
EN BÆREDYGTIG FREMTID SAMMEN
ERHVERVSINDSATSEN UNDER OG EFTER CORONA-KRISEN



Corona-epidemien har ramt erhvervslivet med en usædvan-
lig kraft. Nogle virksomheder har oplevet fremgang, andre 
tilbagegang eller status quo. Nogle har formået at tilpasse og 
omstille virksomheden.

Nu er samfundet genåbnet og vi skal sammen skabe rammer-
ne for en god genstart. 

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE 
Samlet set er beskæftigelsen hos virksomhederne i kommu-
nen tilbage på samme niveau som før krisen, hvilket skaber et 
godt afsæt for at se fremad. 

Vi har derfor givet vores erhvervspolitik et corona-eftersyn. 
Budskabet herfra skal være, at vores lokale erhvervsservice 
og vores samarbejdspartnere står klar til at hjælpe virksom-
hederne med at genstarte og i fællesskab udnytte læringen 
fra corona-situationen.

Kultur, turisme og oplevelser er stadig en vigtig del af 
Helsingør Kommunes strategi for fremtidens vækst. Før 
krisen var vi helt i front med kulturen som vækstdriver. 
En strategi vi fortsat vil følge  - nu med et endnu tydeligere 
fokus på bæredygtig udvikling og grøn omstilling. 

Derigennem vil vi bidrage til nye muligheder for innovation 
af produkter og services.

Vi er dermed mere end nogensinde før optaget af bæredygtig 
vækst og velfærd, og vi tror på, at Helsingør Kommunes virk-
somheder er godt rustet til at gribe de muligheder, der ligger 
i en bæredygtig udvikling.

Sammen har vi alt det, der skal til for at være i front med en 
genstart, der skaber en ny fremtid, hvor væksten både tager 
hensyn til økonomi, mennesker og miljø. 

Gennem dialog, service og relevante ydelser står vi klar til at 
hjælpe alle typer virksomheder via stærke, lokale partner-
skaber.

Benedikte Kiær, Borgmester

FORORD



Sådan ramte Corona-krisen
Der er stor variation i, hvordan krisen har ramt virksom-
hederne i Helsingør Kommune. 

Hårdest ramt er kultur- og turismeerhvervene, hvor 
overnatnings- og besøgstal faldt drastisk, mens der efter 
genåbningen er bedring at spore hos detailhandelen. 
Rengøringsbranchen, medicinalindustri og bygge-anlæg 
har generelt klaret sig godt igennem krisen.

En spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i 
Region Hovedstaden viser effekten af Corona-krisen på 
omsætning og antal ansatte fra den startede i marts 
2020 og til maj 2021. 

STATUS - HVOR STÅR VI?

-80

-60

-40

-20

0

20

Bygge- og
anlæg Handel Industri Service Turisme

Pr
oc

en
t

Udvikling i omsætningen  under corona-krisen 
virksomheder i Region Hovedstaden

2020
Uge 20

2020
Uge 23

2020
Uge 26

2020
Uge 43

2021
Uge 6

2021
Uge 21

34
5.

42
4 

36
6.

78
4 

39
5.

56
7 

41
7.

92
0 

41
1.

47
6 

46
3.

24
2 

48
9.

67
7

48
7.

87
1

38
5.

71
9

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

 700.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kommercielle overnatninger i Helsingør Kommune

Kommercielle overnatninger Målsætning 2030

650.000 overnatninger

411.941

39
6.

57
8

54
1.

87
4

53
0.

49
3

54
9.

75
8

56
4.

14
8

56
1.

63
0

56
5.

32
2

283.881

387.873

56
2.

90
6

71
8.

30
7

76
5.

01
0

79
5.

00
0

79
1.

52
5

75
9.

63
7

71
1.

96
4

16
7.

47
9

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kulturbesøgende årligt i Helsingør Kommune
Museumsbesøg Kulturværftets bibliotek Målsætning 2030

1.600.000 kulturbesøgende



Dele af erhvervslivet har været hårdt ramt af coronakrisen, der 
har sendt ledigheden i vejret. 

Krisen har naturligvis også ramt Helsingør Kommune, hvor 
ledigheden steg markant, da Danmark blev lukket ned i marts 
2020. 

Siden nedlukningen er det gået stødt fremad, og ledigheden 
har ligget lavere end i det øvrige hovedstadsområde. 

Det værste ser nu ud til, at værste bag os.

LEDIGHEDEN ER PÅ VEJ NED 
IGEN

”Vi har de seneste år haft gang i hjulene, og 
specielt i 2020 under CORONA pandemien har 
der været ekstra travlt. 

Heldigvis har RetNemt haft et meget godt sam-
arbejde med Jobcenter Helsingør. Samarbejdet 
er respektfuldt, og der er forståelse for, hvilke 
behov RetNemt står for.”

Johnny Henriksen
Produktionschef RetNemt

LEDIGHEDEN I HELSINGØR KOMMUNE

I juni 2021 er ledigheden 2,7 % lavere end 
i uge 10 i 2020 (lige før første nedlukning) 

 
Ledige primo juni 2021

1.307

Ledige uge 10 i 2020 
(lige før første nedlukning): 

1.343



SAMMEN OM 
GENSTART

”Corona-hotline er en fantastisk god 
service til virksomhederne. 
Det gør det meget nemmere at navigere 
kun at skulle ringe til ét nummer for at 
få svar på spørgsmål om test og 
de mange restriktioner.”

Lone Kok
Direktør i Miss Bagel

”Fra den ene dag til den anden mistede vi stort 
set hele vores forretning som businesshotel. 
Vi omstillede derfor hotellet til leisure hotel syv 
dage om ugen. På den måde fik vi bedre udnyttelse 
af vores spa og tiltrak par i stedet for 
enkeltpersoner. Samlet set har omstillingen 
betydet flere gæster, hvilket har vist sig som 
en bedre forretning end den vi havde før.”

Michael Lauritsen
Marienlyst Strandhotel

      

Det igangsatte Helsingør Kommune for at 
hjælpe virksomheder under corona-krisen

•  To genstartspakker i hhv. 2020 og 2021 for i alt 
31,25 mio. kr.

•  Corona-hotline for virksomheder.

•  ’Hvordan-går-det kampagne’ - ringerunde til 
500 virksomheder med råd og vejledning om 
Covid-håndtering.

•  Rundringningskampagne til industri og  
produktion om rekruttering af arbejdskraft.

•  Online stormøder for erhvervslivet.

•  Online møder med erhvervsforeninger og 
virksomheder.

•  Online netværksmøder.

•  Information på hjemmeside, LinkedIn og  
erhvervsnyhedsbreve.



      
FAKTA OM GENSTARTSPAKKE 2021
•  1 mio. kr. til bedre parkeringsmuligheder i byen til at 

accelerere den grønne omstilling i private hjem samt hjælp 
idræts- og foreningslivet.

•  900.000 kr. til kulturinstitutionerne til nye tiltag,  
udstillinger og formidling.

•  600.000 kr. til at markedsføre alle de ting, man kan opleve  
i Helsingør Kommune.

•  450.000 kr. til at højne informationsniveau i byen gennem 
skilte og wayfinding.

•  400.000 til kulturelle oplevelser i kommunens fem  
handelscentre.

•  250.000 kr. til udvikling af en ny gæsteservice.

•  100.000 kr. til indkøb af 9 københavner bænke i bymidten.

•  80.000 kr. til blomster i Espergærde Center, Hornbæk 
bymidte og Helsingør bymidte.

•  15.000 kr. til 10 markedsparasoller.

FAKTA OM GENSTARTSPAKKE 2020
•  Udskydelse af betaling af 2. rate af dækningsafgift.

•  26 mio. kr. til fremrykning af kommunale og bygge-  
og renoverings-opgaver.

•  400.000 kr. til nye samarbejder om udviklingen og  
markedsføringen af kommunen som turistdestination.

•  300.000 kr. til markedsføring og PR af natur, cykelturisme, 
kultur og det maritime.

•  200.000 kr. til etablering af en fælles webplatform for 
detailhandlen.

•  150.000 kr. til udviklingsprojektet ’kickstart kulturturisme’.

•  100.000 kr. til markedsføring til sommerhusgæster og 
campister.

•   Udvidelse af parkeringsmuligheder og muligheder for 
udeservering.

SAMMEN OM GENSTART



      

TURISME SOM EN VÆKSTDRIVER
Turismen og turismeerhvervet har stor betydning i Helsingør Kommune, 
idet branchen står for ca. 10 % af alle job i kommunen. Før corona-krisen 
havde vi ca. 4 mio. besøgende om året med et årligt turismeforbrug på 
ca. 2,0 mia. kr. hos kommunens overnatningssteder, butikker, museer og 
cafeer.

Forventningen er, at de internationale besøgende vender tilbage i mindre 
omfang igen i 2022. Optimistiske prognoser forventer turismen tilbage på 
2019-niveau i 2023, mens pessimistiske prognoser siger 2025. Tiltræknin-
gen af flere besøgende skaber vækst og arbejdspladser, men flere besøgen-
de kan også have et negativt aftryk på miljø, natur og vores fælles kulturarv 
fx Kronborg. Derfor arbejder vi mod en bæredygtig turisme.

BÆREDYGTIGHED ER MEGET MERE END KLIMAAFTRYK
En bæredygtig turismeudvikling skal tiltrække besøgende, der ska-
ber værdi og bidrager positivt til udviklingen af Helsingør Kommune 
som destination.

Tilgangen er et opgør fra kun at fokusere på antallet af besøgende 
til at de besøgende i højere grad spredes mere i hele destinationen  
- også uden for sommersæsonen og i samarbejde med erhvervet. 

De besøgende skal guides til at lægge flere penge og tage flere over-
natninger, og så skal de tilbydes grønne løsninger og i mødet med os 
lokale være opmærksomme på det aftryk de efterlader.

Wonderful Copenhagen 
er Helsingør Kommunes officielle destinations-

selskab, og varetager markedsføring og turisme-
udvikling på vegne af kommunen og 
kommunens ca. 300 turismeaktører.

Wonderful Copenhagen faciliterer erhvervsnetværk i 
kommunen indenfor markedsføring og mødeturisme.  

Oplev Helsingør 
er et tværgående netværk, der styrker samarbejdet 

på tværs af kultur, turisme, erhverv og events. 
Formålet er at få en endnu større afledt effekt 

af turismeindsatsen.

Bæredygtig turismeudvikling 
sker med hensyn og stillingtagen til:

MILJØ OG KLIMA
SOCIAL OG KULTUREL BÆREDYGTIGHED

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

NORDSJÆLLANDS KULTURHOVEDSTAD



GRØN OG BÆREDYGTIG VÆKST I HELSINGØR KOMMUNE
Helsingør Kommune har gennem flere år været frontløber på 
klimaområdet. Vi har allerede nedbragt CO2-udledningen med 
51 % siden 2008, samtidig med at vi er blevet 2.200 nye borgere. 

Vores klima- og bæredygtighedsplan 2020-2030 opfylder Paris-
aftalen. Målet er, at den årlige CO2-udledning for Helsingør 
Kommunes geografiske område er reduceret til højst 1,7 ton pr. 
borger i senest 2030 med henblik på at være CO2 neutral i 2045. 

Bæredygtig byudvikling er højt prioriteret i Planstrategien, 
den kommende arkitekturpolitik, i lokalplaner og i udbud af 
kommunalt byggeri.

NYE MULIGHEDER FOR HELSINGØR KOMMUNES 
VIRKSOMHEDER
Corona-krisen har sat fokus på nødvendigheden af 
at genoverveje virksomhedernes forsyningskæder og 
produkter. Mange har fået erfaringer med at arbejde 
på nye måder, fx digitalt salg. Det giver nye muligheder 
for en bæredygtig forretningsudvikling.

Vi ser et stor potentiale i at genstarte innovation i et 
partnerskab mellem store og små virksomheder. 
Det gør bl.a. vi ved at invitere til temamøder om bæ-
redygtighed og verdensmål som en ekstra forretnings-
mulighed  - grøn business.

SAMMEN OM EN BÆREDYGTIG FREMTID 
MØDEKALENDER 2021

17. august: Sommer erhvervsmøde  - Grøn Business

22. september: Infomøde for virksomheder om konvertering 
af bilflåde og ladeinfrastruktur til elbiler

September: Opstartsmøde for Grønbolig.nu.

2021/22: Grønt netværk  - fem temamøder om grøn business 

Alle mødedatoer bliver annonceret gennem 
nyhedsbrevet ’Erhvervsliv’.

SAMMEN OM EN BÆREDYGTIG 
FREMTID
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KLIMARENOVERING AF BOLIGER
Der er mange ældre boliger i kommunen og mange 
boligejere, som står foran at skulle udskifte varme-
kilde eller forbedre boligens klimaskærm mv. 
I samarbejde med det lokale erhvervsliv vil 
Helsingør Kommune sætte ekstra fart klimareno-
vering af boliger i kommune i et nyt samarbejde  - 
Grønbolig.nu

Kommunen bliver én af 3 pilotkommuner, der sam-
men med stærke nationale videns partnere inden 
for byggeri skal udvikle og forbedre mulighederne 
klimarenovering. 

GRØN TRANSPORT
Byrådet har i 2021 vedtaget ny strategi for udvikling 
af ladeinfrastruktur til elbiler i Helsingør Kommune. 
Her er der bl.a. fokus på at udvikle ladeinfrastruktu-
ren, så ladestanderne på offentlige parkeringspladser 
støtter op omkring tilgængeligheden til detailhand-
len og kulturinstitutioner og at de privat etablerede 
ladestandere ved fx butikker, turistattraktioner og 
tankstationer indgår i en samlet offentlig tilgænge-
lig infrastruktur til glæde for kommunens borgere, 
erhvervsliv og besøgende.

”Jeg har igennem lang tid arbejdet på 
en model, der kan hjælpe boligejere med 

at blive ’motiveret’ til at lave energi-
renoveringer af deres boliger. Og jeg er rigtig 

glad for, at netop Helsingør vil være med 
at afprøve nye modeller til glæde for såvel 

borgerne, det lokale erhvervsliv 
og ikke mindst klimaet.”

Lene Espersen
Aadministrerende direktør

Danske Arkitekt Virksomheder

”Det er vigtigt at få etableret ladestandere, 
der står spredt placeret i byen  - at der er gode 

henvisninger til, hvor standerne står samt at 
udbyderne er forskellige.”

Piet Petersen
Formand for Helsingør Handel

Direktør Spar Nord Helsingør



NYE UDDANNELSER PÅ VEJ
Kreative og innovative læringsmiljøer er en betyd-
ningsfuld del af Helsingør Kommunes DNA. Det er 
vigtigt, at vi kan tilbyde et stort og varieret udbud 
af uddannelser.

Derfor er det en stor glæde, at vi kan udnytte 
Værftshallerne til maritime uddannelser. Allerede 
fra august 2021 flytter bådebyggeruddannelsen 
med 80 elever og sejlmageruddannelsen med 
ni elever til Helsingør. I takt med udviklingen af 
Værftshallerne får de maritime håndværksuddan-
nelser en permanent placering i Hal 19. Samti-
dig bliver der opført et skolehjem til 40 elever 
centralt i Helsingør.

I det nye undervisningsmiljø i Værftshallerne øn-
sker vi også at skabe et forskningsmiljø, der bl.a. 
kan understøtte behovene hos en kommende 
maritim ingeniøruddannelse og et samspil med 
Marinbiologisk Laboratorium på Nordhavnen.

Vi glæder os også over, at vi får skabt et levende 
uddannelsesmiljø i bykernen: U/Nord bygger ny 
skole med plads til 400 elever ved Svingelport, 
og HF & VUC bygger ved den tidligere Skolen ved 
Kongevejen, hvor SOSU H også indretter sig.

Endelig er det en god nyhed, at U/Nord fra august 
2021 starter grundforløb 1 af den nye EUD-ud-
dannelse ’Fremtidens Byggeri’ op.

SAMMEN 
OM UDDANNELSE
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1   U/Nord: 400 studerende

2    HF & VUC: 240 årselever  
svarende til 500-600 studerende

3   SOSU H: 50 studerende

4   U/Nord: 100 studerende

5   Marinbiologisk Sektion (KU):
      50 studerende



ONE STOP ERHVERV

Tilbud til 
virksomheder

Erhvervs-
udvikling, 

arrangementer 
og lokal kontakt 

til alle typer 
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Destinations-
udvikling og 

branding 

Klimasekretariatet

Helsingør

ERHVERVSSERVICE - HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED

Klimasekretariatet



VI STÅR KLAR TIL AT HJÆLPE
Brug de mange tilbud, der er til virksomheder. 
One Stop Erhverv står parat til at hjælpe alle med 
en genstart i samarbejde med erhvervsfremme-
systemet og lokale partnerskaber.

Få nyheder gennem vores nyhedsbrev ’Erhvervsliv’, 
følg os på LinkedIn og på Facebook Erhverv 
Helsingør. 

Kontakt Birgit Johns Nielsen for deltagelse i netværk.

Erhverv, One Stop Erhverv
Birgit Johns Nielsen
bjn55@helsingor.dk / 49 28 25 07

Uddannelser
Ronald Jamborg Hansen
rha11@helsingor.dk / 25 31 23 72

Turisme- og events
Jesper Bech Schmidt
jbe03@helsingor.dk / 49 28 36 09

Klima
Gitte Larsen
gilar@helsingor.dk / 49 28 25 62

NETVÆRK
Nye ideer og samarbejder opstår i mødet mellem virksom-
heder, uddannelsesinstitutioner og erhvervsfremmeaktører. 

DELTAG I VORES ERHVERVSMØDER
• Nytårskur
• Informationsmøde for byggebranchen
• Informationsmøde om kommende udbud
• Sommer erhvervsmøde
• Velkomstmøde for nye virksomheder

NETVÆRK DER STYRKER VORES LOKALE 
ERHVERVSLIV
• Netværk for plastvirksomheder
• Netværk for rengøringsbranchen
•  Netværk mellem erhvervslivet, U/Nord  

og Helsingør Kommune
• Netværk for markedsføring og mødeturisme
• Turismenetværk
• Rubber Duck for kreative solo iværksættere
• Maker-værksted under Catch
• Helsingør Bymidteforum
• Grønt netværk
•  Oplev Helsingør  - netværk for kultur, turisme,  

erhverv og events

ERHVERVSSERVICE - HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED


