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HK-medlem fik
skattenedslag
på 100.000 kroner

Hit. Danske computerspil hitter og vækster
godt. Det skyldes dels et tæt og godt spilmiljø
herhjemme, men også originalitet og nye måder
at bruge spilteknologier i erhvervslivet.

Direktør i Producentforeningen Klaus Hansen mener, at der er god fremgang i den danske
computerspilsbranche.
»Både TV, computerspil og reklamefilm har
vist gode vækstrater i omsætningen fra 2009
til 2012. For computerspil er det 105 procent.
Omvendt er det sværere for filmbranchen at
generere en lige så stor omsætningsvækst
på markedet. Det skyldes i høj grad et film
marked, som er ved at omstille sig fra DVDfilm til streaming og on-demand,« forklarer
Klaus Hansen.
Han var i sidste måned til spilkonferencen
Game Developers Conference i San Fransisco,
hvor han bed mærke i, at der var stor interesse for danske spil fra både investorer og de
store producenter.
Ifølge tal fra Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik er der fra
2008 til 2011 kommet 58 procent flere virksomheder, der udvikler computerspil og
software. Samtidig viser tallene, at ITbranchen overordnet har opnået en
omsætningsvækst på tre procent siden
krisen, mens væksten inden for computerspil og anden software er steget
med 80 procent.
Ifølge Thomas Vigild, formand
for Dansk Spilråd og Headmaster
for Vallekilde Højskoles Game Aca-

demy, så har danske computerspil et særligt
skandinavisk og minimalistisk præg, som adskiller spillene fra de mange andre titler.

Spil har en skandinavisk æstetik
»Det narrative element er vigtigt i danske spil.
Sammen med et godt karakterdesign og noget
kant gør det spillene specielle. Vi har en skandinavisk minimalisme, ikke kun visuelt, men
også auditivt. Kreativiteten trives, hvis man
har nogle grænser, for vi har ikke lige så store
budgetter som USA,« forklarer Thomas Vigild.
Han fremhæver samtidig, at det er en fordel,
at spilmarkedet er relativt småt i Danmark,
hvilket giver et godt sammenhold.
»Computerspilsbranchen laver ofte gamejams, hvor man mødes, spiller og udvikler.
Det er lige så meget for at samle branchen.
Danmark er et lille land, men på området
for computerspil er der et stort sammenhold. Faktisk i hele Ørestadsregionen, for
Sverige er også enormt dygtige på spilområdet, eksemplificeret med titler som
Minecraft og Candy Crush,« siger Thomas Vigild.

Unity Studios’ succes skyldes
blandt andet, at virksomheden
har brugt spilteknologier på
nye måder, eksempelvis til
at lave software til andre
industrier, der omfatter
træningsværktøj, simulation
og visualiseringsværktøjer.
En af teknologierne er Virtual
Reality-brillen Oculus Rift, her
på hovedet af direktør Allan
Kirkeby. Foto: Bo Amstrup

Østjylland: A, B, C eller
D - det er ikke ligegyldigt,
hvilken sats ATP-bidraget
trækkes efter. For folk født
i 1952 eller tidligere kan en
forkert sats betyde et tab på
tusindvis af kroner.
Det skete for et medlem
af HK Kommunal Østjylland. På lønsedlen blev ATP-
bidraget trukket efter den
forkerte sats, og ATP registrerede hende for færre timer, end hun faktisk havde
arbejdet.
Dermed nåede hun ikke
op på den beskæftigelsesgrad, som kræves for at få
det særlige skattenedslag
for seniorer, og derfor gik
hun glip af et skattefradrag
på ca. 100.000 kr.
Medlemmet klagede via
HK til Folketingets ombudsmand, og efter en lang og besværlig omgang kan hun nu
se frem til at få sine penge.

Forkerte afgørelser
ATP afviste først sagen, fordi medlemmet ikke havde
gjort brug af en tre måneders klagefrist. Men da medlemmet ikke havde modtaget
brev fra ATP, og derfor heller
ikke kendte til den forkerte
opgørelse af hendes beskæftigelsesgrad, gik hun videre
med sagen.
Over for ombudsmanden
gjorde HK gældende, at der
var »tale om åbenbart for-

kerte afgørelser, hvor alene
overskridelsen af en administrativ klagefrist afskærer
vores medlemmer fra deres
lovmæssige krav på skattenedslag«.
ATP’s afgørelse var ikke i
overensstemmelse med »de
forvaltningsretlige præmisser om en hensynsfuld forvaltning,« mente HK.
Efter at ombudsmanden
gik ind i sagen, blev beskæftigelsesgraden for medlemmet forhøjet fra 42 til 100 pct.,
og medlemmet kan derfor
nu se frem til at få udbetalt
skattenedslaget fra SKAT.

Kynisk attitude
Formand for HK Kommunal Østjylland, Hans-Henrik
Hansen, er rystet, men ikke
overrasket:
»Det er desværre det, vi
risikerer, når personlig kontakt og samtale erstattes af
en centraliseret og anonym
forvaltning. Systemet opbygger en kynisk attitude over
for borgerne. Fokus er på at
slippe så billigt som muligt
ikke på, hvad der er ret og rimeligt,« siger han.
Hans-Henrik Hansen opfordrer medlemmer til at
henvende sig til HK, hvis de
har oplevet noget lignende.
Efter at ombudsmanden
gik ind i sagen, indvilgede
ATP i at genoptage ca. 100
lignende sager.
pcb
Eksperter mener,
at det er et stort
problem, at børn
med angst ikke får
tilbud om behandling.
Arkivfoto: Niels
Ahlmann Olesen/
Scanpix

Mange børn med angst
står på venteliste
Af Marie-Louise Andersen
mlka@stiften.dk

Aarhus: På Angstklinikken i Aarhus kan børn kun
blive behandlet i forbindelse med forskning, men der
er alligevel en lang venteliste med familier, der søger
hjælp til et barn med angst.
Kommunen har nemlig
ikke et behandlingstilbud, så
forældre til angste børn henvender sig på den private klinik på Aarhus Universitet.
Problemet er, at børnene
ikke kan få hjælp andre steder. De er ikke syge nok til
at få hjælp på psykiatrisk afdeling, så medmindre de har
en anden lidelse, får de ikke
hjælp.
Det kan få store konsekvenser i voksenlivet, hvis

man ikke bliver behandlet
for angst som barn
»Det er svært at forske på
det område, for det er uetisk
at lade folk gå uden at blive
behandlet i f.eks. ti år, men
som forsker kan jeg med
meget stor sikkerhed sige,
at man også får problemer
som voksen, hvis man har
det som barn,« siger leder
af angstklinikken Mikael
Thastum.
Angstklinikken har gode
resultater med gruppeterapi
- 60-70 procent af brugerne
slipper af med deres angst
lidelse og lever et almindeligt liv efter et behandlingsforløb på klinikken. Derfor
er beskeden derfra også, at
det et stort problem, at behandlingen ikke er et offentligt tilbud.

