Mere overskueligt grundforløb. De unge, der kommer
direkte fra 9. eller 10. klasse får et års grundforløb og de
nuværende 12 indgange bliver lavet om til 4 overskuelige
indgange.
 Vi stiller krav til de unge. De unge skal mindst have et 2tal med sig fra folkeskolens afgangsprøve i dansk og
matematik. Alternativt kan de kvalificere sig via en
optagelsesprøve, en optagelsessamtale eller direkte med en
praktikplads.
 De unge har krav på god undervisning. De unge skal
være mere sammen med deres lærer, for det styrker deres
læring. De har krav på mindst 25 timers lærerstyret
undervisning om ugen, og så skal lærerne have
efteruddannelse i både det faglige og det pædagogiske.
 Videre uddannelse er også mulig når man har taget en
erhvervsuddannelse. Der bliver åbnet for, at de dygtigste
unge kan tage højniveaufag og EUX på mange flere
uddannelser fremover. Med en EUX får man både en
studentereksamen og et svendebrev i hånden, når
uddannelsen er gennemført.
 Fra ufaglært til faglært – hurtigere. Voksne, der ønsker
at gå fra ufaglært til faglært kan gøre det hurtigere og på et
højt fagligt niveau. De relevante kompetencer de voksne har
med sig fra arbejdsmarkedet, skal kunne give merit.
Danmark har brug for flere og dygtige faglærte. Det skal reformen
sikre, at vi får i fremtiden.
Her kan du læse mere om de øvrige elementer i reformen.

Hurtigere tog til hele Danmark
Fremtidens tog bliver hurtigere og grønnere, end nogensinde
før, takket være vores aftale om togfonden. Det er en
socialdemokratisk mærkesag at satse benhårdt på at forbedre
landets infrastruktur og den kollektive trafik, og derfor er jeg
utrolig glad for, at vi nu har fået en aftale i hus, der sikrer 28,5
milliarder kroner til bedre togforbindelser i hele landet.
Finansieringen til vores togplan har vi fået på plads sammen
med Enhedslisten og DF ved at beskatte de udenlandske
olieselskaber på samme måde som eksempelvis danske Mærsk.
Det er kun rimeligt, at beskatningen ensartes for alle, der vil
udvinde vores fælles olie i undergrunden. Venstre, der taler de
udenlandske olieselskabers sag, er åbenlyst uenige. De fører
skræmmekampagne og synes fremtiden ser sort ud med
togfonden. Men det forholder sig helt omvendt. Fremtiden ser
lys og grøn ud, når hurtige tog fremover binder vores landsdele
tættere sammen til gavn for passagerer, pendlere og danskere i
hele landet. Nye baner og elektrificerede skinner giver nemlig
også hurtigere rejsetider i landets regionaltog.

Den socialdemokratiske kongres bød på
mange glædelige gensyn og god politisk
debat.

Samtidig vil togfonden betyde tusindvis af arbejdspladser, der
sætter gang i hjulene. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
skønner, at anlæggelsen af togfonden vil skabe over 20.000 nye
arbejdspladser i hele Danmark. For der er både brug for kloge
hoveder og stærke arme, når vi skal i gang med det mest
ambitiøse trafikprojekt i Danmark i mange år. Og interessen er
fortsat stor fra udenlandske selskaber for at investere i olien i
Danmark. Faktisk mere end dobbelt så stor, som ved sidste
udbudsrunde.
Tilbage står, at Venstre vil have langsomme tog og lavere skat
til udvalgte olieselskaber. Og at vi vil have tog i susende fart og
ens beskatning. Du kan se, hvor hurtig din egen rejse bliver i
fremtiden på http://www.tjektogtiden.dk/.

Vores gruppeformand, Henrik Dam
Kristensen, og jeg efter konstitueringen. Jeg
ser frem til de nye udfordringer.

Kontakt mig
Hvis du har ris, ros, idéer eller
kommentarer, er du mere
end velkommen til at
kontakte mig:
Tlf. nr.: 33 37 40 70
E-mail: annette.lind@ft.dk
Besøg min hjemmeside her.

Klik og find mig på
facebook!

