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Efterlønsreformen
rammer hårdt i Vejle
Måske godt nyt for både
det lokale handelsliv
og for arbejdsmarkedet
: : : GODE RÅD OM PENGE
JENS MUNCK
Centerdirektør, Nykredit Vejle
Fra på mandag begynder tilbagebetalingen af efterlønsbidrag at tikke ind på konti hos de danskere, der allerede
nu har valgt at afmelde efterlønsordningen. Og ifølge
Nykredits beregninger vil en stor del af udbetalingen falde
i Østjylland, herunder Vejle. Vi bliver hårdere ramt af
efterlønsreformen end landsgennemsnittet og efterlønstilmeldte i denne del af Danmark, vil derfor være mere
tilbøjelige til at forlade ordningen. Det kan være godt nyt
for både det lokale handelsliv og for arbejdsmarkedet,
fordi en del af efterlønsudbetalingen vil blive omsat i
forbrug, der vil skabe bedre indtjening og måske også
øget behov for arbejdskraft. Finansministeriet forventer at
godt hver tredje medlem af efterlønsordningen, eller cirka
400.000 danskere, vil afmelde deres efterlønsordning fra
april til oktober i år og få udbetalt i alt 17 milliarder kroner. At efterlønsreformen rammer hårdt i Vejle og Østjylland skyldes, at vi er yngre end landsgennemsnittet og at
indtægtsniveauet her generelt er højere end mange af de
øvrige landsdele.
Efterlønsreformen betyder nemlig, at pensionsformuer i
højere grad end tidligere vil blive modregnet i den årlige
udbetaling af efterlønnen. Det vil ramme hårdere i Østjylland, hvor pensionsformuerne - på grund af det højere
indkomstniveau – er højere end landsgennemsnittet.
Samtidig har Østjylland en relativt højere andel af personer født efter 1963, det vil sige personer på 58 år eller
yngre, som er den aldersgruppe, der bliver fuldt ud påvirket af de skærpede efterlønsregler. Denne aldersgruppe
kan forvente at gå på efterløn tidligst som 65-årige og i
maksimalt tre år.Modsat vil Nordjylland blive mindst
påvirket af de nye regler for efterlønnen, fordi indkomstniveauet og dermed pensionsformuerne er lavere der end
i resten af landet, samtidig med at befolkningen er ældre.
Nordjylland har det højeste andel af ældre født før 1954,
der kan gå på efterløn efter de gamle regler og således
ikke bliver påvirket af reformen. Også Syd-og Vestsjælland
har en befolkningssammensætning, der betyder, at en
stor andel af befolkningen vil være uberørt af efterlønsreformen.

Størst udbetaling i København
At en relativt større andel af den forventede skattefri
udbetaling på 17 mia. kr. vil falde i Vejle og Østjylland end
befolkningsantallet alene kan forklare, skyldes altså at vi
alt andet lige bliver hårdere ramt af reformen.
Hvis den forventning viser sig også at blive til virkelighed, vil det betyde at butikker og detailhandlende i blandt
andet Vejle kan få ekstra glæde af eventuelt merforbrug i
kølvandet på de skattefri udbetalinger. Dette gælder også
håndværkere, hvor det sammen med håndværkerfradraget, der udløber i 2012 vil kunne fremskynde planlagte
boligforbedringer mv.
For den enkelte efterlønstilmeldte er spørgsmålet dog
om man skal afmelde ordningen, og hvordan man bør
bruge pengene, hvis man gør det. En af mulighederne er
at afdrage på dyr gæld. En anden oplagt mulighed er at
bruge den skattefri udbetaling til give sin private pensionsopsparing en økonomisk saltvandsindsprøjtning.
Men uanset hvad, er spørgsmålet om efterløn en god
anledning til at kontakte din rådgiver for at sikre, at du får
besvaret alle de spørgsmål, der er relevante at bespare,
når du skal tage stilling til efterlønsspørgsmålet.

LOMMETYV I VESTERGADE: I går opdagede en 77-årig kvinde på indkøb i Vestergade i Vejle, at hendes taske pludselig
stod halvt åben, og at en pung var stjålet af en lommetyv.
Den indeholdt blandt andet 500 kroner.
ARMBÅNDSUR SNUPPET: Fra værtshuset Klods Hans i Havnegade er der mellem søndag og mandag stjålet et Seiko
armbåndsur og en iPhone 4 mobiltelefon fra en gæst.

Der blev uddelt 106.000 kroner i Skyttehuset i fredags. Den lokale håndværker- og borgerforening gav legater til 15 unge, som
gerne vil (efter)uddanne sig. ❏ Foto: Tommas Faldt

VEJLE

15 unge håndværkere får legater
AF JESPER SØRENSEN
jeso@vejleamtsfolkeblad.dk

Vejle Håndværker- og Borgerforening sørgede fredag aften for en sand pengeregn.
Den ramte lokale unge, som
er alt fra piloter til maskinmestre – eller på vej til at blive
det.
15 unge fik tilsammen
106.000 kroner på foreningens generalforsamling, hvor

man i år fejrede sit 150 års jubilæum. Formålet med uddelingen er at give de unge mulighed for at uddanne og dygtiggøre sig inden for deres
fag.
Foreningens legatudvalgsformand Steffen Østergaard
og formanden Carsten Jørgensen gav legater til følgende unge håndværkere.
Anders Jensen, som studerer til kemi-ingeniør, Lolita
Bekere (bygningskonstruk-

tør), Christian Pausgaard (maskinmester), Christina Chae
Rim Ernst Jørgensen (civilingeniør med overbygning), Tobias Emil Harbo (multimediedesign), Mia Ipsen (erhvervscoaching), Kristian Høj Andersen (studerende), Anders
G.M. Larsen (videre uddannelse), Jacob Lissau Haugaard
(bygningskonstruktør), Jonas
Dupont Drejer (el-installatør),
Frederik Agger Nøddelund
(civilpilot), Lars Faldt (ma-

skinmester), Stefan Buhl Jensen (bygningskonstruktør),
Birgitte Schmidt Hansen (levnedsmiddeltekniker) og Thomas Bernard Larsen (maskinmester).
Det er kun i jubilæumsåret,
foreningen har så mange
penge til legater. Pengene
kommer blandt andet fra det
årlige varelotteri.
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Lærerkreds efterlyser
ærlighed om folkeskolen
Frikommunestatus
bruges som
spare-værktøj,
mener Rikke
Vagn-Hansen
AF ERIK ANDRESEN
eran@vejleamtsfolkeblad.dk

F

or os at se har ansøgningerne på skoleområdet i Vejle Kommune
ikke en pind med afbureaukratisering at gøre – de
har udelukkende baggrund i
besparelser.
Skolen i bevægelse, kommunens store udviklingsprojekt, handler mest af alt om
glansbilleder og om at råbe
ad medarbejderne, lærerne.
Skal flugten fra folke- til pri-

vatskoler stoppes kræver det
mod til at se virkeligheden i
øjnene og vise et ærligt billede. Kun i så fald kan et samarbejde mellem politikere, forvaltning og lærere komme til
at fungere ordentligt.
Der var lagt i kakkelovnen i
lærerkredsformand
Rikke
Vagn-Hansens mundtlige beretning på kredsens generalforsamling på Rødkilde Gymnasium forleden. Hun efterlyste vilje hos kommunen til at
agere som en ”ærlig organisation”.
Lærerkredsen har længe
vist en udstrakt hånd, mener
hun. Men den hånd har lige
så længe ”flagret i vinden”.
Hun nævnte tre punkter,
der kan vende skuden: et
bedre forældresamarbejde,
vilje til at drøfte problemet
med stigende vold blandt eleverne – ofte vendt direkte

mod lærerne også, og vilje til
at gøre noget seriøst ved den
voksende stress blandt lærerne, som forårsager øget sygefravær.
Samtidig er det også nødvendigt med et tæt samarbejde om øget inklusion af elever med specielle behov i normalklasser. Det bliver en af
skoleområdets helt store udfordringer i de kommende år.

Forflyttelser
Det ser ikke ud til, at der vil
blive tale om yderligere fyringer af lærere i det kommende
skoleår. Men der er lagt op til
nedlæggelse af omkring 20
stillinger. Det vil betyde forflyttelser af lærere, men næppe fyringer, som det ser ud lige nu. Forflyttelserne ser ud
til at være på plads inden
sommerferien.
Både
kredsformandens

skriftlige og mundtlige beretning blev vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen, og hun opnåede også
personligt
genvalg
som
kredsformand.
Resten af kredsens bestyrelse ser ud som følger: næstformand Trine Fyn Rafaelsen,
Englystskolen, Erik Refsgaard, Give Skole, Henrik
Skotte, Ødsted Skole, Hanne
Mols, Egtved Skole, Lene Køhler, Skibet Skole, Ole Stig Jensen, Vinding Skole, og Mustafa Purivatra, Nørremarksskolen.
Suppleanter er Lotte Blichfeldt, Mølholm Skole, og Thomas Rasmussen, Skibet Skole.

