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DEBAT

Af Ole Andersen,  
Strandvejen 128 A,  
Rønne

SYNSPUNKT
Indledningsvis vil jeg sige mange tak for de utroligt mange 
positive henvendelser, jeg har fået på baggrund af mit læser-
brev af 27. oktober 2017 om øens folkeskole og de mange ro-
sende ord til de politikere, de har besvaret læserbrevet - TAK 
for det.

Skoleelever, rigtig, rigtig mange forældre og bedsteforæl-
dre til skolebørn, en del lærere og andre ansatte ved skoler-
ne og fra andre med interesse for øens folkeskoler har næ-
sten alle meldt ud, at de er glade for politikernes udmeldin-
ger i læserbreve - så man ved, hvor krydset skal sættes den 
21. november 2017.

Derefter en stor TAK til følgende politikere:
- Socialdemokratiet ved Margrethe Kjelberg
- Venstre ved Else Merethe Knoop

- SF ved Leif Olsen
- Kristendemokraterne ved Bjarne Hartung Kirkegaard
- Nye Borgerlige ved Per B. Frostholm
 -Radikale Venstre ved Bente Johansen
- Enhedslisten ved Morten Riis
Som alle har meldt ud, at de vil arbejde for en god og tryg 

folkeskole på øen.
Nogle har dog efterspurgt en udmelding fra Dansk Folke-

parti, der i de sidste fire år har haft en stor indflydelse på 
skolestrukturen med videre på øen - hvad med et lille læser-
brev inden valget?

Enkelte har også efterspurgt udmeldinger fra:
- Liberal Alliance
- Bornholmerlisten og
- Alternativet
Tak til lærerformanden for blandt andet de mange infor-

mationer han udstyrede vælgerne med i Bornholms Tiden-
de den 4. november ‘17.

Tak til Bornholms Tidende for den altid fine dækning af 

problematikken.
Nu må man håbe, at TV2 og regionalradioen følger trop de 

kommende dage.
Til sidst, men ikke mindst, vil det dog være utrolig dejligt, 

hvis vi kunne få vores søde, dygtige og højt respekterede 
borgmester til tasterne med et lille læserbrev for eksempel 
om skolernes arbejdsmiljø, skolestruktur med videre.

Dette uanset, at Margrethe Kjelberg på fortrinlig måde 
har redegjort for Socialdemokratiets holdninger på skole-
området - og TAK for det.

Men et lille læserbrev fra vores borgmester og øverste po-
litiske chef på øen vil da være rart.

Den sidste uges læserbreve er lagt på Bornholms Lærer-
forenings hjemmeside og, såvidt jeg har fået oplyst, også 
lagt på Facebook.

Alle ønskes et godt valg den 21. november 2017.
PS. Kære forældre og bedsteforældre til skolebørn: I ste-

det for at kontakte mig, så lav et læserbrev om jeres forvent-
ninger på skoleområdet de næste fire år.
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STATSMINISTEREN OM DEBATINDLÆG
• Indlæg skal være individuelt fremstillede, skrevet af bornholmsk bosatte 
eller bornholmsk relaterede personer – eller de skal handle specifikt om 
Bornholm. Indlæg kan redigeres af redaktionen. 
• Læserbreve må højst være på 2.000 anslag inklusive ordmellemrum. Syns-
punkter på indtil 4.000 anslag kan kun forventes optaget efter aftale. Man 
kan ikke påregne at få returneret indlæg. 
• Klager over restaurationsbesøg og varekøb henvises til de respektive 
klagenævn. 
• Læserindlæg skal holde sig inden for lovens rammer og være affattet i et 
sobert og anstændigt sprog. 
• Debatindlæg modtages pr. post eller direkte afleveret hos Bornholms 
Tidende i Rønne. De kan dog med fordel sendes via e-mail til redaktion@
bornholmstidende.dk – husk altid fuld postadresse på skribenten. Indlæg 
kan bringes i alle Bornholms Tidendes publikationer i en rækkefølge efter 
redaktionens skøn.

Tak til Dansk Industri
SYNSPUNKT
Det var, for mig som kandidat for Socialde-
mokratiet, både konstruktivt og visionært, 
da Dansk Industri dannede rammen om de-
bat og rundvisning på henholdsvis Beck 
Pack Systems A/S og Ole Almeborg A/S. For-
uden rundvisning blev der i mindre grupper 
diskuteret konkrete emner, hvis mål klart 
var at sikre en fortsat positiv udvikling i det 
bornholmske samfund, herunder kvalifice-
ret arbejdskraft.

Jeg vil indledningsvis rette en stor tak til 
Dansk Industri og de to virksomheder, der 
stillede sig til rådighed for alle de opstillede 
kandidater.

Et af spørgsmålene fra Dansk Industri var, 
hvad Bornholms Regionskommune gør for 
at forbedre sagsbehandlingen og dialogen 
med kommunens embedsmænd, men også 
hvad man lokalt kan gøre for at flere i den er-
hvervsaktive alder bosætter sig på Born-
holm?

Tja. Hvis man ser, hvad andre kommuner 
har gjort, kunne man måske finde inspirati-
on 

Oprette interne taskforces, der sikrer ko-
ordinationen på tværs af forvaltninger, så de 
relevante personer hurtigt inddrages i f.eks. 
en ansøgning om udvidelse af produktions-
lokaler. I Sorø og Esbjerg får virksomheden 
tilknyttet en kontaktperson i kommunen, 
der følger virksomhedens sag og står for lø-
bende at orientere den om, hvad der sker i 

sagen. Kontaktpersonen taler virksomhe-
dens sag internt og hjælper forvaltningerne 
med at finde fleksible løsninger.

En lige så stor udfordring i de kommende 
år er at skaffe kvalificeret arbejdskraft, og 
der er nok ingen tvivl om, at vi må længere 
væk for at hente medarbejdere til virksom-
heden, men også gøre brug af de indvandre-
re, der er i Danmark, hvis hjulene fortsat 
skal dreje i en positiv retning. Det kan vi ved 
i fællesskab at udvikle Bornholm.

Og hvorfor ikke som i Skive kommune, 
der i samarbejde med 35 virksomheder står 
bag faglige og sociale boligmiljøer målrettet 
praktikanter, projektstuderende og ph.d.er  
fra landets universiteter samt nyansatte i 
virksomhederne. Her kan de få en midlerti-
dig bolig og et netværk. På Bornholm prakti-
seres det inden for landbruget.

Men vi skal også stimulere tiltrækningen 
af familier. Det kan blandt andet gøres ved 
halvering af prisen for vuggestuepladser og 
investering i at forbedre folkeskolens facili-
teter og kvalitet.

Overordnet hænger udvikling og velfærd 
uløseligt sammen og som formanden for 
Dansk Industri på Bornholm, Kenn Kjell-
berg på en meget fin og humoristisk under-
stregede, så bør også Ældre Sagen, være op-
mærksom på dette sammenhæng. 

Jeg kan kun udtale mig for mig selv. Men 
som bestyrelsesmedlem i Ældre Sagen på 
Bornholm, er jeg helt klar over, at der er en 

sammenhæng mellem de skattekroner der 
kommer ind, og den velfærd der kan tilby-
des.

Jeg vil derfor konkret arbejde for, at der 
hurtigt bliver nedsat en arbejdsgruppe med 
medlemmer fra Dansk Industri, håndvær-
kernes organisation, landbruget, Regions-
kommunen og andre med tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Det skal gøres nu. Det fortje-
ner Bornholm! Fremtiden for Bornholm er 

vi selv med til at skabe!
Jens Oskar Pedersen,S,
Kandidat til kommunalbestyrelsen
Chamottevej 4
Rønne

Busturen med Dansk Industri var både konstruktiv og visionær, mener Jens Oskar Pedersen, der 
sammen med andre KV-kandidater blandt andet besøgte Beck Pack Systems A/S. Foto: Jens-Erik 
Larsen

Den nye kommunalbestyrelse og øens folkeskole


