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SEPTEMBER 2022

STORT FLERTAL BAG NØDVENDIGT  
BESPARELSESBUDGET
Partierne SF, Danmarksdemokraterne, Venstre, Radikale Venstre, 
Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti har indgået en 
aftale om budgettet for 2023 for Helsingør Kommune. Det er et 
budget med besparelser over en bred kam for derigennem at få 
håndteret de stigende udgifter på især det specialiserede social-
område. Der er samlet set vedtaget besparelser for 38 mio. kr. i 
2023 stigende til 46 mio. kr. varigt. 

Derudover vil der på tre udfordrede områder ske reduktioner for 
samlet 16 mio. kr.

Det er aftalt, at det specialiserede socialområde selv skal hånd-
tere en tredjedel af deres udfordring. På børneområdet skal 
skolerne håndtere en tredjedel af udfordringen med stigende 
udgifter til elever med behov for specialtilbud, ligesom en tred-
jedel af udfordringen på Team V skal findes inden for egen ram-
me i 2023. Resten håndteres via besparelser på andre områder. 

På grund af Arnepensionen kan vi se frem til at skulle aflevere 
12 mio. kr. til staten. Da beskæftigelsesområdet i forvejen mister 
midlertidige bevillinger, og vi kan se frem til en mulig recession 
og dermed øget ledighed, er det aftalt at friholde jobcenteret for 
yderligere besparelser. 

Endvidere er det aftalt at fastholde minimumsnormeringer i dag-
institutionerne efter BUPL’s definition af minimumsnormeringer. 

Derudover er en række nødvendige udgifter aftalt ind i budget 
2023, såsom flere plejehjemspladser, stigende timepriser på 
hjemmeplejen samt øget budget til GDPR-området. Samlet set 
bliver budgetudfordringen for et budget i balance således godt 
46 mio. kr. Budgetforligspartierne har med denne aftale peget 
på besparelser, der sikrer et servicedriftsbudget i balance. 

Budgetforligskredsen er tilfredse med, at det er lykkedes at ska-
be et budget i balance. I en tid med voldsomme demografiske 
udfordringer på ældreområdet, personalemangel og meget store 
vikarudgifter er det alligevel lykkedes at tænke i løsninger, der fri-
gør personaleressourcer og fastholder blikket på kerneopgaven.

Men der er ikke tvivl om, at budgetaftalen betyder lavere servi-
ceniveau, ligesom børnefamilierne bliver ramt af højere takster. 
Fremover skal der betales for madordning i daginstitutionerne 
for børn mellem 0-2 år, taksten for SFO stiger, og så bliver klub-
tilbuddene erstattet af SFO2, hvilket betyder takstforhøjelse, 
men samtidig skal forældrene ikke længere betale for aktiviteter. 
Samtidig får aftalen også konsekvenser for serviceniveauet på 
ældreområdet.

Samlet set betyder aftalen, at der reduceres med ca. 40 årsværk. 
Der vil i forlængelse af byrådets vedtagelse af budgettet den 
10. oktober blive iværksat en proces for stillingsreduktionerne, 
som er begrundet i besparelser. Processen for stillingsreduktio-
nerne vil blive drøftet på Hovedsamarbejdsudvalgets møde den 
30. september og derefter meldt ud på kommunens intranet 
Kilden med henblik på at sikre åbenhed om processen og klare 
udmeldinger. Det er vigtigt at skabe ro, stabilitet og mest mulig 
tryghed blandt medarbejderne i denne vanskelige tid, og at der 
tages hånd om de opsagte medarbejdere.

Økonomiaftalen betyder, at anlægsrammen for alle kommuner 
er nedsat med 1,4 milliarder. Det svarer til, at Helsingør Kommu-
ne kan have et anlægsbudget på godt 180 mio. kr. om året. Med 
den eksisterende anlægsplan var det således nødvendigt at tage 
godt 200 mio. kr. ud af anlægsprogrammet ved at udskyde an-
lægsprojekter og ved at tage nogle projekter helt ud af program-
met  - fx er forligspartierne enige om at finde en alternativ parke-
rings-
løsning til at bygge et parkeringshus ved Svingelport.

Med denne aftale er udfordringen på anlægsområdet løst med 
fokus på at sikre en fortsat udvikling af Helsingør Kommune. Det 
betyder, at der fortsat skal bygges en svømmehal efter planen, 
renovering af kommunens skoler fortsætter efter en ændret plan 
og der bliver samlet bygget et integreret friplejehjem og en dag-
institution i Espergærde. 

BUDGETAFTALE 2023-2026
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FASTHOLDELSE  
OG REKRUTTERING

SUNDHED OG OMSORG

Ligesom alle andre kommuner er Helsingør udfordret, når det 
gælder rekruttering af nye medarbejdere. Et problem, der kun 
øges de kommende år, hvilket bekymrer budgetforligspartierne, 
da mangel på arbejdskraft udfordrer levering af den besluttede 
velfærd. 

Derfor skal der sættes ind både med rekruttering af nye medar-
bejdere, men ligeså vigtigt også i forhold til at beholde de med-
arbejdere, vi har. I den forbindelse skal der nedsættes en politisk 
følgegruppe, som kan følge de forskellige tiltag, der sættes i værk 
på de udfordrede områder  - og som kan sikre samlet rapporte-
ring til Byrådet. 

På omsorgs- og sundhedsområdet er der mangel på arbejdskraft 
både i Helsingør Kommune og Danmark som helhed. Det er bag-
grunden for de vedtagne budgettilpasninger, hvor eksempelvis 
reduktion i tiden til rengøring til hjemmeboende borgere og bor-
gere på plejehjem medfører 19 færre årsværk, hvilket vil reduce-
re rekrutteringsudfordringerne. Samtidig viser en sammenligning 
af serviceniveauet i de nordsjællandske kommuner, at tidsforbru-
get til rengøring vil være sammenligneligt med andre nordsjæl-
landske kommuner.  

Omsorgs- og Sundhedsudvalget skal undersøge, hvordan en 
madserviceordning i forbindelse med frokost til hjemmeboende 

Forligspartierne ønsker, at der arbejdes målrettet med at for-
bedre arbejdsglæden gennem mere selvbestemmelse og mindre 
bureaukrati. 

Følgende tiltag kunne bringes i spil:
•  På skoleområdet kan vi stille os selv spørgsmålet om, hvorvidt 

vi får brugt de øgede frihedsgrader tilstrækkeligt til at reducere 
bøvlet?

•  På hvilke områder i kommunen kunne det måske give mening 
at arbejde med fire-dages arbejdsuge?

•  Og kan vi arbejde endnu mere målrettet med køreplaner og  
faste teams og fx demensruter i hjemmeplejen  - som man fx 
gør i Middelfart?

borgere kan frigøre medarbejderressourcer. Samtidig skal udval-
get se på, hvordan servering af mad på plejehjem i sammen-
hæng med fællesskabsfremmende aktiviteter fremover kan til-
rettelægges.

Pårørendeindsatsen omlægges, så indsatsen fremover bygger på 
gruppeforløb, hvor der er fokus på netværksdannelse mellem de 
pårørende og en højere grad af inddragelse af civilsamfundet. 
Dette vil give flere pårørende mulighed for at deltage i forløb og 
initiere længerevarende gruppeforløb til gavn for de pårørende. 
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STRATEGI FOR OPGRADERING 
AF ÆLDREBOLIGER 

Budgetforligspartierne ønsker en samlet strategisk plan for reno-
vering og udbygning af ældre- og handicapboliger i kommunen. 
Den strategiske plan skal udvikles på baggrund af bl.a. drøftelser 
om hele almenbolig-området i Dialogforum for Almene Boliger 
samt inddragelse af borgere og relevante foreninger, bl.a. Senior-
rådet, Handicaprådet og Ældresagen. De ældre- og handicapboli-
ger, der bliver bygget, skal leve op til brandkrav inden for anven-
delseskategori 6.

Det er aftalt, at der skal bygges et integreret plejehjem og dagtil-
bud i Espergærde. Forligspartierne er enige om, at det skal ske 
gennem et partnerskab mellem en pensionskasse og non-profit 
organisation, som man ser andre steder i landet. Ligesom forligs-
partierne hæfter sig ved, at der skal udarbejdes en hensigts-
erklæring for kommunal anvisning.

FRIPLEJEHJEM OG  
DAGINSTITUTION I ESPERGÆRDE
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DET SPECIALISEREDE  
VOKSENOMRÅDE

Der er i den nationale budgetaftale ikke tilført yderligere midler 
til at dække de stigende og lovpligtige udgifter på det specialise-
rede voksenområde, hvorfor forligspartierne har valgt at tilføre 
området 21,4 mio. kr., som skal dække 2/3 af det estimerede 
merforbrug på 32 mio. kr. 

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal arbejde videre med kom-
missoriet på det specialiserede voksenområde og finde veje til at 
reducere og tage toppen af udgiftsstigningen, blandt andet gen-
nem investeringer. 

Forligsparterne har besluttet at de socialpædagogiske være-
steder Tetriz og Cube skal sammenlægges i et nyt samlet være-
sted i Cubes lokaler ved Villa Fem. Det nye socialpædagogiske 
værested vil til forskel fra i dag holde åbent alle ugens 7 dage. 
Det er aftalt, at der skal være særlig fokus på brobygning til kom-
munens ordinære tilbud.

De 9-11 årige børn, der tidligere gjorde brug af Tetriz, skal frem-
over gøre brug af de ordinære fritidstilbud på skolerne.

Området tilføres et årsværk i 2023 til gennemførelse af analyser 
og efterfølgende implementering af kommissoriet. Årsværket 
skal endvidere initiere arbejdet med en kommende kommunal 
psykiatrihandleplan, der involverer alle kommunens øvrige fag-
områder. Forligskredsen er fortsat enige i, at der mangler et nyt 
botilbud til mennesker med psykiske udfordringer jf. Servicelo-
vens §107 og 108. Der er bevilget 41,9 mio. kr. i budget 2022, 
som i det nuværende budget er rykket 0,5 år grundet den pålag-
te reduktion af anlægsloftet.

TILBUD TIL UDSATTE UNGE  
SAMLES I CUBE
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Forligspartierne har noteret sig, at Helsingør i 2026 har 600 års 
jubilæum som købstad. Derfor nedsættes i 2023 et udvalg, der 
skal tage hul på arbejdet med at forberede fejring af jubilæet.

Programlederen for CATCH har søgt nye udfordringer. CATCH  - 
som sætter fokus på krydsfeltet mellem teknologi, kunst og 
design  - vil derfor fremover blive inkorporeret i Kulturværftets 
arbejde. 

KULTUR OG TURISME

Arbejdet med social tandpleje er kommet godt i gang, og tilbud-
det i Helsingør Kommune fremhæves nationalt. Derfor kan åb-
ningstiden reduceres fra 4 til 3 gange månedligt. Forligspartierne 
er enige om at følge udviklingen  - bl.a. med henblik på at sikre, 
at alle i målgruppen kender til tilbuddet samt evt. senere tilpas-
ning af åbningstiden.

SOCIAL TANDPLEJE
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NY IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 
I 2023 

I 2023 vil arbejdet med en ny idræts- og fritidspolitik for 
Helsingør Kommune for alvor folde sig ud. Input fra foreninger, 
aftenskoler, borgere og andre aktører på fritidsområdet vil bidra-
ge til at sætte retningen. En af de væsentlige hjørnesten i den 
nye politik bliver at understøtte forenings- og fritidslivets arbejde 
med breddeidræt, sundhed og meningsfulde fællesskaber for 
alle. Med et særligt blik for unge, lavt-uddannede, handicappede 
og seniorer. 

Samtidig skal politikken have fokus på foreningslivets og skole-
områdets arbejde med talentudvikling og elite. 

Selv om Idræts- og Fritidsområdet ikke er gået fri af besparelser i 
det nye budget, ønsker Helsingør Kommune fortsat at profilere 
sig som en attraktiv idrætskommune med nationale og interna-
tionale begivenheder på højt niveau.

Med udgangspunkt i den kritiske situation i forhold til energifor-
syning og de stærkt stigende energipriser er Helsingør Kommune 
i gang med at udarbejde en energispareplan. Forligspartierne 
bakker op om dette tiltag og ønsker, at der kontinuerligt skal 
være fokus på at få reduceret kommunens energiforbrug. 

Forligspartierne ønsker sideløbende med dette at anvende mid-
lerne i Klima- og Bæredygtighedspuljen til at gennemføre inve-
steringer for at mindske energiforbruget  - konkret investeres 
11 mio. kr. i en seks-årig varmeskifteplan til mere klimavenlige 
varmekilder i kommunale bygninger samt 1,5 mio. kr. til udskift-
ning af lyskilder til mere energirigtige lyskilder på kommunens 
kunstgræsbaner. 

ENERGISPAREPLAN
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Reduktionen af budgettet for myndighedsafklaring af myndig-
hedssager vil ikke påvirke det kommunale beredskab eller be-
handling af problematikken omkring PFAS, problematikken hånd-
teres af relevante grundejere og regionen. Problematikken om-
kring brandskolen håndteres af kommunens beredskab. Kommu-
nen holder generelt området under observation.

KLIMA OG MILJØ

Forligspartierne har aftalt at følge drøftelse i udvalget for By, 
Plan og Teknik vedrørende betalt parkering i Helsingørs indre by. 
En evt. model med betalt parkering kan spille ind i de kommende 
års økonomi.

PARKERING
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Det er indgået aftale om budgetforlig for Helsingør Kommune i perioden 2023-2026. 

Bag forliget står 22 ud af Byrådets 25 medlemmer og tæller partierne: Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, 
Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti. 

Helsingør Kommune bakker op om den fælleskommunale budgetkoordinering, og budgetforligspartierne er derfor enige om at kunne 
se på nye tiltag, såfremt det viser sig at være påkrævet for, at kommunerne samlet set overholder aftalen med staten.

Budgettet bliver endeligt vedtaget den 10. oktober, hvor det 2.-behandles i Byrådet. 

Underskrifter:

Siden 2015 er Helsingør Kommunes administrative udgifter 
reduceret med ca. 15 % (det svarer til godt 70 mio. kr.). 

Med dette budget fortsætter Helsingør Kommune med at slanke 
sin administration.

Forligspartierne hæfter sig ved, at kommunen ligger højt, når det 
gælder decentral ledelse og administration. Forligsparterne er 
enige om, at der skal arbejdes med at nedbringe niveauet. 

ADMINISTRATION

BUDGETAFTALE 2023-2026


