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Nej til at centralisere
indflydelse i Helsingør
Socialdemokrater
og De Konservative er enige om en
udvalgsstruktur
efter næste valg, der
bibeholder de nuværende otte udvalg
- men omfordeler
områderne.
HELSINGØR: Når det næste
byråd tiltræder den 1. januar 2014 bliver det med en ny
udvalgsstruktur i forhold
til i dag. Det har hele Helsingør Byråd lagt op til på
baggrund af den nye organisering, som har betydet, at
de kommunale arbejdsområder er delt op i 12 centre,
mens direktionen udgøres
af et triumvirat.
Men spørgsmålet er, hvor
radikalt, der skal gås til
værks.
Står det til borgmester
Johannes
hecht-Nielsen,
V, skal der skæres drastisk
ned på antallet af udvalg.
Han har foreslået, at de nuværende otte måske barberes ned til tre. Men det er
der ikke opbakning til i byrådet.
Henrik Møller, Socialdemokraterne, og Malene Carmel, Det Konservative Folkeparti, er i stedet kommet
med et udspil, der betyder,
at antallet af udvalg fastholdes, men der rokeres om på
de områder, udvalgene dækker.
-Vi er imod en centralisering på få hænder, og det bliver vist også svært at komme igennem med, fastslår
Henrik Møller.

FAKTA
Det fælles forslag
til en kommende
udvalgsstruktur fra
Socialdemokraterne
og Det Konservative
Folkeparti i Helsingør Byråd består af:
Økonomiudvalget
(den erhvervspolitiske del lægges ind
under ØK.)
Socialudvalg (beskæftigelse, handicap +18, lægges her)
Ældre og Sundhedsudvalg.
Teknik og Plan udvalg. (Ejendomscenteret og Lokalplaner
lægges her)
Miljø og Klimaudvalg.
Børne & Ungeudvalg.
Kultur og Turismeudvalg.
Idrætsudvalg.

Et flertal i byrådet står bag, at antallet af udvalg skal fastholdes, men
udvalgene får nye arbejdsområder.
Foto: Tommy Verting

Det kan godt være, det er mere besværligt
med ﬂere udvalg. Men demokrati er besværligt.
Henrik Møller, socialdemokratisk gruppeformand

Politisk udspil
Han og Malene Carmel er
optaget af at fastholde udvalgs-bredden.
- Vi ønsker ikke at centralisere indﬂydelsen i kommunen. Det er muligt, det er
mere besværligt med ﬂere
udvalg, men demokrati er
besværligt, og vi mener
ikke, man kan effektivisere
demokratiet, understreger
Henrik Møller.
Han og Malene Carmel
lægger vægt på, at oplægget til ny udvalgsstruktur

bliver politisk og ikke et oplæg, som embedsmændene
udarbejder og som man skal
diskutere ud fra.
- Det er vigtigt, at udvalgsstrukturen diskuteres ud
fra politik og ikke på grundlag af et notat fra administrationen. Men selvom S og
K er enige i det oplæg, vi har
lagt frem, så betyder det jo
ikke, at vi ikke kan rykke os
senere.
Den nye udvalgsstruktur
skal indføres, når det kom-

mende byråd træder til - det
vil sige 1. januar 2014. Men
allerede inden denne sommerferie forventes det, at
byrådet skal tage stilling til
spørgsmålet.
Forud for byrådsmødet
den 21. maj er konsulent og
kommunal forvaltninmgsekspert Lars Lundgaard
inviteret til at komme med
et oplæg til byrådsmedlemmerne - et oplæg, som
Henrik Møller ﬁnder overﬂødigt på baggrund af S-K-

udspillet.
Bag oplægget til udvalgsstrukturen står et solidt
ﬂertal i byrådet. I hvert fald
de konservatives otte stemmer og socialdemokraternes syv. Med 15 af byrådets
i alt 25 stemmer er ﬂertallet
for forslaget allerede hjemme.
Henrik Møller erkender,
at forslaget til ny udvalgsstruktur ikke er revolutionerende. Men bredden i
udvalg er vigtigere, og fagområderne kommer til at
hænge bedre sammen med
den nye opdeling, understreger han.
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Pas på jeres byer og jeres penge
Debat
HELSINGØR: Det forlyder,
at festvandalerne fra den
såkaldte »gade-event« Distortion i København er
på vej til Nordsjælland
- blandt andet Helsingør.

Måske ovenikøbet med
kommunale kroner i rygsækken!
Jeg siger: Pas på jeres
byer!
Pas på jeres penge!
Erfaringerne fra København er entydige: Der hær-

ges med støj, grafﬁti og forurening på alle tænkelige
måder. Så er det sagt! Hvis
I vil beskytte jeres byer og
jeres kommunale kasser,
så sig NEJ! Sig nej til, at jeres by og jeres kommunale
skattekroner skal bruges

på vandalisme. Det er ikke
en »event«. Det er hærg i
højeste potens!

Søren Bald
Islands Brygge
Købehavn S

UNICEF By 2012 handler om at samle penge ind til flydende skoler i
Zambia.

UNICEF By holder
inspirationsaften
HELSINGØR: På mandag den
16. april kl. 19 er der åben infoog inspirationsaften om UNICEF By 2012 i Toldkammeret.
her kan man møde UNICEFs
børne- og ungechef, Anne
Mette Friis, der netop er
hjemvendt fra Zambia. Hun
vil give en øjenvidneberetning fra et land, hvor det er
børn og unge, der kæmper for
klimaet og for fremtiden.
- Når de voksne skal tage affære, sker der bare ingenting.
Hvis man vil have ting gjort,
skal man bede børn og unge
om hjælp. De er de eneste, der
kan forandre verden, siger
16-årige Brigthon, der er en
af UNICEFs unge klimaambassadører i Zambia.
Anne Mette Friis har sammen med komiker og UNICEF-ambassadør,
Rune
Klan, rejst rundt i Zambia
for at samle undervisningsmateriale til skolerne i bl.a.
Helsingør. De to har mødt en
masse børn og unge, der alle
gør en stor indsats for at få
deres land på fode. Brighton
er en af dem. Han bor i Cop-

perbelt, Kitwe i Zambia og
var kun 14 år, da han ﬁk sit
eget radioprogram på en af de
største radiostationer i området, der sender så langt som
til Den Demokratiske Republik, Congo.
Til inspirationsaftenen i
Toldkammeret kan du høre
historien om Brigthon og de
andre klimaambassadører,
der kæmper for en bedre
fremtid, høre sidste nyt om
arbejdet med at bygge den
første ﬂydende skole og synge med på Fra Kronborg til
Afrika.
Vil du gerne selv gøre noget men ved ikke, hvordan
du skal gribe det an, kan du
som helt almindelig borger
for eksempel melde dig som
frivillig til et af de store underholdningsarrangementer
på Kulturværftet i efteråret.
Alle er velkomne, og der
kan købes kaffe og kage i baren. Overskuddet går til de
ﬂydende skoler i Zambia., og
i pausen er der åbent i ’boderne’, hvor der bl.a. er Armbånd
for Zambia til salg.

Kronborg Gymnasternes pigehold i TeamGym vandt i påsken bronze
ved Sjællandsmesterskaberne.

Kronborg-piger
fik bronze ved SM
HELSINGØR: I påsken blev der
afholdt Sjællandsmesterskaber i holddisciplinen TeamGym, da Roskildehallerne
inviterede mini- og juniorgymnaster fra hele Sjælland
til stævne.
Fra Helsingør deltog blandt
andet pigeholdet fra Kronborg Gymnasterne, og de ﬁk
en rigtig ﬂot optakt til det

Danmarksmesterskab, der
venter senere på måneden.
På trods af pigerne kom i en
usædvanlig svær pulje, lykkedes det dem at kæmpe sig til
en ﬂot bronze-medalje i femte
række. Nu trænes der benhårdt, for at få pusset gymnastik-serierne af til DM i Vejen,
der ﬁnder sted den 21. april.

