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Bestyrelsen siden sidst
Trods de evige
omtalte Covid-19,
”retningslinjer” har
bestyrelsen alligevel
fået afholdt 2 bestyrelsesmøder siden
august. Bestyrelsen
arbejder nu mere fladt
med uddelegering af
opgaver hvorved det
gerne skulle medføre
et endnu mere aktive bestyrelsesarbejde.
Vi har igangsat en revision/opdatering af vores lokale partipolitik, som har være neddroslet grundet de tider, vi det sidste halve år
vi har været igennem. På vores hjemmeside
under SF-kalender kan du se/følge hvilke
mødedatoer, emner der vil blive tage op.
Bestyrelsen kunne dog godt tænke sig at
nogle medlemmer mødte op og deltog, for
at bidrage med nogle vinkler. Vi skulle nødig
stå med et ”indforstået” lokalt partiprogram.
Arbejdet er planlagt til at være færdigt til
samling den 28. Januar 2021.

Kommunevalget 2021
Ovenstående politik-program er selvfølgelig for at forberede os til kommunalvalget
2021. Vi er allerede i gang med at indkalde
og opfordre til at stille op som kandidat
til valget. Du har allerede modtaget en
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opfordring til opstilling, hvor vi afholder et
orienteringsmøde den 7. Oktober kl. 18,
med let bespisning. Her vil vi fortælle, hvad
det fremadrettede arbejde vil være for valggruppen og kandidaterne. DU KOMMER
ALDRIG TIL AT STÅ ALENE.

Hjemmeside- og facebookkommunikation

Vores hjemmeside har ca. 10 besøg om
ugen. Det er ikke mange i betragtning af
hvor mange medlemmer vi er. Og ikke
mindst i forhold til de informationer om aktiviteter, møder der ligger tilgængeligt. Det
kan og skal gøres bedre.
Facebook: Det skal ingen hemmelighed
være, at vi i bestyrelsen mangler en FACEBOOK kyndig/operatør. Der er 314 følgere –
men de får ikke det optimale fra SF-Helsingørs side, selv om de skriver ”Synes godt
om SF-Helsingør”. Opslag og debat bliver
udelukkende lagt op af vores webmaster,
der som teknisk facebook-operatør ikke er
velfunderet. Det kan og skal vi gøre bedre.
Dette også set i lyset af det kommende
kommunalvalg. Er der en derude blandt
medlemmerne der er skrap, vil webmaster
gerne deltage, for at understøtte og ikke
mindst for at blive klogere på mediet.
MELD TILBAGE til Webmaster >>
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Bente Borg Donkin - Byrådsmedlem

Sammen – men hver for sig…
En Budgetperiode
skaber som regel
altid utryghed og
usikkerhed hos
os alle, om hvilke
prioriteringer, effektiviseringer eller
besparelser der nu
skal besluttes i år.

De stramme budgetrammer (læs budgetlov)
sætter tommeskruerne på, så vi hvert år må
stoppe op, rydde ud i forældede indsatser,
og gen reflektere hvordan vores velværd
skal udfoldes i de nærmeste 4 år.
Men det er også en kærkommen lejlighed til
at sikre den røde tråd i de politiske værdier og
visioner vi som politiske partier sætter i søen.
Man skal ikke underkende de politiske muligheder der er ved at være en del af en
budgetaftale. Betydningen af, at være med
til at udforme rammerne for indsatser
og være med til at sætte retning for
prioriteringer, har et mindre synligt
aftryk, men ikke des tro mindre en
stor betydning.
Den største usikkerhed i dansk
økonomi – og vores kommunale
- er uomtvisteligt Corona krisen.
Hvad den kommer til at betyde
for os, har vi kun set toppen
af isbjerget af. Kommende
manglende skatteindtægter
og øgede udgifter til understøttelse, kender vi endnu
ikke konsekvenserne af.
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Men vi ved, at den har ændret vores hverdag. Om end ikke for evigt, men i lang tid
fremover. Men i budgetprocessen skal vi
ikke være blinde for at det også giver muligheder for nytænkning og muligheder for
at ændre på ellers fasttømret vanetænkning.
Skal vi tilrettelægge arbejdsprocesser anderledes? Kan vi mindske sygefravær med
hjemmearbejdspladser? Skal vi ned på en 4
dages arbejdsuge, så fordelingen af medarbejdere følger behovet fra covid erfaringer?
Men SF maner også til forsigtighed og realisme i den kommunale budgetprioritering.
Hygiejnekrav og høje rengørings standarter
vil der forsat være behov for. Vi skal fortsat
værne ekstra om sårbare borgere, skabe
større afstand og en mere individualiseret
strategi og alle dele vil kalde på øgede personaleomkostninger.
Jeg skal ikke lægge skjul på at jeg på SF
vegne ønsker en bredt budgetaftale, hvor
vi i fællesskab tager ansvar og sikre et økonomisk ansvarligt budget, som kan
holde året ud. Et budget
hvor der er
enighed i at en
skattestigning
skal være med til
at fastholde vores
velværds niveau
både for ældre,
socialt udsatte og
vores børn, hvor end
de er i daginstitution
eller skoler.
Men også et budget,
hvor vi er fælles om at
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kvalificere hvordan udviklingen af vores
velfærd forvaltes hos os. Vores kommunale
tilbud skal fastholde et højt fagligt niveau,
sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne
og styrke ledelses kompetencer i alle ledelseslag. Ikke mindst inddrage borgere og
pårørende i højere grad end tidligere.

Det politiske arbejde med at sikre rent havvand i Øresund, deler vi heldigvis med flere
partier. Vandkvaliteten i Øresund er bla.
udfordret af overløb fra vores kloakker efter
heftige regnskyl. Det ser vi desværre næsten dagligt tegn på i øjeblikket.

For penge gør det ikke alene
Når vi i SF forbereder os til budgetprocessen, starter vi med at kikke på sidste års og
forudliggende aftaler. Hvad var godt, hvad
var beslutninger som vi måtte indgå i som
ikke var vokset i vores baghave og hvad
har vi kaldt på gentagne gange, som endnu
ikke er kommet i hus.
En af forudsætningerne for at forebygget
dette er velfungerende rensningsanlæg der
følger kapacitets behovet, når der nybygges
boliger. En anden forudsætning er adskillelse af overfladevand fra kloaksystemet.
Der er allerede planer for udbygning af rensningsanlæg og et analyse arbejde om hvordan vi ad åre kan planlægge udbygning af
kloak kapaciteten , bla. i samarbejde med
Forsyningen i Helsingør.

Jeg vil nævne enkelte eksempler på hvad
SF vil fortsætte vores budgetfokus på:

Miljøindsatsen for at
fremtidssikre renere havvand
i Øresund
I sidste budgetaftale var SF bannerfører for
at vaskepladserne i lystbådehavnen blev
miljø sikret, så forurenet spildevand ikke går
urenset i Øresund.
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Men vi kan gøre – og skal gøre mere.
Vi skal allerede nu forebygge mængden af
overfladevand der belaster vores kloaknet
ud over hvad de har kapacitet til.
SF foreslår at der nedsættes et arbejdsgruppe, der kan sikre borgerinddragelse i
dette arbejde. At husejere og boligområder
kan være med til, i samarbejde med kommunal faglig rådgivning, at indrette haver,
nedgrave faskiner og komme med ideer til
udnyttelse af overfladevand, både på egen
matrikel og i fælles opsamlings områder,
hvor vand kan komme til gavn for planter og
til rekreative aktiviteter.
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Faste team i hjemmeplejen.
Fokus på faglig opkvalificering af sundhedspersonale

Gennem de sidste budgetaftaler, er der
arbejdet med at matche behovet for faglig
sygepleje på ældreområdet og sikre en rød
tråd i behov for pleje og hjælp ved udskrivelse fra hospital til eget hjem.
SF var fortaler for at rehabilitets centret,
hjemmeplejen og behov for visitering til
ældrebolig eller plejehjems plads, blev set
i en økonomisk og faglig sammenhæng.
En kæde af begivenheder for borgere, der
nødvendigvis skal supplerer hinanden. Dette
fokus skal fastholdes.
SF mener at tiden med Covid-19 har vist
os fordelene ved fast team i hjemmeplejen, styrker både et godt arbejdsmiljø,
omhug i pleje for sårbare borgere og giver
et løft i kommunikationen og samarbejdet
omkring borgeren.

Sammenhæng i tilbud til familier med børn med handicap
Tidligere budgetaftaler har mindsket socialrådgiverens antal af sager, styrket en fremskudt sagsbehandling ude i skolerne og
forsøgt at styrke opfølgning og kontakt med
familierne tidligere i sagernes forløb.
Familier og faglige rapporter peger på at
der stadigvæk ikke er en formalisere sammenhængende indsats, med een indgang
StaFetten nr. 3/2020

til hjælp og støtte til familier med handicappede børn.
SF foreslår en organisations ændring så
indsatsen for børn og unge med medfødte
og erhvervet hjerneskade, sammenlægges med den vellykkede indsats der er på
unge og voksenområdet. En plan for den
tværfaglige indsats og en fagperson der er
ansvarlig for koordinering af sagen i samarbejde med familien og barnet. Således
at samarbejdet med inklusion i folkeskolen
styres både fagligt og socialt.

Så er der de lavthængende
frugter, som SF debatterede
i budgetgruppen:
SF foreslog en Whistleblower ordning tidligere på
året. Det var der opbakning
til, men økonomien skal sikres i budgettet. Opfølgning
af færdigbehandlede borgere med psykiske
lidelser betaler vi straf afgifter for 1 mill.kr.
sidste år. Det må vi kunne gøre bedre.
2021

Bevaring og renovering af frednings udpegede huse i land og by. Kan der anvises
en lånemulighed for bevaringsværdige bygninger?
En udad kørende "Sociolance" på cykel,
så en forebyggen sundhedsindsatsen overfor socialt udsatte kan styrkes på tværs af
vores sociale og sundheds tilbud?
Kommunal vikardækning på tværs af social og sundheds institutioner, så udgifterne
under sygefravær mindskes.
En fastholdelse af fokus på udsatte børn
og unge skolegang, så flere unge starter på
ungdomsuddannelse direkte efter afslutning
af folkeskolen. Så der er nok at tale om. Vi
er godt klædt på til processen af dygtige
medarbejder omkring byrådet. ■
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Birgit Nørgaard

Spørgsmål til Byrådet
Birgit Nørgaard indsendte
nedenstående spørgsmål til
Byrådet den 21. maj 2020
Hvordan vil Kommunalbestyrelsen for Helsingør kommune tage medansvar for, samt
medvirke til støtte og vedligehold af Helsingørs
historiske bykerne?
Spørgsmålet er dels principielt, og dertil aktuelt og konkret i forhold til en ganske misligholdt ejendom (på hjørnet Sct. Annægade
23/ Sudergade 36,) - lige overfor Helsingør
Bymuseum.
Begrundelse for spørgsmålet:
Det fremgår af informationer fra Byrådets
beslutninger, at fremtidige bygningsforbedringer i kommunale bygninger vil blive fremrykket, i lyset af corona-krisen. Dette for at
kunne bidrage til den fortsatte beskæftigelse i kommunen. Kan denne vilje til bygnings forbedringer udstrækkes til nævnte,
meget synlige behov?

De fine gamle huse. Kan en husejer blot
lade sit hus falde sammen? NEJ. I Byggeloven er der bestemmelser, som giver
en kommunalbestyrelse mulighed for at
gribe ind, straks, hvis en ejer misligholder
sin ejendom ved ikke at holde den i forsvarlig stand. Hvis en ejer ikke efterlever
påbud om ”at afhjælpe manglerne og holde
ejendommen i forsvarlig stand”, kan kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre for
ejers regning. Dette gælder uanset hvornår
bebyggelsen er opført. (jf. Boligministerens
besvarelse af sp. S 1136, af 21. aug.1990 til
Birgitte Husmark, MF).
Helsingørs seneste byfornyelse er sket på
Stengade, tæt på Rådhuset. Her har ægteparret Ove og Ulla Kyhn på forbilledlig vis
forvandlet et ret slidt historisk hus til en smuk
perle: ”Kyhns gæstehus”. Nu rummes såvel
boliger som arbejdspladser på adressen.
Med håbet om en besvarelse af det konkrete og det principielle i spørgsmålet, ser jeg
frem til svaret. ■

Når det gælder den historiske bykerne, har skiftende
bystyrer i flere årtier samarbejdet med private om
byfornyelse og forbedringer
af den historiske bykerne.
Dette har Helsingør egne
borgere sat stor pris på.
Udadtil har kommunen
også høstet anerkendelse
og omtale for indsatsen.
For turister og gæster har
den velbevarede bykerne
været en positiv faktor for
genbesøg i Helsingør.
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Redaktionen, Anders Wilwbech

Ja - hvorfor ikke
Birgits Nørgaards spørgsmål til kommunen,
(kan læses her i StaFetten) med en opfordring til at skride ind overfor misligholdte
ejendomme og deres ejere i by og land,
kunne man i forlængelse foreslå følgende.
Desværre var der kun to byrådspolitikere
der positivt støttede og svarede på spørgsmålet.
Når kommunen for det meste uden borgernes viden, (lukket punkt på dagsorden)
sælger arealer og ejendomme kunne SF
foreslå, at en vis procentdel af salgssummen, indtjeningen (1-2%) indsættes til en
renoverings fond/pulje hvor borgere kunne
søge om midler til renovering af deres bevaringsværdige huse, landhuse og gårde.
Vi må huske at alle disse ejendomme i by
og land er et stort aktiv for kommunen, som
kommunen ofte og tit beskriver.
Herved tilbageføres nogle af borgernes
solgte værdier, til synlig gavn for alle.

men blev solgt inden for forskellige årsperioder, så spekulation kunne undgås.
Nogle vil sikkert mene, at det har vi, skatteborgerne/kommunen, ikke råd til. Men – når
man f.eks. friholder caféejere leje af inddragne 3-4 parkeringspladser til udeservering,
ja så må der være råd vil jeg mene, selvom
der her kun var tale om 36.000 kr. ... ”lille
bæk gør en stor å”.
Lad os f.eks. tage Sommariva grunden, det
gl. stadion som skal sælges. Den kunne
bidrage til puljen mellem 800.000 til 1,6 mil.
kr. til puljen. Det er da en god begyndelse.
Vil man, ja så kan man.
Allerede i dag iflg. cirkulæret inden for statslige byggerier skal der afsættes 1,5 pct. af
”håndværkerudgifterne” til kunst. Så, - ja
hvorfor ikke opfordre Helsingør Kommune
til at oprette en ”reinvestering fond, pulje”
for bevarelse af vores bygningsarv for eftertiden. ■

En renoveringspulje har vi haft tidligere i
kommunen, men den blev lukket ned. Den
skal vi have genskabt. Der var klare regler
for tilbagebetaling af tilskud, hvis ejendom-
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Bertel Johansen

Syndebukke og skatteskjul
Danmark er i de fleste
opgørelser det hårdest
beskattede land i verden, men det er lidt
skjult, da det ikke er de
direkte og indkomstafhængige skatter der er
årsagen.
Derimod er det alle de
til stadighed indførte
såkaldte andre indtægter til staten, til formål
der hver for sig kan synes rimelige, der har
gjort, at det danske skattetryk nu er 48½ %
af BNP, hvorimod velfærdsmæssigt sammenlignelige stater som Frankrig med 45 %,
Belgien med 44½ %, Finland med 44 % og
Sverige med 43 % på de næste pladser, alle
kan opvise tilsvarende velfærd, men for væsentligt lavere beskatning af befolkningen.
(Nogle statistikker bytter om på DK og
Frankrig, men det ændrer ikke på problemet).
Forskellen er faktisk DKR 23.000,- pr. person, ung som gammel, det offentlige Danmark bruger mere end Sverige på at tilvejebringe nogenlunde samme velfærd og
opretholde statens funktioner. Ret beset
dokumenterer det, at der er noget helt galt
med Statens forvaltning og udgiftspolitikker.
Skiftende regeringer har alle gjort noget
galt, ingen nævnt, ingen glemt, men den
nuværende regering har med sin hovedløse,
kostbare og virkningsløse Covid-19-politik i
hvert fald gjort ondt værre. Vi fik jo alligevel
den røde kurve på smitten og virussen er
her stadig.
Der har i mange år indsneget sig en politik, hvor målgrupper udnævnes til særlige
8

syndebukke der så pålægges ekstraskat til
diverse hver for sig måske gode fælles formål, i stedet for at finansiere fællesskabets
ønsker over en ensartet og synlig fælles
progressiv indkomstskat. Hente pengene
hvor de tjenes og faktisk er til stede. Eksemplerne står i kø, og blot for at nævne
nogle enkelte så:
- man vil beskatte alle fossilbiler der har
behov for ind-og-udkørsel af større byer
for at finansiere opsætningen af offentlige
fælles ladestandere til batteribiler. For batteribilerne har jo taget glorien, selv om deres
kørsels-emissioner kun er lidt lavere end
fossilbilernes og deres batteri-miljøregnskab
er højest betænkeligt.
- Helsingør Byråd har undladt at vedligeholde kloaknettet, så nu plager rotterne. Og
for at betale det forsømte pålægges nu kun
husejerne et ekstra rottegebyr, selv om vi
alle, lejer som ejer, er fælles om det forsømte kloaknet og alle vil have samme glæde af
at komme af med rotterne.
- en ny tiltrængt pensionsordning til de der
er fysisk slidt før gængs pensionsalder, og
som ikke har brugt ungdommen på uddannelse betalt af SU, skal betales af finansStaFetten nr. 3/2020

sektoren som straf fordi de ikke forudså
boligmarkedets kollaps i USA.
- kystsikring af vores fælles hjemland skal
betales af de der tilfældigvis bor tættest på
havet, for med den adresse må de jo være
svinerige. Og det må man helst ikke være i
vores fælles socialdemokratiske moderland
hvor Janteloven gælder.
- politikerne ønsker et udbygget lokalpoliti,
og til betaling skal der opsættes elektroniske vejfælder, så de der i et øjebliks distraktion har mere opmærksomhed på sikker
trafik end på at se på speedometeret og
derfor får kørt et par kilometer for stærkt,
skal finansiere ordensmagtens udvidelse.
Det sidste vil så også betyde, at de lokale
politidirektører fratages muligheden for at
bruge mandskabet hensigtsmæssigt til prioriteret opklaring af rigtig kriminalitet, hvorfor
hele udbygningen af styrken bliver ret ligegyldig for borgerne, om end de der går
i fælden jo nok skal bemærke det.
Tænk om politikerne holdt op med at udnævne syndebukke, men i stedet fokuse-

rede på sammenhængskraft og solidaritet
og vedstod, at samfundets fælles opgaver
naturligvis skal betales af fælles gennemsigtig progressiv skat, og tænk om de begyndte at prioritere udgifterne og tog sig sin
arbejdsgiverrolle alvorlig overfor forvaltninger
og administration. Så kunne vi alle få en lille
smule mere til selv at råde over, og beslutte
hvad vi ville.
Det kan jo gøres helt uden at hverken velfærd eller social sikring forringes, for der er
rigeligt råderum til både skattesænkning og
sociale løft i benchmarkingtallene. ■

Lokalpolitisk program

Alle møderne er fra kl. 16:00 til 18:00
Tilmelding nødvendig så kaffe/kage stemmer
23. september
Emne: Bedre Psykiatri hos Birgitte Rasmussen
29. oktober
Emen: Kuns og Kultur i kommunen
26. november 		
Emen: Socialområdet - Investering i mennesker
17. december 		
Emen: Socialområdet - idræts og foreningsliv
28. januar 2021
Diskution og samling af emnerne

Følg med på http://www.sfhelsingor.dk/kalender >>
StaFetten nr. 3/2020
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Anders Wilsbech

Skal SF være tavse?
Skal SF være tavse om væksten i Helsingør kommunes
Vision 2030, kontra SF’s tvivl
om at vi skal være 66.000 borgere – og er der taget højde for
det?
I vores revision gruppe af SF-Helsingørs
lokalpolitikker, ”Vi skal alle have en bolig”
støder vi ind i forhold som kræver SF’s fokus
og stillingtagen.
I alle kommunale beslutninger og referater
indskrives pr. automatik en relation til kommunens Visions-politik 2030, om at vi skal have
1000 nye familier til kommunen = 2000 +
børn = ca. min. 3000 nye borgere.
Set i sammenhæng med tilgængelige informationer er vi d.d. blevet ca. 63.000 borgere
i kommunen. Iflg. tidligere prognoser skulle vi
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være omkring 59.000 indbyggere i 2020. Se
skema. Så der har altså været boliger nok til
tilflytterne. Hvordan kan man regne så meget
forkert?
Vi skal selvfølgelig være glade for, at familier flytter til det dejlige Helsingør, men er
kommunen og borgerne klædt på i relation til
infrastrukturen (veje, kloakering, rensningsanlæg mv.), inklusive de mange følgevirkninger,
hvor vores infrastruktur allerede nu er sat på
en kraftig prøve. Hastværk er lastværk.
Pendler, miljøaftryk
Pendlerne fra Nordsjælland kørte i alt 9,2
millioner kilometer om dagen i 2017.
I Helsingør 2017 kørte pendlere 46 kilometer
om dagen. En familie, 2 biler vil så ca. køre 90
km. om dagen ud fra alene 2017 tallene. Disse tal maner til eftertanke, opdateret til 2020
både lokalinfrastruktur- og miljømæssigt. Og
bilparken bliver ikke mindre, hvis der kommer
flere pendlere i Helsingør kommune.

StaFetten nr. 3/2020

Hæftet Vision
2030 kan hentes, downloades
på Kommunens
hjemmside.

2700 Boliger på vej
Ca. 80% af de 2700 boliger er på vej (det
svarer til ”2000”boliger), de nye boliger
er igangsat og godkendt, og vil inden for
de næste år blive realiseret. Hvis vi pr.
bolig antager 1,5 familie pr. bolig taler vi
om fremadrettet tilflytning på 3000 nye
borgere. Dette i forståelse og i relation til
Kommunens Vision 2030 på 1000 nye familier, er vi allerede nu boligmæssigt fuldt
ud dækket ind.
SF-Helsingør er ikke imod fremadrettet
byplanlægning og tilflyttere, men der er
grænser for den traditionelle vækstfilosofi.
Byplanlægning skal foregå med omhu på
de eksisterende borgeres præmisser, og
ikke styres af økonomi og investorer, som
ingen relation har til Helsingør Kommune.
Helsingør skal fastholde og bevare de
værdier, vores natur- og kulturarv som er
en egen værdi, og et værdisæt som vi skal
leve af i fremtiden.
StaFetten nr. 3/2020
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Sammenfattes ovenstående er det ikke
uproblematisk, da der er mange ubekendte
faktorer og følgevirkninger som vi d.d. ikke
har kendskab til, og som koster penge.
Disse udgifter dækkes ikke ind ved øget
skattetilflytning som de kommunale beregninger og det nuværende udgiftsniveau
viser.
Skal vi så bare fortsætte med at bygge,
bygge og bygge så vi løser fremtidens
økonomi, miljø og klimabelastninger? Nej,
det skal vi ikke, før vi har en fornuftig og
fremtidssikret plan, da Helsingør kommunes
Vision 2030 ikke er fyldestgørende.
■
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Opstilling/indstilling af
kandidater til kommunevalget
Den 16. november 2021 er der kommunalvalg. Overvejer, vil du opstille, så kom til det
annoncerede møde den 7. oktober kl. 18,
hvor der er en let anretning. Tilmelding nødvendigt grundet bespisning.

Opstilling af kandidater

Vi skulle gerne minimum have 5 kandidater
der opstiller. Det skaber synergieffekt, og signalerer desuden at SF er bredt repræsenteret
i kommunen.
Opstilling/indstilling af kandidater til kommunalvalg sker iflg. SF-vedtæger. Kom og hør
mere.
Ved opstilling af kandidater og indstilling
skal vi så vidt muligt sikre mangfoldighed/
repræsentation, hvad angår køn, alder, etnicitet og baggrund.

SF skal have et godt valg i 2021

Til Folketings- og regionsvalget i 2019 fik
SF-Helsingør en stemmefremgang på ca.
121%. Kan vi fastholde bare 50% får vi en
ekstra i byrådet. Det skal vi gå efter, og det

skal vi have.
Som alt andet falder appelsinen ikke ned i
turbanen. Derfor vigtigt at I/du melder dig til
valgkamp og opstilling som kandidat, så vi i
fællesskab kan skabe SF-politik i Helsingør.
Opstiller du som kandidat vil der fra partiforeningen og SF.DK være kurser, opbakning
og økonomi til kandidaternes ageren, deres
kampagne etc. Du kommer ikke til at stå
alene.
SF-Helsingørs bestyrelse, den kommende
nedsatte valggruppe, afsætter økonomi til
fælles valgmaterialer, annoncer ect. så dette
ikke er en hindring for at opstille. ■

MED LØSNINGER
I FÆLLESSKAB KOMMER
VI LÆNGST

kampagne
materialer fra
kommunevalget
2017
StaFetten nr. 3/2020
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Anders Wilsbech

Skal lokalplaner ikke efterleves
- det burde være en selvfølge
Hvis Kommunen, By, Land og Miljø og Byrådet ikke hurtigst muligt får styr byudvikling og
udvikling af vores unikke historie og arvegods,
ser fremtiden ikke lysende ud. Pengestærke investorer og private bygherrer presser
hårdt på for egen interesses skyld, ofte uden
hensyntagen til de omgivelser de agerer i. Her
er det i første omgang kun kommunen med
lovhjemmel og lokalplaner, der kan gribe ind.
Men gør de det? Kommunen har nedskrevet
fine visioner og værdier, som bør findes frem
af skufferne. Billedet nederst er af et kommende nybyggeri i det gamle Snekkersten.
Smag og behag, men det tager ikke hensyn til
lokaliteten og den omkringliggende bebyggelse.

Incitament

En god ide vil være at skabe incitament for,
at ejerne vedligeholder de bevaringsværdige
bygninger. Fredede bygninger betaler i dag
ikke ejendomsskat, det frigør midler til vedligehold. En lignende ordning kunne foreslås

ved at blive fritaget for %-vis ejendomsskat
i en periode. Fritagelsen skal selvfølgelig
sættes i forhold til vedligeholds- og renoveringsudgifterne. Der skal indgå tilbagebetalingskrav, hvis ejendommen sælges inden for
fastlagte årrækker. ■

Nybyg i Det gamle Snekkersten
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SF - Helsingør

Webmaster
Kære medlemmer

StaFetten som online. Bestyrelsen håber
selvfølgelig at I bliver fortrolig med at læse
StaFetten på den måde. StaFetten har i modtaget via vore nyhedsmodul.

Base for
unge

Download

På hjemmesiden
vil StaFetten
fortsat ligge,
læses og kan
Downloades.
Vi ved godt at
det at læse større
teksmængder på
computeren ikke
er optimalt.

HELSINGØR

Kontakt
Lucas Conrad
Lvsc@live.dk
M: 60476310
Du kan også kontakte
SF-formanden
Anders Wilsbech
aw@privatmail.dk
M: 24622880

Bestyrelsen har af budgetmæssige årsager
valgt at spare omkring ca. kr. 5000 årligt.

Kom endelig med indlæg

Velkommen til vore nye medlemmer
Gunna Suwalski, Nicky Schmidt og Ole Berg
HUSK AT OPLYSE JERES MAILADRESSE
Ellers mail til medlemsansvarlig, Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk

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

http://www.sfhelsingor.dk
StaFetten nr. 3/2020
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Bertel Johansen

Nyt fra Helsingør Børneasyl

Jeg er medlem af bestyrelsen for Helsingør
Børneasyl som udpeget af Byrådet, og som
sådan også medlem af Helsingør Asyl Fond,
der har som formål at udleje til og understøtte
den selvejende børnehave Helsingør Børneasyl der har haft adresse i fondens ejendom
Stengade 29 siden 1835.
Jeg blev i vinters opmærksom på, at naboejendommen Stengade 27 var sat til salg som
projekt- og udviklingsejendom, hvilket kunne
blive uheldigt for Børneasylet, idet børnehavens udeareal delvis er beliggende på lejet
areal af nr. 27.

de næste 185 år, således at de oprindelige initiativtageres gode ideer og generøse
finansiering fra dengang er sikret en fortjent
videreførelse.
Det skal samtidig noteres, at lejerne i nr. 27 er
meget tilfredse med, at det netop er Asylfonden der har købt ejendommen, idet de har
en berettiget forventning om, at Fonden som
udlejer har en god og langsigtet forståelse for
lejernes forhold i Stengade.
■

For at sikre børnehavens
fremtid har jeg initieret, at
Fonden nu har købt Stengade 27, hvorefter arealerne er
sikret for børnehaven, idet al
fondens aktivitet tager sigte
på er at understøtte denne.
Købet er sket efter godkendelse af Civilstyrelsen, og det vil på sigt
øge Fondens muligheder for
at understøtte børnehaven.
Fonden har nu rådighed over
så meget bygningsareal på
stedet, at børnehavens fremtid
og muligheder er sikret for
16
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Bente Borg Donkin

Hvem er det godt for?
Trivsels- og tilfredshedsundersøgelser –
I oktober-november 2018 gennemførte Helsingør kommune en trivselsundersøgelse
for alle ansatte i Helsingør kommune.
93% af medarbejderne deltog, hvilket kan
ses som udtryk for, at både ledelse og
tillidsfolk havde et højt fokus på målingen,
og kan også tyde på at medarbejderne har
haft en tro på, at det betyder noget at svare
på undersøgelsen.
Trivselsundersøgelsen på de kommunale
arbejdspladser gennemføres hvert 3. år og
måler på medarbejdernes trivsel og tilfredshed med ledelse og arbejdsforhold. De er
et godt værktøj for både medarbejdere,
ledelse og politikere. Hvis altså undersøgelsens resultater følges op og der arbejdes
på at ændre på de forhold som er problematiske. Nu er året 2020 i Covid-19 følgernes erfaringer. Arbejdspresset har været
uens fordelt. Flere faggrupper har oplevet
et større arbejdspres, andre et mindre.
Disse erfaringer både gode og dårlige skal
nødvendigvis trækkes med ind i opfølgningen af undersøgelsens resultater.
Vi skal forsat have et kontinuerligt fokus på
kompetenceudvikling både for medarbejdere og ledere, og trivselsundersøgelsen
skulle jo gerne resultere i et bedre arbejdsmiljø, bedre ledelse og lavere sygefravær

StaFetten nr. 3/2020

og derved i sidste ende komme kommunens borgere til gode.
I SF er vi nemlig også optagede af borgernes oplevelse af tilfredshed med den kommunale service. Og vi ser med tilfredshed
på at Social- og Indenrigsministeriet udvikler og gennemfører landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte
kommunale velfærdsområder. Den nationale undersøgelse giver også mulighed for at
følge op med spørgsmål på lokalt plan.

Den mulighed skal vi gribe
Det kan kun gå for langsomt med at udvikle den kommunale velfærd, så et godt
arbejdsmiljø for personalet går hånd i hånd
med brugernes oplevelse af tilfredshed.
Der bliver nok at arbejde med i den kommende tid for de politiske
partier. Så både medarbejdere og borgere oplever
at undersøgelserne tages
alvorligt, og afspejles i organisering og dialog med
borgerne om behov og forventninger.
■
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Formandspladsen er vakant
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
Tlf. 2462 2880
aw@privatmail.dk

Bestyrelsesmøder 2020

Næstformand
Katrine Bertelsen

Alle bestyrelsesmøder starter klokken 17.00
i 3F’s lokaler på Rønnebær Alle 106

Onsdag.... 7. oktober - Husk kl. 17.00
Onsdag.... 4. november - Husk kl. 17.00
Onsdag.... 2. december - Husk kl. 17.00

>

Kasserer
Henning Frederiksen
Klostermosevej 115A
3000 Helsingør
hjfr@live.dk

Baggrundsmøder 2020

Bestyrelsesmedlem
Ove Kyhn
ovekyhn@sol.dk

Torsdag.... 8. oktober - kl. 19
Torsdag.. 19. november - kl. 19
Torsdag.. 10. december - kl. 19

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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Møderne er åbne
for alle SF-medlemmer.

Baggrundsmøderne åbne
for alle SF-medlemmer.

>
>

Møderne tager udgangspunkt i dagsorden for
det kommende Økonomiudvalgsmøde.
Vi starter kl. 19:00. Kom og deltag.
Møderne foregår hos Bente
VIGTIGT: Dagsorden kan hentes på:
https://polweb.helsingor.dk/SitePages/
Startside.aspx
SFs kalender bliver løbende opdateret
på www.sfhelsingor.dk.
Bestyrelsen har talt om rullende bestyrelsesmøder, så følg med i SF-kalenderen

www.sfhelsingor.dk
StaFetten nr. 3/2020

