
Borgmesterens nytårstale 2022 

 

Et nyt år banker på, og vi skal snart sige farvel til et år, der sætter 

spor på godt og ondt.  
  

Mest markant er, at 2022 blev året, hvor vi igen har krig i Europa.  
 

Jeg glemmer aldrig, da jeg tændte for radioavisen kl. 6 den 24. 

februar, og nyhedsværten fortalte, at Rusland havde invaderet 

Ukraine.  

 

Det gav et sug i maven. Det, som vi ikke troede kunne ske, skete: 

Ganske tæt på os er der krig med al den gru og rædsel, der følger 

med. Og vi er blevet vidner til forfærdelige krigsbilleder, som vi 

ikke troede var mulige i Europa.  
 

Med et slag blev vores hverdag ændret. 
  

For ud over stigende energipriser og bekymring for fremtiden, så 

gik der ikke mange dage, før de første ukrainske flygtninge 

bankede på vores dør.  
  

Og igen var sammenholdet og viljen til at hjælpe enorm stærk. På 

meget kort tid var vi ved fælles hjælp klar til at tage godt imod de 

første flygtninge.  
  

Sammen med fantastiske frivillige og kommunale medarbejdere, 

som gik en ekstra mil, fik vi på rekordtid indrettet det tidligere 

plejehjem Bøgehøjgård i Hornbæk, så vi kunne tage godt imod de 

familier, der flygtede fra Ukraine.  
 

Der blev samlet ind, så børnene kunne få tøj, legetøj, cykler og alt 

det, som vores børn kender til i deres hverdag. Og hurtigt stod 



mange lokale virksomheder klar med job, så rigtig mange voksne 

ukrainere i dag er i beskæftigelse.  
  

Stor tak til alle jer, der har hjulpet til, og som fortsat gør en stor 

indsats for de flygtninge, der er kommet og dem, som stadig 

kommer. 
  

Året bød også på en anden stor omvæltning. Nemlig en ny 

regering, der blev præsenteret kort før jul. Det kommer også til at 

påvirke os i Helsingør Kommune.  

 

Det nye regeringsgrundlag rummer således en række muligheder, 

men understreger samtidig, at de kommende år også rummer store 

udfordringer og besparelser, som vi kommer til at forholde os til 

lokalt.  

 

 

Civilsamfund og frivillige: 

Når jeg ser tilbage, så står det endnu engang klart for mig, hvor 

meget vi kan, når vi løfter i flok. Når frivillige, lokale 

virksomheder og kommunen arbejder sammen.  
 

Og med de udfordringer vi står med i fremtiden, er der ingen tvivl 

om, at vi kommer til at arbejde meget mere sammen på kryds og 

tværs.  

  

Vi er en kommune, hvor det lokale engagement er højt. En 

kommune med et væld af ildsjæle, der brænder for at gøre vores 

skønne hjørne i det nordlige Sjælland endnu bedre. 

  

Det oplevede jeg senest, da jeg var med til at indvie den nye 

legeplads på Skolestranden i Espergærde. En legeplads, som er 



blevet til på initiativ fra en række lokale ildsjæle, der gerne vil 

skabe noget liv for vores børn.  
 

En god idé, støtte fra lokalsamfundet og lidt fra kommunen - og i 

dag har familierne endnu et udflugtsmål.  
 

Jeg kan også fremhæve Egegården, som lokale kræfter har 

omdannet til et levende samlingspunkt. Eller den sauna ved 

Langebro, som jeg tidligere i år var med til at indvie. Eller nisse- 

og troldejagten i skoven ved Hammermøllen, som mange børn har 

nydt de seneste år.  
 

Det er nogle få af de mange eksempler, som jeg møder rundt om i 

kommunen. Hvor et lokalt engagement og virkelyst gør vores 

kommune til et godt sted at bo.  

 
Derfor vil jeg også gerne benytte lejligheden til at takke alle de 

lokale ildsjæle, som hver eneste dag, gør vores kommune til et 

endnu bedre sted. TAK! 

  

  

Sundhedshuset: 

Og nu til noget helt andet. Min nytårshilsen bliver i år optaget i det 

nye Helsingør Sundhedshus ved Prøvestenen. Det er et sted, der 

kommer til at gøre en stor forskel for os, der bor i Helsingør 

Kommune.  
 

Den 16. december havde vi den officielle indvielse, og nu er en 

lang række sundhedstilbud i fuld gang med at flytte ind i 

det 19.200 kvadratmeter store hus. Og når alt er på plads, så har vi 

et sundhedshus, hvor ikke mindre end 1400 borgere og 250 ansatte 

dagligt vil komme.   



 
Her vil være et væld af sundhedstilbud. Lige fra kommunens 

sundhedstilbud som genoptræning, sygeplejeklinik og midlertidige 

døgnpladser til et sted, hvor foreninger og organisationer kan 

afholde deres sundhedsfaglige møder og arrangementer.  

 

Regionen kommer med deres akutklinik, prøvetagning, en lang 

række ambulante behandlinger og meget mere. Og så vil der være 

et rigt udbud af private sundhedstilbud.  

 

Alt sammen vil være med til at give borgerne nærhed og 

sammenhæng i de sundhedstilbud, som man har brug for i det 

nære sundhedsvæsen.  

 

Jeg er ikke i tvivl om, at vores sundhedshus kommer til at give det 

nære sundhedsvæsen et kæmpe løft, og at Helsingør Sundhedshus 

kommer til at sætte standarden for, hvordan man skal indrette sig i 

det nære sundhedsvæsen. 
  

 
Unge og trivsel: 

I min nytårshilsen vil jeg fremhæve et område, der bekymrer mig 

meget. Det er de unges trivsel - eller rettere mangel på samme. 
  

Der er nemlig alt for mange unge, som ikke får en uddannelse og 

ikke er i arbejde. Unge, som er ensomme, og som alene kæmper 

med deres mentale sårbarhed.  
 

Jeg vil vove at påstå, at vi her står med et af vor tids største 

problemer, som vi skylder at behandle med langt større alvor. Og 

vi kan ikke løse problemet alene med penge. 
  



Derfor skal kræfterne og energien i højere grad bruges på 

forebyggende og tidlige indsatser samt ved at inddrage frivillige 

og civilsamfunds-organisationerne langt bedre.  
 

For det betyder meget for vores børn og unge, at de har en voksen 

at gå til - en som vil lytte.  

 
Danmark har også store udfordringer, når det gælder de mest 

udsatte børn og unge - dem som er blevet anbragt uden for deres 

hjem - og som senere i deres liv kæmper med store sociale 

udfordringer.  

 

Her har vi i Helsingør Kommune de seneste år investeret mere i 

forebyggelse.  

   

Det betyder, at vi gennem de seneste 5 år har nedbragt antallet af 

anbragte børn med 39 procent.  

 

Det har betydet, at vi kan bruge flere penge til forebyggende tiltag 

- det vil sige, at vi bruger flere kræfter på at få familierne til at 

fungere, så børnene kan blive i deres familier. Og det er godt for 

børnene. Det fortæller erfaringerne os   
  

Vi er bestemt ikke i mål, og udfordringerne er stadig store, og der 

er ingen lette løsninger. Men det er udfordringer, som vi også i de 

kommende år kommer til at tage dybt seriøst. 
  

  

Vækst og fremtidens velfærd:  

Selvom krisen kradser i vores samfund, så er vi heldigvis stadig en 

kommune i udvikling. Vi har netop oplevet en sommer, der bød på 

rekordmange gæster. Meldingerne fra vores handelsliv, hoteller og 



kulturtilbud er også, at det har været en sommer ud over det 

sædvanlige. 
 

Vi kan også glæde os over, at vi har en rekordhøj beskæftigelse, til 

glæde for både erhvervslivet og alle de mennesker, der de seneste 

år har fået foden inden for på arbejdsmarkedet. Vi har i dag en 

ledighed på 2,2 procent - godt under landsgennemsnittet. 
  

Endelig er vi også fortsat i vækst, når det gælder antallet af 

borgere i kommunen. Vi er nu snart 63.500 borgere, der bor i 

vores kommune, og flere forventes at flytte hertil i de kommende 

år, når mange af de projekter, der bygges på, står færdige.  
 

Nye borgere er med til at skabe liv i vores lokalområde, giver 

omsætning til vores detailhandel og finansierer fremtidens 

velfærd. 
  

Dronningebesøget: 

Her til sidst i min nytårshilsen vil jeg fremhæve et af årets helt 

store festlige højdepunkter. Nemlig Hendes Majestæt Dronningens 

officielle besøg den 1. juni i vores kommune.  
  

Med kongeskibet Dannebrog ankom Majestæten og blev budt 

velkommen af store som små. Der var dukket rigtig mange op med 

flag og smil. Det var et festligt syn på Kongekajen, som selv et 

skybrud ikke kunne ødelægge. 
 

Dagen bød herefter på både karettur, besøg på rådhuset, 

biblioteket på Kulturværftet samt besøg på Egeværk, Peter Beier 

Chokolade, Hotel Marienlyst og Bavarian Nordic.  
  



Desuden lagde Dronningen vejen forbi landsholdet træningslejr i 

Helsingør, hvor hun af landstræneren fik en landsholdstrøje. Det 

var skønt at opleve, hvor stolte vores spillere var, da de mødte 

vores Majestæt. Og glæden var gensidig. 
  

Da vi om aftenen kunne vinke farvel til Dannebrog, mens solen 

gik ned, var det med et smil på læben over en vellykket dag og 

samtidig med en stolthed over alt det fantastiske, vi kan vise frem 

på sådan en dag. 
  

Vi har en fantastisk kommune. Vi har natur, historie og kultur, der 

ikke findes andre steder. Og sammen kan vi, som bor her, opnå 

resultater, få troede var muligt. Vi har grund til at være stolte.  
 

Og det er en stolthed, som vi alle kan tage med os ind i det nye år.  
  

Godt nytår. 
 

 


