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Vi har som skatteborgere krav på, at vores skattepenge bruges bedst muligt

Lokaldemokraterne.

47 millioner kroner
til hvad?
Jan Ryberg, Lokaldemokraterne

DEBAT: Helsingør og Fredensborg
kommuner ejer tilsammen Nordsjællands Park & Vej (NSPV), som forestår Grønt, Sort og Hvidt arbejde
for de to kommuner.
Det lyder jo umiddelbart som en
fremragende ide, at de to kommuner deler maskiner, personale, administration osv.
Der er dog opstået en stor utilfredshed med NSPV fra de lokale
håndværkere og entreprenører i
Helsingør, og på den nyligt afholdte
generalforsamling i Industriforeningen i Helsingør brød utilfredsheden
ud i lys lue med beskyldninger om
ulige konkurrence, misbrug af private firmaers tilbud, dårligt og meget
langsommeligt arbejde, nyt og meget dyrt udstyr.
Lokale håndværkere og entreprenører i Helsingør føler sig udnyttet
til at give tilbud på kommunalt arbejde, som så altid går til NSPV til en
underpris, og som private udbydere

ikke har en chance for at konkurrere
med.
Det skyldes måske, at NSPV ikke
tager alle udgifter med som bygninger, køretøjer, værktøjer, lossepladsafgifter osv. men kun den rene
lønudgift, hvilket naturligvis giver et
skævt og ulige billede af den reelle
pris. Det er ihvertfald påstanden... eller rettere den opfattelse nogle af de
lokale håndværkere har.
Helsingør Kommune betaler 47
millioner kroner om året til NSPV,
men hvad får vi som skatteborgere
for de penge? Ja, det er der tilsyneladende ikke nogen, der ved, eller ikke
rigtig vil fortælle.
Lokale borgere, ejendomsejere og
restauranter har længe klaget over
renholdelsen og beskæringen af træerne på Axeltorv, samt vedligeholdelsen af byens legepladser og parker, men vi ved dybest set ikke, om
vi får mere eller mindre, end vi betaler for.
Det vil være på sin plads at få udarbejdet en uvildig redegørelse, så vi
kan få syn for sagn, og enten få ma-

Nordsjællands Park & Vej på arbejde i Helsingør. Foto: Lars Johannessen.

net beskyldningerne/påstandene i
jorden eller forholde os til, hvordan
NSPV skal drives fremover. Måske
får vi arbejde for 15 millioner kroner
eller 75 millioner, vi ved det reelt ikke, og det er naturligvis utilfredsstillende for alle parter.
Det er vel rimeligt med fuld åbenhed og gennemsigtighed, så alle kan
se, hvad skatteborgernes penge bliver brugt til.
Jeg skal hermed opfordre de to
borgmestre til straks at få sat en uvildig analyse i gang, så vi i fællesskab
med de privat udbydere, NSPV og
politikerne på et kvalificeret grundlag kan tage beslutning om det

fremtidige samarbejde mellem det
kommunale firma og de private udbydere på området.
Vi har som skatteborgere krav på,
at vores skattepenge bruges bedst
muligt.
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De otte partier i Helsingør Byråd
får på skift mulighed for at skrive
et længere indlæg i HD Debat om et politisk emne, som ifølge ugens parti er
særligt vigtigt lige nu. I dag er det Lokaldemokraternes Jan Ryberg, der skriver.

Uddannelse.

Regeringens besparelser går ud over de lokale gymnasier
Mike Viking Nørgaard
Hansen, Formand for DGS
Nordsjælland og
elevrådsformand på
Helsingør Gymnasium

LÆSERBREV: Syv fyrede lærere
og tre sat ned i timer. Det
var dommen over Helsingør
Gymnasium tilbage i 2019
som en direkte konsekvens
af de årlige besparelser foretaget af den daværende
VLAK-regering.
I forvejen har der været
problemer med overfyldte
klasser på landets gymnasier, og Mette Frederiksen sagde jo også tilbage i 2018 til
Danske Gymnasiers årsmøde, at ”Det er tudetosset at
skære i uddannelser!” Men
alligevel står vi her i 2020 og
risikerer, at endnu flere
gymnasier, Helsingør Gymnasium inkluderet, er tvunget til at bespare og dermed
forringe undervisningskvaliteten - eller afskedige flere
lærere – yderligere, på grund
af nye besparelser, som nuværende Regering med Mette Frederiksen i spidsen vil
foretage gennem den nye finanslov.

Selvom at Regeringen fik
stoppet de årlige besparelser
tidligere end planlagt, skal
der over flere år nu skæres i
alt 550 millioner kroner væk
fra uddannelsesinstitutionernes ”markedsføring” over
til nyt politiforlig. Selvom at
det virker sagesløst at bespare på markedsføring, må
man forstå, at gymnasierne
slet ikke modtager penge
øremærket til markedsføring.
Med selvejemodellen og
taxameterordningen, som
gymnasierne har i dag, er
der flere STX-uddannelser i
hver region at vælge imellem, der alle skal kæmpe om
at få så mange elever som
overhovedet muligt, da hver
elev giver skolen penge.
Gymnasiernes fokus er altså
at promovere sig selv i aviser, på sociale medier og til
fysiske arrangementer, som
ved uddannelsesmessen på
kulturværftet, for at vise
hvorfor lige præcis deres
gymnasium er det bedste at
vælge. Men de penge, der
bliver brugt til promovering,
går direkte fra skolens egen
lomme og ikke fra en ”mar-
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Alle skal have mulighed for
at gå i gymnasiet, men den
realitet kommer vi til at
hive væk, når vi skærer så
meget i gymnasierne, at de
til sidst må lukke og slukke.
Det kan vi ikke tillade.

Mike Viking Nørgaard Hansen.
Formand for DGS Nordsjælland og elevrådsformand på
Helsingør Gymnasium.

kedsføringskonto”, som Regeringen ellers påstår. Og lige meget hvordan at Socialdemokratiet vender og drejer den, så skærer de direkte
i uddannelse med den nye
omrokering af penge.
Et andet problem, der

også lurer under overfladen,
er, at Nordsjællands gymnasier går et nyt problem med
færre elever i møde. Ifølge
statistiker fra Region Hovedstaden kommer Nordsjælland over det næste årti til at
være cirka 3000 gymnasieelever færre, der også, hvis der
ikke snart kommer ændringer på bordet, kommer til at
koste gymnasierne mere
dyrt end i forvejen. [1] Disse
besparelser vil ikke bare gå
ud over hvor mange lærere

skolerne kan have, men også
hvor mange bøger skolen
kan købe, fleksibiliteten i at
sende eleverne på Tour de
Danmark, som når samfundsfagseleverne tager på
Christiansborg eller når
spanskeleverne ser Frida Kahlo malerier på Louisiana,
og om stolene og bordene er
af god kvalitet og ikke er falde færdige.
Det vil koste Nordsjælland dyrt, hvis gymnasierne
bliver skåret i yderligere. I

stedet for flere besparelser,
burde Regeringen reformere
taxameterordningen, så skolerne får penge per hold,
altså klasse, i stedet for per
elev, og så burde Regeringen
helt konkret investere flere
penge i uddannelsessektoren. Sektoren bløder kraftigt,
og det kommer til at gå på
bekostninger af de lokale
gymnasier, som vi er så glade for i dag.
Alle skal have mulighed
for at gå i gymnasiet, men
den realitet kommer vi til at
hive væk, når vi skærer så
meget i gymnasierne, at de
til sidst må lukke og slukke.
Det kan vi ikke tillade.
[1] https://www.regionh.dk/uddannelse/gymnasium-og-hf/Documents/udvikling%20af%20strategisk%20vidensgrundlag%20for%20gymnasial%20uddannelseskapacitet%20aug18.pdf

