Venstre Helsingør – valgprogram 2021
I Venstre Helsingør har vi den holdning, at mennesker trives bedst i frihed under ansvar, og vi vil arbejde for
et Helsingør i balance.
Beskæftigelse
I Venstre er vi optaget af beskæftigelsespolitik. At være en del af et fællesskab, hvor man ikke alene kan
forsørge sig selv, men er med til at bidrage til de fælles opgaver, er den mest fundamentale forudsætning
for den enkeltes tilfredshed med livet. I Helsingør kommune er det næsten hver femte af vores borgere i
den arbejdsdygtige alder (16-66 år), der er på overførselsindkomst. Helsingør Kommune bruger derfor
hvert år ca. 500 millioner kroner på beskæftigelsesområdet.
Venstre vil derfor arbejde på, at de, der kan bidrage med deres arbejdskraft med kærlig men fast hånd,
bliver hjulpet til det. Målsætningen skal være at reducere de årlige omkostninger til beskæftigelsesområdet
med mindst 10% inden 2025
Desværre har regeringen gennemført en meget skadelig reform af ydelsesområdet, hvor man øger ydelsen
til arbejdsløse udlændinge med op imod kr. 2.000 pr. mdr. Det er den helt forkerte vej at gå. Lokalt skal vi
arbejde endnu hårdere for at modgå denne skadelig virkning. Venstre vil sikre en lokal forankring af en fair
og fast udlændingepolitik. Som udgangspunkt er man velkommen i vores land og kommune, hvis man vil
bidrage positivt til fællesskabet og i øvrigt respektere vores regler og traditioner. Venstre Helsingør vil
arbejde for, at vi stiller krav til, at alle dansk. Daginstitutioner og skoler skal understøttes i at børn med
udenlandsk baggrund i højere grad lærere danske traditioner og kultur at kende, og respekterer disse. Vi vil
ikke acceptere, at hverken individer eller grupper med udenlandsk eller dansk baggrund forstyrrer andre
borgere med utålelig opførsel. Vi skal sikre, at der bliver slået hårdt og effektivt ned på det mindretal, der
ikke forstår budskabet.
Velfærd
Hvis vi i fremtiden skal sikre, at vi som samfund kan levere på det andet store emne for Venstre; velfærd
med særlig fokus på omsorg for ældre samt børne/unge, er der behov for at få flere i den arbejdsdygtige
alder til at bidrage i stedet for at modtage.
I takt med at der kommer en højere andel af ældre borgere, er der behov for at ressourcerne anvendes
fornuftigt. Derfor vil Venstre arbejde for at der skabes friere rammer for til dem, der skal levere velfærden.
I Venstre vil vi arbejde for, at budgetterne er i balance. Alt for mange ydelser på ældreområdet afsættes
der ikke budget til såsom specialiseret genoptræning, nøglekort osv. Osv. Det betyder, at området allerede
har merforbrug inden et givent budgetår begynder. Der skal afsættes de fornødne midler til området for, at
vi kan levere en omsorgsfuld ældrepleje, hvor kvalitet og trivsel går hånd i hånd.
Konkret vil Venstre arbejde for budgetter i balance samt muligheden for, at der kan oprettes ægteparboliger på vores plejehjem. Det er hårdt for et ægtepar at skulle skilles ad efter 60 års ægteskab, fordi den
ene ægtefælle bliver meget plejekrævende.
Mennesket skal sætte før systemet, med højere grad af valgfrihed.
Børn og unge
Sammenlægningen af folkeskolerne til store enheder har ikke givet en større økonomiske fordel, men der
er blevet for langt mellem skole og forældre. Venstre vil arbejde for, at nærheden i skolerne kommer
tilbage. Vi ønsker en tilfredshedsundersøgelse gennemført hos forældrene og en analyse af
centerstrukturens konsekvenser.

Inklusionsmidlerne skal centraliseres, sådan at skolerne ikke belastes økonomisk ved at have mange børn i
deres skoledistrikt, som kræver støtte eller andet skoletilbud. Det bevirker, at skolerne i dag er kan være for
langsomme med at tilbyde støtte, da der skeles til økonomien på den enkelte skole før der skeles til, hvad
der er bedst for barnet.
Kultur og idræt
Venstre ønsker en bedre spredning af kommunalt støttede arrangementer blandt bysamfundene, så f.eks.
Hornbæk, Tikøb, Ålsgårde og Espergærde opprioriteres.
Vi skal have gode idrætsfaciliteter i hele kommune. De skal være tidssvarende og indbydende. Der skal
arbejdes på at få sat udendørs træningsstativer/gårde op rundt i kommunen. Desuden skal der arbejdes for
at det bliver nemmere at være frivillig leder. Der er alt for meget administration og det kvæler lysten når
det er aktiviteter man vil lave og ikke papirarbejde.
Venstre ønsker at kommunen skiller sig af med Marienlyst Slot, og gerne til en privat investor. Det er ikke
en kommunal opgave at drive et slot, med de store omkostninger til vedligeholdelse, der følger.
Byudvikling og infrastruktur
I Venstre mener vi, der skal byudvikles med respekt for de enkelte områder. Byer må godt blive store byer,
men skal ikke nødvendigvis have et udtryk af at være en storby.
Der skal ikke bygges helt ud til fortovskanten og ikke alle grønne pletter skal bebygges i denne generation.
Der må godt bygges op i højden, men kun der hvor det giver mening og ødelægger det eksisterende
byområdes udtryk.
Generelt ønsker vi blandede boligtyper, der henvender sig til alle generationer på nyudviklede områder. På
den vis får vi bedre sammenhold i områderne, reducerer eventuel ensomhed og undgår
”sølvbryllupskvarterer” 25 år efter børnekvarteret er indflyttet. Infrastruktur, skoler, daginstitutioner,
plejehjem, idrætsfaciliteter mv skal indtænkes fra starten af, når nye arealer påtænkes byudviklet.
Konkret ønsker vi ikke højere end 3 etager i Espergærde og Tikøb, og ser ingen grund til at spekulere i 2.
Etape af Kelleris området nu.
Helsingør Kommune har i forvejen den højeste andel af almene boliger i Nordsjælland, så vi skal være
påpasselige med at udbygge dette område yderligere, da omkostninger og indtægter langt fra hænger
sammen for kommunen ved at forøge denne høje andel yderligere.
Der skal være fokus på de ”sorte huller” i kommunens system af cykelstier. Ikke kun i de større bysamfund,
men også i landdistrikterne, som f.eks. skolevejene ved Tikøb. Trafiksikkerheden skal særligt i
landdistrikterne opprioriteres på de kommunale veje, f.eks. på Hornbækvej og gennem Tikøb, hvor der
køres stærkt.
Venstre er som udgangspunkt tilhængere af infrastrukturudbygning, herunder en bæredygtig etablering af
en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Der passerer i gennemsnit 1400 forurenende
lastbiler dagligt gennem Helsingør by. Disse skal ledes direkte til/fra motorvej. Med etablering af en
jernbanetunnel mellem midtbyerne sikres det, at Helsingør fortsat er attraktivt turistmål. Projektet skal i
givet fald ske med stor respekt for de lokalområder, der bliver berørt i anlægsfasen. Den nyligt fremlagte
”Strategiske Analyse” fra Transportministeriet, afdækker alvorlige problemer med økonomien i den
foreslåede model, så det skal tilrettes. Venstre i Helsingør vil arbejde for en påvirkning af det landspolitiske
flertal, der afgør om og hvordan en fast HH-forbindelse skal anlægges.
Hvis udbygningen af Helsingør Station bliver en realitet, vil Venstre arbejde for, at der i forbindelse hermed
bliver anlagt underjordiske parkeringsmuligheder.

Grøn omstilling
Venstre står fuldt bag ønsket om grøn omstilling, og målsætningen om at reducere Danmarks CO2udledning med 70% inden 2030. I modsætning til andre partier vil vi ikke diktere, hvordan borgerne skal
leve deres liv, så vi kunne ikke drømme om at bestemme, hvor meget kød man må spise, eller hvor mange
gange man må flyve på ferie. Vi tror på, at borgerne i Helsingør også ønsker at bidrage til klimamålet, men
med gulerod frem for pisk, og med reelle forbedringer frem for symbolske indsatser. Et af de helt store
potentialer ligger i klimaforbedringer i boliger, så vi vil arbejde for, at man kan få lettere adgang til
rådgivning om forbedringer i både private hjem og erhverv. I Helsingør Kommune er der truffet en
principbeslutning om at opbygge kloaknettet for at forebygge udslip af urenset spildevand i forbindelse
med kraftige regnskyl. Det kan blive en meget stor økonomisk byrde for de enkelte grundejere. Venstre til
derfor arbejde for, at grundejerne i lang højere grad kan blive hjulpet og rådgivet omkring lokal afledning af
regnvand på deres ejendomme.
Erhvervslivet
Hovedoverskriften for Venstres erhvervspolitik kan sammenfattes som “et stærkt og frit
erhvervsliv“. Virksomhederne er langt bedre til at finde vækstområder og produkter end offentlige
myndigheder. Derfor skal virksomhederne have gode rammebetingelser for at kunne skabe
værdi, tjene penge og skabe beskæftigelse.
I en tilfredshedsmåling udført i 2020, vurderes Helsingør Kommune helt i bunden af listen over kommuners
erhvervsvenlighed. Det skal ændres således, at kommunens rolle skal ændres fra at opstille forhindringer til
i stedet at hjælpe med at rydde forhindringer af vejen når virksomheder beder om hjælp, og i øvrigt blande
sig så lidt som muligt i virksomhedernes drift.
Kilden til fornyelse er iværksætteri og innovation. Det kræver rammebetingelser som ikke kvæler
initiativerne. Vi ønsker at fremme af selvstændighedskulturen, generelt i samfundet men især på
uddannelsesinstitutionerne.
Grundlæggende skal virksomheder ikke have tilskud idet det skaber forvridning og ineffektivitet. Vi vil
hellere sætte skatterne ned.
I kommunens eget indkøb af varer og tjenesteydelser skal lokal forankring af virksomheden indgå i
udvælgelseskriterierne. Naturligvis skal pris og kvalitet være konkurrencedygtigt, men der skal, hvis mulit,
altid indbydes lokale leverandører i processen. Erhvervslivet og kommune skal indgå i en symbiose, idet
kommunen har stor fordel af at lokale virksomheder ansætter elever, praktikanter, flygtninge, flexjobbere,
og til jobtræning. Ligesom kommunen ønsker at virksomhederne deltager i f.eks. miniskills, oplæg på
skoler, temadage, støtte lokale foreninger oma.
Kommunen skal ikke være medejere af virksomheder, og dermed være konkurrenceforvridende, overfor
private virksomheder.
Kulturlivet og erhvervspolitikken hænger sammen. De mange events m.m. er god reklame for byen, hvilket
tiltrækker turister. Venstre støtter denne sammenkædning af kultur/erhverv, men der er behov for en
gennemgang af hvad, der bliver støttet.
Skat og økonomi
Kommuneskatten skal sænkes. Budgetforligsparterne vedtog for budget 2021 at øge udskrivningsprocenten
0,2%, med den klare forudsætning at den skal sænkes igen så snart økonomien tillader det. Venstre vil stå
på mål for at det sker, og med det mål, at den skal sænkes yderligere så den kommer ned på eller under
gennemsnittet for danske kommuner.
Der er behov for et større mod til at resultatmåle på kommunens initiativer, og stoppe projekter, der ikke
leverer det forventede forhold mellem investering og resultat.

