
Borgmesterens tale ved 2. behandling af budget for 2022-25 

 

Nu skal vi til det – vedtage denne valgperiodes sidste budget for det efterfølgende år. Budget 2022 – et 

budget der hviler på det forlig, som et stort flertal i Byrådet indgik for godt en måned siden. 

Tak – tak for et godt samarbejde på vores budgetforhandlingsseminar. Tak for de gode input og 

inspirationen fra vores medarbejdere. Og tak til budgetforligspartierne for at tage ansvar og indgå i en 

aftale om et svært budget. Og I samme åndedrag vil jeg også gerne sende en tak til alle vores dygtige 

medarbejdere for igen i år at levere et godt og gennemarbejdet budgetmateriale. Det er en stor hjælp til os 

politikere, når vi skal finde hinanden i en aftale. 

 

Før forhandlingerne om en aftale om budgettet for 2022 stod vi over for en stor udfordring. 

Baggrundstæppet var nemlig et specialiseret socialområde, hvor udgiftsvæksten stikker af, og hvor 

regningen lød på 50 millioner. Og vi har udfordringen med opgaveglidningen fra sygehusene til 

kommunernes ældrepleje, som i den grad har taget fart. Det koster kommunen en regning på 12 millioner. 

Derudover var der udløb af to vigtige statslige puljer – og hvis vi ikke fandt pengene her, så ville det betyde 

færre medarbejdere i ældreplejen og færre lærere i folkeskolen. Samtidig har vi alle de opgaver, som vi bør 

tage fat på for at sikre en fortsat god udvikling af vores kommune.  

 

Hvordan har vi så håndteret denne budgetudfordring. Først og fremmest er der indarbejdet en strategisk 

omstilling i budgettet på godt 15 millioner kroner. Dertil har vi aftalt at fortsætte med at reducere 

administrationen – det er ikke lige til, da vores medarbejdere jo varetager administrative opgaver.  

 

Men vi står over for en stor budgetudfordring, og derfor er det nødvendigt at fortætte arbejdet med at 

fjerne administrative opgaver. Vi har aftalt en samlet besparelse på 8 millioner fuldt indfaset på både 

central og decentral administration. Endvidere har vi givet os selv et par hjemmeopgaver, hvilket betyder, 

at selvom vi vedtager budgettet for 2022 her til aften, så stopper arbejdet ikke her. De to opgaver er: 

 

 Vi skal finde besparelser på 14 millioner stigende til 21 millioner de efterfølgende år. En besparelse, 

der svarer til 0,6 procent af kommunens udgifter til servicedrift. Og besparelsen skal her primært 

findes i de såkaldte kan opgaver – det vil sige opgaver, som kommunen ikke lovgivningsmæssigt er 

forpligtet til  

 

 Vi skal få styr på udgiftsvæksten på det specialiserede socialområde og finde lidt over 40 millioner.  

 

Det er to svære men nødvendige opgaver. Den ene fordi vi blev enige om, at der skulle adresse på 

rammebesparelsen på de 0,6 procent. Og den anden, fordi vi er tvunget til at gennemtravle det 

specialiserede socialområde for at dæmpe udgiftsvæksten. Det er i øvrigt en opgave, som regeringen har 

sat alle kommuner i landet til at løse, efter at Kommunernes Landforening i foråret meddelte, at der var 



behov for 5,5 milliarder på landsplan for at følge med den nuværende udgiftsvækst på det specialiserede 

socialområde.  

 

Regningen på de 5,5 milliarder ville regeringen ikke prioritere, og derfor skal vi i gang med den store 

opgave. En opgave vi selvfølgelig skal udføre i stor respekt for alle de borgere, der er omfattet af det 

specialiserede socialområde, og hvor vi – som det fremgår af forårets aftaletekst mellem regeringen og 

Kommunernes Landsforening – skal sikre fortsat høj socialfaglig kvalitet. Derfor skal de relevante 

organisationer og foreninger inddrages i det arbejde. I øvrigt afventer vi, at socialministeren kommer med 

sine lovede anbefalinger til kommunerne om, hvordan det specialiserede socialområde kan håndteres, så vi 

får mere for de penge, der i dag bruges på området.  

 

Og så lige et par ord om den anden opgave – rammebesparelsen på de 0,6 procent. Også den opgave har 

der været meget debat om i de lokale medier.  

 

Lige nu er administrationen i fuld gang med at gennemgå alle områder i kommunen for at opdele dem i 

skal-opgaver ifølge lovgivningen og kan-opgaver. Her bliver samarbejdsudvalgene efterfølgende hørt for at 

de kan komme med deres kommentarer. Hele dette arbejde bliver præsenteret for forligskredsen, så vi kan 

beslutte på årets sidste byrådsmøde, hvor besparelserne skal falde.  

 

Vi har førhen arbejdet med en oplistning af kan-opgaver – det vi kaldte for ring-2. Det er godt fem år siden 

– og jeg tog budgetmappen frem fra dengang og bladede alle ring-2 beskrivelser igennem, hvor der nok 

dengang var opgaver for et sted mellem 300 til 400 millioner. Meget er sket siden, og hele listen af kan-

opgaver skal opdateres – og det er det, som sker i øjeblikket. Men jeg blev da noget inspireret – og jeg vil 

godt lige her dele nogle af mine tanker. 

 

 For eksempel synes jeg, at vi skal spare en million på Det Danske Madhus – lade dem flytte til 

Albertlund, som de så gerne ville – og de medarbejdere, der ikke vil flytte med er der altså masser 

af arbejde til. Vores restauranter skriger efter arbejdskraft – og lige i øjeblikket må flere af dem 

holde lukket flere dage om ugen, da de ikke kan få arbejdskraft 

 

 For det andet bør vi kigge på vintertjenesten, som har et budget på over 9 millioner. Der kommer 

mindre og mindre sne og is, men budgettet til vintertjenesten bliver større og større. I ”gamle” 

dage lå budgettet på lidt over 8 millioner, og her besluttede vi, hvad mindre forbruget på 

vintertjenesten skulle bruges til – men den procedure blev af en eller anden årsag stoppet, og i dag 

bestemmer NSPV selv, hvad de vil bruge dem til. Og jeg har ikke set nogen beskrivelse af, hvad det 

mindre forbrug på vintertjenesten så er blevet brugt til. Hvad med, at vi aftalte, at mindre forbruget 

skulle gå til denne besparelse!  

 

 Vi kunne derudover også sætte Kronborgstafetten på pause ligesom der er et par ikke 

livsnødvendige forebyggelseskurser, som vi også kunne sætte på hold. 



 

Det var nogle eksempler – og nok for omkring 4 millioner. Og selvfølgelig har jeg gjort mig andre tanker, 

hvor jeg venter på at få kan-kataloget fra administrationen for yderligere kvalificering af mine tanker. Jeg er 

sikker på, at I andre også har gjort og gør jer nogle tanker. Og det er rigtig godt. For så har vi et godt afsæt 

for det videre arbejde, når kan-kataloget kommer. For der er behov for yderligere information og 

beskrivelser, når vi skal træffe beslutningen om, hvor rammebesparelsen skal falde. 

 

Men budgettet for 2022 indeholder meget mere. Den aftale vi har indgået vil understøtte den positive 

udvikling, der sker i disse år i vores kommune, ligesom aftalen tager hånd om nogle vigtige 

velfærdsopgaver.  

 

Det sidste først.  

 Med aftalen sikrer vi finansiering af den udvidelse, der sker i Himmelhuset. Der flytter børn til 

kommunen, som har behov for at komme i Himmelhuset, som er et meget specialiseret dagtilbud. 

Vi udvider og nu er der også penge til at sikre plads til flere børn. 

 

 Vi har også fundet penge til de to puljeudløb – dvs. vi har sat 6,8 millioner af til at forsætte den 

bedre behandling i ældreplejen og 9 millioner til at sikre flere lærere i Folkeskolen.  

 

 Og vi har prioriteret at løfte en række sundhedsopgaver, der førhen lå på sygehusene men som i 

dag er havnet hos os, men hvor regering og Folketing har glemt at sikre finansieringen. Det drejer 

sig om godt 12 millioner til det såkaldte katalog over sundhedslovsindsatser for borgere i blandt 

andet hjemmeplejen. Det forventes, at justeringerne vil betyde, at der visiteres ca. 20.000 flere 

timer årligt, og derfor øger vi budgettet med godt 12 mio. kr. årligt – stigende til 13 mio. kr. i 2025. 

 

*** 

 

Kommunen er som sagt i god form og udvikler sig. Flere flytter hertil, og med aftalen sikrer vi midler til 

daginstitutionspladser i Hornbæk og Espergærde.  

 

Og så har vi reserveret 400 millioner kroner de næste 8 år til renovering af alle vores skoler. Renoveringen 

af Nordvestskolen er i fuld gang og løber de kommende år. Men aftalepartierne har besluttet, at alle skoler 

skal have den nødvendige renovering – og det betyder, at der er aftalt en storstilet renoveringsplan. Helt 

konkret betyder det, at den næste skole i rækken bliver Espergærdeskolen, og derefter kommer Tikøb 

Skole.  

 



Derudover investerer vi i det sociale område ved at afsætte yderligere 40 millioner, så vi kan samle 

Kronborghus og Kronborgsund på én matrikel ved Kronborghus. På den måde kan vi også frigøre plads på 

Grønnehave, så vi kan få nogle flere plejehjemspladser. 

 

Vi har de seneste år haft stor succes med at flytte unge, flygtninge og seneste ikke-vestlige kvinder fra 

passiv forsørgelse til job og uddannelse. Det gavner ikke mindst de mennesker, som bliver en del af et 

givtigt arbejdsfællesskab. Men det er samtidig også godt for resten af familien, ligesom det er en god 

investering for kommunen og godt for det lokale erhvervsliv, der kæmpe for at få nogle til at tage deres 

ledige stillinger. Med budgetaftalen investerer vi yderligere i beskæftigelsesindsatsen i de store 

boligområder, hvor der stadig er potentiale til at få flere i job og uddannelse.   

 

  

*** 

 

Det var nogle eksempler på ting i vores budget, som understøtter den gode udvikling vores kommune er i. 

Som jeg sagde til at begynde med, så er denne byrådsperiode ved at rinde ud. Stor tak for det gode 

samarbejde i denne meget anderledes byrådsperiode.  

 

For midt i det hele blev Danmark, og dermed også vores arbejde, ramt af en pandemi. De seneste 

halvandet år med COVID-19 og de udfordringer det har givet, står selvfølgelig stærkt i erindringen. Men det 

er værd at huske på, at vi helt overordnet har mærket vækst og fremgang på en række parametre de 

seneste fire år.  

 

Vi har oplevet en stigende tilflytning til kommunen, der på én gang betyder liv og aktivitet i hverdagen og 

samtidig giver et større skattegrundlag til at finansiere kommunens mange opgaver. Vi har også oplevet, at 

det er lykkedes at tiltrække flere uddannelser til kommunen, ligesom Helsingør er den kommune, hvor der 

blev etableret flest virksomheder i Nordsjælland i 2020.  

 

Også på beskæftigelsesområdet har vi oplevet fremgang gennem hele byrådsperioden, og det er lykkedes 

af flytte mange af dem, der har siddet fast i offentlig forsørgelse, så de er kommet i job. Seneste eksempel 

er som sagt ikke-vestlige kvinder, som vi faktisk er en af de bedste kommuner i Danmark til at få ind på 

arbejdsmarkedet.   

 

Endelig vil jeg nævne klimaområdet, hvor vi målrettet har arbejdet på at nedbringe vores CO2-udledning, så 

vi kan være helt klimaneutrale i 2045. Et mål som vi også med denne budgetaftale tager endnu et skridt 

hen imod. Blandt andet ved at afsætte midler til at gøre vores busdrift emissionsfri i de kommende år. 

 



Så der er altså meget at glæde sig over, når man ser tilbage på de seneste fire år – og det kommende Byråd 

står således med et godt afsæt. Med de ord vil jeg sige tak for godt samarbejde med næste års budget, hvor 

vi lige har et par opgaver, vi skal have gjort færdige. 

  

Vi er lykkedes med at komme i mål med et budget, der både håndterer en række aktuelle udfordringer, 

sikrer et solidt fundament under kommunens økonomi, og som samtidig peger fremad og er med til at 

udvikle vores kommune i de kommende år. Det synes jeg igen i år vi er kommet i mål med i bred enighed i 

Byrådet, og jeg vil endnu engang takke de partier, der står bag aftalen. 

 

Jeg ser frem til en god debat. 


