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Kære alle 
 
Som her på biblioteket rummer 2021 en masse historier – gode som mindre 
gode.   
 
Vi kommer ikke uden om, at det blev endnu et år, hvor Covid-19 igen kom til at 
spille en hovedrolle. For hver enkelt af os, for vores kommune, for Danmark – ja 
for hele verden. Det meste af vinteren og godt ind i foråret var det meste af 
landet lukket ned. Det var godt nok en lang vinter. 
 
Men ved hjælp af vacciner og forårets komme slap smitten for en stund sit tag i 
samfundet, og vi fik med tiden vores hverdag tilbage. Mere end nogensinde er vi 
vilde med hverdagen! 
 
Den seneste måned oplever vi igen, at smitten tager fat, og den nye spiller 
Omikron får i den grad sat dagsordenen. Heldigvis er vi mange, der er 
vaccinerede, og det betyder, at corona ikke rammer lige så hårdt som for et år 
siden.  
 
Men alligevel er smitten så voldsom, at restriktioner og mundbind igen er i brug.  
 
Og selvom vi, der er vaccinerede ikke bliver så syge, så er smitten så voldsom, at 
den presser vores muligheder for at kunne levere kernevelfærd til vores 
borgere. Jeg tænker blandt andet på vores ældre, der har brug for 
hjemmehjælp. Vi gør alt, hvad vi kan for at skaffe medarbejdere nok, ligesom vi 
skal passe godt på dem, vi har.  
 
Vi skal passe på hinanden – og som kommune skal vi passe på vores 
medarbejdere i denne svære tid, for ellers står vi med endnu større 
rekrutteringsudfordringer.  
 
Vi har derfor været ude med en besked om, at vi forsøger at hente al den hjælp 
ind, som er mulig, men at man kan opleve, at vi må prioritere i opgaverne i 
denne svære tid, så der er medarbejdere nok til den livsnødvendige pleje og 
omsorg. 
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Vi er ikke den eneste kommune, der står i denne ulykkelige situation. Vi deler 
denne udfordring med alle de andre kommuner i landet. Og derfor er der brug 
for national opmærksomhed fra Folketinget, og at vi SAMMEN finder frem til 
løsninger, og at vi gør det KOORDINERET. Det gælder en værdig ældrepleje til de 
ældre, som har behov! Ligesom det gælder alle de andre velfærdsområder i 
kommunerne.  
 
Mit håb er, at rigtig mange får det 3. stik hurtigt, og at smitten kommer under 
kontrol. For det vil være så umådeligt trist, hvis vi tager hul på 2022 som et 
nedlukket land. For det har store konsekvenser for vores børn, skoleelever, de 
ældre, vores erhvervsliv – kort sagt os alle sammen.  
 
Nedlukning slider på vores mentale sundhed og gør alt for mange mennesker 
ensomme. Jeg hører det fra de unge og de ældre.  
 
Lige efter sommerferien fik jeg en kop kaffe og en god snak med Else på 102. 
Hun var en af de første, der blev vaccineret. Det er en samtale, jeg aldrig 
glemmer! 
 
 
Else fortalte mig, at under nedlukningen sad hun nogle gange bare og græd af 
ensomhed. Der skal vi ikke hen igen! 
 
Der er ingen tvivl om, at Covid-19 presser store dele af samfundet. Det kan vi 
bestemt også mærke i Helsingør Kommune.  
 
Jeg er både stolt og imponeret over, hvordan borgere og erhvervsliv i 
kommunen har fundet ud af at få tingene til at fungere, selvom vilkårene hele 
tiden ændrer sig.  
 
Samtidig med de udfordringer corona giver, så mangler alle arbejdskraft! Vores 
lokale erhvervsliv og kommunens drift. Vi skal mange år tilbage, hvis vi skal finde 
en lige så lav ledighed som nu.  
 
Det er godt, at ledigheden er lav. Men lige nu mangler der akut medarbejdere 
alle steder. Og det har konsekvenser. Der er lokale restauranter, som må holde 
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lukket nogle af ugens dage. Virksomheder må takke nej til ordrer. Og vi som 
kommune er også udfordret i driften.  
Manglen på arbejdskraft bliver en af de største udfordringer, som det nye byråd 
skal i gang med. Faktisk en opgave, som alle kommuner, regioner og Folketinget 
skal tage meget alvorligt i det nye år.  
 
Heldigvis bød 2021 også på en masse positive oplevelser. Og her tror jeg, at vi er 
rigtig mange, der tænker tilbage på den helt fantastiske og magiske sommer, 
som herrelandsholdet var med til at give os til EM i fodbold.  
 
Deres sammenhold, deres lederskab og deres spil var med til at samle os. Det 
var lige det, vi havde brug for efter en lang periode med bekymringer og afsavn.  
 
Det blev også en sommer, hvor vi for alvor trådte i karakter som landsholdets 
hjemby. Og den opbakning hele kommunen viste – ikke mindst når vi sendte 
landsholdet afsted til kamp – ved jeg, at holdet satte enormt stor pris på. Jeg 
glæder mig til også i det kommende år at følge landsholdet, ligesom jeg glæder 
mig til at følge alle vores lokale atleter – og dem har vi mange af.  
 
 
 
Vi fik også åbnet et nyt plejehjem i Hornbæk. Byggeriet af vores kommende 
sundhedshus kører efter planen og vækker allerede nu national anerkendelse. 
Og vi kan også glæde os over, at vi fortsat er i en positiv udvikling på mange 
området. Vi fortsætter med at blive flere indbyggere, og det går heldigvis rigtig 
godt for store dele af vores lokale erhvervsliv.  
 
Som sagt har ledigheden ikke været lavere i mange år, og så har vi i år dobbelt 
så mange vækstvirksomheder – såkaldte gazeller – som sidste år.  
 
Jeg håber, at vi kan fortsætte den positive udvikling i de kommende år, samtidig 
med at vi holder fast i de værdier, vi har i Helsingør Kommune.  
 
Vi har en eminent historie, som vi kan se med vores blotte øje rundt om i 
kommunen. Vi har den mest fantastiske natur, som giver os mange gode 
oplevelser og virker som balsam for sjælen. Og så har vi mange levende 
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lokalsamfund, der skal have endnu mere plads til at udvikle sig, som de gerne 
vil.  
 
Den 16. november blev der afholdt kommunal- og regionsrådsvalg i hele 
Danmark. Tak til alle jer, som hjalp med at få afviklet valget godt og effektivt.  
 
Den 1. januar trækker det nye byråd i arbejdstøjet. Stort tillykke til alle de valgte 
– nye som garvede. Jeg ser frem til samarbejdet i det nye byråd. Vi har allerede 
mødtes nogle gange, og jeg mærker klart en vilje til at samarbejde om at finde 
løsninger til glæde for borgerne i Helsingør Kommune.  
 
Nu skal vi snart sige farvel til det gamle år og goddag til et nyt år, som 
forhåbentligt bliver uden for meget corona. Jeg vil sige tak for et udfordrende 
år, hvor alle har været med til at sikre, at vi kom godt igennem en svær tid.  
 
Tak til alle borgere i Helsingør Kommune for at stå sammen og passe godt på 
hinanden. Tak til de frivillige og foreningerne for at holde fast på fællesskabet 
trods svære vilkår. Tak til erhvervslivet for at skabe vækst og arbejdspladser. Og 
tak til de ansatte i Helsingør Kommune for at fortsætte med at gøre en forskel i 
menneskers hverdag, selvom hverdagen er forandret. 
 
TAK!  
 
Med de ord vil jeg ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår!   
 
 


