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Når man passerer Store-
bæltsbroen, er den ene py-
lon badet i grønt lys. Det er 
en markering af, at takster-
ne fra 1. januar 2018 blev 
sænket med 15 procent for 
biler, busser og lastbiler. 
Regeringen og Dansk Fol-
keparti står bag aftalen, 
som også betyder, at den 
samlede reduktion når op 
på 25 procent i 2023.

Det grønne lys er natur-
ligvis symbolsk, men det er 
alligevel en god markering. 

Vi har brug for alle initia-
tiver, der giver grønt lys til 
trafikken. 

Gavner mobiliteten
I DI er vi overbevist om, at 
nedsættelse af taksterne 
vil gavne mobiliteten mel-
lem Øst- og Vestdanmark. 
Vi ved fra mange virksom-
heder på Sjælland, at la-
vere takster har stået højt 
på deres ønskeliste, og der 
er god grund til at rose re-
geringen og Dansk Folke-

parti for denne beslutning. 
Den seneste takstnedsæt-
telse skete tilbage i 2005.

Takstnedsættelsen bidra-
ger til, at prisen på mobili-
teten i samfundet sænkes. 
Det er også nødvendigt, 
for er der noget, som virk-
somheder og medarbejdere 
er afhængige af, så er det 
mobilitet for varer og per-
soner.

Det bedste vidnesbyrd om 
det er de årlige målinger af 
det lokale erhvervsklima, 
som DI har gennemført i 
nu otte år. I samtlige år har 
transport og infrastruk-
tur stået øverst på dagsor-
denen, når vi har spurgt 
virksomhederne, hvilke 
områder kommunerne bør 
prioritere højest. Det gæl-
der også virksomhederne 
her på Sjælland.

I løbet af det sidste årti er 

væksten i trafikken her på 
Sjælland steget betydeligt, 
lige som det er tilfældet i re-
sten af landet. Vi har i dag 
godt 25 procent flere biler 
på vejene, og medarbejder-
ne i virksomhederne pend-
ler længere, end de gjorde 
tidligere. Det har betydet 
øget trængsel og dårlig 
fremkommelighed mange 
steder på motorvejene og i 
de store byer.

Tab på 20 mia. kroner
I disse år spilder vi store 
værdier ved, at trafikan-
terne holder i kø på vejene. 
I DI har vi beregnet, at den 
samlede regning i 2017 lå på 
cirka 20 milliarder kroner. 
Penge, som vi taber som 
bilister, virksomheder og 
som samfund. Det har vi 
ganske enkelt ikke råd til. 

Vi har brug for en master-

plan for den trafikale infra-
struktur frem til 2030. En 
sådan sammenhængende 
plan skal sammen med et 
markant løft af investerin-
gerne sikre, at vi priorite-
rer de væsentligste projek-
ter til udbygning af især 
vejnettet. DI mener, vi bør 
investere pengene klogt og 
smart. Derfor skal vi vægte 
de projekter, hvor det sam-
fundsøkonomiske afkast er 
størst, og hvor effekterne 
for erhvervslivet bidrager 
til vækst, eksport og be-
skæftigelse.

Flere muligheder
Ser vi ind i 2018, så får vi 
formentlig i foråret den ty-
ske myndighedsgodkendel-
se for den faste Femern-for-
bindelse mellem Danmark 
og Tyskland. Jeg er over-
vist om, at Femern-forbin-

delsen både i anlægsfasen, 
men også efter, at den står 
færdig, vil skabe mulighe-
der for sjællandske virk-
somheder. 

Storebæltsforbindelsen 
har vist sin værdi for Dan-
mark gennem nu snart 
mange år. En Femern-for-
bindelse vil også vise sig 
som en rigtig god investe-
ring. I DI er vi glade for, at 
den danske enighed om 
forbindelsen er usvækket 
og intakt. Det er vigtigt, at 
vi i Danmark uden tøven 
bakker op om Femern-for-
bindelsen.

Det grønne lys på Store-
bæltsbroen er, som nævnt, 
symbolsk, men det er mit 
håb, at det er en markering 
af og en påmindelse om, 
hvor nødvendigt det er, at 
der er og skal være politisk 
grønt lys til trafikken.

Grønt lys i trafikken
DANSK INDUSTRI 

HAR ORDET

Af Tine Roed, direktør 
  Dansk Industri 

Spørgsmål: Fie blev student i 
2015 og vil gerne læse ernæring og 
sundhed på Professionshøjskolen 
Metropol i København efter som-
merferien. Hun skriver, at »der 
skal et mindre mirakel til«, hvis 
hun skal optages i kvote 1, da hen-
des gennemsnit fra gymnasiet er 
på 3,8, og adgangskvotienten ved 
seneste optagelse lå på 6,3.

Hun vil derfor prøve at søge i kvo-
te 2 og ved, at Metropol kræver en 
såkaldt »motiveret ansøgning«.

Hun spørger brevkassen, hvad 
en motiveret ansøgning skal inde-
holde.
Svar: Mange videregående uddan-
nelser har som ét blandt flere ud-
vælgelseskriterier i kvote 2 en mo-
tiveret ansøgning. En motiveret 
ansøgning kan på mange måder 
sammenlignes med en jobansøg-
ning.

Som det ligger i titlen, skal den 
motiverede ansøgning begrunde 
ansøgerens motivation for at søge 

den givne uddannelse samt ikke 
mindst på baggrund af ansøgerens 
kvalifikationer, kompetencer og 
erfaringer redegøre for, hvorfor 
ansøgeren vil blive en god stude-
rende på uddannelsen - samt evt., 
hvad han/hun vil med den. Det er 
derfor vigtigt, at den motiverede 
ansøgning er målrettet den kon-
krete uddannelse og det konkrete 
uddannelsessted, og at man som 
ansøger viser, at man har sat sig 
grundigt ind i uddannelsens ind-
hold. Det er ligeledes vigtigt, at den 
motiverede ansøgning er velstruk-
tureret og sprogligt korrekt.

De uddannelsessteder, som kræ-
ver en motiveret ansøgning, vil 
normalt på deres hjemmesider 
give en beskrivelse af, hvad den 
skal indeholde. 

En motiveret ansøgning fylder 
normalt 1-2 A4-sider og uploades i 
pdf-format som en del af ansøgnin-
gen på www.optagelse.dk inden 
kvote 2-fristen 15. marts 2018 kl. 12.

Carsten Nielsen

Politikadet
Spørgsmål: Amir er uddannet 
kok. Efter at have arbejdet på en 
restaurant i fire år har han fået 
lyst til at lave et karriereskift. Som 
dreng drømte han om at blive po-
litibetjent, men forskellige tilfæl-
digheder gjorde, at han endte som 
kok. Han hørte i tv for nylig om 
en uddannelse til politikadet og 
spørger, om det er det samme som 
politibetjent, og hvis det ikke er til-
fældet; hvad laver en politikadet. 
Han spørger også, om han med sin 
uddannelse som kok har en chance 
for at blive politikadet.

Svar: En politikadet og en poli-
tibetjent er ikke det samme - hver-
ken uddannelses- eller jobmæs-
sigt. 

De grundlæggende opgaver for 
politikadetter er grænsekontrol, 
transport- og udsendelsesopgaver 
samt bevogtning. Det kan for ek-

sempel være kontrol af personer 
og køretøjer ved grænsen, ledsaget 
udsendelse af personer, som skal 
udvises af Danmark og bevogtning 
af eksempelvis retslokaler og ger-
ningssteder.

Uddannelsen varer seks måne-
der og foregår på Politiskolen i 
Brøndby. Den indeholder elemen-
ter som magtanvendelse og kon-
flikthåndtering, sprogundervis-
ning, førstehjælp, færdselslære, 
bevogtningstjeneste, politijura, 
skydeuddannelse m.m. Gennem-
fører man uddannelsen med et til-
fredsstillende resultat, er man ef-
terfølgende sikret fastansættelse i 
en politikreds.

For at kunne søge optagelse på 
uddannelsen skal man være mi-
nimum 18 år, dansk statsborger, 
ustraffet og have gyldigt køre-
kort til bil. Der er ikke krav om 
en bestemt uddannelsesmæssig 
baggrund, men en lang række hel-
bredsmæssige og personlige krav 
samt et prøveforløb, som Amir - og 
andre interesserede  - kan finde 
information om på www.politika-
det.dk. Næste ansøgningsfrist på 
uddannelsen til politikadet er 15. 
februar 2018.

Carsten Nielsen

Uddannelse til at arbejde i Skat
Spørgsmål: Mads har afsluttet sin 
kontoruddannelse med speciale 
i administration i sommer og har 
siden arbejdet i den virksomhed, 
han blev uddannet i. Han skriver, 
at han gennem sit arbejde er blevet 
interesseret i arbejdet med skat 
og moms, og spørger brevkassen, 
hvordan han kan kvalificere sig til 
at få arbejde i Skat, som ikke bare 
er det almindelige kontoradmini-
strationsarbejde, han er uddan-
net til. »Jeg vil gerne kunne noget 
mere«, skriver han. Mads fortæl-
ler også, at han i kontoruddannel-
sen blandt andet har taget dansk 
på A-niveau, engelsk B, samfunds-

fag C og har valgt at tage matema-
tik på B-niveau. »Kan I foreslå nog-
le relevante uddannelser, der kan 
give mig arbejde i Skat?«, spørger 
han.

Svar: Mads skriver ikke, om 
han ønsker at tage uddannelse 
på fuldtid eller deltid, men det 
er muligt på begge måder. Hvis 
Mads skal tage en fuldtidsuddan-
nelse, der er gratis, og som giver 
adgang til at få SU, kan det være 
erhvervsakademiuddannelsen 
som administrationsøkonom el-
ler professionsbachelor i offentlig 
administration med valgmoduler 
i skatte- og afgiftssystemet. Det 
kunne også være en professionsba-
chelor i Skat, som netop er opret-
tet til at starte i september 2018 på 
baggrund af en efterspørgsel efter 
medarbejdere med kvalifikationer 
i at kunne identificere, vurdere og 
løse opgaver inden for skatteom-
rådet. En del medarbejdere i Skat 
har desuden erhvervsøkonomiske 
universitetsuddannelser som for 
eksempel cand.merc., cand.merc.
aud. eller cand.merc.jur. Hvis 

Mads vil tage en af disse, skal han 
starte med at læse en bachelor i er-
hvervsøkonomi (kaldet HA).

Hvis Mads vil forsætte med at 
arbejde og læse på deltid, kunne 
han læse akademiuddannelsen 
i skatter og afgifter (som niveau-
mæssigt svarer til erhvervsakade-
miuddannelser i fuldtidssystemet) 
eller en diplomuddannelse i Skat 
(som niveaumæssigt svarer til en 
professions-bacheloruddannelse). 
Deltidsuddannelserne har delta-
gerbetaling og giver ikke adgang 
til SU, men er tilrettelagt, så man 
kan arbejde samtidigt med uddan-
nelsesforløbet.

Mads vil med sin kontoruddan-
nelse (EUX) og med matematik på 
B-niveau opfylde adgangskravene 
til alle de nævnte uddannelser, 
dog vil han på diplomuddannelsen 
først kunne optages med mindst 
to års relevant erhvervserfaring 
efter sin adgangsgivende eksa-
men og skal som adgangsgrundlag 
have enten en erhvervsakademi- 
eller en akademiuddannelse.

Kit Rasmussen

Studievalg: Hvad er en 
motiveret ansøgning?
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