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Formandens side

Den 3. december
skal vi stemme om
retsforbeholdet.
Partiet anbefaler som
bekendt et ja, men
der har gudskelov
altid været plads til
uenighed i SF. Ikke
mindst når det gælder EU. Personlig er
jeg stadig i tvivl, men måske det hjælper at
få nogle betragtninger ned på skrift og
i samme omgang gøre sig et par overvejelser.
Da al fremskridt er bygget på forandring,
må bevisbyrden ligge på de, som ønsker
status quo, så jeg vil koncentrere mig om
argumenterne fremført af nej-siden, sjovt
nok repræsenteret af dansk politiks yderfløje: Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Og
så selvfølgelig det til lejligheden opfundne
Folkebevægelsen mod EU.
Ifølge en valgreklame fra Folkebevægelsen mod EU, vil et ja medføre, at man kan
blive udleveret til retsforfølgelse i et andet
EU-land. Men er det egentlig ikke meget
rimeligt, at hvis man røver en bank i Italien,
så skal man stå til regnskab for det efter
Italiensk lov? Og man skal heller ikke
glemme, at det gælder begge veje. Uden
at have statistik over det, så er det min fornemmelse, at der er flere EU-borgere, som
kommer til Danmark for at lave forbrydelser,
end der er danskere, som tager den anden
vej. Og dem vil vi jo gerne have fat i.
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Så er der Europol. Der har vi været fuldgyldige medlemmer, hvilket ingen vel har
været imod. Men om føje tid vil det gå fra
at være et mellemstatsligt samarbejde til
at være et overstatsligt samarbejde, og
så bliver det pludselig omfattet af retsforbeholdet. Så kan DF have ret i, at vi på
samme måde som Norge og Schweiz kan
lave en særaftale. Faktum er dog, at disse
landes særaftaler kun er en light udgave af
den fuldgyldige, og i praksis er det besværligt og langsommeligt for disse lande
at søge oplysninger i Europols register.
Skulle Danmark alligevel forsøge at lave en
sådan aftale, vil den typisk også være 5-6
år undervejs, og i mellemtiden vil vi stå helt
udenfor.
Samme DF ser undergangen i horisonten, når folketinget i tilfælde af et ja, vil få
mulighed for at overgive lovgivning omkring
indvandring til EU. For det første siger vi
ja til en tilvalgsordning, hvor folketinget får
mulighed for at afgive suverænitet (og vis
mig den politiker, der frivilligt afgiver magt),
og for det andet, så er jeg for min del villig
til at gå langt, for at slippe for DF’s indvandringspolitik.
Én ting som DF og Enhedslisten kan blive
enige om, er, at afgivet suverænitet er
mistet for tid og evighed. Jeg har ikke
tilstrækkelig indsigt til at hævde, at de tager
fejl, men jeg er endnu aldrig stødt på en
aftale, som ikke kun gælder, til den bliver
opsagt. Og går det helt galt, så kan vi jo
altid melde os helt ud. England truer med at
gøre det ved enhver given lejlighed, og når
det åbenbart er en mulighed for verdens
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Toldkammeret den
26. november

5. største økonomi, så vil en dansk udmeldelse af EU nok ikke få mere end en
halvstor rubrik nederst på side 7.
Og netop Danmarks lidenhed er for mig
et af de bedste argumenter for mere EU.
Jeg mener, at vi globalt set har væsentlig
mere indflydelse end vores begrænsede
indbyggertal alene kan retfærdiggøre, men
indflydelse har man kun, hvis man sidder
med ved bordet. Og som i
eksemplet med udlevering
af mistænkte forbrydere
landene imellem, så gælder også dette begge
veje; når vi sidder med
ved bordet, så har vi
netop mulighed for
at påvirke resten af
medlemslandene
i vores retning.
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Nå, jeg er vist ikke i tvivl mere. Men hvis du
stadig er, så vil jeg gerne opfordre dig til at
møde op i Toldkammeret den 26. november
klokken 19.00-20.30, hvor SF Regionen
afholder offentligt debatmøde om retsforbeholdet. Der bliver repræsentanter fra SF,
Enhedslisten, Dansk Industri og LO i panelet, så alle vinkler burde være dækket. ■
Kopi af SF’s
landsdækkende
annonce.
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Velkommen til vores nye medlem, William
INDMELDELSE.
KONTAKT: Formand, Thorfinn Branderup Johansen
E-mail:thorfinn@thegreenhouse.dk eller Telefon: 2532 6713
eller på www.sfhelsingor.dk
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Anders Wilsbech

...Benlås på vore
efterkommere
Kommentar til Bertel Johansens
indlæg i StaFetten 3

Det var lidt af en bredside du fik skudt af mod
UNESCO og Danmarks
Naturfredningsforening.
Det undrer mig at du som
SF’er, samt din viden om organisationerne UNESCO og Danmarks Naturfredningsforening (DN) ikke ser vigtigheden
af, at have her to apolitiske organisationer
som varetager og sætter fokus på de værdier vi har og ikke mindst prøver at beskytte
dem for eftertiden hvis de har en ”værdi”.
Deres målsætning er at have fokus omkring
beskyttelse af unikke arkitektoniske bygningsværker, natur- og geologiske områder
for eftertiden inden de er gået til, eller fjernet
og væk for eftertidens, fællesskab. Det er
vigtigt at nye generationer har og får en
historie også visuelt synligt end natura.
Som Søren Kierkegaard sagde, ... Livet må
leves forfra, men kan kun forstås bagfra.
Der er ikke mig bekendt gjort nogen
tvangsfredninger overfor privat ejendom.
Det er altid foregået iflg. den private ejendomsret som vi forhåbentlig også har efter
den 3 december når vi skal stemme om
retsforbeholdet.
Hvis en grundejer har et træ der grundet
alder, sygdom udgør en sikkerhedsrisiko
bliver det fældet. Det er bare et spørgsmål
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om at ringe til
Skovfogeden. Og
rigtigt, hvis det er
fredet skal et ny genplantes. Kære Bertel,
tænk hvis vores forfædre bl.a. ikke havde
været fremsynet ved at plante nyskov !
Eller tænk engang at hvis den flittige indsats
gennem 500 år ikke var gjort som du nævnte- ja så var der nemlig ingen lodsejere der
idag havde mulighed for at ”pirre med en
gaffel”, og det ved lodsejerne.
Et helt andet aspekt du overhovedet ikke
berører i dit indlæg, er de miljømæssige
værdier der ligger i det grønne, bytræer,
skov og landområder. Selv et træ eller flere
i villakvarterne, eller ved større boligbebyggelser er en stor miljøfaktor, også for krop
og sjælen. Vi mennesker er i en symbiose
med naturen, det ved vi, og SF sætter også
fokus på dette.
Jeg håber du vil se DN og UNESCO i et
andet perspektiv, så du kan frigøre dig fra
benlåsen og nyde de lokale fredninger vi i
kommunen har samt alt det grønne, trods
årstidens trylleri med med den grønne farve.
Dette også for dine efterkommere. ■
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Julefrokost for alle medlemmer
Julefrokosten afholdes
2. december kl. 18 i 3F’s lokaler.
SF giver smørrebrød og en snaps.
Alle medbringer 2 pakker til pakkeleg
og egne drikkevarer.
Tilmelding nødvendigt
Tilmelding foregår til formanden på
Tlf. 2532 6713 eller på thorfinn@thegreenhouse.dk

Medlemsmøde 23. november
Planstrategi 2015-2027
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Helsingør Kommunes Planstrategi 20152027 er byrådets plan for kommunens
strategiske udvikling de næste 12 år. Det er
vigtig at SF og borgerne er OBS, da planstrategien kommer til at berører hverdagen,
for alle - ja man kan sige fra vugge til grav.
Med ovenstående er det klart at SF-Helsingør skal sætte fokus på Planstrategien.
Planstrategien kommer til at danne baggrund for Kommuneplanen, hvor strategien
præciseres mere, så som hvor og hvormeget skal der bygges, udvikling af bymiljøer.
Sundhed, uddannelse, erhvervsliv og meget
mere. Så det bliver ikke kedeligt.
StaFetten nr. 4/2015

Temaerne er:
• Det gode liv
• Et enestående sted
• Hvad skal vi leve af
• To Be ...
Medlemsmødet foregår på Rådhuset
den 23. november. 19:00

Tilmelding til Bente på 2835 6714
ellerAnders på 2462 2880.
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Bertel Johansen

Misrøgt af Børneinstitutioner
Af: Bertel Johansen medlem af bestyrelsen
for Helsingør Børneasyl. Fondformand for
bestyrelsen for Maskinmesterskolen København, fhv. vedligeholdschef for Science
Fakultetet på Kbh. Universitet og maskinchef i Scandlines.
For år tilbage indførte Helsingør Byråd
noget der hed ”Totalrammestyring” af
økonomien i de kommunale børneinstitutioner samt i de selvejende institutioner
der blev drevet på en driftsoverenskomst
med kommunen. Ordningen gik ud på, at
alle variable driftsøkonomiske budgetdele
blev udlagt til suveræn beslutning hos den
enkelte institutionsledelse. Samtidig blev
den største og meget afgørende budgetdel,
nemlig lønbudgettet, takseret ens på et
gennemsnit, uanset at nogle institutioner
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har stabilt personale med deraf følgende høj
lønanciennitet og andre institutioner med
personalegennemtræk har lav lønanciennitet og deraf følgende lavere lønudgift pr.
ansat.
Men netop totalrammestyringen gav den
enkelte institution de frihedsgrader under
ansvar der gjorde, at totalrammestyringen
virkede, idet det samlede budget gav de
nødvendige dispositionsmuligheder.
Men nu har Byrådet besluttet, at to meget
væsentlige budgetposter, Indvendigt Vedligehold og Vedligehold af Udearealer, fra og
med 2016 inddrages til en fælles kommunal
pulje der skal anvendes efter central beslutning.
Dermed er
Totalrammestyringen lagt i grus,
armslængdeprincippet er ødelagt og
decentraliseringens
tro på eget veluddannet personale
er lagt i ruiner. I øjeblikket administreres og anvendes
disse budgetmidler
i institutionerne
uden særskilt
administrationsomkostning, fremover
skal de administreres af et kommunalt
embedsværk ansat
og lønnet dertil. Nu
StaFetten nr. 4/2015

er forholdet det, at midlerne disponeres af
lokalkendte folk der præcis véd hvor der
skal gøres noget i den enkelte individuelle
institution, fremover bliver midlerne administreret af personer uden kendskab til
forholdene. Hvor der nu kan planlægges
langsigtet, over flere år
i den enkelte institution, bliver fremtiden at
institutionerne vil konkurrere om at komme til orde og få så meget som muligt, og
fanden tage den sidste.

Byråd i sin vankundighed ligefrem skulle
give sig i kast med at misrøgte hele børneinstitutionsområdet er bare for meget.
Og samtidig har Byrådet sat millioner af til
offentlige voksenlegepladser på havnen og
andre steder, noget ingen vel har bedt om,
men som Byrådet åbenbart finder mere interessant end at tage sig seriøst af ledelsesrammeren for småbørn ved blot at bevare
totalrammestyringen og spare udvidelsen af
gold unyttig administration.

Jeg véd ikke hvem i Byrådet der har
fundet på galskaben, men jeg kan have
det teknisk-administrative DJØF-embedsværk mistænkt for initiativet, idet de siden
totalrammestyringen blev indført har savnet
disse jobmæssige karrieremuligheder.

Måske SF`s repræsentant i Byrådet, Bente
Borg Donkin, kan tage et initiativ til at stoppe vandviddet før det er for sent ?

Misrøgt
Man hører undertiden om misrøgt af et
barn, og undertiden uhyggelige historier om
misrøgt af indtil flere børn, men at Helsingør
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SF Helsingør

Formand
Thorfinn Branderup Johansen
Montebello Alle 12B, 3000 Helsingør
Tlf. 2532 6713
thorfinn@thegreenhouse.dk
Næstformand og Webmaster
Anders Wilsbech
Nøddestien 2, 3070 Snekkersten
aw@privatmail.dk
Sekretær og medlemsansvarlig
Birgitte Ljungreen Rasmussen
Snerlevej 55, 3000 Helsingør
biras@stofanet.dk
Kasserer
Steen Olesen
Bakkegårdsvej 16, 3060 Espergærde
solsteen@gmail.com

Bestyrelsesmøder
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

>

3. juni
5. august
2. september
7. oktober
4. november
2. december, - Julefrolost

Bestyrelsmøderne er åbne
for alle medlemmer.

>

Alle bestyrelsesmøder starter
klokken 19.00 på 3F,
Rønnebær Alle 106, 3000 Helsingør.

Baggrundsgruppemøder

Bestyrelsesmedlem
Ove Kyhn
Stengade 58, 3000 Helsingør
ovekyhn@sol.dk

Torsdag 10. september		
Torsdag 24. september
		
Torsdag 15. oktober
Torsdag 25. november - flyttet fra 26 nov.
Torsdag 3. december - Aflyst, pga. valg

Bestyrelsesmedlem
Dan Højris Pedersen
Mølledalen 9, 3140 Ålsgårde
dpe37@helsingor.dk

Møderne holdes hjemme hos
Bente Borg Donkin kl 18:30

Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Rex
Sjølundsparken 42, 3150 Hellebæk
lisbethrex@hotmail.com

Følg med på SF-kalenderen på
www.sfhelsingor.dk/kalender
På hjemmesiden kan du læse om
alle de andre SF aktiviteter.

SF byrådsmedlem
Bente Borg Donkin
Læssøevej 5, 3000 Helsingør.
bente@donkin.dk

StaFetten
Redaktør: Anders Wilsbech, aw@privatmail.dk
Redaktionssekretær: Kirsten Olesen, ansats2@gmail.com
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