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Formanden - siden sidst
Budgetforhand
lingerne, hvis de
kan kaldes for det,
gik i gang mens
sommerenferien
var på sit højeste.
Årsagen til dette
stunt var, at der lå
en forestående fødsel medio august.
Derfor fremrykkedes forhandlingerne. Jeg mener det er helt uacceptabelt
dette hastværk, denne hensyntagen, samt
manglende respekt for det politiske og
demokratiske arbejde. SF skal dog ønske
tillykke med den nye borger. Heldigvis fik
Bente nys om det og agerede straks. Dog
blev processen ikke udskudt, men det resulterede dog i, at de andre politiske partier
nu blev orienteret. SF fik i hast arrangeret
et møde med økonomichefen Michael den
16-08, for der igennem at få belyst oplægget til budget 2019. På datoen var det nye
budgetoplæg endnu ikke tilgængeligt.
Samme aften holdt vi baggrundsgruppe
møde hvor budgetmaterialet nu var tilgængeligt med bilag. Det var en pæn mundfuld,
for tal er en ting, men det der ligger bag
tallene er jo det væsentlige. Vi kom stort
set igennem det hele. Fik sat nogle gode
fingeraftryk, som du kan læse om andet
steds i StaFetten. Nu skal det til videre
behandling, godkendelse i byrådet.
Et eksempel på tal og det skjulte
Citat fra budgetbilag: … ”For at understøtte
den fortsatte udvikling af kommunen, øns
ker aftaleparterne at optimere og styrke
lokalplanarbejdet. Dette gøres ved at styrke
bemandingen i planafdelingen, samtidig
med at projektudviklerne og bygherrer opfordres til i højere grad at deltage i lokalplan

2

udarbejdelsen. Dette for at sikre et tæt
samarbejde og den kortets mulige
lokalplanproces”.
Har man glemt borgerinddragelse
I konstituerings aftalen efter kommuneval
get blev der nedsat et §17, stk. 4 udvalg,
"Borgerinddragelse". Dette udvalg blev
bl.a. nedsat på baggrund af de mange
uheldige bygge- og lokalplansager. Det
hænger jo så overhoved ikke sammen med
ovenstående tekst, citat fra budget bilaget.
Her må SF sige klart nej, hvis der skal være
et minimum af fornuft. At tilføre midler for
dernæst at overdrage "lokalplanarbejdet"
til investorer og bygherrer i samarbejde
med forvaltningen er direkte imod visionen
"borgerinddragelse".
SF lokalpolitik bliver opdateret
Ifølge vores strategiplan 2018-21 er vi gået
i gang med at revidere vores program fra
2013. Der er nedsat 6 grupper dækkende
hver deres område. Planen er, at disse
grupper udarbejder et oplæg, som gerne
skal være færdig slut september.
Der bliver så igen afhold et medlemsmøde,
hvor politikkerne diskuteres for endelig
beslutning godkendelse. Hver gruppe har
en tovholder, og som formand håber jeg, at
arbejdet skrider fremad.
Alle medlemmer er blevet orienteret om
kring dette arbejde og har fortsat mulighed
for at deltage, melde sig til arbejdet.
Gå ind på: http://www.sfhelsingor.dk
eller mail til mig: aw@privatmail.dk
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SF- Helsingør folketingskandidat

Kandidatpræsentation
- Lucas opstiller i Helsingørkredsen
Lucas Antonio Madsen
Jeg er 24 år, agnostisk og læser til dagligt
Teologi på Københavns Universitet.
Her har jeg de sidste par år arbejdet
med studenterpolitik som formand for
fagrådet og studenterrepræsentant til
Akademisk Råd og Senatet. I SF-regi
har jeg været bestyrelsesmedlem i SF
Hillerød, hvor jeg nu er blevet suppleant
for at have tid til at skrive bachelor om
kirkelige vielser af homoseksuelle. Jeg
har også været distriktssekretær for SFU
Nordsjælland. Derudover arbejder jeg
med at forbedre det udsatte område,
Østervang, i Hillerød; tidligere som
bestyrelsesmedlem og nu som formand
for Østfestivalen.
Hovedemner
Der er selvfølgelig mange vigtige politiske
emner, men de tre jeg primært vil
fokusere på er: Uddannelse, udlændinge
og sundhed.

Uddannelse
Gode uddannelser er grundstenen for,
at vi kan opnå alle de forbedringer af
verden, vi så gerne vil. Derfor er det me
get mærkeligt, at området ikke lader til at
have større politisk prioritet.
SF har været gode til at sætte fokus på
erhvervsuddannelsernes vilkår og
reagere på de værste uddannelsesudspil
fra regeringen.
Nu er tiden dog kommet til at gå i offen
siven på hele uddannelsesområdet. Vi
skal fortsætte med at arbejde for flere
lærepladser, vi skal have større fokus
på almen dannelse i gymnasierne, og
universiteterne skal have mere frihed til at
sikre gode uddannelser.
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Redaktionen

Investering frem for besparelser

SF har på landsplan og lokalt gennem de
seneste år stået til lyd for at Investere i
mennesket i sted for besparelser. Der ligger
nu dokumentation for at det holder stik.
På SF’s Landsmøde blev der afholdt en 2
timer Workshop omkring emnet. Her blev
der bl.a. vist ovenstående tabel, som yders
til højre viser besparelse i forhold til investering. Fx Hjørring er der investeret 158,0 mio.
kr. over en 5 årrig periode, som har givet en
besparelse på kr. 312 mio.kr. som giver en
investeringsfaktor på ca. 2,0.
Ovenstående tal er indenfor sårbare børn
og unge området. Peter Villadsen, SF-Herning, hvor de også har implementeret
konceptet, investering i mennesket, oven i
købet i en Venstre kommune kunne dokumentere lignede resultater.
Peter fortalte klart og tydeligt, at det kræver
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et fælles mindset i den kommunale administration, da arbejdsrutiner totalt ændres.
Det gode resultat udsprang også af, at
kommunen blev nødsaget til at lukke et
opholdssted, da Herning kommune samt
andre kommuner nu ikke fik behov for at
anbringe børn og unge på døgn institutionen.
Herning ansatte 11 sagsbehandlere, 2
psykologer, sundhedsplejersker og et årligt
kursusbudget på 400.000 kr. De er kommet i hus med en besparelses faktor på
næsten 1,5. over en 3-årig periode.
Der er selvfølgelig mange ubesvarede
spørgsmål. Borgerens fremtid, kvaliteten af
indsatsen etc. som er det vigtigste i dette
sammenhæng. Vi skal have nedsat en
arbejdsgruppe. hvis vi vil det i Helsingør.
■
StaFetten nr. 3/2018

Bente Borg donkin, Byrådsmedlem


Visionært
SF forslag til
budgetforhandlingerne
Nu er der indgået en budgetaftale, som
bliver konfirmeret til 2. Behandlingen af
budgettet i Oktober. SF fortsatte i forhandlingerne, valgkampens fokus på at
skabe løsninger for at mindske luftforure
ning på Kongevejen. Konkret har SF
foreslået, at der afsættes midler til at
undersøge muligheden for opsætning af
en støj/partikelskærm på Flynderborgvej
på strækningen ved Helsingør Lilleskole.
Formålet er at undersøge om der kan
gøres noget ved situationen i området, hvor
trafikbelastningen med de mange personog lastbiler fra færgerne er særligt høj.
I august 2017 fik SF opbakning fra Byrådet,
til at der blev udarbejdet en langsigtet
strategi for hvordan luftforurening på
Kongevejen kunne mindskes. Mængden
af godstransport med lastbiler er i stadig
stigning. I maj 2018 meddelte Scanlines at
de så en stigning på 4.256 enheder, bare i
maj måned. Der blev besluttet at center for
By, Land og Vand skulle henvende sig til
Trafikministeriet og undersøge muligheden
for at klassificere Kongevejen til Miljøzone.
Dette arbejde pågår. Siden er Helsingør
Statshavn gået i gang med en VVMvurdering af muligheden for flistransport
fra havnen til Forsyningsværk(er) i
Nordsjælland. Dette vil i givet fald medføre
yderligere lastvognstrafik fra færgelejet og
ud ad Kongevejen.
Medieopmærksomheden på dette alvorlige
emne har afstedkommet en henvendelse
fra arkitekt Claus Veronese, der har
erfaring med etablering af støjskærme.
StaFetten nr. 3/2018

Han tilbyder at indgå i et samarbejde med
kommunen om opsætning og afprøvning
af en ny type støj-/luftfiltreringsskærm på
en strækning på Flynderborgvej ud for
Helsingør Lilleskole. Foruden at reducere
trafikstøj skal den også kunne nedsætte
udbredelsen af skadelige luftpartikler.
Skærmen forventes at blive ca. 2,8 m høj
og 55-60 m. lang. Der er tale om et unikt
forsøgsprojekt, som både er visionært
og kan være med til at sætte Helsingør
på landkortet som en klimakommune,
der tager seriøse skridt for at løse de
negative sundhedseffekter, den øgede
lastbiltransport giver vores lokalområde.
Men inden projektet evt. realiseres,
skal byrådet godkende og bevilge den
nødvendige finansiering af en grundig
undersøgelse af projektets muligheder.
Undersøgelsesrapporten skal bruges til at
søge fondsmidler til opsætning og drift af
støj-/partikelskærmen.
Flere andre byer er stærkt udfordret af
partikelforurening. Måske vil der være
interesse fra Københavns kommune til
opsætning af forsøgsskærme på
Åboulevarden som har lignende udfordringer.
SF har i budgetaftalen fået opbakning fra
de forhandlende partier, så forarbejdet
kan sættes i gang allerede i 2019. Så
mens vi venter på en fast forbindelse med
godstransport på skinner over Øresund,
sidder Helsingør ikke på hænderne, men
forsøger at finde midlertidige løsninger. ■
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Bente Borg Donkin, Byrådsmedlem

Hvorfor er SF med
i budgetaftalen
Årets budgetforhandlinger havde en
usædvanlig tidlig start. Allerede i maj/
juni var byrådet nødsaget til at åbne 2018
budgettet op igen, da der kunne forudses,
at vi ville overskride vores stramme budget
lovs ramme. I forvejen var budgetpro
cessen planlagt til at starte tidligere, da
Benedikte Kiær havde termin i september.
Men et kejsersnit bankede på, så vi allerede
inden ferien var slut måttet i gang.
Var 18 budgettet bevidst lagt for stramt,
så der var en “forudset” underprioriteret
bevilling til særlige områder? Dette er et
spørgsmål man selvfølgelig må stille. Kan
vi stole på vores økonomiske anvisninger i
et valgår, eller bliver de netop drejet for at
kunne dele gaver ud inden et kommunal
valg? Således at ved næste budgetår, ja så
hugges der til.
Men ved dialog med andre SF’ere i andre
byråd landet over, viser det sig desværre at
være et genkendeligt billede, at udgifterne
til ældreområdet, det særlige socialområde
og omkring udsatte børn, at udgifterne
stiger og stiger uden at kommunerne kan
styrer økonomien. Demografiske forhold,
øgede krav til sygepleje i kommunerne og
stigende priser på døgninstitutioner presser
de kommunale økonomier urimeligt.
SF gik til valg på, at vi vil skabe tryghed
omkring ældretilværelsen og særligt
hjemmeplejen vil vi have fokus på. Det er
sket i dette budget. Der er sikret en ny
tildelingsmodel, hvor det er behovene, der
udløser ressourcer. Samtidig er der sikret,
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at det oparbejdede underskud udlignes,
og at der afsættes midler til rekruttering
af fagpersonale og fastholdelse af med
arbejdere. For hvad hjælper gode
ressourcer, hvis økonomien går til vikar
branchen og ikke til et serviceløft.
Der skal eksperimenteres med faste team
omkring borgerne, medicinhåndteringen
skal kvalitetssikres, og der skal arbejdes
med at inddrage pårørende omkring den
gode hverdag for de ælde.
Et andet lyspunkt er, at antallet af sags
behandler på børne og ungdomsrådet
øges, så der bliver færre sager pr. sags
behandlere.
Skoleområdet sikres økonomi der følger
inklusionsudviklingen.
Af særlige SF krav skal nævnes innovative
og visionære tiltag om at fremme sunde
leveforhold.
SF har fået opbakning til et fortsat fokus på
at forbedre luftkvaliteten på vores statsvej
Kongevejen og Flynderborgvej. Der skal
søges fondsmidler til afprøvning af en ny
type støj-/partikel skærm, så de skadelige
sundheds effekter af udstødningen fra
lastbiler forsøges mindskes.
Det er en unikt forsøgsprojekt, som vil
sætte Helsingør på landkortet som en
klimakommune der tager seriøse skridt
til bekæmpelse af konsekvenserne af en
øget luftforurening. Forsøget skal ske i
StaFetten nr. 3/2018

samarbejde med forskere, direktorater og
arkitekter, og meget gerne i samarbejde
med mere kommuner, som har lignende
udfordringer.
SF har ligeledes fået opbakning til at
Helsingør certificeres som bi venlig kommune. Det store i det små. Vores bio
diversitet skal styrket – hvilet særlig de
radikale har kæmpet for – vores insekter
har der største betydning for vores klima og
miljø. Så selvom det er økonomisk en lille
sejr, ja så er det af den største betydning
på lang sigt. Men gå ind på kommunes
hjemmeside og se budgettet i sin helhed.
StaFetten nr. 3/2018

Skriv eller kom til vores møder, hvis du vil
diskuterer eller har ideer til fremtidige sager,
vi skal løfte. For der er jo nedskæringer
og effektiviseringer med i budgettet. Jeg
kæmpe særligt for at budgetprocessen
ikke lukkede sig om sig selv, og udelukkede
partier som ikke stemte for opbremsningen
i budgettet i Juni. Den demokratiske
proces er besværlig og sej, men vigtigt
for ejerskabet for de fælles beslutninger.
Og til min store glæde er Ø nu med i
budgetaftalen. Det har stor betydning for
opfølgning og udviklingen af hele budget
gennem 2019.
■
7

Redaktionen

Helsingør som MiljøZone
MiljøZoner bliver heldigvis mere og
mere italesat. Det er nødvendigt, at der
ikke bare tales, men at der handles.
På baggrund af målinger foretaget for
snart 2 år siden på Helsingør Konge
vejen viste katastrofale høje tal både
på dieselpartikler og støjniveau.
Partikelmæssigt sundhedsskadeligt at
færdes i både for gående- og cyklende, og
så tør vi ikke engang tale om de nyfødtes
lunger. En MiljøZone kan dække en
storby, en bydel eller en transportkorridor,
hvor kun disel last og personbiler med
godkendt disel partikdelfiltre må køre. Filtre
og standardiseret Miljøzonemærkning af
lastbilerne er allerede implementeret mange
steder i Europa. København er også i
gang, så Helsingør som transportkorridor
er oplagt og meningsfyldt, når lastbilerne
samtidig kører ind på Scanlines El-færger.
SF-Helsingør tog igen for et års tid siden
miljøproblemet op på Kongevejen i byrådet,
og denne gang kunne byrådspolitikerne
ikke sidde det overhørigt - nu var der jo
også snart kommunevalg. Vi fik daværende
Teknik- og miljøudvalg til at igangsætte en
henvendelse til trafik- og miljøministeriet,
om ansøgning til etablering af MiljøZone i
Helsingør.
SF har yderligere omkring støjproblemerne
igangsat afsættelse af midler til et lokalt
forsøgsprojekt til opstilling af støj- og
partikel absorberende vægge ved krydset
Flynderborgvej, Stubbedamsvej. Denne
strækning er også en "statsvej". Projektet
involverer mange aktører. Status er, at alt
går i den rigtige retning, samt at andre
partier ikke bare lytter, men er ved at forstå
alvoren af partikel-, støjforureningen. SF
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som initiativtager fortsætter med at følge
op på sagen, så administrationen og byrådet ikke kommer til at henlægge det
i en politisk syltekrukke. Det er miljøbelast
ningen for alvorlig til.
SF har i det kommende 2019 budget fået
afsat midler til forundersøgelse, hvor bl.a.
Ålborg universitet er på banen.
LÆS indlæg Side 5
Vi taler om borgernes sundhed og om en
fremtidsinvestering, som fremadrettet for
samfundet vil give en mindre belastning
af sundhedssystemet grundet de følge
sygdomme forureningen medfører.
■
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SFU - Helsingør

SF og SFU Helsingør søger
fællesbase for Unge

FÆLLES BASEN

Den gl. brandstation i Svingelport

HELSINGØR

Kontakt
Martin Holmgaard
MartinJTurbo@gmail.com
M: 60154348 eller
Anders Wilsbech
aw@privatmail.dk
M: 24622880

VIGTIGE INFORMATIONER
Velkommen til vore nye medlemmer
Brigitte Haase
TIL ALLE MEDLEMMER
HUSK AT OPLYSE JERES MAILADRESSE
Mail til formanden, Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk

HUSK - kontingentindbetaling via betalingsservice
SF’s partikontor på Christiansborg.

http://www.sfhelsingor.dk
StaFetten nr. 3/2018
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Bente Borg Donkin

Dræber vi medarbejdernes
arbejdsglæde med vores
besparelser?
Helsingør Kommunes medarbejdere har
haft et højt sygefravær. Gennem flere år
har direktionen samarbejdet med medsystemet om at få nedbragt sygefraværet.
Rask og Glad kaldes indsatsen, og det er
lykkedes at nedbringe antallet af "klatdage".
Indenfor enkelte områder er der arbejdet
med en kulturændring, om hvad der skal
til for at melde sig syg. De faglige ledere
har hver især arbejdet med at nuancere,
skærme og finde løsninger, der kan afhjæl
pe behovet for at blive hjemme en hel dag.
Trivselsundersøger igangsættes med
jævne mellem for at tage temperaturen
på hvilken oplevelse medarbejderne har
af samarbejdet på arbejdspladsen. Alt
sammen til glæde for medarbejderne
selv, de berørte borgere og ikke mindst

10

økonomien i kommunen. Alt sammen gode
initiativer og en win-win situation.
Hvad vi mangler at tale om, er hvordan
vi politikere nogle gange er med til at
ødelægge disse bestræbelser med vores
budgetaftaler. Det gælder i særdeleshed
når vi ikke tænker medarbejdernes
arbejdsbetingelser med ind i beslutningen.
Vi kommer ikke udenom at skulle spare,
og selvfølgelig skal der være fokus på
besparelsernes direkte konsekvenser for
de berørte borgere. Men besparelserne
påvirker også de daglige rammer og vilkår
for vores medarbejdere. Hvilken synlighed
er der omkring dette, og hvem tager politisk
ansvar? Hvordan støttes vores faglige leder
i, at gøre det de er bedst til?
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Borgerne kan klage over fejl og mangler
i det udførte arbejde eller når den
service de modtager, ikke lever op til
god forvaltningsskik. Men hvad med
medarbejderne? Stopper vi politikere
nogensinde op, og mærker og lytter efter
hvilke konsekvenser vores forvaltning af
politiske beslutninger har for dem?
Lad mig nævne nogle få eksempler fra den
seneste opbremsning af Budget 2018.
Besparelserne omfatter fx en køkkenassi
stent, reduktion af vikarbudgetter, gruppe
tilbud i stedet for individuel kontakt og
omlægning af pædagogisk arbejde. Alt
sammen konkrete besparelser, som
"normalt" vil være resultatet af en faglig
vurdering af hvordan man bedst kan løse
kerneopgaven indenfor de givne rammer,
men som her alene træffes af politikerne.
Efter vores bedste overbevisning i SF er det
utidig indblanding.
Gennem årene har jeg været vidne til, at de
strukturelle rammer for et godt arbejdsmiljø
er blevet ændret.
Vi presser medarbejdercitronen
Omorganiseringer, effektiviserings krav,
ændring i pausekulturen, ændringer i
seniorordninger, krav om selvtilrettelæg
gelse, nedsat fleksibilitet for afspadsering,
StaFetten nr. 3/2018

reduktion i antallet af MED-møder, pres på
fremmøde, diskussion om retten til barns
1 og 2. sygedag, mere bureaukratisering
med nye IT- systemer og øget krav om
dokumentation.
Overordnet tales der om tillidsbaseret
ledelse. Jeg hører som politiker om, at
"Helsingør Kommune skal skabe en
arbejdskultur, der er baseret på tillid og
ordentlighed. Vi er ikke en fejlkulturs
ledelse". Men er det virkeligheden? Det
tror jeg ikke, at alle medarbejdere vil
sige ja til. Ved vi som politikere nok om
medarbejderens oplevelse af trivsel?
Jeg er bekymret for, at vi presser medar
bejdercitronen for meget i uvidenhed om,
hvad besparelserne giver af faglige ud
fordringer. Jeg vil i den kommende tid
forsøge at medinddrage dette i budget
processen, til udvalgsmøder og i byråds
salen, så der skabes større synlighed
om hvilke holdninger og værdier omkring
personale- leledelse, vi har i Helsingør. Ikke
mindst hvordan vi som politikere under
støtter vores ledere og medarbejderes
bestræbelser på at skabe gode faglige
løsninger på vores velfærds udfordringer.
■

11

Bertel Johansen

Lighed og Ulighed
Pia Olsen Dyhr og Anders Samuelsen i
debat på Bornholms Folkemøde.

Lad os droppe det ubehagelige
økonomiske ”ligemageri” og i stedet
arbejde for lige muligheder under indtryk af
de forskelligheder vi kommer fra.
Ulighed er blevet et venstrepopulistisk
modeord, og det bruges hver gang der
italesættes et eksempel på nogle der er
”udsat” eller er økonomisk marginaliseret
nedad. Og fint nok, der er sikkert noget
galt, men ulighedsbegrebet er blevet en
uheldig omskrivning af det lighedsbegreb,
der er essentielt for den politiske venstrefløj, sådan som det har været siden
1789, hvor Paris knæsatte parolen: Frihed,
Lighed og Broderskab, liberté, égalité et
fraternité, det lyder bedre på fransk.
Lighed i socialismens begyndelse i 1789
i Paris var ikke et slogan, der havde noget
med økonomisk lighed at gøre. Den lighed,
revolten ønskede og fik tiltaget sig, var en
lighed i privilegier, en lighed i politisk indflydelse, kort sagt: En lighed i rettigheder og
muligheder, ud fra påstanden om, at Alle
Mennesker er Født Lige, og skal have lige
muligheder.
Læren af 1989
Jeg erkender blankt, at jeg er en af dem,
der ”krummer tæer”, når den politiske
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venstrefløjs talspersoner i tide og utide
bruger Lighedsbegrebet som politisk
målsætning i økonomisk sammenhæng.
I det virkelige liv har vi jo siden 1989 erfaret,
at alle stater og samfund der byggede
deres politik på økonomisk lighed, alle er
gået under. Ikke på grund af tryk udefra,
men nok så meget fordi et økonomisk
lighedssamfund går i stå i inaktivitet,
ineffektivitet og fattigdom. Og venstrefløjen
skal ikke sælge fattigdom under smarte
politiske misundelsesparoler. Det er på tide,
at vi erkender, at den gamle definition på
den lighed venstrefløjen skal arbejde for,
er den oprindelige: Lighed i muligheder.
Ligheden i rettigheder har vi, men det
kniber med mulighederne. Og netop på
det område er der nok at tage fat på. For
da ikke alle børns forældre har samme
muligheder, er det så meget desto mere
vigtigt at hjælpe disse muligheder på vej.
Men det halter. Blot for at nævne nogle
store områder:
De almennyttige boliger
De er alt for ofte bygget i en arkitektur der
minder om kaserner i det hedengangne
DDR, og placeret i sammenhænge der
uvægerligt marginaliserer dem i forhold til
det øvrige samfund. Opkoncentrationen
af samme sociale segment i sådanne
bomaskiner, hvor ingen har ansvar for
noget udenfor egen hoveddør, er det
perfekte underlag for ungdomsgrupper- og
StaFetten nr. 3/2018

bander, der cementerer statusforholdene.
Så er stigmatiseringen hjulpet godt på vej,
børnene blev berøvet lige muligheder fra
start. I Indien hedder det kastesystem.
Hvorfor denne ”skuffemæssige” sammenstuvning i ensartede blokhuse ? Arkitektur
former mennesker, og det er jo ikke hverken
pladsmæssigt eller økonomisk nødvendigt.
Folkeskolen
Allerede fra starten i børnehaveklassen
udstyres børnene med en kommunal
PC'er, er de så skal slæbe rundt på længe
før de overhovedet har stiftet bekendtskab
med alfabetet. Ikke så mærkeligt at
mange uden støtte hjemmefra ender
som funktionelle analfabeter. De fik ikke
mulighederne. Hvor er den engagerede
klasseundervisning, der starter med grund
laget, at lære at læse, skrive og regne, alle i
fællesskab, før der bygges elektronik oven
på ? Hvem i kommunen er det, der er løbet
med på de elektroniske mastodontfirmaers
indholdsløse anprisning af deres skærme
og har ladet dem komplicere børnenes
basale indlæring unødigt til ubodeligt
skade for nogle ?
Videreuddannelsessystemet
De fleste mellemlange videregående
uddannelser er nu samlet i nogle admi
nistrative mastodonter kaldet Profes
sionshøjskoler. Ledelserne af disse har nu
travlt med at profilere deres organisation
og ledelseslag under intetsigende navne
eller bogstavkombinationer og opfinde
nye uddannelser, ingen har
efterspurgt. Ikke så underligt,
at unge har stadig sværere ved
at identificere deres uddan
nelsesvej. For hvor i det offentlige
rum er læreruddannelsen,
ingeniørenuddanelsen, syge
plejerskeuddannelsen og
laborantskolen dog blevet af ?
Usynligheden råder nu, og
det hele er blevet så mang
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foldigt, skjult og forvirrende, at selv er
hvervsvejledere har svært ved at finde
rundt. Hvem er det, der har usynliggjort
videreuddannelserne i det fælles offentlige
rum ved denne bevidstløse DJØF-isering af
uddannelsesinstitutionerne ?
Erhvervsuddannelserne
Det kan ikke længere lade sig gøre at
tage en håndværkeruddannelse, uden
først at blive konfronteret med de såkaldte
”Grundforløb”, der uagtet de gode intentioner med læreplanen, ligger milevidt fra
det, der skal fange og engagere til tøm
rerfaget eller ethvert andet håndværksfag,
den unge har søgt af håndværksfaglig
interesse. Ikke så underligt at mange falder
fra, deres muligheder er ganske simpelt
for komplicerede, og dermed ikke-eksiste
rende. Hvem er det der har ødelagt de
gode håndværksuddannelser ?
At efterleve Lighedsidealet
Ingen af ovenstående eksempler er specielt
venstrefløjens skyld. De er tilrettelagt, som
de er, af brede flertal hen over den politiske
midte, så ingen kan sige sig fri. Men nu må
det være på tide, at en tænksom politisk
venstrefløj evaluerer lidt på sagen og prøver
at genoplive de oprindelige dyder der ligger
i liberté, égalité et fraternité, og sætter
det i sving i det politiske arbejde. Intet i
samfundet må være mere uigennemsigtigt
eller kompliceret end nødvendigt – hvis
vores lighedsideal skal efterleves. ■
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Der er andet end fodbold…
- et KetcherCenter, en hjertesag ikke bare
for SF-formanden
I perioden hvor det nye fodboldsstadion blev
gennemtrumfet, blev det besluttet, at der
skulle nedsættes et udvalg ”Sommarivaudvalget”, som skulle arbejde, belyse og
hente ideer (borgerinddragelse) på, hvad
der skulle ske med området/det gl. fod
boldstadion. Udvalget er efter mange år
endnu ikke kommet igang mig bekendt.
Udvalget skal bestå af formændene fra
partierne i byrådet. Udvalget er aldrig
kommet i gang siden det blev nedsat.
I konstituerings aftalen efter KV17 blev
der nedsat et §17 – stk. 4 udvalg
”borgerinddragelse”. God ide bl.a. på
baggrund af de mange mindre heldige
byggesager i kommunen. Lad os lære af
dette.
I dagsorden 05 til Økonomiudvalget 1806-2018, som senere bliver dagsorden
til Byrådet – ”fast” procedure - tales der
om, hvilken udbuds- licitations måde en
”kommende ny bebyggelse” skal have.
(model 2 og 3). Det er bekymrende at det
fylder 4 gange så meget som model 1,
der taler om at ”aktivere” det hengemte
”Sommarivaudvalg”. Det skyldes sikkert,
at der er investorer, der banker på døren!
Foregår der allerede nu et politisk partispil/
spind/leg med borgernes arealer, når dags
orden punktet omhandler så meget om ny
bebyggelse inden ”Sommarivaudvalget er
kommet i gang?
Mig bekendt, i hvert fald offentlig tilgænge
ligt, har der ikke været andre ideer i spil
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for området. Det glædelige er dog, at der
kan læses under ”sagsfremstilling”, at der
er planlagt at etablere 8 nye tennisbaner.
Dette sikkert fordi det ønskes at nedlægge
tennisbanerne og badmintonhallen på vand
siden af Nrd. Strandvej, for at udstykke dette
område.
Når forhåbenlig nu Sommarivaudvalget
aktiveres for derigennem at skabe et
idekatalog, i samspil med borgerne og en
af kommunens vision om at skabe ”Unikke
fritidsaktiviteter og Kulturelle oplevelser” vil
jeg gerne bidrage med et idé oplæg netop
for at underbygge ovenstående vision.
Et KetcherCenter på Nordre Strandvej som
skal indeholde badmintonhal, tennisbaner
og tennishaller, bordtennis og evt. relaterede
ketcher sport. Hvis disse sportsgrene blev
samlet i et KetcherCenter, kunne det skabe
et unikt miljø, da disse sportsgrene har en
samhørighed, fællesnævner.
Et sådan Helsingør-KetcherCenter kræver
ikke det store ”stadion”, lysanlæg, tribuner
og vil derved kunne blive godt tilpasset
på arealerne i volume og højde på Nordre
Strandvejs arealerne. Med god planlagt
arkitektur, fælles omklædnings-, klub-og
køkkenfaciliteter, vil det blive et sportslig
socialt samlingssted for alle aldre, fra
skolebørn til pensionister.
Et sådan center vil heller ikke fylde i højden,
hvorved den unikke fredede kystskrænt
fortsat vil være synlig. Vil derved også
skabe en visuel flot ind- og udgangs port til
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Sådan kunne et KetcherCenter placeres på arealet
og fra Helsingør, samt give synlig plads og
oplevelse til den Fortidsmindebeskyttede
Sommariva-Park ved Lappestensbatteriet.
Overordnet er Ideen den, at badmintonhal
len og tennisbanerne på vandsiden af Nrd.
Strandvej flyttes over på landsiden.
På landsiden kunne græsarealet, den gl.
fodboldstræningsbane, fortsat anvendes
som markeds- og eventplads.
Jeg vil anslå, at der er omkring 1500 aktive
sportsudøvere i nævnte ketcher sportsgrene.
Sæt dette i perspektiv til evt. nybebygelse
som ikke bliver i den billige ende for måske
kun 100 personer.
Jeg vil opfordre til, at kommunalpolitikere
og borgerne går ind i den visionære
tænke boks, samt tænke ud af samme, så
Sommariva og de gl. stadionarealer bliver
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offentlig tilgængeligt og udviklet til gavn for
borgerne, deres fritidsaktiviteter og sundhed.
Investorerne flest mulige boliger, alså bygge i
højden for at få en god bundlinie. Her bliver
der ikke tale om boliger for almindelige bor
gers økonomi.
Som der stod i dagsorden, ”Relation til vision
og tværgående politikler: ”… området ved
Sommariva er både i forhold til nærheden til
kysten og byen, de landskabelige kvaliteter
og de kulturelle elementer, et af de mest
attraktive områder i Helsingør…” ja- det er
beskrivelsen af vores, borgernes område.

Hvilken mening har du
omkring et KetcherCenter.
Skriv til StaFetten
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Næstformand og bestyrelsesmedlem

Peter Lauesen
Ingemannsvej 7, 3000 Helsingør
pbbl123@gmail.com
Kasserer
Steen Olesen
Bakkegårdsvej 16, 3060 Espergærde
solsteen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Ove Kyhn
Stengade 58, 3000 Helsingør
ovekyhn@sol.dk
Bestyrelsesmedlem
Martin Holmgaard

MartinJTurbo@gmail.com
Søvejen 41, 3000 Helsingør
Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Rex
Strandpromenaden 3C th, 3000 Helsingør
lisbethrex@hotmail.com
Webmaster
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
aw@privatmail.dk

Bestyrelsesmøder 2018
Onsdag 5. September
Onsdag 10. Oktober
Onsdag 7. November
Onsdag 5. December Julefrokost
Alle bestyrelsesmøder starter klokken 19.00
i 3F’s lokaler på Rønnebær Alle 106

>

Møderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

>

Baggrundsgruppemøder 2018
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

>

13. September
11. eller 18 Oktober
15. November
6. December

ref. ØK 17-09
ref. ØK 22-10
ref. ØK 19-11
ref. ØK 10-12

Gruppemøderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

>

Møderne tager udgangspunkt i dagsorden
for det kommende økonomiudvalgsmøde. Vi
starter kl. 19:00. Kom og deltag.
VIGTIGT: Dagsorden kan hentes på:
https://polweb.helsingor.dk/SitePages/Startside.aspx

SF byrådsmedlem
Bente Borg Donkin
Læssøevej 5, 3000 Helsingør.
bente@donkin.dk
StaFetten
Redaktør: Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk
Alle indlæg dækker kun den enkeltes mening, og ikke
nødvendigvis SF-Helsingørs
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