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Formanden
SF-Helsingørs
fremtid

En god nyhed kan
tåle at gentages.
Ved folketingsvalget
i juni fik SF i Helsingør en stemmefremgang på omkring 120%.Hvis
vi kan konvertere
bare 50% af den
fremgang, er der mulighed for 2 repræsentanter i Byrådet.
Det er mellem valgene, nu op til kommunevalget, valget skal vindes. Så kære medlemmer. Kom til vores gruppemøder, skriv
indlæg, læserbreve, så omverden ser og
læser at SF-Helsingør har en holdning og
kant. Vi har inden for de sidste to år haft
medlemsfremgang på over 50%, så skal vi
ikke drage nytte af det. I vores Strategiplan
2021, - op til kommunevalget - har vi sat
som mål en 100 % fremgang, så vi er godt
på vej takket være jer, men hjælp gerne
mere til.
SF-Helsingørs videre arbejde
Desværre har 2 medlemmer af bestyrelsen
bedt om at udtræde grundet manglende
tid, familiemæssigt et valg. De fortsætter
dog som gode SF medlemmer. At sige
farvel til to kompetente medlemmer er ikke
sjovt, kan jeg hilse at sige fra formanden.
Bestyrelsen tager det op på først kommende møde den 11. September.
SF-Helsingør, bestyrelsen og ikke mindst
medlemmerne har mange politiske sager,
vi skal forholde os til, diskutere og beslutte i nære fremtid. De forstående budgetforhandlinger for budget 2020-2023. Dernæst
de ekspansive byudviklingsplaner,
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krydstogtskaj, den fremtidige skolepolitik,
social-, og unge-, børnepolitikken. Ældre
området. Disse områder skal udvikles,
tænkes i sammenhæng med de miljø- og
klimaudfordringer og visioner vi også har
her i Kommunen.
Bente, vores byrådsmedlem, skal have en
aktiv SF holdning, meninger fra medlemmerne, så hun mere sikkert i SF-regi kan
melde klart ud i diverse sager. Det starter
allerede nu med budgetforhandlingerne,
evt. forlig. Et budgetforlig kan nemlig
desværre forårsage ting og sager, som
SF ikke kan stå inde for. Det har vi set før.
Så kære medlemmer – afsæt lidt tid til at
understøtte SF- lokalpolitiske arbejde bl.a.
jævnført ovenstående, så bestyrelsen og
Bente ikke kommer til at stå på gaden med
en fuld ”hundepose”, i ved den sorte af
slagsen.

Medlems kontakt

Vores nyhedsmodul, som var gratis, er
desværre lukket ned. Webmaster og
bestyrelsen arbejder på sagen. Dette også
i forbindelse med at vi skal lægge budget
iflg. vores generalforsamling. Grundet vores
kasserer skift, en procedure der har taget
næsten et halvt år, har vi ikke været på
forkant med budgetlægningen.
Vi regnede som mangeårig
kunde i Nordea med, at det
ville glide nemt, men nej.
Vi tør næsten ikke
tænke på et bank
skift - men dette
måske til debat.
■
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Bertel Johansen, maskinmester

Børnehavenormeringer
Vores nye regering har i valgkampen lovet
BUPL nogle flere stillinger ved indførelse af
minimumsnormeringer i børneintuitionerne.
Det er uden tvivl i den bedste mening,
men i valgkampen var der ikke rigtigt tal for
noget meningsfuldt, hverken for nuværende
tilstande eller for konsekvenser af en lov.

Lov skal jo holdes, og lægger ikke op til
en dygtig ledelses flexibilitet. De små
institutioner har jo ikke samme økonomiske
råderum til en ”sikkerhedsoverbemanding”
til imødegåelse af fravær, og BUPL foretrækker naturligvis hele stillinger, og lov skal
jo holdes.

Derudover er det vel principielt lidt betænkeligt, at Folketinget på den måde vil diktere forholdene på et område der jf. kommunalfuldmagten er udlagt som kommunalt
ansvar, herunder også økonomisk. Nuvel,
det er ikke retsstridigt, men et utidigt
benspænd for det kommunale selvstyre.

De små og mindre institutioner som SF
normalt hylder risikerer nu at få dødsstødet
– af et lovinitiativ ikke mindst sat i søen
af SF. En henvendelse fra mig herom til
SF´s ledelse er forblevet ubesvaret. Nå,
envejskommunikation fra Partiledelsen ud
til Folket blev jo indført af Villy Søvndal, og
er åbenbart fortsat. ■

Derudover vil en lovgivningsmæssig fast
minimumsnormering være et alvorligt
handicap for specielt alle de mindre
institutioner som specielt SF´s vælgerkorps
tydeligvis holder af og foretrækker. For med
lovgivning om minimumsnormering kan
der ultimativt blive behov for at anmode
forældrene om at holde børn hjemme ved
f.eks. lidt ekstraordinært personalefravær.
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Bente Borg Donkin

Skal Helsingør have en
whistle blower ordning?
Ja, det mener vi i SF. Den eksisterende
ordning med Borgerrådgiveren bør udvides til også at omfatte muligheden for,
at kommunens medarbejdere trygt og
anonymt kan henvende sig til en myndighedsperson med viden eller mistanke om
fx lovovertrædelser, alvorlige brud på sikkerhed eller andre forhold der kan bringe
medarbejdernes arbejdsmiljø i fare.
Hidtil har vi i SF haft den holdning, at
tillidsmands systemet og arbejdsmiljøorganisationen gav tilstrækkelig sikkerhed for,
at medarbejderens rettigheder og ve og
vel på demokratisk og ansvarlig vis blev
tilgodeset. Desværre er der de senere år
dukket flere sager op, som tyder på, at
dette ikke har været tilstrækkeligt.
Der er i landets kommuner delte meninger
om behovet for en whistle blower ordning.
Flere kommuner mener at det skaber mere
mistillid end godt er, og at det puster til en
kultur med fokus på kontrol. Men 9 kommuner har indtil videre etableret ordninger,
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og med meget forskellige antal indberetninger og erfaringer. Ikke overraskende
er det de store kommuner der har flest
henvendelser. København har haft 141 indberetninger på 7 år fortæller borgerrådgiveren Johan Busse. “Det er ikke selve
ordningen der løser problemerne, men den
måde ordningen bruges på, der tyder på at
vi har brug for det”, udtaler han.
SF mener ikke, at det skal være et spørgsmål om tillid eller mangel på samme, der
afgør om man indfører en whistle blower
ordning eller ej.

StaFetten nr. 3/2019

Erfaringer fra Helsingør kommune viser
desværre, at der fra tid til anden, er
foregået ulovlige eller kritisable forhold
i det skjulte og at medarbejdere har
tilkendegivet frygt for, om de vil opleve
at der er for store personlige risici ved at
videregive oplysninger om f.eks. økonomisk
kriminalitet, mobning eller lignende sager.

blower ordning, så medarbejderne lovligt
og trygt kan henvende sig hvis de oplever
uregelmæssigheder eller har mistanke
om direkte ulovlige forhold på deres
arbejdsplads. I den bedste af alle verdener
modtager Borgerrådgiveren slet ingen
henvendelser, men det må tiden jo vise. ■

Derfor vil SF stille forslag på næste
økonomiudvalg og byrådsmøde, om at
Helsingør udvider Borgerrådgiverens
virkefelt og indfører en anonym whistle

Redaktionen - Anders Wilsbech

Kortsigtet tennishal løsning
I StaFetten 01-2019 var der et indlæg
"Grib chancen - et KetcherCenter"

administrationsaftale er skruet sammen
kunne være interessant at få belyst.

I korthed gik indlægget ud på at nu var
chancen for at skabe fremtidige gode forhold for Badminton, Tennis og Bord-tennis.
Alle tre idrætsgrene mangler faciliteter grundet medlemstilgang og udvikling af den
øget ungdoms tilgang.

Men det er ikke OK med en sådan administration. Men under alle omstændigheder
mangler der altså bane kapacitet her
i Kommunen. Men det bliver der ikke
mulighed for hvis Idrætsudvalget/kommunen ikke her og nu revurderer deres
beslutning. Den nuværende løsning er
kortsigtet, også økonomisk fremadrettet.

Helsingør Kommune har valgt at nedrive
de gl. 2 tennishaller og bygge 2 nye ved
siden af Badmintonhallen. Fremadrettet vil
der ikke blive muligheder for at tilbygge en
tredie tennishal. Der er nemlig ikke plads.
Allerede nu her i august 2019 er der ikke
banetider nok i de kommunale 2 gl. tennishaller. Det har reduceret en af tennisklubbernes timeantal, begrundet med at
Helsingør Tennisklub skal bruge flere timer
i de Kommunale ejede tennis haller. I den
forbindelse er det gnaske uheldigt, at
Helsingør tennisklub administrerer hal
timerne for Kommunen, og måske får
betaling for dette arbejde. Hvordan den
StaFetten nr. 3/2019

Denne kortsigtede løsning kunne også
sættes i perspektiv af, at kommunen/
skatteborgerne har investeret 80-90 mill.
kroner på et nyt stadion, hvor fodbold kun
skal betale 300.000 kr. i leje. Det kan være
ok, rimeligt at investerer i en sportsgren,
men de andre sportsgrene som står og
mangler faciliteter må ikke tilsidesættes.
Desuden kan disse sikkert bedre dække
finansieringen af hallerne end ovenstående.
■
”Lev godt og længe”
Citat fra Sundheds-, Idræts- og
Fritidsudvalget sundhedspolitik.
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Boganmeldelse, Bertel Johansen

Hvorfor International Fælles Jura
National og international retsorden
for staters håndtering af indvandring og mindretal er oppe i tiden
mange steder, her og ude i verden,
og nogle meningsdannere hævder
uafladeligt at det hele går tilbage.
Dog: Det gør det nok ikke. Hverken
her eller andre steder. Efter lige at have
førstegangs læst Hannah Arendt`s bog:
”Eichmann i Jerusalem, en rapport om
ondskabens banalitet,” som jeg i hele mit
voksne liv har hørt og læst og set omtalt og
citeret fra af andre, ærgrer jeg mig over,
at jeg ikke for mange år siden læste dette
unikke analyserende mesterværk om
ret og vrang i international retsorden for
mennesker.
Bogen kom i 1964, og retssagen fandt
sted i 1961, og dømte den overordnede
nazistiske embedsmand, Adolf Eichmann
til døden for hans administrative og organiserende rolle i det nazistiske folkemord på
de europæiske jøder under Anden Verdenskrig.
Men da retssagen om folkemordet
involverer mange nationalstater, folkeslag,
etniske grupper, statsløshed, landsforvisninger og fordrivelser over grænser,
spørgsmål om nationale og internationale
jurisdiktioner, morallære og staters ret til
grænsehåndhævelse og retten til egen
national lovgivning om etniske grupper, er
Hannah Arendt`s fortælling meget mere
end en beretning om en retssag imod en
administrativ folkemorder.
Det er også en fortælling der fører fremad.
Selv skriver hun, at enhver forbrydelse
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sker næsten utænkelig første gang, men
uvægerligt fører til den næste. Og da hun
ser Holocaust i sin fulde udstrækning som
en sådan førstegangs forbrydelse historisk
set, advarer hun imod gentagelser, og
opfordrer verden til at forberede sig og tage
sig i agt.
Og nu 55 år senere har hun fået ret.
Folkemord gentager sig: Cambodja 197579, Bosnien 1992-94 og Rawanda 1994
som i intensitet og brutalitet endda overgik
Holocaust. Men noget har verden lært af
WW2: I de nævnte tilfælde greb omverden
hurtigere ind, vel for sent, men der blev
reageret mere hensigtsmæssigt end på
Holocaust, så verden går fremad.
Retsopgørene og den internationale
retsorden er bedre nu end den var i
1940-erne som verden har lært af, så de
ansvarlige for folkemord uden blod på
hænderne nu også straffes ”for at forsvare
StaFetten nr. 3/2019

Tyrkiet raser over denne
skulptur.
En skulptur på Kulvtorvet
til minde om det armenske
folkedrab er kritisabel og
umoralsk, siger den tyrkiske
ambassade. Maj 2015.
Den blev opsat i en kort periode i anledning af 100 året
for folkemordet på Armenier
den, der led skade ved overtrædelsen,
så en manglende evne til (selv) at straffe
ikke skal forårsage fornedrelse” ( Huig de
Groot).
Vi kan så ærgre os over, at tyrkernes
folkemord på 1½ mill. Armenier i 1915
ikke på samme måde fik verdens
opmærksomhed som en advarsel før
Holocaust, men der skal en unik forfatter
og journalist til at råbe verden op.

Men verden går ikke fremad sådan af
sig selv. Det kræver bøger som Hannah
Arendt`s om processen i Jerusalem, og
det kræver at sådanne banebrydende
værker stadig læses. Så hermed min
varmeste anbefaling, biblioteket har den
stadig. Lån den før naive politikere kasserer
alle bøgerne og henviser til Facebook og
Google.
■

Redaktionen

Borgerinddragelse – Status
Udvalgsarbejdet taget af bordet af byrådet.
Mange i udvalgsarbejdet er desværre
blevet bekræftet i at borgerinddragelse er
Byrådet/administrationen ikke interesseret i.
Dette er dog ikke helt korrekt. Det forlyder,
at begrundelsen, for at det blev sendt
tilbage til §17 udvalget, begrundes med
en tekstformulering/ordvalg - "Ærlighed/
troværdighed", som politikerne var blevet
pikeret over.
Betina Svinggaard (A) var/er formand
for udvalget. Hun bør snarligt indkalde
til et møde, så udvalgsmedlemmerne,
StaFetten nr. 3/2019
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de valgte borgere klart og tydeligt bliver
orienteret om hvilke formuleringer man ikke
er tilfreds med. Det ligger jo i konceptet
Borgerinddragelse, hvis kommunen ønsker
dette. ■
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Bertel Johansen, maskinmester

Det fredede Øresund

Tiden råber på fredninger og naturbeskyttelser som en naturlig reaktion på forgangne tiders ligegyldighed. Fint nok, men
det er længe siden at udviklingen vendte.
Allerede i 1844 blev det første store
naturområde fredet, og i 1917 blev der
oprettet Fredningsnævn i alle Amter, og i
1961 fik sagen prioritet som ressort område
i Kulturministeriet, og EU går ofte forrest
på Europæisk niveau, og siden 1973 har
fredning haft sin egen minister.
Og siden har naturbeskyttelse og fredning
været præget at en stadig strøm af
nysproglig tilkomst så som biodiversitet,
habitat direktiv, rød-liste, vild med vilje,
nationalpark, bliv selv ved.
Men en nationalpark er pr. definition et stort
område, der er beskyttet af regeringen på
grund af dets naturlige skønhed, planter
eller dyr, og som offentligheden kan besøge.
Og den definition har Øresund svært ved at
opfylde meningsfuldt.
Øresund er allerede underlagt mange gode
restriktioner af hensyn til den specielle dyre8

og plantefauna Sundet rummer på grund
af den særlige forekomst af tungt saltvand
og lettere og mere fersk Østersøvand
i overfladen. Og det hele kan læres og
beskues på Københavns Universitets
formidlingscenter Øresundsakvariet her i
byen.
Trawlfiskeri har allerede været forbudt i en
menneskealder, og alt fiskeri er detail
reguleret på mindstemål og mængde, og for
torsk endda også for antal fisk pr. lystfisker
pr. dag, og fiskerikontrollen er present på
stederne.
Og den sidste overudnyttelse på råstofudvindingen er stoppet sidste år, hvor Øresund
fra Broen til Kullen er blevet et beskyttet
havområde efter EU’s hav strategi direktiv,
så alle de der har arbejdet målrettet herpå
er kommet frem til målet.
Så Øresund er allerede godt beskyttet i alle
ender og kanter, bortset fra skibstrafikken
på havoverfladen. Men den er også underlagt skrappe reguleringer bl.a. i form af
tvungne ruter og MARPOL-konventionen
StaFetten nr. 3/2019

(The International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships, 1973
as modified by the Protocol of 1978
(MARPOL 73/78), fra 1973 der sikrer imod
forureningsudledninger fra skibsfarten.
Og da der ikke rigtigt kan skaffes besøgsstier for almenvellet på havbunden, og
dykkerne allerede har al den adgang de kan
ønske sig, giver ideen om en ”Nationalpark
Øresund” ikke rigtigt seriøs mening.

Derimod vil det formentligt snarere udhule
hele begrebet. Men måske Kommunen
kunne bekvemme sig til at optimere forholdene for bådtrailere så mange flere fik
lettere ved at sætte en lille båd i vandet og
komme ud og opleve herlighederne til søs,
og måske endda også etablere lidt målrettet
strandrensning til glæde for badegæsterne
i den korte sæson ?
■

Kommentar til Bertels Indlæg - Anders Wilsbech

Et fredeligere Øresund
Det er fuldstændig korret som Bertel skriver, at der gennem de sidste årtier, og ikke
mindst de fornyelige tiltag for at beskytte
det unikke Øresund bl.a. som unikt ynglested for torsken. Det der bekymrer mig er
at Bertel konkluderer at det videre arbejde
med med en Øresund Nationalpark ikke er
nødvendig. Alle vil have oplevelser på mere
eller mindre miljømæssige omkostninger.
Netop denne udvikling er vigtig at kunne
sætte rammer for. Larmende og støjende
StaFetten nr. 3/2019

vandsports aktiviteter, måske en kommende tunfangst turisme. Støj og forurening af
Øresund er vi nød til at sætte rammer for.
Dette kan bl.a. gøres ved at gøre Øresund
til en nationalpark.
Øresund er på rette vej bl.a. på grund af
seneste forbud mod sandgravning, så lad
os fortsætte denne retning. Øresund er ikke
beskyttet fuldt ud endnu.
■
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Redaktionen - Anders Wilsbech

Budgetforhandlingerne er i gang
Når du læser nedenstående har Bente og
Anders som 1. suppleant været på et budgetseminar den 4. september på Højstrupgård.
Allerede 3 uger før dette forelå der nogle forslag
til budget 2020-2023.
Mange af forslagene er hård kost for en SFlæser. Selvfølgelig skal der ses på områdernes
økonomi. Tingene hænger sammen og dette
kan være lidt vanskeligt at gennemskue da
nogle afledningseffekter enten står 20 sider før
eller dukker op 20 sider efter et budgetforsalg.

Øget elevtal i klasserne f.eks

Nu havde SF kæmpet for max. 24 elever i
klasserne + 1-2 som kan komme ind hvis
en familie flytter til kommunen. Nuværende
Forslag går fra den nuværende normering 24
+ 2 til 26+2. Det lyder måske ikke af meget.
Sættes der kr./øre på denne ændring, ser det
anderledes ud. Ændres normeringen fra til 26+2
vil det give en besparelse besparelse over en 4
årrig periode på ca. ialt 31. mill kr.
Går man så de 20 sider frem kommer følgende:
Justering af andelen af lærere og pædagogisk
personale i den understøttende undervisning.
Besparelse 1,7 mill. kr. Altså flere elever i
klasserne og mindre faglige understøttende
undervisning. Hænger det sammen? Mange
lignende eksempler er der i budgetforslagene.

store overskrifter. Som læser af budgetforslaget
og dens terminologi må man konstatere at der
anvendes mange "omskrivninger" af realiteterne.
SF går selvfølgelig til bordet med det formål at
redde hvad der reddes kan. Vi skal dog være
opmærksom på at et Ja eller nej ikke forårsager
bindingerne til noget SF ikke kan forsvare, stå
inde for. Vi skal ikke have flere "stadion" eller
lignede sager hægtet på os. Det kan vi alle være
enige om.

Budget
medlemsmøde

Ved det først
kommende
bestyrelsesmøde
må bestyrelsen
få fastlagt et eller
to budgetmøder.
Det vil være til stor
hjælp, da flere øjne/
meninger skaber et
godt grundlag for
beslutninger.

Kommunen vil have de pykiatriske borgere
hurtigere hjem, men til hvad! Bo-støtte
ordningerne er gennem mange år nedskåret,
reduceret personale i diverse bosteder. Bliver
resultatet så en hurtigere genindlæggelse !
Besparelser på besparelser er ikke op
muntrende læsning. Jeg skal ikke komme ind på
ældreområdet, som altid kommer til at skabe de
10
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SF - Helsingør

Webmaster

Nyhedsbreve

Base for
unge

HELSINGØR

Kontakt
Lucas Conrad
Lvsc@live.dk
M: 60476310

Kære medlemmer.

I må midlertidig forvente at nyheder bliver
sendt via nyhedsmodulet på hjemmesiden.
Det bliver visuelt nok ikke så spændende
at se på.

Du kan også kontakte
SF-formanden
Anders Wilsbech
aw@privatmail.dk
M: 24622880

Bestyrelsen skal have lagt budget. Dette
vedtaget på Generalforsamlingen. Vi har
dog været underdrejet grundet en meget
omstændig procedure for kasserer skiftet.
Vi må bede om lidt tålmodighed indtil vi får
afdækket mulighederne så som funktion,
kontra pris.

Velkommen til vore nye medlemmer
Gaya Petersen, Jørgen Nimb, Vagn Hansen

og Erik Nørlem

HUSK AT OPLYSE JERES MAILADRESSE
Ellers mail til formanden, Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk

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

http://www.sfhelsingor.dk
StaFetten nr. 3/2019
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Formand
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
Tlf. 2462 2880
aw@privatmail.dk
Næstformand og bestyrelsesmedlem

Peter Lauesen har desværre været nød
til at trække sig af private årsager.
Kasserer
Gunvor Johansen
Nannasvej 18
3000 Helsingør
gujo0307@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Ove Kyhn
ovekyhn@sol.dk
Bestyrelsesmedlem
Pernille Brahe
pernillebrahe@hotmail.dk
Bestyrelsesmedlem
Katrine Bertelsen
katrine@katrine.dk
Webmaster
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
aw@privatmail.dk
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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Bestyrelsesmøder 2019
Onsdag 11. september
Onsdag 2. oktober
Onsdag 6. november
Onsdag 4. december (Julefrokost)
Alle bestyrelsesmøder starter klokken 19.00
i 3F’s lokaler på Rønnebær Alle 106

>

Møderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

>

Baggrundsmøder 2019
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

>

12. september
16. oktober (efterårsferien)
14. november
12. december

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 kalender bliver løbende opdateret
på www.sfhelsingor.dk

www.sfhelsingor.dk
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