Annette Lind
September 2012
Indhold
Indledning

1

Finansloven 2013:
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Socialdemokraterne klar med
hjælp til de unge

Kære modtager af mit nyhedsbrev
Danmarkshistoriens største spejderlejr i Holstebro
I uge 30 var både Holstebro og Struer kommune klædt i
spejdernes grønne, blå og gule farver. Her emmede af liv og
positivitet og spejderlejren var en stor succes. I Vestjylland kan
vi glæde os over, at vi var værter for Danmarkshistoriens største
spejderlejr med over 37.000 deltagere. Og vi kan glæde os over,
at den blev en kæmpe oplevelse – både for spejderne, for os der
bor her og for de tusindvis af frivillige, der var med til at gøre
lejren mulig.
Lejren var åben for alle, og jeg var selv i lejren af flere omgange.
Dels til officielle arrangementer og dels som borger bl.a. til den
kæmpe åbningsfest. Efter mange forespørgsler til statsministeriet
lykkes det heldigvis, at få Helle Thorning Schmidt til at deltage
sammen med både de danske spejdere og de internationale
gæster i den store fælles sommerlejr.ccccccccccccccccccccccccccc
Helles besøg blev en stor succes. Hun gik smilende, hjertevarm
og entusiastisk rundt blandt de mange spejdere. En gruppe
drenge tilbød statsministeren en makrelmad, som hun spiste med
velbehag. Der blev drukket tunesisk kaffe med kaffegrums, og en
glad dreng lovede Helle, at hun ville få en ostemad, hvis bare hun
ville komme igen.vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Ulfborg Marked
Traditionen tro er der mange folkelige arrangementer hen over
sommeren. Et af dem jeg holder særligt af er Ulfborg Marked,
hvor Socialdemokraterne som sædvanligt var på pletten i uge 33.
Og ligesom de forrige år, havde vi de øvrige politiske partier som
naboer på markedspladsen. Det skaber en god stemning, men
også godmodige politiske drillerier om, hvem, der kan farve
gaden mest rød eller blå med balloner og flag.

Her ses jeg med Helle Thorning
Schmidt under hendes besøg på
verdens største spejderslejr i
Holstebro
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I år havde jeg lavet en konkurrence om ”Den danske model”. I
”Tips en femmer” kunne man bl.a. svare på spørgsmål angående
strejkeretten og mindsteløn. Samtidig fik vi en god snak med
markedsgæsterne om arbejdsforhold og konfliktsager. Over 100
udfyldte tipskuponen, og de mange flotte præmier fik hurtigt ben
at gå på.
Lokalt besøg på Christiansborg
Rigtig mange mennesker kommer på besøg på Christiansborg.
Forleden var 50 lokale FOA-medlemmer i København og slog et
smut forbi Borgen. Samme dag fik jeg besøg af min søns klasse
fra Holstebro Elitesport. Begge besøg var noget helt særligt.

Her ses konkurrencen om ”Den
danske model” på Ulfsborg
marked

Forsvarets tur til Grønland
I sidste uge var jeg med Forsvarsudvalget i Grønland. Som
næstformand for Forsvarsudvalget og beredskabsordfører har
Arktis min helt særlige interesse. Arktis bliver efterhånden et
internationalt fokusområde, og vi skal uden tvivl bruge både tid og
kræfter her de kommende år.
Efterhånden som isen smelter i Grønland, vil der være både større
tilgængelighed
og
interesse
for
området.
Derfor
vil
klimaforandringerne
også
betyde
stigende
aktivitet
i
skibstrafikken, og der er ingen tvivl om, at opgaverne i havet
omkring Grønland bliver rigtigt store. Det kommer vi naturligvis til
at bruge energi på, men allerede nu er Grønland et enormt
område, der er 50 gange større end Danmark.
Forsvarsudvalget var i Grønland for at se på de opgaver, som det
danske forsvar løser i det arktiske område. Det drejer sig bl.a. om
overvågning og suverænitetshævdelse med skibe, fly og
slædepatruljen SIRIUS. Forsvaret udfører også fiskeriinspektion,
bistår det grønlandske samfund og har ansvaret for
havmiljøindsatsen uden for 3 sømilegrænsen. Endelig bidrager
forsvaret til løsning af eftersøgnings- og redningsopgaver med de
skibe og fly, der er i området.
Det meste af flyvningen blev taget i et af forsvarets Herculesfly.
Det er selvfølgelig spændende at flyve i sådan et fly, men samtidig
ikke særlig komfortabelt med nedklappede stole og meget
motorstøj.

Besøg hos Siumutlederen Aleqa
Hammond. Bjarne Laustsen og
jeg.

Rejsen til Grønland var både god og lærerig. Udvalget fik stor
indsigt i klimaændringerne og de udfordringer der er ved at bo,
leve og udøve militære opgaver i ekstreme forholde.
Motorvejen kommer
Motorvejen mellem Herning og Holstebro kommer! Så enkelt kan
det siges, og så enkelt er det blevet sagt fra socialdemokratisk
side – af undertegnede, af transportminister Henrik Dam
Kristensen og af finansminister Bjarne Corydon.
Vi har intense drøftelser i gang for at finde pengene til
motorvejen. Der er nemlig ingen tvivl om, hvor vigtig motorvejen
er for vores lokalområde, for vækst og for arbejdspladser.

Side 2

Det er mere end, hvad man kan sige om 10 år med VKO ved
magten. Og i modsætning til Venstre, har vi rent faktisk taget
ansvar for motorvejen i stedet for at love en masse og i stedet
gøre ingenting. Vi ønsker at finde en holdbar løsning. For salg af
danske succeser, som Danske Spil og dele af Serum Instituttet,

I løbet af S-R-SF’s første regerings år, har vi allerede taget det
første skridt til en motorvej med gennemførelsen af den nødvendige
VVM undersøgelse.

Jeg besøgte også station
Metersvig i Østgrønland

Det er mere end, hvad man kan sige om 10 år med VKO ved
magten. Og i modsætning til Venstre, har vi rent faktisk taget
ansvar for motorvejen i stedet for at love en masse og i stedet gøre
ingenting. Vi ønsker at finde en holdbar løsning. For salg af danske
succeser, som Danske Spil og dele af Serum Instituttet, der hvert år
giver penge til statskassen, vil rent ud sagt være som at tisse sig i
bukserne for at holde varmen. I regeringen vil vi i stedet bygge
motorvejen med en bæredygtig finansiering.

Finansloven 2013: På vej mod et stærkere
Danmark
Der er ingen tvivl om, at den største udfordring som vi i dag står
overfor
er
manglen
på
vækst.
Men
med
regeringens
finanslovsforslag for næste år tager vi et afgørende skridt mod et
bedre Danmark. Det gør vi med et finanslovsforslag, der holder
arbejdsløsheden i skak, skaber fremgang og samtidig viderefører en
ansvarlig økonomisk politik. Det betyder, at vi allerede i 2013 kan
halvere det offentlige underskab og samtidig skabe 21.000 nye
arbejdspladser.
Her kan du læse en kort gennemgang af hovedinitiativerne i
regeringens finanslovsforslag for næste år:

Regeringen har netop fremlagt
sit finanslovs-forslag for 2013:
”På vej mod et stærkere
Danmark”

Nye arbejdspladser. For regeringen er det den absolutte
hovedprioritet at holde arbejdsløsheden i skak og skabe nye
arbejdspladser. Derfor foreslår vi en ungepakke, der skal hjælpe
unge uden uddannelse i gang og få unge nyuddannede ind på
arbejdsmarkedet. Det betyder også, at regeringen vil investere 6,5
mia. kr. i nyt universitetsbyggeri for at sikre, at der er
uddannelsespladser til alle. Hertil kommer et reelt uddannelsesløft
til de mange tusinde arbejdsløse, der i dag må nøjes med endeløse
jobsøgningskurser.
Vi forsætter samtidig kickstarten af økonomien gennem
investeringer i erhvervslivet og grøn infrastruktur for op mod 20
mia. kr. Det betyder lavere takster for tog og bus, udvidelse af
Metrocityringen, dobbeltspor Vojens-Vamdrup og el-drift på
jernbanen Esbjerg-Lunderskov. Men vi stopper ikke her.
Regeringen har nemlig indgået en historisk energiaftale, der
medfører private og offentlige investeringer for mellem 90 og 150
mia. kr. frem mod 2020.
Helt konkret indeholder aftalen en
ambitiøs målsætning om, at Danmark allerede i 2050 skal være
omstillet til vedvarende energi. Hertil kommer en målsætning om at
reducere CO2-udledningen med knap 35 pct. inden år 2020 og et
mål om at reducere det samlede energiforbrug med 12 pct. i 2020 i
forhold til 2006.

Mere og bedre uddannelse. Med finanslovsforslaget vil
regeringen tage fat på at opgradere uddannelsesindsatsen. Målet
er, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre mindst en
ungdomsuddannelse og 60 pct. en videregående uddannelse. Med
finansloven investerer vi derfor 2,9 mia. kr. i at gøre den næste
generation til den dygtigste nogensinde. Herudover investerer vi
500 mio. kr. til et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne og 180
mio. kr., så vi kan videreføre de initiativer fra praktikpladsaftalen,
der alene i 2012 skabte 10.400 nye praktikpladser.
Vores fælles velfærd. Vi mener ikke, at svaret på krisen er at
skære ned og nedbryde velfærdssamfundet, som vi så det under
den tidligere VK-regering. Tværtimod viser vi med en
merinvestering på 1,4 mia. kr., at Danmark har en regering, der
prioriterer danskernes sundhed højt. Med finansloven styrker vi
derfor psykiatrien med et historisk løft, der betyder en længe
ventet ligestilling af psykisk og fysisk sygdom. Med finansloven
indfører vi også en garanti for hurtig diagnose og behandling. Det
betyder, at alle patienter fremover skal være udredt inden for en
måned eller have en plan for det videre udredningsbeløb. Samtidig
betyder den nye behandlingsgaranti, at de sygeste patienter bliver
behandlet før de mindre syge. Endelig stiller vi skarpt på de
500.000 danskere, der i dag står udenfor arbejdsmarkedet på
grund af dårligt helbred. Vi investerer derfor massivt i en
forebyggende indsats på arbejdspladsen, så færre borgere må
forlade arbejdsmarkedet før tid.
Vi tror på, at en aktiv indsats er vejen frem – vækst skal skabes og
ikke ventes på! Derfor har vi fremlagt vores forslag til en finanslov,
der udstikker en ansvarlig økonomisk kurs på vej mod et bedre og
sundere Danmark.
Du kan læse hele finanslovforslaget her.

Socialdemokraterne klar med hjælp til de
unge
For bare tre år siden kunne Lars Løkke stolt fastslå, at hans 19årige søn og dennes jævnaldrende ikke kendte til begrebet
ungdomsarbejdsløshed. I dag er realiteten en anden. Over 40.000
unge står netop nu uden arbejde, mens 100.000 danskere under
30 år lever af en overførselsindkomst. Med andre ord, er ingen
gruppe blevet ramt hårdere af krisen end de unge.
Heldigvis har Danmark fået en ny regering der ved, at
ungdomsarbejdsløsheden er den største udfordring, som vi står
overfor. Vi vil have de unge i gang hurtigst muligt, fordi vi ved, at
det kan præge dem resten af deres arbejdsliv, hvis de først
begynder på offentlig forsørgelse.

Derfor har regeringen fra dag ét gjort, hvad vi kunne for at sikre de
unge arbejde eller udannelse. Vi har skabt 10.400 nye
praktikpladser, så de unge får en reel mulighed for at færdiggøre
deres erhvervs-uddannelse. Samtidig har vi kickstartet økonomien
med en vækstplan og skaber dermed 8.000 nye arbejdspladser i år
og 8.000 nye arbejdspladser næste år. Og med finansloven for
næste år fortsætter vi af samme spor. Der er nemlig kun en vej,
hvis vi vil skabe varige arbejdspladser og hindre ungdomsarbejdsløshed, og det er at skabe vækst. Men vores hidtidige initiativer kan
ikke stå alene. Derfor er regeringen nu på vej med en ambitiøs
ungdomspakke.

Her ses endnu et billede fra Helles
dejlige besøg i spejderlejren

Helt konkret vil ungdomspakken indeholde en række initiativer, der
skal få op mod 7.000 unge i gang med en uddannelse eller ind på
arbejdslivet. Det betyder særlige brobygningsforløb til fagligt svage
unge, en bedre voksenlærlingeordning og en uddannelsespulje for
langtidsledige ufaglærte og faglærte. Samtidig er det vigtigt for
regeringen, at vi aktivt involverer og forpligter arbejdsmarkedets
parter i håndteringen af ungdomsarbejdsløsheden. Derfor lancerer
vi en tilskudsordning for små og mellemstore virksomheder, der
ansætter nyuddannede unge.
Endeligt indfører vi en udvidet og styrket jobrotationsordning. På
den måde skaber vi mulighed for, at virksomheder kan sende deres
medarbejdere på efteruddannelse og i mellemtiden ansætte en ung
ledig som vikar. Det vil skabe plads til, at de unge kan komme ind
på uddannelsesvikariater og samtidig være til gavn for samfundet.

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!

