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AFTALE OM HELSINGØR KOMMUNES BUDGET 
2022-25
Partierne SF, Venstre, Radikale Venstre, Lokaldemokraterne, 
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Konservative Folke-
parti har indgået aftale om Helsingør Kommunes budget for åre-
ne 2022-25. Det er dette byråds sidste budgetaftale. Når næste 
års budget skal forhandles, vil kommunens borgere have sam-
mensat et nyt byråd til kommunalvalget den 16. november i år. 
Derfor også en kort status på byrådsperioden, der leder frem til 
årets budgetaftale:

Sikring af fremtidens velfærd
Budgetaftalen for 2022-25 har som flere tidligere været forhand-
let på baggrund af et hårdt pres på nogle af kommunens store 
velfærdsområder. Stadig flere ældre og udsatte borgere med svæ-
re diagnoser har behov for kommunens hjælp mht. bolig, rengø-
ring, pleje osv. Med de to seneste budgetaftaler er der investeret 
i ældreområdet.

På det specialiserede socialområde – både for børn og voksne – 
har presset over en årrække været stærkt stigende i alle kommu-
ner i landet over. Helsingør Kommune er ingen undtagelse. Gen-
nem de seneste år har flere behov for en specialiseret indsats, 
borgerne lever længere og priserne på tilbud hos private og i an-
dre kommuner stiger. Over flere budgetår har byrådet taget ud-
fordringen op med at få kvalificeret indsatsen på området og 
samtidig få afstemt økonomien med de udsatte borgeres behov 
for hjælp og støtte. 

Der er arbejdet aktivt med at sikre rette tilbud til den enkelte bor-
ger, flere er hjulpet i eget hjem fremfor på botilbud, og opmærk-
somheden er samtidig rettet mod taksterne for at undgå at beta-
le for meget for tilbud uden for kommunen. Med budgetaftalen 
for budget 2020 blev der tilført ekstra 35 millioner til voksenom-
rådet, men behovet stiger mere end rammerne. Med aftalen om 
budgettet for 2022-25 vil fortsat være behov for massiv opmærk-
somhed på det specialiserede socialområde.

Vækst og fremgang
I indeværende byrådsperiode har Helsingør Kommune mærket 
vækst og fremgang på en række parametre. Vi har oplevet en sti-
gende tilflytning til kommunen, der på en gang betyder liv og ak-
tivitet i hverdagen og samtidig giver et større skattegrundlag til at 
finansiere kommunens mange opgaver. Vi har også oplevet, at 
det er lykkes at tiltrække flere uddannelser til kommunen ligesom 
Helsingør er den kommune, hvor der blev etableret flest virksom-
heder i Nordsjælland i 2020. 

Også på beskæftigelsesområdet har vi oplevet fremgang gennem 
hele byrådsperioden, og vi står i dag i en situation, hvor det lokale 
erhvervsliv efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Der er dog sta-
dig for mange, der sidder fast i kontanthjælpssystemet, og der 
kan ikke være tvivl om, at også det kommende byråd har en opga-
ve med endnu bedre at sikre match mellem ledige og virksomhe-
dernes efterspørgsel på arbejdskraft.

BUDGETAFTALE 2022-2025
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DET SPECIALISEREDE SOCIAL-
OMRÅDE

Flere børn- og voksne får svære psykiske udfordringer og behov 
for socialpædagogisk støtte og hjælp. Samtidig bliver borgerne 
fra socialområdet stadigt ældre, og deres støttebehov stiger. 
Derfor er antallet af borgere, som har brug for hjælp på det spe-
cialiserede område gradvist øget. Økonomiaftalen mellem Rege-
ringen og Kommunernes Landsforening i foråret 2021 resultere-
de ikke i flere penge til kommunernes budgetter på det speciali-
serede område. Derimod peger aftalen på, at der skal foretages 
prioriteringer med udgangspunkt i socialfaglig kvalitet. Derfor er 
det nødvendigt i 2022 at gennemgå området for mulige service-
reduktioner.

Forligspartierne er enige i, at de nuværende økonomiske udfor-
dringer på det specialiserede børne- og voksenområde skal lø-
ses. Dette vil nødvendigvis påvirke serviceniveauet, hvorfor rele-
vante organisationer, råd og samarbejdspartnere skal inviteres til 
drøftelser og have mulighed for at komme med anbefalinger. 
Dette arbejde skal foregå i første kvartal af 2022.

Sociale botilbud
Budgetforligspartierne ønsker en samlet plan for at udvikle og 
udbygge de sociale botilbud. Der er i 2025 afsat 40 mio. kr. til 
etablering af nye tilbud. I planen ønsker budgetforligspartierne, 
at der skal indgå en plan for at samle Kronborghus og Kronborgs-
und på én matrikel ved Kronborghus med henblik på at skabe et 
bedre og mere sammenhængende tilbud samt frigøre plads på 
Grønnehave som kan konverteres til plejehjemspladser. 

Pårørenderådgiver på det specialiserede  
socialområde
Helsingør Kommune har i forvejen en pårørenderådgiver, der 
dækker det somatiske område. På det specialiserede børne- og 
voksenområde ansættes nu en pårørenderådgiver, hvis primære 
fokus er at understøtte borgeren, de pårørende og personalet i 
en fælles dialog. Pårørenderådgiveren skal være tilgængelig for 
dialog og sikre forståelse af rammerne ift. hvad borgere/pårøren-
de kan forvente og ikke kan forvente inden for lovgivningens 
rammer – herunder også gå i dialog og mediere med kommu-
nen, hvis der er behov for det. Pårørenderådgiveren vil få en ko-

ordinerende opgave i forhold til at samle pårørenderåd en gang 
årlig -  på tværs af botilbud mv.

Nyt værested for unge med udviklingshæmning
Fællesskaber er vigtige når man er ung, også når man er ung og 
har et udviklingshandicap. COVID-19 har været ekstra hård for 
denne målgruppe, da mange af de unge har været isolerede. Der 
oprettes derfor et nyt 2-årigt værested for unge mellem 18-30 
år, hvor særligt STU-elever skal motiveres til at engagere sig i de-
res lokalsamfund. Værestedet skal fungere som et inkluderende 
fællesskab og skal bygge bro til øvrige tilbud og aktiviteter i Hel-
singør Kommune - eks. Klub Liv og Motion, foreninger, øvrigt ci-
vilsamfund mv. Værestedet har åbent 1 gang om ugen i 3,5 ti-
mer.

Tidlig indsats til gravide og børn i alderen 0-1 år 
Aftaleparterne er enige om at styrke den tidlige indsats i forhold 
til udsatte gravide og børn i alderen 0-1 år. Indsatsen skal ske 
gennem en øget tværfaglig indsats med særlig fokus på overgan-
gen fra hjem til dagtilbud gennem socialrådgivere tilknyttet kom-
munens dagtilbud. Forligspartierne lægger vægt på, at en tidlig 
indsats kan forebygge udfordringer senere i livet. 
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BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

Det går fremad med beskæftigelsessituationen i Hel-
singør Kommune. Der er efterspørgsel på arbejds-
kraft, og ledigheden i Helsingør Kommune er lavere 
end før Corona-nedlukningerne og er nu på det lave-
ste niveau siden udgangen af 2008. Der er dog fort-
sat store forskelle i antallet af ledige afhængigt af 
hvilket område af kommunen, man ser på. I de større 
almennyttige boligområder er der langt flere beboe-
re, der modtager offentlig forsørgelse, end der er i 
andre dele af kommunen.

 Derfor er budgetforligspartierne enige om, at der 
prioriteres ressourcer til særlige beskæftigelsesrette-
de indsatser i de store boligområder. Budgetforligs-
partierne afsætter 600.000 kr. , som bygger oven på 
den indsats, der allerede foregår. Formålet er, at flere 
borgere fra de store boligområder kommer ud på ar-
bejdsmarkedet, men også at hjælpe til med, at virk-
somhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for, 
så den økonomiske udvikling ikke begrænses af man-
gel på arbejdskraft. Social- og Beskæftigelsesudval-
get skal løbende følge de særlige beskæftigelsesret-
tede indsatser i de store boligområder.

Flere sager i rehabiliteringsteamet
Antallet af sager i kommunens rehabiliteringsteam, 
er stigende, derfor har forligsparterne tilført 156.000 
kr. i 2022 til afholdelse af flere møder, for at sikre at 
borgernes sager afklares rettidigt.
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Når borgerne i dag udskrives fra hospitalerne har de brug for 
mere hjælp og sundhedspleje end førhen. Samtidig oplever kom-
munerne også, at der er behov mere kompleks indsats ligesom 
Styrelsen for Patientsikkerhed stiller stigende faglige krav. På den 
baggrund er forligspartierne enige om at opdatere kommunens 
katalog over sundhedslovsindsatser for borgere i hjemmeplejen. 
Med det nye katalog er der kommet nye indsatser til, udvalgte 
indsatser er niveaudelt efter kompleksitet, og tiden til at levere 
indsatsen er i nogle tilfælde forlænget. Det forventes, at justerin-
gerne vil betyde, at der visiteres ca. 20.000 flere timer årligt, 
hvor den kommunale hjemmesygepleje skal levere en sundheds-
lovsindsats. Aftalepartierne øger tilsvarende budgettet på områ-
det med godt 12 mio. kr. årligt – stigende til 13 mio. kr. i 2025.

Efter krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed indkøbes mobilt 
IT-udstyr for 850.000 kroner, hvilket skal styrke den sundhedsfag-
lige dokumentation i ældreplejen.. 

Parterne er endvidere enige om, at fastholde beløbet på 6,8 mio. 
kr., som kommer fra puljen til ”Bedre bemanding på ældreområ-
det”. 

For at fremme psykisk sårbare unges og pårørendes trivsel i 
hverdagen, har budgetforligsparterne afsat midler til at forsætte 
kurserne ”Lær at Tackle for unge med angst og depression” samt 
”Lær at Tackle hverdagen for pårørende”. 
 
Der vil i løbet af en nærmere årrække være behov for yderligere 
et nyt plejehjem i Helsingør Kommune. Forligspartierne hæfter 
sig ved, at omsorg- og sundhedsudvalget på deres møde i okto-
ber kommer med en anbefaling for placeringen af det kommen-
de plejehjem.

SUNDHED

I januar 2023 forventes det, at kommunen kan slå dørene op til 
et nyt sundhedshus, der vil danne ramme om en bred vifte af 
sundhedstilbud til borgerne. Sundhedshuset vil bl.a. indeholde 
følgende kommunale funktioner: rehabilitering, genoptræning, 
midlertidige døgnpladser, sygeplejeklinik og åben rådgivning. Hu-
set vil også indeholde regionale funktioner og private sundheds-
aktører fx almen praksis og speciallæger. Aftalepartierne har 
med ca. 4,8 mio. kr. i 2023, stigende til 6,7 mio. kr. i 2026 og 
frem, sikret budget til driften af sundhedshuset.  Med indflytning 
i sundhedshuset opdateres og indkøbes træningsudstyr til gen-
optræning. 

ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET
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Skolerne i Helsingør Kommune oplever i stigende grad, at flere 
og flere elever har behov for specialtilbud, hvilket også påvirker 
skolernes økonomi. Alle børn skal have den bedst mulige skole-
gang – og målet er at flere børn modtager deres skoletilbud en-
ten i almene klasser eller i inkluderende tilbud på almene skoler. 
Budgetforligspartierne er enige om, at arbejdet med inkluderen-
de indsatser og tidlig indsats skal prioriteres for derigennem at 
mindske væksten i antallet af børn som segregeres. Parterne er 
enige om styrke folkeskolernes de kommende år, og derfor fast-
holdes beløbet fra puljen til flere lærere i folkeskolen på ca. 9 
mio. kr.

Renovering af skoler
Budgetforligspartierne afsætter over de kommende otte år godt 
400 mio.kr. til skolerenoveringer. Renovering af Nordvestskolen 
er sat i gang og løber de kommende år. I 2025 foreslår forligspar-
tierne, at Espergærdeskolen renoveres og derefter i 2026 skal Ti-
køb Skole renoveres. Derudover er der afsat midler i 2027 og 
2028 til yderligere skolerenoveringer.

Udvidelse af det specialiserede tilbud Team V
Kommunen har igennem de seneste år udvidet kapaciteten på 
egne special- og behandlingstilbud på skoleområdet, herunder 
til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser. 

Der er også brug for at øge kapaciteten til det voksende antal 
elever, der har moderat til svær udviklingshæmning, med svære 
autismespektrumforstyrrelser, og hvor der er behov for et ene-
undervisningstilbud i kortere eller længere tid. Da tilbuddet 
Team V samtidig har et stigende elevtal, giver de nuværende fy-
siske rammer ikke mulighed for at rumme elever med behov for 
eneundervisning. Parterne enig om udvide kapaciteten ved at af-
sætte ca. 3,5 mio. kr. til at etablere egnede lokaler i tilknytning til 
Team V i 2023.

SKOLEOMRÅDET - STYRKE ARBEJDET 
MED INKLUDERENDE INDSATSER
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Der kommer flere børn i kommunens dagtilbud og kommunen 
udvider løbende kapaciteten. I 2021 blev kapaciteten udvidet 
med 80 pladser i Espergærde med en renovering af Kasserollen. I 
2022 er der afsat midler til at udvide kapaciteten yderligere i 
Helsingør Kommune. 

Med dette budget er budgetforligspartierne enige om at udvide 
kapaciteten i Espergærde yderligere ved at afsætte 1,5 mio.kr. i 
2022, hvor vi har kig på skovløberhuset i Egebæksvang. Samtidig 
afsættes ca. 7,6 mio. kr. til en ombygning og udvidelse af Børne-
huset Klatretræet i Hornbæk. Med budget 2021 blev det beslut-
tet at udvide specialdagtilbuddet Himmelhuset og med dette 
budget tilføres ca. 5,4 mio. kr. til den samlede drift til at etablere 
12 nye pladser i foråret 2022, når anlægsprojektet er afsluttet. 

DAGTILBUDSOMRÅDET
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Satsningen på kultur, events og begivenheder bidrager til, at fle-
re besøger kommunen, og vælger at bo og leve her. På samme 
tid skabes der job inden for kultur, turisme og oplevelseserhverv. 
Forligspartierne vil fortsat have en styrkeposition på kulturområ-
det, men vurderer også, at der er mulighed for at reorganisere 
og gentænke kulturtilbuddene. 

Kommunens biblioteker har et højt serviceniveau med flere be-
mandede åbningstider og betjeningssteder. Forligspartierne er 
enige om, at der fremadrettet skal være en mindre bemanding 
på alle tre biblioteker og at bibliotekerne i højere grad skal have 
fokus på sin kerneopgave med udlån frem for udstillinger og ar-
rangementer. 

Forligspartierne er enige om, at Danmarks Tekniske Museum kan 
søge Eventpuljen for penge til at samarbejdsprojekt. Derudover 
er partierne enige om, at der reserveres godt 150.000 kroner til 
lokale initiativer i kommunen, hvor lokale ildsjæle kan få hjælp til 
deres arrangementer.

Tættere samarbejde mellem erhverv,  
U-Nord og kommunen
Budgetforligspartierne ser med stor bekymring på manglen af 
faglærte og ønsker at flere unge ser mulighederne inden for er-
hvervsuddannelserne og derfor vælger en erhvervsfaglig uddan-
nelse. Kommunen har i forvejen et samarbejde med erhvervsli-
vet om at få flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse 
– det arbejde ønsker budgetforligspartierne bliver styrket yderli-
gere. Derfor sættes midler af til håndværk på havnen, hvor kom-
munens klasser bliver introduceret for håndværksfag ved at byg-
ge deres egen båd. Forløbet har en uges varighed og har været 
meget populært – men projektet udløber nu. Forligspartierne 
ønsker at fortsætte med Håndværk på havnen, som sker i samar-
bejde med Museet for Søfart og U/NORD.

Derudover ønsker budgetforligspartierne, at kommunen indgår 
et endnu tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv og U/
NORD. Her skal der hentes inspiration fra FUEL i Frederikssund 
Kommune, der i dag har en høj andel af unge, der søger en er-
hvervsfaglig uddannelse. 

En levende historisk havn 
Forligspartierne er enige om, at M/S Museet for Søfart skal fort-
sætte med at have den koordinerende funktion for visionen om 
Historisk Havn Helsingør og bibringe med en række initiativer, 
som understøtter visionen. Visionen er, at Helsingørs Kulturhavn 
bliver porten til Danmarks maritime kulturarv. Det er en levende-
gørelse af havnen, hvor gamle bådebyggertraditioner, nye ud-
dannelser, formidling, forskning, oplevelser, arrangementer og 
en fyldt havn med historiske skibe skal tiltrække gæster fra ind- 
og udland. Det er et samarbejde mellem parterne Helsingør 
Selvstyre Havn, Maritimt Værksted Hal 16, M/S Museet for Sø-
fart og Helsingør Kommune. 

Fremtidens Catch med fokus på erhverv og  
uddannelse
Forligspartierne er enige om, at initiativet Catch skal fortsætte 
men for en mindre ramme. Med sit udgangspunkt i kunst, design 
og teknologi understøtter det kommunens vision om mere ud-
dannelse og erhvervsudvikling gennem nye forretningsområder. 

Catch tiltrækker eksterne uddannelsespartnere til Helsingør, pri-
mært videregående uddannelsespartnere, men er også en fore-
trukken samarbejdspartner for de lokale ungdomsuddannelser. 
Catch har gennem årene arbejdet med digital fabrikation og den 
kultur, der knytter sig hertil, hvor flere og flere via nye maskiner 
såsom laser-skærer, 3D-printer mv. udvikler egne produktioner. 
Dette maker-værksted i Hal 16 skal i samarbejde med en række 
partner og uddannelsesinstitutioner skaleres til et nyt og større 
fællesskab i Hal 17, der kan rumme både uddannelse, iværksæt-
teri, inkubationsmiljø, kontorfællesskaber og værksted, når hal-
lerne står klar i 2025.

KULTUR SKAL FORTSAT VÆRE EN 
STYRKEPOSITION
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Etablering af arkitekturråd
I forbindelse med, at der i 2021 bliver udarbejdet en arkitektur-
politik blev det besluttet, at der skal nedsættes et eksternt arki-
tekturråd. Med denne aftale beslutter forligspartierne sikre arki-
tekturrådets rådgivende funktion i 2022-2023. 

Undersøge mulighederne for frit valg af mad
Forligspartierne beder administrationen om at undersøge, hvor-
dan man som kommune kan imødekomme borgernes madøn-
sker på kommunens institutioner, herunder muligheden for at 
vælge vegetar, veganer eller fravælge rituelt produceret mad.

Fastholdelse og rekruttering
På landsplan opleves tiltagende udfordringer med rekruttering til 
velfærdsområderne. Helsingør Kommunes mulighed for at levere 
kvalitet til borgerne i hverdagen afhænger af, at vi har de medar-
bejdere der er brug for. Derfor er budgetforligsparterne enige 
om, at der skal udarbejdes en samlet indsats for at styrke rekrut-
tering til velfærdsområderne i Helsingør Kommune.  Rekrutte-
ringsindsatsen skal ligeledes bistå erhvervslivet med at rekrutte-
re arbejdskraft. For at styrke rekruttering og fastholdelse på æl-
dreområdet, som er særlig udfordret, afsættes 500.000 kr. årligt.
Forligspartierne ønsker at få et oplæg fra Hovedsamarbejdsud-
valget på, hvordan de ikke øremærkede midler fra HR-puljen kan 
målrettes initiativer til at fastholde seniorer længer tid på ar-
bejdspladsen.   

Besparelser på administration og drift
I dette års budget er det nødvendigt at finde større besparelser 
på såvel administration som drift for at finansiere en række af 
kommunens udfordringer. 

Helsingør Kommune fortsætter med at reducere 
på administrative udgifter
Helsingør Kommune ligger over landsgennemsnittet i udgifter til 
administration, men over de seneste år er de administrative ud-
gifter løbende blevet reduceret. Budgetforligspartierne er enige 
om at fortsætte arbejdet med dette og gennemfører med bud-
getaftalen en reduktion på såvel den centrale administration (5,5 
mio.kr.) samt decentral administration og ledelse (2,0 mio. med 
0,5 mio. kr. i 2022).

Overordnet besparelse på tværs af kommunen 
Forligsparterne er derudover enige om at gennemføre en bespa-
relse på 20,750 mio.kr (med  indfasning på 14 millioner i år 
2022) på tværs af hele Helsingør Kommune. Administrationen er 
sat i gang med at få afdækket opgaver og aktiviteter på tværs af 
Helsingør Kommune, som ikke er lovbundne. Kataloget over dis-
se såkaldte kan-opgaver vil blive sendt i høring før budgetforligs-
partierne bliver enige om, hvilke kan-opgaver som ikke længere 
skal udføres i kommunen. Dette skal sendes i høring før den en-
delige beslutning tages på byrådsmødet i december.

Beslutningen om besparelserne i administrationen såvel centralt 
som decentralt samt rammebesparelsen vil blive taget i indevæ-
rende år. 
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Idrætsområdet
Parterne ønsker en fortsat prioritering af idræts- og fritidsområ-
det i Helsingør kommune. Derfor afsættes der midler til at reno-
vere tennisanlægget i Tikøb allerede næste år, og til en multihal i 
Hornbæk i med opstart i 2025. Endvidere er der afsat 25 millio-
ner til at renovere den eksisterende svømmehal i tilknytning til 
etableringen af den nye svømmehal.

Undersøgelse af muligheden for samarbejde med 
private om udvidelse af stadion 
Idet parterne anerkender et kommende behov for udvikling af 
Helsingør Stadion til Superligastandarder, ønsker byrådet at ind-
gå en dialog med en eller flere private investorer med henblik på 
at få udviklet Helsingør Stadion til et lukket Superligastadion med 
6.000 pladser. Med denne dialog søger vi et partnerskab der skal 
sikre at stadion udvikles for private midler, med samtidig udvik-
ling af andre funktioner omkring stadion, såsom evt. boliger, fit-
nesscenter, hotel, kontorer eller lignende.

Udbygning af infrastrukturen
I takt med at indbyggertallet i Helsingør Kommune øges, er der 
behov for at udbygge den nødvendige infrastruktur. Der afsættes 
derfor bl.a. midler til trafiklys på Klostermosevej og udbygning af 
parkeringen ved Svingelport. Ligeledes skal der udarbejdes et 
ideoplæg til trafiksikkerheden på Hornbækvej i Tikøb. 
Forligspartierne afsætter yderligere 2 millioner til cykellisthand-
lingsplanen i 2025. Der etableres en trappe og rampe ved stop-
pestedet ved Rytterbakken. Udgiften finansieres af byrumsmid-
lerne.

ANLÆG
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KLIMA OG MILJØ

Kommunens ambitiøse målsætning om at reducere CO2 belast-
ningen til 1,7 tons CO2 pr borger i 2030 bevirker, at den grønne 
omstilling skal øges. Der afsættes derfor driftsmidler til omstil-
ling af de resterende busruter i kommunen til emmissionfrie 
busser i 2023. Ligeledes afsættes der over de næste 4 år midler 
til opsætning af ladestandere ved kommunale bygninger. 

Der afsættes 1,7 mio. kr. af klima- og bæredygtighedspuljen til at 
færdiggøre vaskepladsen på Nordhavnen med henblik på at sikre 
et renere havmiljø. 



SIDE 11

Det er indgået aftale om budgetforlig for Helsingør Kommune i perioden 2022-2025. 

Bag forliget står 23 ud af Byrådets 25 medlemmer og tæller partierne: Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Lokaldemokraterne og Socialistisk Folkeparti. 

Budgettet bliver endeligt vedtaget, den 11. oktober, hvor det 2.-behandles i Byrådet. 



BUDGETAFTALE 2022-2025


