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BORGMESTERENS FORORD

Helsingør Kommune gennemgår i disse år en positiv udvikling. 
Kommunens satsning på kultur, turisme og events betyder, 
at flere og flere lægger vejen forbi vores kommune. Dermed 
lægger de også penge hos det lokale erhvervsliv, som derfor har 
brug for flere ansatte til at betjene de mange besøgene. Samti-
dig banker investorer på vores dør med ønsket om at investere 
i projekter, der kan understøtte den vækst og udvikling, vi er 
inde i.  

Kommunens positive udvikling kan også aflæses ved, at vi 
gennem de seneste år er blevet flere indbyggere i kommunen. 
Beskæftigelsen er i fremgang, og færre er på offentlig forsørgel-
se. Alt sammen noget, der er med til at styrke den kommunale 
økonomi. 

På den anden side  - i lighed med stort set alle andre kommuner 
i Danmark  - er vi pressede på en række områder. Eksempelvis 
oplever vi, at antallet af plejekrævende ældre stiger markant. 
Det er naturligvis en følge af den glædelige kendsgerning, at 
vi alle lever længere, men det betyder også, at behovet for 
ældrepleje er stærkt stigende. Det samme gælder inden for 
det, vi kalder det specialiserede voksenområde  - hvor flere og 
flere udsatte borgere har behov for hjælp på den ene eller den 
anden måde. 

Det er noget af det, der presser vores kommunale økonomi i de 
her år, og det er også nogle af de væsentligste grunde til, at vi i 
2018 har haft et merforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til oprin-
delige budget på servicedriften. Selvom det er penge, der har 
gjort nytte i forhold til den nære velfærd, så er det selvfølgelig 
en udfordring, vi bliver nødt til at forholde os til og tage alvorligt 
i de kommende år. 

Overskridelsen på servicedriften er også en del af forklarin-
gen på, at vi i år for første gang i mange år har underskud på 
det samlede regnskab på i alt 95,2 mio. kr. Den væsentligste 
forklaring på underskuddet skal dog findes i, at der i 2018 er 
brugt ekstraordinært mange penge på anlæg, som de foregåen-
de år er blevet udskudt, men hvor der til gengæld så er sparet 
penge. Der er i 2018 blandt andet brugt mange penge på Skolen 
i Bymidten, Ny Idrætsby i Espergærde, nyt plejehjem i Hornbæk 
og nyt stadion på Gl. Hellebækvej i Helsingør. 

Det er i høj grad fremtiden vi har investeret i, og som i mange år 
eksempelvis vil komme borgerne i Helsingør Kommune til gode.
Selvom vi kom ud af 2018 med et samlet underskud, har vi 
heldigvis stadig en solid økonomi, hvor det i årets løb lykkedes 
at nedbringe den samlede gæld og styrke kassebeholdningen.

Derfor har vi fortsat et godt grundlag at stå på, når vi i de kom-
mende år skal fortsætte den positive udvikling som Helsingør 
Kommune har været inde i de senere år.

I denne årsberetning har du mulighed for at fordybe dig i de 
mange tal, der gemmer sig bag den samlede drift af Helsingør 
Kommune, og i det hele taget få et indblik i, hvad der er sket i 
kommunen i 2018.   

Rigtig god læselyst!

Venlig hilsen

Benedikte Kiær
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KOMMUNEOPLYSNINGER

Helsingør Kommune
Stengade 59
3000 Helsingør
CVR nr. 64502018

TABEL 1. KOMMUNEOPLYSNINGER

Undertegnede erklærer hermed, at regnskab 2018 for Helsingør Kommune er aflagt i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigs-
ministeriets Budget- og Regnskabssystem, at den anvendte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, samt at regnskabet giver et 
retvisende billede af kommunens økonomi. 

Benedikte Kiær
Borgmester

Stine Johansen
Kommunaldirektør

LEDELSESERKLÆRING

2016 2017 2018

Skatteprocent 25,4 25,4 25,3

Udskrivningsgrundlag pr. indbygger 175.521 179.453 187.782

Grundskyldspromille 29,0 28,5 28,5

Antal indbyggere pr. 31. december 62.469 62.697 62.695

Årgange:

0-2 årige 1.531 1.576 1.619

3-5 årige 1.656 1.689 1.686

6-16 årige 8.514 8.354 8.162

17-24 årige 5.735 5.669 5.627

25-64 årige 30.711 30.773 30.746

65-79 årige 11.213 11.369 11.449

80 år og derover 3.109 3.267 3.406



SIDE 6 I  ÅRSBERETNING 2018 

POLITISK ORGANISATION

BYRÅDET

Byrådet april 2019

Det Konservative Folkeparti (9)
Socialdemokraterne (8)
Socialistisk Folkeparti (1)

Venstre (1)
Dansk Folkeparti (2)

Enhedslisten (2)
Lokaldemokraterne (1)

Radikale Venstre (1)

Økonomiudvalget
Benedikte Kiær (C)
Henrik Møller (A)
Claus Christoffersen (A)
Christian Holm Donatzky (B)
Jens Bertram (C)
Bente Borg Donkin (F)
Ib Kirkegaard (O)
Mette Lene Jensen (V)
Allan Berg Mortensen (Ø)

Omsorg- og Sundhedsudvalget
Mette Lene Jensen (V)
Duygo A. Ngotho (A)
Lene Lindberg (A)
Kristina Kongsted (C)
Lisbeth Læssøe (C)
Bente Borg Donkin (F)
Ib Kirkegaard (O)

Social- og Beskæftigelsesudvalget
Marlene Harpsøe (O)
Lene Lindberg (A)
Silas Drejer (A)
Kristina Kongsted (C)
Mahmed Naghdiani (C)
Michael Lagoni (C)
Allan Berg Mortensen (Ø)

By-, Plan- og Miljøudvalget
Christian Holm Donatzky (B)
Jens Bertram (C)
Claus Christoffersen (A)
Peter Poulsen (A)
Janus Kyhl (C)
Michael Mathiesen (C)
Haldis Glerfoss (Ø)  - Orlov indtil 1.7.2019
Helena Jørgensen (Ø)  - indtil 1.7.2019

Børne- og Uddannelsesudvalget
Gitte Kondrup (A)
Lisbeth Læssøe (C)
Duygo A. Ngotho (A)
Silas Drejer (A)
Mahmed Naghdiani (C)
Jan Ryberg (L)
Marlene Harpsøe (O)

Kultur- og Turismeudvalget
Henrik Møller (A)
Michael Mathiesen (C)
Betina Svinggaard (A)
Silas Drejer (A)
Janus Kyhl (C)
Michael Lagoni (C)
Haldis Glerfoss (Ø)  - Orlov indtil 1.7.2019
Helena Jørgensen (Ø)  - indtil 1.7.2019

Idræts- og Fritidsudvalget
Jens Bertram (C)
Betina Svinggaard (A)
Peter Poulsen (A)
Per Tærsbøl (C)
Jan Ryberg (L)
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ADMINISTRATIV ORGANISATION

DIREKTIONEN

HELSINGØR KOMMUNES 10 CENTRE

Borgmester
Benedikte Kiær

Kommunaldirektør
Stine Johansen

Direktør
Kim Jørgensen

Direktør
Lars Rich

Direktør
Stella Hansen

Center for By, Land og Vand
Centerchef Pia Holm Nielsen

Center for Kultur og Turisme, 
Idræt og Medborgerskab
Centerchef Susanne Arnholtz Docherty

Center for Sundhed og Omsorg
Centerchef Margrethe Kusk Pedersen

Center for Dagtilbud og Skoler
Centerchef Rikke Reiter

Center for Særlig Social Indsats
Centerchef Pernille Madsen

Center for Job og Uddannelse
Centerchef Kristjan Gundsø Jensen

Center for Børn, Unge og Familier
Centerchef Peter Arhnung

Center for Borgerservice, IT og Digitalisering
Centerchef Kristjan Gundsø Jensen

Center for Økonomi og Ejendomme
Centerchef Michael Christensen

Center for Erhverv, Politik og Organisation
Centerchef Randi Sveistrup 



HVORDAN LÆSER DU 
HELSINGØR KOMMUNES 
REGNSKAB?

Helsingør Kommunes årsregnskab for 2018 præsenteres i denne 
årsberetning. Målet er, at læseren får et overblik over kommu-
nens regnskab, herunder hvordan kommunens skatteindtægter 
er blevet brugt.

I første del er der en kort præsentation af årsregnskabet, 
efterfulgt af en beskrivelse af kommunens områder. En ud-
dybende forklaring af faktaboksene findes i publikationen 
regnskabsbemærkninger på kommunens hjemmeside, 
www.helsingorkommune.dk, under Om kommunen, 
Økonomi, Regnskab.   

Den anden del af årsberetningen består af en mere detaljeret 
vurdering af regnskabet baseret på kravene fra Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. Den består af en regnskabsopgørelse på 
side 55, der i kortfattet form viser Helsingør Kommunes udgifter 
og indtægter på det skattefinansierede og brugerfinansierede 
område. Derudover suppleres med en finansieringsoversigt 
på side 55 og en balance på side 56, og en redegørelse for 
anvendt regnskabspraksis på side 65 samt en ordbog på side 68. 
Undervejs i regnskabet er der henvisninger til noterne, som er 
en uddybning af de emner, der berøres i vurderingen. Noterne 
står på side 58.

Helsingør Kommunes årsregnskab for 2018 er udarbejdet efter 
udgiftsbaserede principper, så det er muligt at sammenholde 
regnskabsresultatet med budgettet for 2018. I denne vurdering 
fremgår regnskabsresultatet opgjort både i forhold til oprinde-
ligt og korrigeret budget 2018.

I hele årsberetningen gælder det, hvor der ikke står andet, at 
det er oprindeligt budget, der behandles. Alle priser er i årets 
priser, medmindre andet er nævnt. Det betyder, at beløb fra 
2016 og 2017 ikke er pris- og lønfremskrevet. Der kan fore-
komme afrundingsdifferencer i tabeller og noter.

Ønskes en yderligere og uddybende forklaring henvises 
desuden til publikationen regnskabsoversigter, overførsler 
og tillægsbevillinger under beskrivelserne på de enkelte 
budgetområder. Publikationen årsregnskab 2018  - regn-
skabsoversigter, findes på kommunens hjemmeside, 
www.helsingorkommune.dk, under Om kommunen, 
Økonomi, Regnskab. 
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Helsingør Kommune har i en årrække haft overskud i regn-
skaberne, hvilket desværre ikke længere er tilfældet. Kommu-
nen budgetterede med et overskud på 0,6 mio. kr. i budget 
2018. Kommunen gik i stedet ud med et samlet underskud på 
95,2 mio. kr., dvs. et merforbrug på 95,8 mio. kr. i forhold til 
oprindeligt budgetteret. Forklaring på forbruget skyldes flere 
ting. Kommunen har indhentet det store efterslæb fra tidligere 
år på anlægsprojekterne. Det betyder, at kommunen har fået 
færdiggjort de anlægsprojekter der har været planlagt i tidligere 
regnskabsår. Det ekstra store pres på servicedriftsudgifterne har 
betydet, at kommunen ikke overholder servicedriftsrammen for 
2018, hvilket kan resultere i en sanktion. På trods af merforbru-
get på anlæg og servicedriftsområdet har kommunen haft en 
høj vækst gennem 2018, hvilket har betydet et fald i overfør-
selsindkomster og dermed et fald i udgifterne på det ikke ram-
mestyrede område (ikke servicedrift). Nedenfor uddybes årets 
resultat samt nøgletal for kommunen, se tabel 2.

DRIFTSOMRÅDET
Det samlede driftsbudget, som består af det rammestyrede 
(servicedrift) og det ikke rammestyrede område, udgjorde i 
2018 3.975,0 mio. kr. Der er givet negative tillægsbevillinger på 
i alt 34,9 mio. kr. De samlede realiserede driftsudgifter udgjorde 
3.965,9 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er forbruget såle-
des 9,1 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret og i forhold 
til korrigeret budget er det 25,8 mio. kr. større. 

Servicedriftsområdet
Kommunen har på servicedriftsområdet haft et merforbrug på 
21,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har således ikke 
holdt forbruget indenfor servicedriftsrammen i 2018. Kommu-
nen bidrager dermed negativt til den samlede overholdelse 
af servicedriftsrammen på landsplan, der er aftalt i økonomi-
aftalen for 2018. Generelt gælder der, at hvis der samlet på 
landsplan sker en overskridelse af den samlede servicedrifts-
ramme, vil kommunerne under et og Helsingør Kommune få en 
regnskabssanktion. Sanktionen er fordelt med 40 pct. kollektivt 
og 60 pct. individuelt for de kommuner, der har overskredet 
deres oprindelig budgetter.

På servicedriftsområdet ligger merforbruget i forhold til oprin-
deligt budget hovedsagligt på områderne særlig social indsats 
samt på ældre- og omsorgsområdet. 

Ikke rammestyrede område
På det ikke rammestyrede område, der indeholder overførsler 
og aktivitetsbestemt medfinansiering, var der i 2018 et min-
dreforbrug på 30,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et 
mindre forbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. En 
del af mindreforbruget skyldes den høje vækst der har været i 
kommunen og dermed er udgifterne til overførslerne faldet.

ANLÆGSOMRÅDET
Kommunen har igennem flere år udskudt anlægsprojekter, 
hvilket har betydet, at kommunen ikke har fået bygget det, 
der har været planlagt. Kommunen har nu indhentet dette 
efterslæb, hvilket har resulteret i et merforbrug på 88,5 mio. kr.  
i forhold til oprindeligt budget. Der har været udfordringer med 
at overholde anlægsbevillingerne, da nogle projekter er blevet 
dyrere end antaget. Der er ingen sanktion på anlægsområdet. 
Det oprindelige anlægsbudget var på 232,4 mio. kr. (brutto) og 
198,7 mio. kr. (netto). Udover det oprindelige anlægsbudget 
er der givet tillægsbevillinger på 94,6 mio. kr., hvoraf der er 
overførsler fra 2017 på 115,1 mio. kr. Korrigeret bruttobudget 
er på 295,1 mio. kr. Forbruget på kommunens anlægsprojekter 
udgjorde brutto 308,3 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 75,9 
mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til korrige-
ret anlægsbudget er der et merforbrug på 13,2 mio. kr.  

RENTER
Nettorenten gav en merindtægt på 30,5 mio. kr., hvilket særligt 
skyldes et ekstraordinært provenu på 23,2 mio. kr. ved salg af 
HMN samt færre renteudgifter på kommunens lån end forudsat 
i budgettet for 2018. Resultatet er således 28,6 mio. kr. bedre 
end oprindeligt budgetteret på 1,9 mio. kr. 

GÆLD
Kommunens gæld er faldende. Helt efter den økonomiske 
politiks mål afdrager kommunen med mere, end der optages 
lån for.

INDTÆGTER
Skatteindtægter, tilskud og udligning inkl. momsudligning, gav 
en samlet indtægt i regnskabet på 4.127,4 mio. kr. Der var 
oprindeligt budgetteret med indtægter på 4.172,4 mio. kr. og 
regnskabet blev dermed 45,0 mio. kr. lavere. Forklaringen på 
de lavere indtægter skyldes midtvejsregulering af tilskud- og 
udligningsbeløbene for 2018, samt en efterregulering vedrøren-
de aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet for 
året 2017.

KASSEBEHOLDNING
Kommunen har en målsætning om, at den gennemsnitlige kas-
sebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er på 200,0 mio. 
kr. Den 1. januar 2018 var den gennemsnitlige kassebeholdning 
på 291,3 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdningen er ste-
get samlet hen over året, og ved årets udgang var den på 366,1 
mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdningen steg dermed 
med 74,8 mio. kr. og kommunen ligger således for femte år i 
træk over målet. 

PRÆSENTATION AF REGNSKABET 2018
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PRÆSENTATION AF REGNSKABET 2018

Mio. kr. Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab 2018
Indtægter i alt (momsudlign., tilskud og udlign.) -4.172,4 34,1 -4.138,3 -4.127,4

Driftsområdet i alt 3.975,0 -34,9 3.940,1 3.965,9

Renter -1,9 -26,2 -28,1 -30,5

Primært driftsresultat -199,3 -27,0 -226,3 -192,0

Anlægsudgifter (netto) 198,7 94,6 293,2 287,2

   Anlægsudgifter (brutto) 232,4 62,7 295,1 308,4

   Anlægsindtægter (brutto) -33,8 31,9 -1,9 -21,1

Resultat af det skattefinansierede område -0,6 67,5 67,0 95,2

Brugerfinansierede område – affaldsområdet 0,0 0,0 0,0 0,0

Samlet resultat i alt -0,6 67,5 67,0 95,2

Driftsområdet i alt - heraf: 3.975,0 -34,9 3.940,1 3.965,9

Servicedrift 2.890,4 -9,6 2.880,8 2.911,8

Overførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering 1.084,6 -25,4 1.059,3 1.054,1

Indtægten fra affald er flyttet udenfor driftsresultatet 0,0 0,0 0,0 0,0

TABEL 2. NØGLETAL FOR HELSINGØR KOMMUNE 2018

(-) angiver merindtægter/mindreforbrug (+) angiver mindreindtægter/merforbrug.

BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE
Det brugerfinansierede område omfatter affaldsområdet. Affaldsområdet er udskilt fra kommunen, men skal registreres i kommunens 
regnskab. 

Figur 1 og figur 2 viser, hvordan kommunen har fordelt henholdsvis driftsudgifter og anlægsudgifter på de forskellige udvalg. 

FIGUR 1. FORDELING AF DRIFTSUDGIFTER - REGNSKAB

FIGUR 2. FORDELING AF ANLÆGSUDGIFTER - REGNSKAB

Der ligger kun anlæg på de ovenstående udvalg. De største anlægsudgifter er afholdt på Økonomiudvalget. Af større anlæg kan nævnes an-
læg af stadion, Ny Idrætsby i Espergærde, Skolen i Bymidten, nye telefoner og IT udstyr samt planlagt vedligeholdelse af kommunens bygninger.  
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FIGUR 3. OVERHOLDER UDVALGENE DERES BUDGETTER

Figur 3 viser en sammenligning mellem årets resultat, oprindeligt budget og korrigeret budget. Udvalgene overholder generelt deres 
budgetter. Omsorgs- og Sundhedsudvalget overholder ikke deres budget bl.a. grundet et stort merforbrug på Hjemmeplejen samt en 
netto merudgift på køb og salg af plejehjemspladser.
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PRÆSENTATION AF REGNSKABET 2018

Mio. kr. Afvigelse oprindeligt budget

Skatteindtægter, tilskud og udligning   47,6

Momsudligning (neutral i.f.t. kommunens betaling til ordningen) -2,7

Renter og provenu (HMN) -28,6

Driftsområdet -9,1

Anlæg inkl. jordforsyning 88,5

Skattefinansieret område i alt 95,8

Affaldsområdet 0,0

Skattefinansieret og brugerfinansieret område i alt 95,8

(-) angiver merindtægter/mindreforbrug (+) angiver mindreindtægter/merforbrug.

TABEL 3. REGNSKABSMÆSSIGE AFVIGELSER

Tabel 3 viser de regnskabsmæssige afvigelser i forhold til oprindeligt budget på det skattefinansierede område og på det brugerfinan-
sierede område.
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Kommunen fastlagde i 2012 en vision for kommunen, som 
rækker frem til 2020. Visionen har de foregående otte år været 
et godt pejlemærke for en lang række indsatser, der sigter mod 
at øge livskvaliteten i kommunen, tiltrække nye familier og 
understøtte virksomhedernes muligheder for at skabe nye job. 
Visionen har blandt andet haft fokus på at udvikle kultur- og 
turismeområdet, skaffe flere begivenheder og events til kom-
munen, være en erhvervsvenlig kommune, ligesom byudvikling 
har haft høj prioritet.

Mange af de mål, der blev sat tilbage i 2012, er blevet indfri-
et, og derfor er det også tid til at sætte nye mål. Byrådet har 
derfor sat gang i arbejdet med at lave en ny vision, der kan tage 
over, når den gamle løber ud i 2020. Det er en vision, der skal 
løbe frem til 2030, og som skal bidrage til at sætte retning for 
en udvikling de kommende ti år. Byrådet har ad flere omgan-
ge drøftet mulige elementer i en ny vision, ligesom mange 
forskellige aktører løbende er blevet inddraget i arbejdet. Den 
nye vision forventes vedtaget medio 2019 og vil blive fulgt op 
med konkrete indsatser, der skal indfri visionens overordnede 
målsætninger.

VI UDVIKLER BYEN
Der er meget stor interesse for at investere i kommunen. Der 
er mange anlægs- og byudviklingsprojekter på vej nu og i de 
kommende år. De mange projekter understøtter Byrådets vision 
om Helsingør som Nordsjællands mest attraktive bosætnings-
kommune.

Nyt Helsingør Stadion
Et nyt 1. divisionsstadion ved Helsingør Hallen på Gl. Hellebæk-
vej er under opførelse og forventes afsluttet i 2019. Opførelsen 
af det nye stadion er etape 1 i en større plan for udbygning 
af et idrætscenter for bredde- og eliteidræt i kommunen. De 
kommende faser vil bl.a. omfatte udbygning til Superligastadion, 
skydebane til salonskytteforeningen og badmintonfaciliteter.

Udvikling af ”Det gamle Stadion” 
Byrådet har nedsat en politisk arbejdsgruppe, der skal fore-
stå udviklingen af ”Det gamle Stadion”. Arbejdsgruppen skal i 
dialog med borgere og interessenter sætte rammerne for den 
fremtidige anvendelse af området og gennemføre en arkitekt-
konkurrence. Første skridt i udvikling af det gamle stadion og 
Sommarivaområdet er den igangværende nedrivning af det 
tidligere tekniske museum.

Værftshallerne
Byrådet nedsatte i 2018 en politisk styregruppe, der skal fast-
lægge anvendelsen af Værftshallerne efter 2020. Styregruppens 

arbejde forventes afsluttet i maj 2019. Udviklingen af Værfts-
hallerne er næste skridt i kommunens store kultur- og turisme-
satsning med Kulturhavnen som et centralt omdrejningspunkt 
for udviklingen. Værftshallerne er ”Kulturhavnens joker”. Her 
er der mulighed for sammen med de omkringliggende naboer 
og omgivelser at skabe helt nye muligheder og endnu mere liv i 
Kulturhavnen. 

Campus
Byrådet har igangsat en omdannelse af Cinemabyen, der i dag 
huser flere nedslidte erhvervsejendomme. Det er ønsket, at 
området i fremtiden skal være ungdommens centrum og huse 
et samlet campus for Erhvervsskolen, Ungdomsskolen, FGU, 
familie- og ungdomsboliger, biograf samt detailhandel. 

Nordvest - byudvikling
Der har længe været et ønske om at styrke Helsingørs nord-
vestlige kvarter. Derfor blev projekt ”Gang i Nordvest” igangsat 
i foråret 2017. Aktiviteterne er samlet omkring Abildvængets 
Bibliotek. Gennem nye borgerdrevne aktiviteter, interesseba-
serede fællesskaber og kulturelle oplevelser, er der nu dannet 
et fundament for et fremtidigt løft. Projektets første fase blev 
afsluttet med en bydelsworkshop i november. Omdannelsen af 
det tidligere hospital skal også bidrage til udviklingen af Nord-
vestkvarteret. Det er ønsket at omdanne de tidligere hospitals-
bygninger til seniorbofælleskaber, private plejeboliger, erhverv 
og familieboliger. Fuldt udbygget kommer området til rumme 
ca. 500 nye boliger. Ved Rasmus Knudsens Vej er der igangsat en 
udvikling af arealerne omkring Erhvervsskolen og Ungdomssko-
len, der ønskes omdannet til et nyt bæredygtigt boligområde. 
Med 150-200 nye boliger skal området markere kommunen 
som en attraktiv bosætningskommune og frontløber i bæredyg-
tig byudvikling. 

Nøjsomhed
I tilknytning til Regeringens arbejde med ghettopakken er der 
også gennemført ændringer i afgrænsningen af de almene 
boligområder i kommunen. Således blev det tidligere område 
”Helsingør Syd” afskaffet og delt op i to områder, Nøjsomhed 
og Vapnagaard. Som en konsekvens af den ændrede område-
afgrænsning er Vapnagaard ikke et udsat boligområde, mens 
Nøjsomhed i december blev optaget på den såkaldte ghetto-
liste. Kommunen har i iværksat en samlet indsats, der har til 
formål at sikre, at de sociale forskelle mellem Nøjsomhed og 
den øvrige del af Helsingør mindskes. Flere skal i uddannelse og 
arbejde, børnenes chancer øges og beboerne involveres i åbne 
fællesskaber gennem deres aktive medborgerskab. Kommunen 
samarbejder med Boliggården om skabe gennemgribende 
fysiske ændringer i og omkring Nøjsomhed med støtte fra 
Landsbyggefonden.

PÅ VEJ MOD V IS ION 2030
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Kulturhus Syd
Kulturhuset, der ligger i boligområdet Vapnagaard, har været 
rammen for 160 store og små arrangementer og har samar-
bejdet med 47 forskellige aktører om arrangementer og faste 
aktiviteter i huset, som rummer en bred vifte af bl.a. større mø-
der, korsang og koncerter, dansk undervisning, udstillinger og 
fællesspisning. Kulturhuset bidrager til at skabe en øget tryghed 
i boligområdet ved, at der bliver flere mennesker og dermed fle-
re ”beskyttende øjne” i området omkring Vapnagaards centrale 
plads, hvilket har været medvirkende årsag til, at Nordsjællands 
Politi ikke længere ser Vapnagaard som et udsat boligområde.

Espergærde - byudvikling
Som en del af visionen om at gøre Helsingør til Nordsjællands 
mest attraktive bosætningskommune er der igangsat en ud-
bygning af et nyt boligområde ved Kelleris Hegn. Den nye bydel 
kommer til at rumme 400 boliger og udformes som en række 
mindre landsbyer i et åbent overdrevslandskab. De nye lands-
byer vil primært være rækkehuse. Espergærde Erhvervsområde 
er under omdannelse. En række af de store produktionsvirk-
somheder i området har indstillet deres aktiviteter og området 
forventes over en årrække omdannet til ca. 800 nye boliger. 
De fire nye bykvarterer vil alle blive opført som rækkehuse og 
etageboliger. Det øvrige Espergærde Erhvervskvarter vil fort-
sætte som kombineret bolig og erhverv. Nord for Espergærde 
Erhvervskvarter er Trelleborg Sealing Solutions ved at etablere 
en ny fabrik med ca. 400 medarbejdere.

Ålsgårde - byudvikling
Byrådet har i 2018 vedtaget en lokalplan for 134 parcel- og ræk-
kehuse nord for Skibstrup. Byggemodningen og salg af grunde 
er gået i gang. Udbygningen skal tiltrække flere børnefamilier, 
styrke befolkningsgrundlaget og den fortsatte udvikling af 
Ålsgårde.

PRES PÅ ØKONOMIEN

Demografisk pres
Den demografiske udvikling i kommunen har i de seneste ca. 
ti år været karakteriseret af, at der er kommet flere ældre 
borgere, mens antallet af børn og unge har været faldende. Det 
er langt hen ad vejen de to grupper, som kommunen leverer 
langt den største andel af servicen til, i form af dagpasning, 
undervisning og pleje. Man kan derfor sige, at de flere ældre er 
blevet finansieret af de færre børn. Fra 2018 er udviklingen på 
børneområdet vendt, så antallet af 0-2 årige er begyndt at vok-
se, og dagområdet har de seneste to år fået tilført flere midler 

end der oprindeligt var lagt ind i budgetterne. Denne udvikling 
vil i de kommende år ligeledes kunne ses i antallet af 3-5 årige 
og på den endnu længere bane vil denne udvikling medføre, 
at antallet af skolebørn også begynder at vokse. Den seneste 
befolknings- og elevtalsprognose forudser, at dette vil ske i 
2026/27, samtidig med at ældrebefolkningen fortsat forventes 
at vokse. Et voksende antal ”brugere” af de tre store serviceom-
råder i kommunen om 6-7 år, vil i den grad udfordre balancen i 
kommunens økonomi, idet udviklingen vil medføre stigende ud-
gifter til bl.a. pædagoger, lærere og plejepersonale. De stigende 
udgifter kan alene finansieres af kommunale skatteindtægter 
og/eller af bloktilskuddet fra staten.       

Initiativer til bedre økonomisk styring og visitation 
I oktober forelagde administrationen en række initiativer til 
bedre økonomisk styring og visitation for Økonomiudvalget og 
Byrådet. Initiativerne omfatter områderne for udsatte børn, det 
specialiserede voksenområde og ældreområdet, da økonomien 
på disse områder er massivt udfordret. Initiativerne skal supple-
re eksisterende tiltag og omfatter:
•  Nye styringstiltag  - herunder øget fokus på kobling af økonomi 

og aktivitetsdata samt øget brug af ledelsesinformation.
•  Visitationsanalyser med fokus på om styrkede arbejdsgange 

og processer kan bidrage til en bedre styring af udgifterne på 
områderne. Analyserne skal derudover anvendes til sammen-
ligning af andre kommuners praksis og serviceniveau.

•  Købsanalyse med fokus på mulighederne for bedre ressource-
udnyttelse vedrørende udbud og indkøb, herunder indgåelse 
og opfølgning på kontrakter.

•  Plejehjemskapacitetsanalyse med afdækning af fremtidig 
behov og kapacitet på plejehjemsområdet.

Formålet med de nye initiativer er at bidrage til, at økonomien 
på områderne forbedres. Selve analysearbejdet bag de enkelte 
initiativer løber frem mod sommerferien 2019. 

PÅ VEJ MOD
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Opgaverne vedrørende miljø-, natur- og byggesagsbehandling 
er i vid udstrækning myndighedsrelateret med hjemmel i den 
konkrete lovgivning på området. Der gennemføres dog også en 
del naturforbedrende projekter, der ikke er lovbundne. Klimaar-
bejdet omfatter kommunens samlede opgaver på klimaområ-
det, herunder gennemførelse af klimastrategi og handleplaner
for nedbringelse af CO2. De væsentlige indsatsområder er ener-
giforsyning, transport og energibesparelser i boliger, virksom-
heder og kommunale bygninger samt institutioner. Det er på 
byggesagsområdet en prioritet, at kommunens borgere oplever 
en faglig kompetent sagsbehandling med fokus på korrekt vej-
ledning og hurtig sagsbehandling. Kommunens infrastruktur
skal løbende udvikles og tilpasses, så den lever op til de 
mobilitetsønsker, kommunen har. Derudover skal der sikres 
en sammenhæng mellem trafiksikkerhed, fremkommelighed, 
mobilitetsbehov og anvendelse af byrum.

ØKONOMI
By-, Plan- og Miljøområdet har et årligt budget på i alt 
131,0 mio. kr. Der er et forbrug på 124,2 mio. kr., hvilket 
svarer til et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 131,2 mio. kr. er der et 
mindreforbrug på 7,0 mio. kr.

MILJØ
Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev officielt indviet ved 
en stort anlagt folkefest på Esrum Kloster og Møllegård i maj 
med deltagelse af både kongehus, Miljø- og Fødevareministe-
ren samt de fem borgmestre fra Halsnæs, Gribskov, Hillerød, 
Fredensborg og Helsingør kommuner, der har stået i spidsen 
for processen med nationalparken. Der blev desuden afholdt 
en række lokale arrangementer rundt omkring i kommunerne 
i den efterfølgende weekend. I kommunen var der aktiviteter 
på Flynderupgård, Nyruphus og Hammermøllen. Indvielsen 
var kulminationen på mere end 14 års arbejde i de involverede 
kommuner med planlægning, borgerdialog, interessevaretagel-
se, pressesamarbejde m.m.

Kystsikringsprojekter
I september blev myndighedsopgaven vedrørende kystsikrings-
projekter overdraget fra Kystdirektoratet til kommunerne. Det 
betyder, at ansøgninger om kystsikringsprojekter fremover skal 
sendes til og behandles af kommunen. Det vides endnu ikke, 
hvor omfattende opgaven vil blive for den enkelte kommune. 
Det tværkommunale kystbeskyttelsesprojekt, Nordkystens 
Fremtid, kører fortsat. Planen er, at der skal strandfodres på 

udvalgte strækninger langs den sjællandske nordkyst. I kommu-
nen er strækningen fra Hornbæk Plantage til Marienlyst Strand 
udpeget til strandfodring. Der blev i juni afholdt et velbesøgt 
offentligt møde, hvor resultatet af den omfattende forundersø-
gelse blev præsenteret. Der er desuden igangsat en efterforsk-
ning efter materialer til strandfodringen på udvalgte lokaliteter 
i Kattegat. 

Naturprojekter
Der er gennemført en lang række naturprojekter. Der er bl.a. 
ryddet krat og træer ved Hellebjergvej for at sikre udsigten over 
Keldsøområdet i Hornbæk og for at fremme biodiversiteten. 
Ligeledes er der ryddet opvækst af træer fra en værdifuld mose 
ved Stormlugen i Ålsgårde. Efter adskillige års indsats, er der nu 
også gennemført genåbning og restaurering af de to vandløb 
Tinkeruprenden i Gurre og Egebækken i Espergærde, således 
at de begge nu fremstår fuldt restaureret til gavn for dyre- og 
plantelivet i vandløbene. 

Husholdningsaffald
Byrådet har vedtaget et nyt regulativ for husholdningsaffald. 
Regulativet er grundlaget for, at der fra 2019 indføres sortering 
af husholdningsaffald i kommunen. Kildesorteringen skal bidra-
ge til at opfylde de nationale mål om 50 pct. genanvendelse af 
husholdningsaffaldet i 2020. 

Olietanke
Der har gennem de sidste tre år været gennemført et projekt 
med gennemgang af gamle olietanke på op mod 10.000 adres-
ser i kommunen. Der hvor der er fundet gamle og ulovlige tan-
ke, er der rettet henvendelse til grundejer og gjort opmærksom 
på, at tankene skal tages ud af drift. Dette er gjort for at sikre, 
at alle olietanke fortsat er omfattet af den forsikringsordning, 
der varetager oprydning efter oliespild. Hvis der sker spild fra en 
ulovlig tank gælder forsikringen ikke og oprydningen skal ske for 
grundejers regning. 

KLIMA
Kommunen som virksomhed har et CO2-reduktionsmål på 2 
pct. om året frem til 2025. Det seneste år har CO2-reduktionen 
været 8 pct. Resultatet er især opnået ved at energirenovere 
en række kommunale bygninger, herunder f.eks. efterisolering 
af bygningsskal, udskiftning af pumper, belysning og armaturer 
samt etablering af CTS- og varmeautomatik, som optimerer 
driften af de tekniske anlæg.

MILJØ OG KL IMA
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MILJØ OG KL IMA

I kommunens klimaplan (fra 2009) er målet også at kommunens 
CO2-udledning inden for kommunegrænsen (borgere, virksom-
heder, kommunen, transport m.m.) skal være neutral i 2050. 
Indsatser og delresultater for klimaindsatsen i året har bl.a. 
omfattet:
•  Energi på Tværs: Kommunen har deltaget aktivt i Region 

Hovedstadens projekt, Energi på Tværs, der mundede ud i en 
samlet Roadmap/Strategisk Energiplan for regionen.

•  Også i år har der været en særlig indsats først og fremmest 
rettet imod oliefyrsejere for at informere om alternative 
opvarmningsformer. Indsatsen har dels omfattet et informa- 
tionsmøde i Toldkammeret i marts, dels et tilbud om energi-
tjek og termografering med tilskud. 85 boligejere har taget 
imod tilbuddet og fået gennemført et energitjek i 2017-2018. 
Klimasekretariatet følger op på effekten løbende. I august 
havde 20 gennemført energirenoveringer, som foreslået i 
forbindelse med energitjek.

•  Energirenovering: Der er i 2017-2018 fortsat gennemført 
enkelte energirenoveringer i kommunale bygninger. Der er 
hovedsagligt gennemført ved udskiftning af vinduer, belysning 
og tekniske installationer på skolerne, i daginstitutioner og 
administrationsbygninger. Energirenoveringsprojektet blev 
formelt afsluttet ved udgangen af 2017, men med opfølgning 
og færdiggørelse af enkelte projekter i 2018. Den forventede 
årlige besparelse fremover er beregnet til 4,7 mio. kWh, hvil-
ket svarer til 1.430 ton CO2 og ca. 5,3 mio. kr. Med en samlet 
investering på 82,0 mio. kr. siden 2010 er tilbagebetalingsti-
den for den omfattende energirenovering 15 år. Fremadrettet 
vil der være fokus på indeklimaet, herunder også bygninger-
nes energiforbrug. Der opnås en stor energibesparelse ved 
mekanisk ventilation, da energien i udsugningsluften genind-
vendes via varmevekslere til indblæsningsluften.

Et arbejde er igangsat med henblik på en ny Klima- og bæredyg-
tighedsplan. Planen, der skal beskrive mål og indsatsområder 
frem til 2030, vil have et bredere sigte end tidligere, idet FN’s 17 
verdensmål for bæredygtighed tænkes ind, hvor det er relevant.   

Infrastruktur
Der er i samarbejde med Region Hovedstaden og kommunerne 
i regionen arbejdet på en fælles Trafik og mobilitetsplan, der 
har til formål at skabe gode forbindelser ind og ud af kommu-
nen. Kombinationsrejser er i fokus og hermed en mere smidig 
trafikafvikling. Trafikprognoserne melder om flere biler på 
vejene, hvorfor der skal arbejdes på udvidelse eller optimering 
af nuværende infrastruktur. Kommunen er indgået som partner 

i et interregionalt projekt om et sammenhængende transport-
system over Sjælland og Skåne. Derudover har kommunen 
fået en plads i den statslige undersøgelse af en kommende fast 
forbindelse mellem Helsingborg og Helsingør. Dette vil på sigt 
(tidligst i 2035) betyde mindre færdsel af lastbiler og personbi-
ler på Kongevejen, hvilket betyder betydelig mindre udledning 
af CO2 i bykernen. 

Klimatilpasning og nye belægninger
Året er gået med at finpudse og planlægge etablering af en 
forsøgsstrækning/pilotprojekt om klimatilpasning af bykernen 
kombineret med nye belægning. Som en del af Investerings-
planen for Helsingør bykerne bliver Hestemøllestræde første 
spadestik til et samarbejde mellem Forsyning Helsingør og kom-
munen om belægning og optimering af forsyning af bykernen. 
Der er valgt rådgiver for det kommende anlæg af strækningen. 
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KULTUR
Der er stor fokus på kulturområdet i kommunen. Området 
omfatter institutionerne Kulturværftet/Toldkammeret, Biblio-
teker, Museer, Musikskole, Kulturhuset Bølgen, Kulturhus Syd, 
indsatsen CATCH, børnekulturområdet samt Campingplads 
og Vandrehjem. Kommunen indgår desuden i den regionale 
kulturaftale Kulturmetropolen med 13 andre kommuner. Aftalen 
har indsatsområderne, Festivaler og events, Musikmetropolen 
samt USKIK  - Unge i samskabelse med kulturlivet.

ØKONOMI
Kultur- og Turismeområdet har et årligt budget på i alt 84,0 
mio. kr. Der er et forbrug på 82,5 mio. kr., hvilket svarer til et 
mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 83,2 mio. kr. er der et 
mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Kulturpolitik
Der blev gennemført projekter inden for de otte indsatsområ-
der i Kulturpolitikken, bl.a.:
•  Kulturens Fællesskaber: Toldkammerets forvandling til familie-

kulturhus. 
•  Oplevelser og begivenheder: Kunst og Byrum fik i år ud-

smykket Boliggården og Abildvængets Bibliotek med et stort 
gavlmaleri af en russisk kunstner. 

•  Helsingør i verden  - verden i Helsingør: Helsingør har med 
sin fribystatus vist to udstillinger med forfulgte kunstnere på 
biblioteket på Kulturværftet. En om satiretegninger og en om 
den første arabiske oversættelse af Karen Blixens Babettes 
gæstebud. 

•  Helsingørs Historier  - Kulturarv: Kulturhavnen var i pinsen 
vært for et stort historisk træskibstræf. Mere end 100 træ- 
skibe og 30.000 publikummer deltog i festlighederne.

•  Eksperimenter og talenter: Både professionelle og unge talen-
ter producerede ny musik, da der blev afholdt Music Maker 
Camps på Marienlyst Slot og på Ungdomsskolen.

CATCH
CATCH har åbnet et iværksættermiljø ”Krydsfeltet for lokale 
iværksættere”, der arbejder inden for kunst, teknologi og 
design. Der har været undervisning i samarbejde med Malmö 
Universitet, Designskolen, Københavns Universitet, Aalborg Uni-
versitet og IT Universitetet samt lokale folkeskoler og Ungdoms-
skolen. 261 elever har været igennem forskellige undervisnings-
forløb. To større udstillinger er gennemført samt en lang række 
events for borgere i Helsingør.

Skoleområdet
I regi af Kulturens Børn/Åben skole er alle folkeskoler blevet 
tilbudt workshops til alle klassetrin (0.-9. klasse) inden for 
kunst- og kulturområdet. Indsatsen er forankret i Netværk for 
Børnekultur som er et tværfagligt samarbejde i kommunen. I 
gennemsnit har ca. 90 pct. af alle kommunens klasser deltaget 
i forløbene: Tigertræning og koncert for 0. klasser, FISK på Øre-
sundsakvariet og Billedskolen for 1. klasser, teater for 2. klasser, 
danselaboratorium for 3. klasser, teater i forbindelse med litte-
raturfestivalen nORD på biblioteket for 4. klasser, forløb med 
fokus på Knob og stik på M/S Museet for Søfart for 5. klasser, 
besøg i Multiparken for 6. klasser, podcastworkshop på Teknisk 
Museum for 7. klasser, ”Kunst i Projektopgaven og Mangfoldig-
hedsdage” for 8. og 9. klasser. 

Dagtilbud
Alle dagtilbud samarbejder med kulturområdet om mere kunst 
og kultur til de 0-5 årige. Samarbejdet sker via de fem dagtil-
budsnetværk. Temaerne har været dans, musik, animation, 
håndværk, natur og drama. Der har været afholdt ca. 260 akti-
viteter med kunstner- og museumsbesøg, koncerter, teaterfore-
stillinger m.m. Der var afsat ca. 0,3 mio. kr. til indsatsen.

Kultur og Oplevelser
Oplevelser inden for kulturen har trukket ekstraordinært mange 
turister til både Helsingør og Hornbæk. Det brede og alsidige 
oplevelsesprogram i kommunen er realiseret ved et stort bidrag 
fra såvel kommunale kulturinstitutioner, private og statslige ak-
tører samt kulturelle foreninger og frivillige  - via et tæt samar-
bejde på tværs samt et stadigt mere vellykket samarbejde med 
detailhandlen. Ud over de tidligere beskrevne arrangementer, 
har der været musical, diverse festivaller, koncerter på Kultur-
havnen, Sundtoldsmarked, Uge 31 Hornbæk, kulturnat, høstfest 
på Flynderupgård og Øresund på langs.

TURISME 
Turisme har stor betydning for kommunens visionsmål. Ifølge 
VisitDenmarks analyser er turisternes estimerede årlige forbrug 
i Helsingør på ca. 1,7 mia. kr. Turismen bidrager med ca. 2.000 
lokale jobs inden for turisme- og oplevelseserhvervene samt 
øget jobskabelse i restaurations- og detailhandelbranchen.

Der har været en stigning i antallet af turistovernatninger på ca. 
42 pct. siden 2012, hvor turismestrategien blev vedtaget. Der 
var således ca. 490.000 turistovernatninger i kommunen i 2018 
mod 345.000 i 2012. Kommunen er dermed godt på vej til at 
nå målet for Vision 2020 på 500.000 overnatninger. I forhold 
til museumsbesøg holder kommunen et forventet niveau og 

KULTUR OG TURISME
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nærmer sig 600.000 besøgende på byens museer. Kommu-
nen nærmer sig dermed målet i Vision 2020 som er 700.000 
besøgende. Kommunen har deltaget i flere turismefremmepro-
jekter. Blandt andet et forløb med Wonderful Copenhagen og 
Region Hovedstaden, som har til formål at udvikle oplevelsen 
og markedsføringen af M/S Museet for Søfart og Kulturværftets 
kulturprogram til internationale kulturturister. 

I samarbejde med Region Hovedstaden, Wonderful Copenha-
gen og VisitNordsjælland er kommunen en del af den regionale 
vækst- og udviklingsstrategi og målet om at øge antallet af kine-
siske turister. Satsningen har resulteret i, at antallet af kinesiske 

overnatninger er steget fra ca. 300 i 2012 til ca. 7.000 i 2018, 
der dog har et mindre fald end i rekordåret 2017. 

Fyrskibet XVII
Kommunen har overtaget Fyrskib XVII på en låneaftale fra 
Nationalmuseet. Fyrskibet bidrager til en vision om at skabe 
en levende havn, som er indgangen til Danmarks maritime 
kulturarv. Fyrskibet er omdrejningspunktet for et frivilligt laug af 
50 personer, som varetager det daglige vedligehold og formid-
lingen af maritimt håndværk og håndværkstraditioner. M/S 
Museet for Søfart anvender skibet til skoletjeneste og har skabt 
publikumsadgang og aktiviteter ombord. 
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Kommunen stiller idræts- og fritidsfaciliteter til rådighed for 
kommunens mange foreninger. Langt de fleste faciliteter drives 
af Helsingør Kommunes Idrætsanlæg og omhandler Helsingør 
Svømmehal, Helsingørhallerne, Snekkerstenhallen, badminton-
hallen og tennishallen på Nordre Strandvej samt Helsingør Sta-
dion. Endvidere varetages den grønne pleje af alle udendørsan-
læg primært med fodbold- og tennisbaner samt atletikstadion. 

Til idrætsområdet er ligeledes tilknyttet tre selvejende haller 
i hhv. Espergærde, Ålsgårde og Hornbæk. Espergærdehallen 
omfatter også tennishal og omklædningsbygninger på Mørdrup 
Idrætsanlæg. Idrætsforeningerne har adgang til tre skolehaller, 
to gymnasiehaller samt en række gymnastiksale på kommunens 
skoler, herunder skydebaner samt et bordtennislokale placeret 
på den tidligere Løvdalsskole, hvor der ligeledes er etableret en 
udendørsbane til amerikansk fodbold, endvidere har Salonskyt-
terne et skydecenter ved Helsingør Stadion.

Kommunen ejer to ridecentre i hhv. Espergærde og Nygård. 
Driften varetages gennem en driftsoverenskomst med Øre-
sundskystens Rideklub og Nordøstsjællands Rideklub. En ny 
lov om hestehold har medført, at ridefaciliternes tilstand og 
udnyttelse løbende vurderes. Der ydes et mindre driftstilskud til 
vedligeholdelse af Ponyvæddeløbsbanen i Kvistgård.

ØKONOMI
Idræt- og Fritidsområdet har et årligt budget på i alt 43,0 
mio. kr. Der er et forbrug på 41,3 mio. kr., hvilket svarer til 
et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 40,6 mio. kr. er der et 
merforbrug på 0,7 mio. kr.

Ny Idrætsby i Espergærde
Ny Idrætsby i Espergærde er en ny kommunal idrætsfacilitet 
bestående af syv nye huse, som er opført på Espergærde Gym-
nasiums grund og sammenbygget med gymnasiets eksisterende 
idrætshal. Kommunen udnytter i dette projekt fordelene ved 
at slå sig sammen med gymnasiet og skabe et nyt inspirerende 
omdrejningspunkt for idrætslivet i Espergærde. Ved fleksibel 
indretning og arkitektur understøttes en stor grad af samtids-
brug, så idrætsbyens huse med mange aktivitetstilbud udnyt-
tes optimalt. Rammerne skal inspirere brugerne til at prøve 
nye idrætsgrene og dyrke mere idræt, motion og bevægelse. 
Idrætsbyen rummer faciliteter til fodbold, badminton, tennis, 
basketball, springgymnastik, dans, squash, yoga, styrketræning 
og fitness. Indvielsen sker i marts 2019. 

Fritid og folkeoplysning
Hvert år indberetter de folkeoplysende foreninger aktive med-
lemmer. I 2018 havde idrætsforeningerne 20.726 medlemmer, 
hvoraf 10.683 er under 25 år. Spejderområdet herunder DUI 
Leg & Virke havde 667 medlemmer, hvoraf 522 er under 25 
år. Øvrige idébestemte børne- og ungeforeninger havde 1.532 
medlemmer, hvoraf 624 er under 25 år. Baseret på medlems-
tallene under 25 år modtager foreningerne et medlemstilskud, 
som skal benyttes til aktiviteter for børn og unge i foreningerne. 

Voksenundervisning
Aftenskolernes voksenundervisning modtager undervisnings-
tilskud til almen undervisning og studiekredse, instrumental 
undervisning samt handicapundervisning. Samlet set har aften-
skolerne afholdt 9.426 timer i almen undervisning, 5.960 timer 
i handicapundervisning, 931 timer i instrumentalundervisning 
samt 570 timer til foredrag. 

Sommerferieaktiviteter
I juni, juli og august deltog børn og unge i aktiviteter inden 
for sport, natur og kultur arrangeret af frivillige foreninger og 
kulturinstitutioner. Tilsammen har der været flere end 7.000 
deltagere til 60 forskellige aktiviteter, f.eks. ponyridning, roning, 
vikingelejr, kreative værksteder, dans, springgymnastik, løbe-
hjulstræning, krabbevædeløb, teater og meget mere.

Breddeidræt
Langt de fleste medlemmer i idrætsforeningerne dyrker bredde- 
og motionsbaseret idræt og de lokale medlemstal har været sta-
bile igennem mange år. Idrætsforeningerne har, trods kampen 
om fritidsbrugerne, formået at fastholde interessen hos borgere 
i alle aldre for deres idrætstilbud. Da det er en udfordring at 
skaffe frivillige til at gennemføre foreningernes aktiviteter, har 
Idrætsrådet i samarbejde med Frivilligcenter Helsingør oprettet 
en digital Frivillighedsbank, hvor foreninger kan søge efter fri-
villige og hvor borgere kan tilbyde sin arbejdskraft. Kommunen 
har gennemført en række foreningsbesøg, som en konsekvens 
af folkeoplysningslovens skærpelse vedr. tilsyn. 

Special Olympics Idrætsfestival
Sport og fritid var også i højsædet, da kommunen var vært for 
Special Olympics Idrætsfestival for personer med udviklingshan-
dicap. Medarbejdere og borgere fra Socialpædagogisk Udvik-
lingscenter gjorde et kæmpe arbejde både på banen og udenfor 
med at arbejde og engagere frivillige kræfter, og arrangementet 
blev en stor succes. Der blev afviklet konkurrencer i 11 idræts-
grene, og 10 lokale idrætsforeninger var involveret i forberedel-
serne til festivalen.

IDRÆT OG FRIT ID
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Den åbne skole - et samarbejde mellem 
folkeskoler og foreninger
Kommunen har sammen med Helsingør Talent & Elite og HIF 
Atletik planlagt og afviklet Skole OL med ca. 1.100 elever fra 
4.-7. klasserne. Derudover har mere 3.000 skoleelever deltaget i 
forskellige skoleidrætsstævner i løbet af skoleåret 2017/2018. 

For at få inddraget foreningslivet i folkeskolerne, er der igangsat 
forskellige initiativer, bl.a. er der afholdt møder med skoler 
og foreninger med henblik på fremtidigt samarbejde. Der er 
ydet tilskud til forskellige foreninger i forbindelse med diverse 
skolesamarbejdsprojekter og indsatser. Kommunen har bidraget 
med viden, sparring, nye foreninger og foreningsaktiviteter, som 
skolerne kan få gavn af i den konkrete undervisning. Dette er 
bl.a. sket via kommunens medieplatform ”Skolen i Virkelighe-
den”. Cirka 50 foreninger og 120 forskellige foreningsaktiviteter 
har været ”inde” i skoletiden i løbet af skoleåret 2017/2018.

Eliteidræt og talentudvikling
Den idrætsmæssige talentudvikling er organiseret under Helsin-
gør Talent & Elite, som består af Idrætslinjen på 7.-9. klassetrin 
samt Helsingør Eliteidræts Akademi, som er for unge udøvere 
på ungdomsuddannelserne. Sammen arbejder Helsingør Talent 
& Elite ud fra en samlet talentudviklingsstrategi, hvor det hele 
idrætsmenneske er i centrum. Eleverne kommer fra Helsingør 
Gymnasium, Espergærde Gymnasium, Erhvervsskolen Nordsjæl-
land, VUC Nordsjælland samt 10. Klasseskolen. På Idrætslinjen 
og i Akademiet trænes der i fodbold, håndbold, atletik, svøm-
ning, tennis, golf, sejlads, gymnastik, fysisk træning og sejlads.

Kommunen har ydet støtte til eliteidræt på seniorniveau til hhv. 
FC Helsingør og Nordsjælland Håndbold. Støtten er bevilget 
gennem sponsorater og partnerskabsaftaler.

Begivenheder
KMD IRONMAN 70.3 European Championship Elsinore var en 
af årets store begivenheder. Deltagere og tilskuere til eventen 
skabte en ekstra indtægt på minimum 12,0 mio. kr. for de lokale 
forretningsdrivende gennem hotelophold, café-, restaurant- 
og museumsbesøg, m.v. Ca. 900 officials og hjælpere kom fra 
det lokale foreningsliv. Klubberne kompenseres økonomisk for 
deres hjælp, og dermed styrkes det lokale foreningsliv også af 
eventen.

Kronborgstafetten forløb succesfuldt med deltagelse af 3.000 
personer og 200 frivillige. Kronborgstafetten er en folkefest og 
personalearrangement. Stafetten har fokus på sundhed, velfærd 
og fællesskab. Stafetten sendte 155.000 kr. videre til forenings-

livet. Stafetten arrangeres i et samarbejde mellem Helsingør 
Kommune, Helsingør IF Atletik, Helsingør Ski- og Orienterings-
klub, PULS 3060 samt DGI Nordsjælland. 

Kommunen ydede støtte, rådgivning til, eller stillede faciliteter 
til rådighed for en række idrætsbegivenheder som eksempel-
vis Danish Beach Volley Tour, HH Floorball Event og endelig 
Sjællands største fodboldstævne Kronborg Cup med over 6.500 
deltagere i alderen 8-17 år.

IDRÆT OG FRIT ID
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Kommunen har, sammen med de praktiserende læger, ansvaret 
for det nære sundhedsvæsen. En stor del af kommunens budget 
til det nære sundhedsvæsen går til den aktivitetsbestemte 
medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Herudover 
varetager kommunen borgerrettet forebyggelse og sundheds-
fremme samt patientrettet forebyggelse, genoptræning og 
rehabilitering. 

ØKONOMI
Sundhedsområdet har et årligt budget på i alt 300,8 mio. 
kr. Der er et forbrug på 306,3 mio. kr., hvilket svarer til et 
merforbrug på 5,6 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 299,6 mio. kr. er der 
et merforbrug på 6,7 mio. kr.

Der er udarbejdet ”Målsætninger for det nære sundhedsvæsen 
2017-2021”, som i fire overordnede målsætninger sætter ret-
ning for hvilke typer af indsatser, kommunen vil prioritere:
•  Tidlig indsats, hele livet.
•  Det nære sundhedsvæsen har altid åbent og hænger  

sammen.
•  Forløb tilrettelægges ud fra princippet ”intet om borger uden 

borger”.
•  Kommunen måler og forbedrer løbende kvaliteten.

Sundhed, trivsel og livskvalitet skal tænkes ind i alle kommunens 
indsatser. Kommunen har derfor en sundhedspolitik, der lægger 
vægt på, at arbejdet med sundhed går på tværs af kommunens 
fagområder. Sundhedspolitikken implementeres gennem fælles 
handleplaner, som går på tværs af kommunen. Handleplanerne 
skal bidrage til, at kommunen skaber mere helhedsorienterede 
og sammenhængende indsatser for borgerne. Følgende tværgå-
ende handleplaner har været gældende i året: 
•  Handleplan for forebyggende indsatser for børn og unge 

2017-2018. Der er lavet en politisk afrapportering og der 
planlægges opfølgning i foråret 2019.

•  Handleplan for styrket trivsel og mental sundhed 2017-2022.
•  Handleplan for Sundhed, Job og Uddannelse 2018-2022. 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 
Udmøntningsplanen for borgerrettet forebyggelse og sundheds-
fremme 2018 er politisk godkendt og bygget op om temaerne:
•  Forebyggende indsatser for børn og unge.
•  Trivsel og mental sundhed.
•  Sundhed og beskæftigelse.
•  Sund aldring.

En del af indsatserne i udmøntningsplanen handler om vi-
dereførelse af indsatser fra tidligere år, f.eks. rygestopkurser, 
Jump4Fun (bevægelse og trivsel for overvægtige børn), ”Lær-at-
Tackle” kurser for borgere med kronisk sygdom, livsstilskurset 
”Rigtige Mænd” samt skovfitness. 

Af nye indsatser kan nævnes, dialog om stress og mistrivsel 
afholdt på Espergærde Gymnasium, informationskampagne om 
solråd i forbindelse med, at kommunen er blevet godkendt af 
Kræftens Bekæmpelse som solsikker kommune.

Rygestop med belønning
Effekten af de gratis rygestopkurser har været svingende  - både 
i forhold til rekruttering til kurserne, men også i forhold til at bli-
ve røgfri og fastholde røgfriheden. Kommunen gav i 2017 tilsagn 
til at deltage i et forskningsprojekt om økonomisk belønning ved 
rygestop til borgere med lav socioøkonomisk status. Der blev 
derfor udbudt særlige rygestopkurser med belønning i form af 
gavekort ved røgfrihed. Forskningsprojektet evalueres i 2019. 

”Lær-at-tackle” 
Kommunen har i en del år tilbudt ”Lær at tackle kurser” i samar-
bejde med Komitéen for sundhedsoplysning. Kommunen har 
udvidet samarbejdet med afprøvning af nye ”Lær at tackle” kur-
ser. To hold unge mellem 15-25 år har gennemført kurset ”Lær 
at tackle angst og depression for unge”, og et hold pårørende 
har gennemført kurset ”Lær at tackle hverdagen som pårøren-
de”. De foreløbige tilbagemeldinger fra kursister og instruktører 
er positive.

”Din sundhed  - din samtale” 
- tilbud til borgere med kronisk sygdom
Kommunen har i mange år tilbudt forløbsprogrammer for 
borgere med kronisk sygdom. Der er indført en ny type samtale 
til borgere med kronisk sygdom kaldet ”Din sundhed  - din sam-
tale”. På baggrund af samtalen tilbydes borgeren en forebyggel-
sesindsats, som skal styrke borgerens muligheder for at mestre 
egen sygdom og forebygge forværringer af sygdommen. Fore-
byggelsesindsatsen kan være undervisning i egen sygdom, fysisk 
træning, kostvejledning, rygestoprådgivning og/eller samtale 
om alkoholvaner. I året har 335 borgere deltaget i den afkla-
rende samtale. Kommunen har arbejdet på at gøre tilbuddet 
kendt hos borgerne med deltagelse i Lungedagen, samtaler på 
apoteker og andre informationsaktiviteter. Forventningen er, at 
flere borgere fremover vil benytte sig af den afklarende samtale 
og efterfølgende forebyggelsesindsats.

SUNDHED
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Etniske minoriteter med diabetes
Kommunen har afsluttet et 3-årigt pilotprojekt for etniske mino-
riteter med diabetes, der har behov for tolk (tyrkisk og arabisk). 
Formålet med tilbuddet var, at mindske den sociale ulighed i 
sundhed ved at have en gennemgående tolk og brobygger på 
forløbet. En evaluering fra foråret viser, at deltagerne generelt 
rapporterer om en større sygdomsforståelse, viden om kost 
og motion samt at have fået et socialt netværk med andre 
personer med diabetes. En stor andel af særligt kvinderne har 
forbedret deres forhold modsat en mindre, men dog positiv, 
effekt for mændene.

Ny hjerneskadeenhed
I efteråret er en ny hjerneskadeenhed startet op på Helsingør 
Rehabiliterings- og Træningscenter. Der sammensættes et team 
med medarbejdere fra forskellige centre i kommunen samt 
Kommunikationscentret i Hillerød. Borgere med erhvervet 
hjerneskade vil fremover opleve at få én samlet plan for rehabi-
literingen og én indgang til kommunen med en fast kontaktper-
son. Hjerneskadeenheden involverer flere faggrupper i en tæt 
kombination, heriblandt hjemmevejledere, visitatorer, jobkon-
sulenter, fysio- og ergoterapeuter, talepædagoger, neuropsyko-
loger m.m. 

Rehabilitering og genoptræning
Borgere, der udskrives fra hospitalet, kommer oftest hjem til sig 
selv igen. Dog har nogle borgere behov for en midlertidig døgn-
plads. Der findes i alt 53 midlertidige døgnpladser fordelt på to 
adresser i kommunen. Der er en stor stigning i antal af borgere, 
der bliver udskrevet med en genoptræningsplan. Denne stig-
ning ser ud til at stagnere på godt 2.000 genoptræningsplaner 
om året. Den ambulante genoptræning via en genoptrænings-
plan foregår på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter. 
Ventetiden til genoptræning er nu nede på de lovpligtige syv 
dage.

Ud over den almindelige genoptræningsplan udskrives nogle 
borgere med en specialiseret rehabiliteringsplan. Denne stiller 
helt specifikke krav til den tværfaglige indsats og intensitet og er 
derfor en væsentlig forhøjet udgift for kommunen. Der er i året 
modtaget tre borgere med en specialiseret rehabiliteringsplan. 

Fald i ventedage for færdigbehandlede patienter 
på hospital
Kommunen finansierer udgifterne til færdigbehandlede patien-
ter på psykiatriske og somatiske hospitaler samt vederlagsfri 

fysioterapi. Der er sket et markant fald i antal dage, som færdig-
behandlede borgere i alt venter på hospital, og som kommunen 
skal betale for. I 2018 betalte kommunen for i alt 120 dage mod 
294 dage i 2017. 

Nyt Sundhedshus
Totalentreprisen til byggeriet af det nye Sundhedshus ved 
Prøvestenen har været i udbud og er nu valgt. Byggeriet for-
ventes påbegyndt i foråret 2020, og vil stå færdigt til indflytning 
ultimo 2021. I sommers åbnede en sygeplejeklinik på Helsingør 
Rehabiliterings- og Træningscenter. Klinikken skal flytte med 
ind i det nye Sundhedshus. Derudover er mindre afprøvnin-
ger af nye samarbejdsformer igangsat. En række brugere fra 
kommunen, de praktiserende læger, Nordsjællands Hospital og 
frivillige aktører indgår i foråret 2019 i arbejdsgrupper, der skal 
give input til bl.a. indretningen af Sundhedshuset og kvalificere 
fintegningerne. 

SUNDHED
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Området består af den Kommunale Sundhedstjeneste, Tandple-
jen, SSP, Børne- og Ungerådgivningen, Familierådgivningen og 
Familieværftet.

”Mind My Mind”
Børne- og Ungerådgivningen deltager i projektet ”Mind-My-
Mind”, som er et forskningsprojekt i samarbejde med Psykiatri-
fonden. Formålet er, at afprøve om metoden kan forebygge, at 
mistrivsel udvikler sig til psykiatriske tilstande og lidelser. Kom-
munen står sammen med tre andre kommuner for afprøvning 
af metoden og Psykiatrifonden har ansvaret for den forskning, 
der er knyttet til projektet. Projektet henvender sig til børn 
og unge i alderen 6-16 år med tegn på angst, depression eller 
adfærdsforstyrrelser. I alt deltager 84 børn og unge i projektet. 
Kommunens deltagelse i det nuværende projekt forventes 
afsluttet i foråret 2019. 

Screening af spædbørn
Kommunen har fokus på at opspore mistrivsel hos de helt små 
børn så tidligt som muligt. Nyere forskning viser, at hjernens tid-
lige udvikling kan ændres hos børn, som i løbet af deres første 
leveår oplever alvorligt omsorgssvigt. Spædbørn er, på grund 
af deres afhængighed af omgivelsernes omsorg, mere udsatte 
for psykiske risici end ældre børn. En tidlig tryg forældre-barn 
tilknytning, er afgørende for barnets fremtidige evne til at indgå 
i sociale relationer, håndtere stressede situationer og regulere 
negative følelser senere i livet. 

ADBB-skalaen (Alarm Distress Baby Scale) er en metode, som 
sundhedsplejersken kan bruge til systematisk at observere og 
opdage social tilbagetrækning hos børn mellem 2-24 måneder. 
Derfor er alle sundhedsplejersker sammen med kommunens 
Tværfagligt Spædbarnsteam og Familiekatapulten blevet cer-
tificeret i at bruge metoden. Metoden er endvidere med til at 
sikre et fælles sprog på tværs af faggrupper og til forståelse af 
spædbarnets signaler og behov.

Børne-projektet i SSP
SSP har siden starten af 2018 arbejdet med ”Børneprojektet” 
der udsprang af en særlig bekymring for en gruppe børn i 
alderen 10-12 år. Børnene havde en meget asocial og for nogle 
også en aggressiv adfærd, som skabte utryghed blandt andre 
børn og unge. Afsættet for projektet er, at alle familier er unikke 
og har unikke behov for støtte. Derfor bliver indsatsen i den 

enkelte familie skræddersyet og herved bliver den målrettet og 
forståelig for familien. SSP’s rolle er at have en støttende funkti-
on i familien. Projektet har haft otte familier indskrevet og syv af 
dem er stadig en del af projektet. Deres tilbagemeldinger er, at 
de oplever, at de bliver hørt og forstået på en ny måde. Samar-
bejdspartnerne (skoler, fritidsinstitutioner, Familierådgivningen 
og politi) fortæller, at det giver meget mening at være en del af 
projektet, og de kan se en reel forandring hos de involverede 
familier.

ØKONOMI
Forebyggelse på børne- og ungeområdet har et årligt 
budget på i alt 47,9 mio. kr. fordelt på Sundhedstjenesten, 
Tandplejen og SSP. Der er et forbrug på 46,5 mio. kr., hvilket 
svarer til et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 47,8 mio. kr. er der et 
mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Børne- og Ungerådgivningen har et årligt budget på i alt 
36,9 mio. kr. Der er et forbrug på 36,9 mio. kr., hvilket 
betyder, at budget og forbrug er ens. 
I forhold til korrigeret budget på i alt 37,1 mio. kr. er der et 
mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Familierådgivningen og Familieværftet har et årligt budget 
på i alt 19,0 mio. kr. Der er et forbrug på 16,6 mio. kr., 
hvilket svarer til et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 13,2 mio. kr. er der et 
merforbrug på 3,4 mio. kr.

FOREBYGGELSE PÅ BØRNE-  OG UNGEOMRÅDET
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Dagtilbud
Udgifter til dagtilbudsområdet omfatter først og fremmest drift 
af dagtilbuddene, herunder personale, ledelse, administration, 
aktiviteter og lignende. Dagtilbuddene arbejder med børnenes 
trivsel, udvikling og læring med udgangspunkt i de pædagogiske 
læreplaner, sprogvurdering og sprogstimulering m.v. Kommunen 
har 26 kommunale og selvejende dagtilbud til 2.223 af kommu-
nens børn. Nettodriftsudgiften pr. barn i dagtilbuddene er årligt 
112.000 kr. for de 0-2 årige og 59.000 kr. for de 3-5 årige, og 
der er gennemsnitligt 89 børn pr. dagtilbud. Dagtilbuddene har 
gennemsnitligt åbent 52,5 timer om ugen. 75 pct. af udgifterne 
til driften betaler kommunen, imens forældrene betaler 25 pct. 
(fratrukket eventuelle friplads- og/eller søskendetilskud). Ud over 
driften af dagtilbuddene er der en række opgaver på myndig-
hedsområdet som f.eks. betaling for pladser i dagtilbud over kom-
munegrænsen, sikkerhedseftersyn af legepladser og lignende. 

ØKONOMI
Dagområdet har et årligt budget på i alt 200,3 mio. kr. 
Der er et forbrug på 201,1 mio. kr., hvilket svarer til et 
merforbrug på 0,8 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 203,4 mio. kr. er der 
et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.

Ud over de kommunale og selvejende dagtilbud har kommunen 
private dagtilbud, privat pasning (fritvalgsordningen), herunder 
kombinationstilbud, samt pasning af eget barn. 

Kommunen har tre særlige dagtilbud: Himmelhuset, Månerne 
og Spirerne for børn med særlige behov.

Masterplan
Masterplanen på dagtilbudsområdet skal sikre, at kommunens 
dagtilbud fremadrettet har den nødvendige kapacitet og øn-
skede kvalitet. I april blev første del af masterplanen fremlagt. 
I masterplanen blev der blandt andet opstillet en vision for 
dagtilbudsområdet, forslag til en ny struktur for åbningstiderne 
samt en gennemgang af alle dagtilbuddenes bygninger og fysi-
ske læringsmiljø. Masterplanens anden del, som forventes klar 
til april 2019, vil blandt andet indeholde forslag til ombygninger 
af de dagtilbud, der i masterplanens første del blev vurderet 
til at have de sværeste betingelser for at skabe gode fysiske 
læringsmiljøer for børnene. Samtidig bliver alle dagtilbuddene 
gennemgået ifølge en dialogbaseret metode for at opgøre, hvor 
mange børn der kan være i de enkelte dagtilbud.

Kvalitet i dagtilbud
I efteråret 2017 og foråret 2018 blev et nyt omfattende kvali-
tetskoncept igangsat i alle kommunale og selvejende dagtilbud. 
Formålet var at støtte og opnå den bedst mulige kvalitet i kom-
munens dagtilbud. Konceptet består blandt andet af en fælles 
definition af kvalitet og systematiske observationer af hver 
enkelt børnegruppe. Observationerne blev udført ved hjælp af 
metoden KIDS (Kvalitetsudvikling i Daginstitutioner), som er et 
forskningsbaseret redskab til vurdering og udvikling af kvalitet 
i dagtilbud. Metoden indebærer blandt andet observationer 
igennem en hel dag på hver enkelt stue i alle kommunale og 
selvejende dagtilbud. Herefter gives feedback til medarbejdere 
og ledelse, og der formuleres indsatsområder, som dagtilbudde-
ne arbejder videre med.

Sprogvurdering af alle 2-årige
På baggrund af en ændring af dagtilbudsloven besluttede Byrå-
det i efteråret 2017 at fremrykke sprogvurderingen af alle børn 
fra 3-års til 2-års alderen. Hensigten var at styrke den tidlige 
indsats for at understøtte børnene i en alderssvarende sproglig 
udvikling. Hvis barnet er tosproget og ikke går i dagtilbud, skal 
barnet enten indmeldes i et dagtilbud eller i sprogstimulerings-
tilbuddet Jordkloden.

Indførelse af kombinationstilbud og 
deltidspladser i dagtilbud
I juli trådte ny lovgivning i kraft på dagtilbudsområdet. Lovæn-
dringen indebærer blandt andet, at alle kommuner fra den 1. 
juli 2018 skal tilbyde kombinationstilbud til forældre med skæve 
arbejdstider, og som derfor har behov for pasning uden for 
dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Kombinationstilbuddet 
består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til privat 
pasning uden for dagtilbuddets åbningstid. Samme lovændring 
indebærer, at alle kommuner fra januar 2019 skal etablere 
deltidspladser i dagtilbud på 30 timer om ugen for forældre, der 
er på barsel. Deltidspladserne skal udbydes i de dagtilbud, hvor 
børnene i forvejen har deres gang, og omfatter derfor alle dag-
tilbud i kommunen  - både kommunale, selvejende og private.
 
Ombygninger på dagområdet 
På daginstitutionsområdet har tre institutioner fået udført arbej-
de for at sikre tidssvarende lokaler og et sundt indeklima for børn 
såvel som ansatte. Børnehuset Nyrup er istandsat med fokus 
på at fugtsikre kælder og forbedre indgangspartiet så det bliver 
nemmere tilgængeligt. Børnehuset Snerlen har fået renoveret 
køkkenet med en udvidelse af køkkenfaciliteter, nye maskiner 
og ventilation, som skal skabe et sundt indeklima. I Børnehuset 
Mariehønen er der lavet nyt tag, indsat nye vinduer, køkkenet er 
renoveret og der er installeret nyt, energirigtigt ventilationsanlæg 
med rørføring til alle rum for et sundere indeklima.

DAGOMRÅDET
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Skoleområdet
Udgifter til skoleområdet omfatter først og fremmest drift af 
kommunens seks folkeskoler med ca. 6.100 elever. Midler til 
drift dækker over udgifter til personale, ledelse, administration, 
undervisningsaktiviteter og lignende. Foruden driften af folke-
skolerne er der en række udgifter til myndighedsopgaver som 
f.eks. befordring, tolkebistand, modersmålsundervisning, sikker-
hedseftersyn af legepladser med mere. Yderligere er der tiltag 
som f.eks. Boost, Åben skole, Learning and Adventure Camp, 
H2O-Camp, Unges Talerør Helsingør og Naturcenter Nyruphus.
Området omfatter også betalinger til elever på friskoler, private 
skoler, efterskoler og produktionsskoler. Der er ti skolefritidsord-
ninger (SFO) og seks fritidsklubber i kommunen. I maj var der i 
SFO’erne i alt 2.148 indmeldte børn og i fritidsklubberne 2.037 
indmeldte børn. Der er indskrevet 175 elever i kommunens spe-
cialtilbud. De skal sikre kommunens elever de nødvendige tilbud 
inden for specialundervisningsområdet. Helsingør Ungdoms-
skole tilbyder ungdomsskoleundervisning, 10. klasseundervis-
ning, dagskole for udsatte unge samt modtageundervisning for 
nyankomne elever i alderen 14-18 år. Ungdomsskolen har ca. 
2.700 elever.

ØKONOMI
Skoleområdet har et årligt budget på i alt 604,6 mio. kr. 
Der er et forbrug på 584,7 mio. kr., hvilket svarer til et 
mindreforbrug på 19,9 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 577,8 mio. kr. er der 
et merforbrug på 7,0 mio. kr.

Økonomi på skolerne
Skolerne gik samlet set ind i året med en gæld på 21,8 mio. 
kr. Alle skolerne har arbejdet målrettet på at reducere deres 
gæld, og når der ses på årets regnskab, er det lykkedes de fleste 
af skolerne at vende udviklingen. Skolernes samlede gæld er 
reduceret med 12,4 mio. kr., nogle skoler har afdraget meget på 
gælden og to skoler har opbygget en lille gæld som ved udgan-
gen af året er på samlet 9,4 mio. kr.

Takststigning SFO
Der er ikke lovgivningsmæssigt et loft for, hvor stor forældre-
betalingsandelen for SFO må være. I kommunen er forældre-
betalingen sat til 49,1 pct. af den reelle udgift til SFO. I oktober 
steg forældrebetalingen for børn i SFO fra 1.285 kr. pr. måned til 
1.410 kr. pr. måned. Trods stigningen er det fortsat billigere at 
have sit barn i SFO i Helsingør end i de fleste nabokommuner og 
taksten ligger betydeligt under landsgennemsnittet på 1.605 kr. 
pr. måned.

Chromebooks
Det er tidligere besluttet, at der igangsættes en løbende ud-
rulning for udlevering af en personlig Chromebook for elever 
i 0.-10. klasse. Chromebooks er en billigere løsning end de 
nuværende elevcomputere, og de er samtidig et godt match til 
elevernes behov i undervisningen og i lektiearbejdet. Horn-
bæk Skole var i foråret pilotskole for skiftet fra computer til 
Chromebooks. På skolen blev der gjort en masse erfaringer, 
både i forhold til opsætningen af Chromebooks og i forhold til 
uddannelse af personalet. Disse erfaringer blev brugt til at sikre 
en god implementering, da resten af eleverne i kommunens 
0.-3. klasser i august fik udleveret deres personlige Chrome-
book. De gamle elevcomputere, der blev indsamlet ved udle-
veringen af Chromebooks, er blevet brugt til erstatning, ved 
skader og reparationer. De overskydende computere, som ikke 
længere skal anvendes, gives væk til en velgørenhedsorganisa-
tion i 2019.

Innovativ skole
Boost  - innovativ skole i Helsingør styrker elevernes innovative 
kompetencer. Projektet består af flere spor bl.a. innovationsspo-
ret, hvor eleverne i den daglige undervisning arbejder innovativt 
ind i fag og tværfaglige emner.

Byrådet besluttede i foråret efter forslag fra Unges Talerør, 
at udfordringen i skoleåret 2018/2019 er ”En by i balance”. 
Udfordringen tager fat i den globale udfordring om udnyttelse 
af jordens ressourcer. 

I projektet er der endvidere et spor om kompetenceløft i 
fagene. 90 lærere har indtil nu fået formel undervisningskom-
petence i et fag. Der er i skoleåret 2018/2019 igangsat et stort 
kompetenceløft i faget matematik, hvor i alt 80 matematiklære-
re primært fra udskolingen og matematikvejledere kompetence-
løftes i den nye del af faget, som handler om det undersøgende 
og modellerende.

Naturcenteret Nyruphus
Studier i og omkring læring i den fri natur dokumenterer, at 
mennesker uanset alder har lettere ved at lære i naturen, fordi 
læringskapaciteten er større, når man bevæger sig i netop dette 
miljø. Naturfagene kan spille en afgørende rolle i forhold til 
elevernes interesse i fysik, kemi og biologi  - og om vores viden 
om klima og bæredygtighed. I 2018 fik naturcenteret 350.000 
kr. til i højere grad at kunne servicere, udvikle og gennemføre 
lærings- og undervisningsforløb for langt flere børn og unge. 
Naturcenteret er nu udviklet som et videnscenter og lærings-
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laboratorium inden for naturfag og naturformidling i kommu-
nen. Naturcenteret har udviklet en naturkanon med lærings- og 
undervisningsforløb for indskoling, mellemtrin og udskoling 
samt til dagtilbud. Aktivitetsniveauet i Naturcenteret er markant 
øget i 2018, således er der gennemført 279 læringforløb for 
samlet set 6.437 børn. Det er en forøgelse i forhold til 2017 
hvor antallet af besøgende børn var på 4.789.

Lettere liv
Kommunen har i flere år samarbejdet med Helsefonden og 
Socialt Udviklingscenter om at afprøve en canadisk/amerikansk 
arbejdsform Collective Impact i en dansk kontekst, der med 
succes har været afprøvet i USA og Canada særligt omkring 
komplekse udfordringer. ”Et lettere liv” har som initiativ, 
har haft fokus på sundheden generelt og særligt at mindske 
overvægten blandt børn og unge, da man ved at det på sigt kan 
give fysiske og store sociale komplikationer. Indsatsen har siden 
marts koncentreret alle kræfter på projekt, ”Sund Skole” på Sko-
len ved Rønnebær Allé. Målet med projektet er at sikre mere 
bevægelse, sundere madvaner og bedre trivsel for eleverne. En 
lang række aktører er gået sammen om projekt ”Sund Skole”, 
heriblandt DGI, Headspace, Sundhedstjenesten, Center for Job 
og Oplevelse, Naturcentret Nyruphus, det lokale forenings- og 
erhvervsliv.

Sikker Trafik
Kommunen er blevet kåret til Guldkommune i Rådet for Sikker 
Trafiks skoletrafiktest. Her dyster landets kommuner om 
færdselsundervisningsindsatser, trafikpolitik i skolerne, sikker 
skoletrafik på dagsordenen og på trafiksikkerheds understøtten-
de anlæg ved skolerne. På landsplan fik kommunen en anden 
plads. 

Skolen i Bymidten
I maj begyndte opgaven med at renovere seks af de gamle byg-
ninger og opførelsen af tre nye bygninger. Den første renovere-
de bygning blev taget i brug i november måned og kun fire dage 
inde i det nye år flytter hele mellemtrinnets 12 klasser ind i den 
næste renoverede bygning. De første nyopførte bygninger har 
fået tag på og den sidste bygning, som er den største, er under 
tag primo januar 2019. Der afholdes rejsegilde i januar med 
deltagelse af alle skolens elever og personale, håndværkere på 
pladsen og Byrådets medlemmer  - i alt ca. 1.200 personer  - og 
hele den nye idrætshal vil blive fyldt til bristepunktet. I maj 2019 
forventes de næste fire bygninger klar til indflytning og hele 
projektet forventes afsluttet i november 2019, hvor de sidste 
tre bygninger er indflytningsklare.

PCB-renovering Nordvestskolen
Fællesarealerne i flere bygninger er blevet PCB saneret, klas-
selokalerne er tidligere saneret. I forbindelse med indretning 
af nye faglokaler blev bygningerne saneret, i nogen bygninger 
er det kun halvdelen der er i mål  - der vil derfor fortsat ske 
saneringer i 2019. 

Renovering Tibberupskolen
Der er lagt nye tage og blevet efterisolereret på lofter i flere 
bygninger. Nogle af bygningerne var klar til brug allerede i star-
ten af året, andre er renoveret henover sommeren. En enkelt 
bygning er klar primo 2019.

Teatersalen var kraftigt angrebet af skimmelsvamp. Årsagen 
til skimmelsvampen var, at der løber en kilde tværs gennem 
bygning 5. Der er blevet etableret et stort dræn langs bygningen 
for at afbryde kilden. Der var fortsat problemer med opstigende 
fugt, så drænet under gulvet er blevet renoveret. Skimmelsane-
ringen forventes færdig i foråret 2019.

Anti-hærværkskampagnen ”Vi passer på vores skole”
I september blev der i tæt samarbejde med skoleledelsen på 
Skolen i Bymidten, igangsat en kampagne mod hærværk. Der 
havde været en stigning i hærværksepisoder i kommunen, og 
det er den tendens som kampagnen skal lave om på. Pilotpro-
jektet gennemføres i indeværende skoleår. Projektet blev skudt 
i gang med et informationsmøde, hvor der blev vist eksempler 
på hærværk og hvad det koster at udbedre  - og dermed hvilke 
konsekvenser det får for andre områder. Reaktionen har givet 
udtryk i en meget positiv dialog med eleverne, om hvad man 
kan gøre for at reducere omfanget. For at holde fokus på pro-
blemet hele skoleåret, er der designet et ”Hærværk-O-Meter”, 
som er sat op synligt i skolegården. Her måles på uger uden 
hærværk i 40 uger. For hver uge der ikke konstateres hærværk, 
sættes en hængelås op og for hver hængelås afsættes der 1.000 
kr. til projektet. Når skoleåret er omme er der mulighed for at 
have ”opsparet” 40.000 kr. og eleverne kan så beslutte hvad 
pengene skal bruges til, så længe det er noget varigt og som gør 
det rart at gå i skole. Efter projektets start er hærværket mere 
end halveret.
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Socialområdet omfatter særlig social indsats, som retter sig 
mod voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
og borgere, som er hjemløse eller har andre særlige sociale 
problemer. Derudover omfatter området anden social service, 
der består af ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, 
hvor tildelingen alene sker efter borgerens økonomiske formåen 
eller alder. Derudover er der enkelte ydelser, hvor borgerens 
fysiske tilstand er afgørende for bevilling af ydelsen.

ØKONOMI
Socialområdet har et årligt budget på i alt 616,6 mio. kr. 
Der er et forbrug på 638,7 mio. kr., hvilket svarer til et 
merforbrug på 22,1 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 618,4 mio. kr. er der 
et merforbrug på 20,3 mio. kr.

Botilbud
Kommunen driver midlertidige og længerevarende botilbud til 
personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktions-
evne eller med særlige sociale problemer. Boligerne er ofte 
selvstændige boliger, f.eks. i et bofællesskab, hvor den enkelte 
borger får den nødvendige støtte. Derudover er Helsingør beta-
lingskommune for en række borgere, der bor i andre kommuner.

Kommunen har fået satspuljemidler til at ansætte en sund-
hedsfaglig koordinator på kommunens døgndækkede botilbud. 
Medarbejderen understøtter personalet på de enkelte enheder 
og sikrer ensartethed og kvalitet i medicinhåndtering og andre 
sundhedsfaglige opgaver på tværs.

Teglhuset er åbnet  - og målgruppen har ændret sig
Det midlertidige botilbud Teglhuset åbnede i foråret med 12 
almindelige lejligheder og to akutboliger som erstatning for det 
tidligere Petersborg. En del beboere fra Petersborg er flyttet 
med, men flere har også fået egen bolig. Beboerne har psykiske 
lidelser, og det nye Teglhuset har mere fokus på at støtte unge 
mennesker med psykiske lidelser til at komme videre, og har 
mange aktiviteter i og i samarbejde med lokalsamfundet. 

Bo & Liv hjælper borgere med at komme i egen bolig
Kommunen har fortsat Projekt Bo og Liv, som omhandler borge-
re med psykiske lidelser eller handicap. Der arbejdes målrettet 
sammen med borgerne på at hjælpe dem videre fra midlertidi-
ge botilbud til en bolig med mindre eller ingen støtte. 

Midlertidig indkvartering og boliger 
- til flygtninge og andre målgrupper
I takt med at kommunens interne midlertidige indkvarteringer 
fraflyttes, vil en større andel af disse boliger blive anvist midler-
tidigt til borgere fra kommunens øvrige områder. Det betyder, at 
de respektive områder sparer midler på anbringelser, bosteder 
m.v. for borgere, der tidligere har været foranstaltninger på, 
men som nu er blevet i stand til at kunne bo alene. De midler-
tidige boliger skal bruges i perioden, indtil borger får tilbudt 
egen bolig. Der er ca. 25-28 enlige borgere på ventelisten til 
permanent bolig. 

HJEMLØSE
Kommunen arbejder efter Housing First-principperne og de me-
toder, som er en del af Hjemløsestrategien. Det betyder blandt 
andet, at medarbejderne på Pensionatet i Hornbæk samarbej-
der med borgerne om at finde en bolig og om at fastholde den, 
når først borgeren er flyttet ind. 

Skæve boliger
I tilknytning til det eksisterende herberg i Hornbæk, Pensiona-
tet, blev der i foråret opført seks skæve boliger. Skæve boliger er 
et botilbud til hjemløse, der på sigt skal ud i en almindelig bolig. 
Boligerne stod klar til indflytning i slutningen af maj måned. 
Personalet fra Pensionatet dækker også funktionen som social 
vicevært i de skæve boliger. 

Helsingør Kommune skal drive natherberg
Som noget nyt skal kommunen i vinteren 2018/2019 selv drive 
natherberg i Portnerboligen ved Petersborg på Nordre Strand-
vej.

Kropsbårne hjælpemidler
I takt med at flere borgere rammer den alder, hvor behovet for 
kropsbårne hjælpemidler opstår vil forbruget på dette område 
stige. Der er sket en gennemgang af hele området for kropsbår-
ne hjælpemidler, og konklusionen er, at kommunen ikke bruger 
flere penge pr. borger til disse ydelser end de omkringliggende 
sammenligningskommuner. 

SOCIALOMRÅDET
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SAMARBEJDET MELLEM CIVILSAMFUNDET 
OG SOCIALOMRÅDET

Projekt Virksomme Gruppeindsatser
Socialpædagogisk Vejledning i Nygård har sat gang i Projekt 
Virksomme Gruppeindsatser med midler fra Satspuljen i 
2018-2020. Projektet bygger på medarbejdere og borgeres 
eksisterende erfaringer med gruppebaseret støtte og har til 
formål at videreudvikle, beskrive og teste hvad der virker godt 
til at understøtte, at borgerne kan komme sig og blive en del af 
fællesskaber i civilsamfundet.

Projekter på tværs
Der er iværksat forskellige konkrete initiativer, der kobler social-
området og kultur- og fritidslivet. Eksempelvis er der indgået et 
partnerskab med civilsamfundsorganisationen INSP, som står for 
et inkluderende fællesskab der udvikler ideer til indretningen af 
et bedre samfund. Der er i fællesskab søgt om fondsmidler til at 
udvikle fællesskab som metode til øget livsmestring og trivsel 
blandt borgere i socialpsykiatrien. Der er etableret samarbejde 
med bibliotekerne om udsatte borgeres deltagelse i deres akti-
viteter, og der er igangsat idrætsaktiviteter for socialpsykiatrien.

FOKUS PÅ TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Lov og reformforslag blev inspireret af Sammenhæn-
gende Borgerforløb
Kommunen deltager sammen med otte andre kommuner 
i et frikommunenetværk, der har fokus på at udarbejde én 
sammenhængende plan sammen med borgeren på tværs af 
fagcentre. Frikommunenetværkets erfaringer har været med til 
at kvalificere en række lovgivninger på området. Det betyder, at 
det nu er muligt for alle kommuner at udarbejde én helhedsori-
enteret plan for borgere med komplekse sagsforløb. De Sam-
menhængende Borgerforløb har også inspireret til Regeringens 
udspil: ”Sammen med Borgeren  - en helhedsorienteret indsats”, 
herunder en ambition om at skabe en ny lov, der samler forskel-
lige indsatser på beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet i 
et opgør mod juridisk silotænkning.

Sammenhængende Borgerforløb
Sammenhængende Borgerforløb (SB) har for alvor fået luft 
under vingerne, og der er nu forløb for, familier, unge og voksne 
med en rusmiddelproblematik samt borgere med erhvervet 
hjerneskade. I de Sammenhængende Borgerforløb samarbej-

der medarbejderne på tværs af fagcentre om at udarbejde én 
samlet handleplan sammen med borgeren. En helhedsoriente-
ret indsats, tæt samarbejde, faste mødesteder og få kontaktper-
soner gør det lettere for borgerne at navigere i det kommunale 
system og indsatserne kan igangsættes hurtigere. SB Familier 
har i 2018 afsluttet de første forløb. SB Ung har tilpasset to 
forskellige forløb til unge. De indsatser, der retter sig mod unge 
med behov for hjælp til at komme i gang med uddannelse og/
eller job, vil fra sommeren 2019 blive en del af arbejdet i en 
ny kommunal ungeindsats. SB Voksne har i januar etableret et 
fælles forløb til voksne borgere med en rusmiddelproblematik. 
Ligeledes er der i efteråret etableret et sammenhængende 
borgerforløb omkring borgere med erhvervet hjerneskade.
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Området omfatter omsorg af ældre borgere, kommunens pleje-
hjem og Hjemmeplejen.

”Politik for et værdigt ældreliv”
Kommunen har revideret ”Politik for et værdigt ældreliv” og ud-
arbejdet en tilhørende handleplan. Formålet med handleplanen 
er at pege på igangværende og nye indsatser, som skal bidrage 
til at indfri målsætningerne i politikken. Politikken sætter en 
fælles retning for kommunens samlede indsats på ældreom-
rådet de kommende år. Politikken består af fire målsætninger 
som tydeliggør, hvordan ældre borgere og deres pårørende skal 
opleve at blive mødt af rammer og indsatser, som bidrager til et 
godt og værdigt ældreliv. De fire målsætninger er:
• Mestring af eget hverdagsliv.
• Indflydelse og valgfrihed.
• Sammenhæng og tydelig kommunikation.
• Plads til pårørende og frivillige.

ØKONOMI
Plejehjemsområdet har tilsammen et årligt budget på 
233,7 mio. kr. Der er et forbrug på 241,6 mio. kr., hvilket 
svarer til et merforbrug på 7,9 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 232,9 mio. kr. er der 
et merforbrug på 8,6 mio. kr.

Hjemmeplejeområdet har et årligt budget på 171,4 mio. 
kr. Der er et forbrug på 220,1 mio. kr., hvilket svarer til et 
merforbrug på 48,7 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 205,9 mio. kr. er der 
et merforbrug på 14,2 mio. kr.

Det årlige budget til rehabilitering og genoptræning udgør 
42,0 mio. kr. Der er et forbrug på 42,8 mio. kr., hvilket svarer 
til et merforbrug på 0,8 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 41,7 mio. kr. er der 
et merforbrug på 1,1 mio. kr.

Plejehjem
I begyndelsen af januar 2018 havde kommunen udfordringer i 
forhold til at hjemtage kommunens færdigbehandlede borgere 
fra hospital. Dette var der flere årsager til, herunder pres på 
kapaciteten ift. plejehjemspladser og at efterspørgslen efter en 
plejehjemsplads er stigende. Kommunen har haft færre uden-
bys borgere på egne plejehjem end tidligere og det har blandt 
andet mindsket presset, men har ligeledes betydet en mindre 
indtægt for kommunen.

Kommunen har 461 plejehjemspladser fordelt på syv plejehjem. 
Kapaciteten på plejehjemspladser er meget presset. Plejebolig-
garantien på otte uger har været udfordret i 1. halvår, men det 
har været muligt i 2. halvår at overholde garantien. Kommunen 
har løbende været i gang med at afdække og iværksætte mulige 
løsninger til fremadrettet håndtering af perioder med kapaci-
tetsproblemer.

Hornbækhave - nyt plejehjem i Hornbæk
Etableringen af byggepladsen blev påbegyndt i august. Indflyt-
ningen vil ske i februar 2020. Plejehjemmets adresse er Halfdan 
Rasmussens Vej 1-3, 3100 Hornbæk. Det var et enigt navne-
udvalg, der ud af ca. 130 navneforslag, valgte det nye navn 
”Hornbækhave”. I det kommunale anlægsbudget er der afsat 
500.000 kr. til kunstnerisk udsmykning. Kommunen har ansøgt 
om tilskud fra Statens Kunstfond og Det Obelske Familiefond. 
Statens Kunstfond har tildelt 150.000 kr. til projektet og Det 
Obelske Familiefond har givet tilsagn om 206.000 kr. Der vil 
blive i alt 51 plejeboliger  - heraf er tre aflastningsboliger og en 
ægtepar bolig. Med de 51 pladser øges kapaciteten med fem 
pladser. 

Faste plejehjemslæger
Det er lykkedes at få faste plejehjemslæger tilknyttet alle 
kommunens plejehjem, dog stadig ikke med fuld dækning på 
to plejehjem. Formålet med faste plejehjemslæger er, at skabe 
større tryghed hos plejehjemsbeboerne og forebygge uhensigts-
mæssige indlæggelser og genindlæggelser. Dette skal opnås 
gennem et bedre samarbejde mellem de praktiserende læger 
og plejehjemspersonale samt en forbedring af den sundheds-
faglige behandling af beboerne. Ordningen er både en faglig og 
borgerrettet succes og mange af beboerne har skiftet praktise-
rende læge til den fast tilknyttede plejehjemslæge.

Klippekort på plejehjem
Indsatsen ”klippekort på plejehjem” har fungeret siden som-
meren 2017 og har været finansieret af nationale puljemidler. 
Fra og med budget 2019 er klippekortsordningen finansieret af 
bloktilskudsmidler. Formålet med indsatsen er at styrke bebo-
ernes livskvalitet og mulighed for fortsat at være herre i eget 
liv. Det handler om at give plejehjemsbeboerne bedre mulig-
hed i hverdagen for at imødekomme individuelle behov ved at 
afsætte tid til at gøre ting, som giver værdi for den enkelte. Alle 
beboere kan få op til 45 minutters klippekortstid om måneden 
samt to afklarende samtaler om året.
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Hjemmepleje
Hjemmeplejen varetager praktisk hjælp, personlig - og sygepleje 
for ca. 2.100 borgere. Ca. 160 borgere får deres ydelser leveret 
af en privat leverandør. 

Indsatsen ”Hverdagsrehabilitering” har omfattet både hverdags-
rehabilitering samt social- og mentalrehabilitering indeholdt 
servicelovsydelser. Dvs. personlig pleje, praktisk hjælp og mad-
service  - og sundhedslovsydelser, dvs. støttestrømper, medicin-
håndtering, kateter- og stomipleje.

Hjemmeplejens økonomi har været under pres, hvilket skyldes 
flere faktorer, bl.a. en stigning i plejebehovet, som følge af, at 
borgerne bliver udskrevet fra hospitalerne med mere komplek-
se plejebehov og dyrere indsatser. Herudover har faktorer som 
høj personaleomsætning, øget sygefravær og implementering af 
omsorgssystemet Nexus også haft indflydelse på merforbruget i 
Hjemmeplejen. 

Der er i efteråret blevet etableret en ny sygeplejeklinik til 
hjemmeboende borgere. Den nye sygeplejeklinik er etableret i 
Helsingørs Rehabiliterings- og Træningscenter og skal ses som et 
supplement til den kommunale sygepleje. På sigt forventes det 
at ca. 200 borgere kan visiteres til ydelser i sygeplejeklinikken. 
Et af formålene med den nye sygeplejeklinik er en optimeret 
behandling af borgere, og at det rette udstyr til sygepleje vil 
være samlet og tilstede i klinikken.

Hjemmeplejen flytter
Hjemmeplejen samler alle sine afdelinger og er flyttet til 
Klostermosevej i Helsingør Dagblads gamle lokaler. Her er der 
ombygget for 3,0 mio. kr. idet der er indrettet helt nye lokaler, 
vinduerne er udskiftet og tag og facade er isoleret og der er 
etableret ny ventilation for et sundt indeklima. Hjemmeplejen 
er flyttet ind i december. 

Demenshandlingsplanen ”Vi er fælles om demens”
I forbindelse med udmøntningen af kommunens demens-
handlingsplan ”Vi er fælles om demens”, som blev vedtaget i 
2017, er der igangsat initiativer til understøttelse af flere af de 
mål, der er beskrevet i demenshandlingsplanen. Der er blandt 
andet indgået et fælles kommunalt partnerskab med syv andre 
nordsjællandske kommuner om at sikre et ”Demensvenligt 
Nordsjælland”. Herunder er der startet tre projekter med fokus 
på at skabe viden om demens i civilsamfundet, at opbygge et 
aktivitets- og rådgivningscenter til både yngre og ældre borgere 
med demens og deres pårørende samt at etablere et fællesskab 
for yngre borgere med demens. Til understøttelse af demens-

handlingsplanens mål om løft af demensfaglige kompetencer i 
ældreplejen, har kommunen fået tilsagn om støtte på 5,8 mio. 
kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til udmøntning af Den Nationale 
Demenshandlingsplan. Støtten går til et praksisnært kompeten-
ceforløb, hvor medarbejdere og ledere med pleje- og omsorgs-
funktion opnår generalistniveau på demensområdet. I forløbet 
indgår læringsaktiviteter dels i form af formel uddannelse af 
fem og to dages kurser og dels i form af lærings- og transfer 
aktiviteter gennem bl.a. læringsaftaler, praksisnær vejledning 
og refleksionsmøder. Målgruppen er medarbejdere fordelt 
på SOSU, sygeplejersker, demenskoordinatorer, terapeuter, 
pædagoger og ledere. Konkret henvender projektet sig til 786 
medarbejdere og ledere. Forløbet blev igangsat i november og 
løber i hele 2019.

Mad og ernæring
Der er ansat en ernæringsfaglig konsulent, der skal bidrage til at 
sætte rammen for det fremtidige arbejde med ernæring, mad 
og måltider og at styrke ernæringsindsatsen på ældreområdet i 
kommunen. En samlet ernæringsindsats på ældreområdet skal 
bidrage til at opretholde den ældres funktionsevne og livskva-
litet, støtte den ældre i at leve et selvhjulpent liv så længe som 
muligt og komme sig efter et sygdomsforløb bedst muligt. 

Kommunen indførte i september Fritvalgsbevisordningen, for at 
sikre de ældre hjemmeboende borgere et frit valg af madleve-
randør. Der er fra 2019 bevilget nationale puljemidler til at styr-
ke den videre implementering af ordningen for fritvalgsbeviser 
på madservice.

Nyt omsorgssystem og ny dokumentationsmetode
Omsorgssystemet Nexus blev implementeret i sommeren. 
Samtidig med implementeringen overgik kommunen til den nye 
nationale dokumentationsmetode ”Fælles Sprog III”. Syste-
met skal sikre samspillet mellem myndighedsafdelingen og de 
enheder, som udfører arbejdet i samarbejde med borgerne. 
Borgeradgang til det nye system blev implementeret ved årets 
udgang. Her vil borgere og pårørende kunne logge på omsorgs-
systemet og se dokumentation for deres bevilligede ydelser. Sy-
stemet deles mellem Center for Særlig Social Indsats og Center 
for Sundhed og Omsorg, og giver dermed mulighed for en mere 
helhedsorienteret indsats på tværs af de to centre.

Rekruttering og fastholdelse
Kommunerne står i disse år overfor store rekrutteringsudfor-
dringer på sundheds- og ældreområdet, og dette har også 
præget situationen i kommunen i 2018. For at kunne arbejde 
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konstruktivt med disse udfordringer er der i september etable-
ret en Task Force gruppe bestående af repræsentanter fra alle 
enheder i Center for Sundhed og Omsorg samt ad hoc inddra-
gelse af andre relevante parter. Der er i dette regi bl.a arbejdet 
med nye tanker omkring fleksibel arbejdstid, konstruktive og 
kreative stillingsannoncer, etablering af internt vikarkorps, ny 
struktur for introduktion af medarbejdere samt initiativer til at 
tiltrække uddannelsessøgende, primært SOSU-elever.

Bedre bemanding
I Finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat midler til et løft af 
ældreområdet gennem bedre bemanding. Midlerne udmøntes 
som en statslig pulje i 2018-2021. Herefter overgår midlerne 
til bloktilskud. I april fik kommunen tilsagn om at få tilført 6,4 
mio. kr. til bedre bemanding i Hjemmeplejen og på plejehjem. 
Midlerne kan både anvendes til, at nuværende medarbejdere 
går op i tid og til, at nye medarbejdere ansættes. 

Brugerpanel 
Kommunen har i foråret 2018 etableret et brugerpanel på 
ældreområdet. Brugerpanelet har 10-20 deltagere, som repræ-
senterer de forskellige borgergrupper, som modtager ydelser 
på ældreområdet i kommunen samt deres pårørende. En af 
målsætningerne i kommunens ”Politik for et værdigt ældreliv” 
er, at borgere oplever kvalitet i deres pleje- og træningssitua-
tion. Formålet med brugerpanelet er at få et bedre og dybere 
indblik i, hvad der er vigtigt som borger, når man har behov for 
ældrepleje. Brugerpanelet skal have fokus på hele ældreom-
rådet. Rådgivning og idéudvikling sker således med blik på at 
skabe mere sammenhæng, kontinuitet og kvalitet i kommunens 
indsatser til borgerne. 

ÆLDRE- OG OMSORGSOMRÅDET
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Kobling af jobskabelse og beskæftigelsesindsats 
- på tværs af sundet
Der har løbende været afholdt mindre jobmatch arrangemen-
ter, hvor ledige får mulighed for at møde relevante virksomhe-
der, der har konkrete rekrutteringsbehov. Denne indsats har i 
vid omfang været organiseret i samarbejde med Helsingborgs 
Stad og Arbetsförmedlingen i Helsingborg. Endvidere blev den 
årlige HH-jobmesse afholdt i den 21. januar 2018 i samarbejde 
med Helsingborgs Stad som led i den fælles HH strategi og ud-
vikling af en sammenhængende region. Med udgangspunkt i de 
projekter, som Interreg (Interregionalt EU projekt) har bevilliget 
midler til, vil kommunen styrke samarbejdet med Helsingborgs 
Stad om et mere integreret arbejdsmarked i Øresundsregionen.

Mere kontakt, bedre service og flere fleksible 
serviceprodukter til virksomhederne
Der er etableret en arbejdsgruppe, der har fokus på at styrke 
samarbejdet i form af hurtigere og bedre service over for 
virksomhederne, bl.a. ved at understøtte virksomhedernes 
efterspørgsel efter arbejdskraft. 

Samarbejder ud over kommunegrænsen
Gennem samarbejdet i Nordsjælland Rekrutteringsservice kom 
der i 2018 11 i arbejde, mod 25 året før. Samarbejdet er ud fra 
virksomhedernes tilbagemeldinger smidiggjort ved, at der kun 
er en indgang til jobcentrene.

Jobcenteret har iværksat og vil iværksætte yderligere tilltag for 
at styrke virksomhedskontakten. Konsulenterne vil være mere 
opsøgende og arbejde mere ’salgsorienteret’ og systematisk 
med, at ledige bliver henvist til stillinger, der er opslået på 
Jobnet.dk. Virksomheder skal kende jobcenteret og have langt 
større tillid til, at der henvises arbejdskraft til ledige stillinger 
hurtigt og effektivt.

Sygemeldte borgere
Indsatsen i kommunen over for sygemeldte og potentielt 
sygemeldte borgere fremhæves og ligger relativt højt i må-
linger over kommunernes indsatser. Antallet af modtagere af 
sygedagpenge har været faldende over en årrække og er blevet 
yderligere styrket de sidste par år. Ved at sætte ind med fore-
byggende indsatser er sygefraværet, primært hos medarbejdere 
i kommunen, reduceret. Effekten af indsatsen i 2018 er den 
samme som i 2017, hvor 50 personer blevet raskmeldt og 30 
personer blev delvist raskmeldte. Herudover har en målrettet 
og fremrykket indsats været med til at mindske varigheden på 
forsørgelsesydelse og har hjulpet borgere positivt og hurtigere 
tilbage på arbejdsmarkedet. 

Det har samlet set været et godt år for beskæftigelsen i kommu-
nen. Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er faldet med 
4,9 pct. fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018. Det samlede fald 
i antallet af borgere på offentlig forsørgelse i kommunen er på 
2,6 pct. og er bedre end udviklingen i de kommuner, Helsingør 
Kommune normalt sammenlignes med på beskæftigelsesområ-
det (Klyngen). Det er primært antallet af a-dagpengemodtagere 
og kontanthjælpsmodtagere, der bidrager til faldet. I denne 
gruppe er antallet af ledige faldet med hhv. 8 pct. og 13 pct. År-
sagen til den positive udvikling på a-dagpengeområdet skal ses 
i den øget opmærksomhed på området, herunder øget fokus 
på en tidlig virksomhedsrettet indsats. Den positive udvikling 
på kontanthjælpsområdet skyldes primært en mere håndholdt 
indsats over for kontanthjælpsmodtagere, som blandt andet har 
været mulig, fordi Byrådet har bevilget yderligere ressourcer til 
indsatsen. Bruttoledighedsprocenten i september i kommunen 
på 3,7 pct., var lavere end landsgennemsnittet på 3,8 pct. Det 
er et fald i forhold til oktober 2017, hvor bruttoledigheden var 
4,1 pct. i kommunen (Kilde: star.dk). 

ØKONOMI
Beskæftigelses- og Uddannelsesområdet har et årligt bud-
get på i alt 502,9 mio. kr. Der er et forbrug på 475,7 mio. kr., 
hvilket svarer til et mindreforbrug på 27,2 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 478,9 mio. kr. er der 
et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Virksomhedsindsatsen
Virksomhedsindsatsen har været højt prioriteret i kommunen. 
Den tættere kontakt mellem kommunens virksomhedskonsulen-
ter og erhvervslivet har skabt et styrket gensidigt forpligtende 
samarbejde med kommunens virksomheder. Samarbejdet skal 
bidrage til, at virksomhederne får adgang til den efterspurgte 
arbejdskraft og jobcenteret får den viden, der er nødvendig for 
at få flere ledige ansat i forskellige typer job. 

Match projekt
Kommunen fik bevilget midler til et 2-årigt projekt, hvor formå-
let var at styrke jobcenterets indsats rettet mod virksomheder 
med rekrutteringsbehov, særligt med fokus på virksomheder, 
der efterspørger arbejdskraft inden for mangel og paradoksom-
råder. For de ledige borgere har projektet fokuseret på en mere 
målrettet opkvalificering gennem kurser og virksomhedsrettet 
aktivering og dermed på at styrke de ledige borgeres mulighe-
der for at komme i job. 

BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE
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Jobparate ledige 
Virksomhedsindsatsen har været omdrejningspunktet for 
indsatsen over for jobparate ledige. Kommunen har fået to 
ekstra bevillinger med det formål at hjælpe flere langtidsledige 
jobparate i ordinære job, ved at skabe flere kontakter og mulig-
heder på det private arbejdsmarked. Der anvendes et rekrutte-
ringsmødekoncept, hvor der er etableret et tættere samarbejde 
mellem jobcenteret, virksomhederne og borgeren. 

Der er i jobsamtalerne anvendt en mere brancherettet dialog 
med borgerne, hvor der er taget udgangspunkt i brancheprofi-
ler og branche tjekskemaer. Dialogen har været med til at sikre 
bedre og tydeligere CV’er, så ledige med de kompetencer, som 
virksomheden efterspørger, lettere og hurtigere kan udsøges.
Der er blevet afholdt jobdatingsmøder (mini jobmesse) i 
Jobcenteret, som har rettet sig til bestemte brancher inden for 
mangelområdet som f.eks. transport og SOSU området. 

I samarbejde med de øvrige nordsjællandske kommuner og 
Erhvervsskolen Nordsjælland, er der afholdt fælles uddannel-
sesforløb inden for mangelområder. Kommunen har fået 11 bor-
gere i ordinær beskæftigelse efter endt uddannelsesforløb.
Jobcenteret har fortsat samarbejde med nordsjællandske kom-
muner i Nordsjællands Rekrutterings Serviceregi NRS, som giver 
mulighed både til at rekruttere arbejdskraft til virksomhederne 
og til at matche jobs til de lediges kompetencer på tværs af 
kommunegrænser i Nordsjælland.

Aktivitetsparate ledige
Der har fra 2017 været og frem mod juni 2019 vil der være et 
særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats over for de 
aktivitetsparate borgere og herunder på den gruppe af borgere, 
der har været på kontanthjælp i mere end fem år. 

Kommunen har søgt midler igennem STAR (Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering) og har i perioden fået positivt 
tilsagn om at deltage i to projekter:

1.  Særlig Tilrettelagt Virksomhedsindsats (STV).
Målgruppen er både de aktivitetsparate borgere og borgere på 
ressourceforløb. Målet er at antallet af borgere i virksomheds-
rettet aktivering øges med minimum 20 pct. Projektet sluttede i 
december 2018 og desværre når kommunen ikke målet, da det 
har været sværere at få borgerene ud i virksomhedsplaceringer 
end forventet. Der arbejdes videre med at understøtte målet og 
indsatsen i 2019.

2. Flere skal med.
Målgruppen er borgere, der har modtaget kontanthjælp i fem 
år eller mere, og målet er, at 40 pct. af borgerne opnår hel 
eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet. Projektet løber fra 
efteråret 2017 til sommeren 2019. I alt er 31 pct. af gruppen 
kommet i virksomhedsrettede forløb, og det forventes at målet 
på 40 pct. nås fra marts 2019.

Flygtningeindsatsen 
Det er gået godt med flygtningeindsatsen. Antallet af flygtninge, 
der er kommet i selvforsørgelse og i virksomhedsrettede forløb 
er steget, og der er udsigt til en fortsat positiv udvikling. Ud af 
318 borgere er 171 borgere, svarende til 54 pct., kommet helt 
eller delvist i job eller uddannelse. Heraf er 158 kommet i job 
eller uddannelse inden 3-års perioden er udløbet. Der er fortsat 
en positiv udvikling i forhold til at få flygtninge i selvforsørgelse. 

UDDANNELSE

Ungeindsatsen
Målet med beskæftigelsesindsatsen for unge er, at unge mellem 
18 og 30 år skal begynde og gennemføre en ungdomsuddan-
nelse. De unge, der har en erhvervskompetencegivende ud-
dannelse skal hjælpes i beskæftigelse. Indsatsen har været en 
kombination af individuelle samtaler, uddannelsesafklarende 
forløb og en virksomhedsrettet indsats.

Antallet af fuldtidspersoner, der modtager uddannelseshjælp er 
steget marginalt (1 pct.) fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018. 
Forventningen til indsatsen var, at der opnås et fald i antallet af 
unge med 5 pct. i perioden 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018. 
Dette mål nås ikke, men der ses et væsentligt fald i antallet i 
perioden juni til september, hvor antallet falder fra 411 perso-
ner til 377 personer, hvilket svarer til et fald på 9 pct. Der gøres 
en stor indsats for at fortsætte den positive udvikling der ses 
i perioden juni og september, og ungeindsatsen har og får ge-
nerelt større fokus med udviklingen og indsatsen omkring den 
kommunale tværgående ungeindsats.

Den virksomhedsrettede indsats i jobcenteret har fået stadig 
større betydning i den aktive ungeindsats. Dette både i forhold 
til at få afklaret den unge i forhold til at træffe det rigtige 
studievalg, give den unge selvtillid i forhold til at komme ud på 
arbejdsmarkedet, få den unge ud af kriminalitet og i forhold til 
adgang til elevpladser og uddannelsespraktikker. 

BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE
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BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE

Det Sammenhængende Borgerforløb for unge med fokus på 
overgangen fra ung til voksen blev iværksat i 2017. Der er et 
potentiale i at styrke indsatsen, når en udsat ung nærmer sig 
overgangen til at være voksen. Denne overgang er præget af 
mange forskellige elementer, hvor flere forskellige centre kan 
være involveret i at overdrage og overtage arbejdet med den 
unge. Status på arbejdet er, at samarbejdet mellem de forskelli-
ge involverede centre er i gang, og der er gjort en del erfaringer 
med, hvordan samarbejdet kan etableres, herunder snitflader 
mellem de forskellige centre, hvilke borger, der kan profitere 
af indsatsen. Denne indsats fortsættes og videreudvikles i den 
kommunale ungeindsats.

Forberedende Grunduddannelse FGU 
Folketinget vedtog i 2017, at en række af de nuværende for-
beredende tilbud skal lægges sammen til en ny Forberedende 
Grunduddannelse (FGU). Den nye Forberedende Grunduddan-
nelse skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og 
socialt at gennemføre enten en erhvervsuddannelse eller en 
anden ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejds-
markedet. Helsingør By skal huse en af de nye FGU-institutioner, 
der dækker Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner. 
Kommunen varetager sekretariatets betjeningen af institutio-
nens bestyrelsen. FGU-institutionen åbner den 1. august 2019.

Læreruddannelsen i Helsingør
Fra sommeren 2018 har det været muligt at læse til lærer i Hel-
singør. Det er muligt at læse de første to år af uddannelsen på 
Uddannelsesstation Helsingør, som har til huse på Kulturværf-
tet. At læreruddannelsen nu kan tages i Helsingør er resultatet 
af regeringens plan ’Bedre Balance’.

Plan for mere erhvervsuddannelse
Nationalt og i kommunen arbejdes der efter en målsætning om 
at 25 pct. af en ungdomsårgang i 2020 skal tage en erhvervsud-
dannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. I 2018 valgte 15 pct. 
af de unge i kommunen en erhvervsfaglig uddannelse direkte 
efter 9. og 10. klasse. Byrådet har på den baggrund vedtaget en 
plan, der skal få flere i kommunen til at tage en erhvervsuddan-
nelse. Byrådet har afsat 200.000 kr. i budgettet til udvikling af 
erhvervssporet i folkeskolernes Åben skole. Indsatsen skal bl.a. 
sætte fokus på, hvordan flere unge kan motiveres til at tage en 
erhvervsuddannelse gennem en række initiativer, herunder en 
gentænkning af folkeskolernes erhvervspraktik, omlægning af 
erhvervsuddannelsesvejledningen og et øget erhvervsfokus i fol-
keskolernes Åben Skole. Derudover arbejdes der for at få flere 
erhvervsuddannelser til kommunen.
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HELSINGØR KOMMUNES BEREDSKAB

Efter beredskabet blev hjemtaget den 1. juni 2016, har Helsin-
gør Kommunes Beredskab og Nordsjællands Brandskole fortsat 
deres myndigheds- og serviceopgaver. Beredskabet er økono-
misk opdelt i et myndighedsområde og brandskoleområde. 
Beredskabet har igennem hele året haft fokus på økonomisty-
ring med baggrund i beredskabets første samlede årshjul for 
økonomien i beredskabet. 

Det samlede beredskab
Serviceniveauet for Helsingør Kommunes Beredskab er forank-
ret i den Risikobasserede Dimensioneringsplan for Helsingør 
Kommunes Beredskab, som blev implementeret i efteråret 
2016. 

Beredskabet har udskiftet nødvendige sikkerhedsudstyr og 
materiel løbende, herunder to udrykningskøretøjer som havde 
tjent beredskabet i over 20 år.

Borgerne bliver serviceret fra fire brandstationer (Helsingør, 
Espergærde, Tikøb og Hornbæk). Vagthavende Indsatsleder 
betjener borgerne i hele kommunens område og med udkørsel 
fra Helsingør.

Beredskabet har gennemført hvervekampagner fordi der mang-
ler deltidsbrandfolk på stationsområderne. Det er lykkedes, at 
skaffe otte nye deltidsansatte brandfolk til fordeling på stati-
onerne, hvilket styrker det daglige beredskab så det opfylder 
serviceniveauet. 

Beredskabets ubemandede vagtcentral er blevet forbedret og 
opgraderet med det nødvendige kryptering udstyr. Vagtcen-
tralen modtager alarmeringer fra alarmopkald 112 og sender 
signalerne videre til vores brandstationer og brandfolk. Vagtcen-
tralen betjener i dagtiden ud- og indkoblinger af de automatiske 
brandalarmeringsanlæg som skal serviceres ude ved de kommu-
nale institutioner og private virksomheder.  

I forbindelse med det forebyggende arbejde, gennemføres 
der brandsyn på alle brandsynspligtige objekter i kommunen. 
Der ydes løbende konsulentbistand i en lang række sager 
med brandtekniske forhold til kommunens byggeafdeling. Der 
udarbejdes en lang række engangstilladelser i forbindelse med 
midlertidig overnatning og fyrværkeritilladelser m.m. I løbet af 
året blev der sat fokus på forebyggelse af brand hos ældre pleje-
krævende i eget hjem. 

Nordsjællands Brandskole
Brandskolen gennemførte en lang række sikkerhedsuddannelser 
for kommunens ansatte, samt beredskabernes brandfolk i de 
Nordsjællandske beredskabers områder. Brandskolen uddan-
nede også medarbejdere i brandbekæmpelse til søs inden for 
søfartsbranchen. Brandskolen var som i tidligere år, en del af 
H2O camp og medvirkede i den forbindelse med førstehjælp-
sundervisning af 400 elever.

Brandskolen gennemførte sikkerhedsundervisning for alle 8. 
klasser i kommunen. Undervisningen fokuserede på sikkerhe-
den i forsamlingslokaler (diskoteker, klublokaler, haller) og hvor-
dan man skal agere i nødsituationer, hvis der pludselig opstår 
brand eller røgudvikling.  

Brandskolen fik i starten af året foretaget store miljøforbedrin-
ger i forbindelse med opsamling af spildevand og opsamling af 
overfladevand på brandskolens område.

Ny hal og betonplader i terræn på Brandskolen
En ombygning på Brandskolen startede i november og bidrager 
med miljømæssige forbedringer. Der ombygges for 2,8 mio. kr. 
og bruges yderlige 1,7 mio. kr. til miljøtiltag. Byggeriet afsluttes i 
efteråret 2019, hvor Brandskolen kan tage deres egen opbeva-
ringshal i brug.

ØKONOMI
Beredskabet har et årligt budget på i alt 12,1 mio. kr. 
Der er et forbrug på 11,9 mio. kr., hvilket svarer til et 
mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 12,1 mio. kr. er der 
et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.



ÅRSBERETNING 2018 I  SIDE 41



SIDE 42 I  ÅRSBERETNING 2018 

DIGITALISERING OG ROBOTTER

Robotterne er sat på arbejde i kommunen
Robotteknologien indtog de danske kommuner herunder også 
Helsingør. Det er ikke fysiske robotter, kommunen arbejder 
med, men såkaldte softwarerobotter. Der er ved udgangen 
af året fire softwarerobotter på arbejde. Kommunen har et 
katalog, som lige nu indeholder 60 ideer til arbejdsgange, som 
eventuelt kan automatiseres, og der kommer stadig flere til. 
Robotterne løser udelukkende rutineprægede administrative 
opgaver, som ikke kræver en menneskelig vurdering. Målet er, 
at softwarerobotterne kan frigøre tid hos medarbejderne sva-
rende til fem fuldtidsmedarbejdere som svarer til en effektivise-
ringsgevinst på cirka 2,0 mio. kr. årligt fra udgangen af 2021.
Kommunen har også udviklet en såkaldt chatbot, kaldet Hel-
singørbot. Det er en softwarerobot, som ved hjælp af kunstig 
intelligens kan oplæres til for eksempel at svare på spørgsmål. 
Man kan møde chatbotten på kommunens hjemmeside, hvor 
den svarer på generelle spørgsmål om byggesagsbehandling. 
Målet er, at den med tiden kan aflaste byggesagsbehandlerne, 
så sagsbehandlingstiden på byggeansøgninger forkortes og 
borgerne får en bedre serviceoplevelse.

Fordelen ved softwarerobotter er, at de arbejder hurtigere end 
mennesker. De udfører altid opgaverne korrekt, hvis de er rigtigt 
programmeret. De arbejder hele døgnet, og så er de forholdsvis 
billige i drift.

IT-support på skoleområdet
Der har været ønske om, at IT-supportere var mere til stede på 
skolerne ift. at yde hjælp til lærere og elever. Da ressourcer-
ne ikke rækker til at være mere til stede, blev der udviklet en 
supportskoleboks til eleverne på Skolen ved Rønnebær Allé. 
Via skoleboksen kan elever og lærere få direkte support fra 
servicedesken med lyd og billede alle ugens dage i åbningsti-
den. Hvis problemet ikke kan løses, afleverer eleven sin PC i en 
dertil indrettet postkasse, som servicedisken på Prøvestenen 
kan fjernstyre og derved åbne, så eleven kan få en ny PC. Skole-
boksen testes og forbedres med henblik på eventuelt at udvide 
ordningen til flere skoler. 

IT-sikkerhed
Arbejdet med Databeskyttelsesforordningen (GDPR) har især 
fyldt meget på IT-sikkerhedsområdet, der i samarbejde med 
Team Jura har været rundt i hele kommunen for at fortælle om, 
hvordan medarbejderne skal leve op til forordningen. Arbejds-
mængden med GDPR har været massiv og fortsætter løbende.

STYRKET BORGERSERVICE

Tidsbestilling 
Der blev indført obligatorisk tidsbestilling på flere ydelser i 
Borgerservice, primært til pas og kørekort, hvor der er store 
sæsonudsving. Det har betydet, at der har været borgere, der 
er gået med uforrettet sag de dage, hvor alle tider har væ-
ret booket på forhånd, men der har været stor forståelse for 
denne nye praksis. Måske væsentligst af alt så er ventetiden i 
Borgerservice blevet markant kortere efter indførelse af denne 
løsning. Successen fra pas og kørekort er blevet brugt til steder 
i Borgerservice, således der nu er obligatorisk tidsbestilling i 
Folkeregistret, Boligkontoret og til NemID. På byggesagsbehand-
lingsområdet er der indført mulighed for at booke tid hos en 
byggesagsbehandler.

Ejendomsskat 
Opkrævningen i Borgerservice har overtaget opgaven omkring 
ejendomsskattebilletten, grundskyld, vurderinger m.v. fra 
Center for By, Land og Vand i slutningen af 2017. Dette giver 
god mening, da Opkrævningen nu både har indberetningen og 
opkrævningen. Ejendomsskat er en ikke uvæsentlig indtægt for 
kommunen på ca. 600,0 mio. kr. årligt. Kommunen har indtil nu 
nedbragt borgeres og virksomheders gæld til knap 2,0 mio. kr.

Styrket borgerkontakt
Kommunen har fokus på at arbejde med indsatser, der un-
derstøtter den generelle borgertilfredshed ift. kommunens 
opgaveløsning. Fokus er at udvikle medarbejdernes kompe-
tencer, så de i endnu højere grad understøtter en god dialog 
med borgerne og derigennem øger borgenes tilfredshed. Som 
en del af kompetenceudviklingen af kommunens ansatte har 
kommunen gode erfaringer med læringsforløbet ”Styrket bor-
gerkontakt” som gennemføres under COK  - Center for Offentlig 
Kompetenceudvikling. De allerede gennemførte forløb for to 
centre i kommunen har medvirket til en endnu højere grad af 
professionalisme i tilgangen til borgersamtaler med øget fokus 
på kommunikation og en forbedret håndtering af konfliktfyldte 
samtaler. Der gennemføres i 2019 tre forløb for yderligere to 
centre i kommunen.

ØKONOMI

Implementering af NemØkonomi 
Kommunen har implementeret økonomistyringsværktøjet Nem-
Økonomi som supplement til økonomiopfølgningen i økono-
misystemet Opus. Det helt overordnede formål med imple-
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menteringen af NemØkonomi var at styrke økonomistyringen i 
kommunen. Det har siden september været obligatorisk for alle 
enheder i kommunen at anvende værktøjet til deres økonomi-
opfølgning. Enhederne skal således løbende foretage deres 
disponeringer og angive deres skøn på det forventede regn-
skabsresultat i NemØkonomi. Sideløbende med implementerin-
gen af NemØkonomi er der blevet implementeret en række nye 
økonomistyringstiltag, der bl.a. omhandler månedlige afrappor-
teringer til direktion og politiske udvalg. Disse afrapporteringer 
er baseret på enhedernes økonomiopfølgning i NemØkonomi. 

Arealoptimering
Det er projektets formål at optimere og effektivisere kommu-
nens ejendomsportefølje, således at kommunen tilbyder de 
rigtige m² til det rigtige brug, og bygningerne derved skaber 
nytteværdi for brugere og borgere. Kommunen har fokus på 
kvalitet frem for kvantitet. Multifunktionel og øget anvendelse 
skal være med til at skabe levende bygninger, der giver samling, 
tryghed og ejerskab i de enkelte lokalområder. Flere aktivite-
ter rummes på færre m² ved at bygningerne anvendes flere 
timer i døgnet. Dele af bygninger frigøres til andre aktiviteter 
og hele bygninger frigøres til enten opsigelse eller salg. Salg af 
kommunale ejendomme sker ud fra en strategisk planlægning, 
hvor bl.a. byudvikling tænkes ind. Det var planen at projektet 
skulle løbe over fire år, men er efterfølgende blevet forlænget til 
ultimo 2020 hvad angår mål for salgsindtægter. 

Resultater for salg af ejendomme
Projektets mål for 2018 var salg for 25,0 mio. kr. Målet var 
opfyldt på forhånd, da 2017 målet blev overrealiseret med 33,0 
mio. kr. Dog er der i 2018 alligevel solgt ejendomme for 8,0 mio. 
kr. Det samlede salg for 2016-2018 er på 92,0 mio. kr. Projektets 
målsætning er, at der skal sælges ejendomme for i alt 126,0 
mio. kr.

Resultater for driftsbesparelser
Budgettet for driftsbesparelser var 4,0 mio. kr. og er realiseret 
med 3,7 mio. kr. Det samlede mål for hele projektet på driftsbe-
sparelser er på 14,0 mio. kr. Samlede besparelser for 2016-
2018 er på 7,3 mio. kr. Det er realistisk, at der findes yderligere 
driftsbesparelser i 2019 for 1,0 mio. kr. Det samlede mål bliver 
dog ikke opfyldt, da flere salg har været grundsalg, hvor der ikke 
har været driftsbesparelser og at budget fra flere ejendomme 
bliver rykket med videre til en ny lokation. Det har vist sig, at 
det er opsigelse af eksterne lejemål, der absolut giver de største 
driftsbesparelser, f.eks. opsigelse af Uddannelseshuset Monte-
bello på Gurrevej.

Resultater for reduktion af bygningsmassen
Bygningsmassen er blevet reduceret med 3.950 m². Samlet 
set i projektet er der indtil nu reduceret bygningsmasse med 
ca. 15.000 m², hvilket svarer til at kommunen nu har 5,9 m² pr. 
borger. Det samlede mål er at komme ned på 5,5 m² pr. borger. 
Målet er at bygningsmassen skal reduceres med i alt 40.000 m².

PLANOMRÅDE

Ny byggelovgivning
Pr. 1. januar 2018 trådte det nye Bygningsreglement BR18 i 
kraft, med effektuering 1. juli, således at alle byggeansøgninger 
nu behandles efter de nye regler. De nye bestemmelser inde-
holder en overordnet vision om, at flere dele af byggelovens 
bestemmelser skal lægges ud til certificerede private rådgivere, 
og der stilles samtidig øgede dokumentationskrav til bygherre 
selv. Da der endnu ikke er udpegede nogen certificerede rådgi-
vere i Danmark er det stadig kommunerne, som skal påse hele 
byggesagsbehandlingen frem til udgangen af 2020. De nye be-
stemmelser, kombineret med en øget sagsmængde medfører i 
øjeblikket en stigende sagsbehandlingstid inden for byggesager.
 
Byudvikling og Geodata
En ny planportal ” Plandata”, understøtter digitale planer og 
danner grundlag for den fremtidige ejendomsvurdering. Forud 
for lanceringen af den nye portal er alle gældende planer digita-
liseret og kvalitetssikret. I forbindelse med Kommuneplan 2018 
er der arbejdet med etablering af en ny planportal på kommu-
nens hjemmeside, hvor borgerne kan se, hvilke planer, der er på 
vej, i høring og vedtaget. Portalen indeholder et høringsmodul, 
hvor borgerne både kan skrive og læse andres bemærkninger til 
planer i offentlig høring. Planportalen skal dermed sikre større 
gennemsigtighed i planlægningsarbejdet. Den nye portal lance-
res med kommuneplanen og udbygges løbende med lokalpla-
ner og sektorplaner.

                 
UDBUD

Kommunen sparer igen i år penge på indkøb og udbud
Kommunen har i tråd med tidligere år indgået nye centrale ind-
købsaftaler, foretaget udbud på nye områder samt gennemført 
genudbud af eksisterende aftaler. Udbudsforretninger sikrer, at 
kommunen får den ønskede kvalitet til konkurrencedygtige pri-
ser. Besparelserne er p.t. beregnet til ca. 62,0 mio. kr. akkumu-
leret i aftalernes løbetid. Hertil kommer yderligere besparelser 
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på aftaler, der afventer udarbejdelse af besparelsesberegninger. 
Aftalerne er indgået i eget kommunalt regi, gennem samarbej-
det i IN (Indkøbsfællesskab Nordsjælland) eller indkøbsorganisa-
tionen SKI.  

Fokus på kontraktstyring
Der har været særligt fokus på kontraktstyring af de mere end 
200 aftaler og i den forbindelse er en række enheder besøgt. 
Indsatsen har vist, at det kan betale sig at arbejde målrettet 
med kontraktstyring, hvilket bl.a. betyder at det sikres, at kom-
munen får de aftalte ydelser og/eller kræver tilbagebetaling, 
hvis det aftalte ikke leveres. Fremadrettet vil der fortsat være 
fokus på kontraktstyring og implementering af dette i organisa-
tionen.

Dialog med leverandørerne og erhvervsforeningerne
Løbende dialog med mulige leverandører og erhvervsforeninger 
har igen i år været i fokus. Der blev derfor i foråret afholdt leve-
randørmøder for blandt andet lokale håndværkere og firmaer, 
der tilbyder levering af varer- og tjenesteydelser. Derudover 
har der været afholdt møder med erhvervsforeningerne om 
bl.a. implementeringen af leverandørlister, som også kom til at 
omfatte tjenesteydelser.

ØKONOMI
Administrationen har et årligt budget på 479,1 mio. kr. 
Der er et forbrug på 467,4 mio. kr., hvilket svarer til et 
mindreforbrug på 11,7 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 479,6 mio. kr. er der 
et mindreforbrug på 12,1 mio. kr.

Ejendomme og Bygningsforbedring har et årligt budget på 
178,5 mio. kr. Der er et forbrug på 167,3 mio. kr., hvilket 
svarer til et mindreforbrug på 11,2 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 169,1 mio. kr. er der 
et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
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Kommunens erhvervsindsats dækker over flere fokusområder, 
der alle skal understøtte visionen om gode vilkår for at drive 
virksomhed. Byrådets mål er bl.a. at der sker en stigning i antal 
jobs inden for kommunens styrkepositioner, en stærk placering 
indenfor iværksætteri samt et godt omdømme blandt virksom-
heder.

ØKONOMI
Erhvervsområdet har et årligt budget på 4,2 mio. kr. 
Der er et forbrug på 3,4 mio. kr., hvilket svarer til et 
mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
I forhold til korrigeret budget på i alt 4,8 mio. kr. er der et 
mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

God dialog med erhvervslivet 
Dialog med erhvervslivet har også i 2018 haft højeste prioritet. 
Både erhvervskonsulenter og borgmester har været på en lang 
række virksomhedsbesøg, ligesom der er afholdt en række 
møder for erhvervslivet, herunder velkomstmøde for nye virk-
somheder, leverandørmøde for bl.a. de lokale håndværkere og 
firmaer, en jobmesse, møde for byggebranchen, en SMV-kon-
ference (Små og Mellemstore Virksomheder) samt en række 
møder med kommunens erhvervsforeninger og for tredje år i 
træk en nytårskur for erhvervslivet med 350 deltagere.

One Stop Erhverv  - en hotline for virksomheder  - gør det let at 
få råd og vejledning om muligheder for placering af sin virksom-
hed, tilladelser, godkendelser, salg af kommunale ejendomme 
m.m. I årets løb har der været ca. 120 henvendelser.  

Iværksætteri på dagsordenen
Iværksætteri er et af de store fokusområder i kommunens 
erhvervsindsats. Der er derfor mange forskellige tilbud til vores 
iværksættere, bl.a. gratis rådgivning og vækstvejledning, kurser 
for iværksættere, og iværksættercafe en gang om måneden 
med ca. 200 deltagere. Der er etableret et mentorkorps af erfar-
ne erhvervsledere, så iværksættere kan få hjælp og sparring til 
at drive og udvikle deres virksomhed med hjælp fra en erfaren 
virksomhedsejer. Derudover har 60 iværksættere modtaget 1:1 
vejledning gennem de tilbud, som tilbydes i samarbejde med 
Iværksætterhuset. Antallet af nystartede virksomheder har væ-
ret stigende over årene, og antallet af nystartede virksomheder 
pr. 1.000 indbyggere ligger i landets øverste tredjedel. Mere end 
400 nye virksomheder starter hvert år ny virksomhed i kommu-
nen og efter tre år er mere end 50 pct. af disse virksomheder 
stadig aktive. 

Etnisk iværksætteri
Projektet ”Etnisk Iværksætteri” er en særlig målrettet indsats 
for at få nydanskere til at starte egen virksomhed og dermed 
gå fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse ved at starte egen 
virksomhed. Indsatsen har resulteret i, at fem nye virksomheder 
er blevet etableret i løbet af året. Projektet har derudover som 
positive sideeffekter, styrket deltagernes job- og uddannelses-
parathed, samt øget deres motivation for at deltage i aktivering 
og praktik. Ud over de deltagere der har startet egen virksom-
hed, er flere deltagere enten kommet i almindeligt job eller 
startet på en SU-berettiget uddannelse.

Levende bymidte
Nye købs- og forbrugstendenser med stigende e-handel og en 
svag svensk krone er en udfordring for detailhandlen i Helsingør 
By. For at fastholde og udvikle Helsingør By som en levende 
handels- og kulturby blev der etableret et samarbejdsforum 
med deltagelse af alle interessenter i byen inkl. butikker, liberalt 
erhverv, grundejere, foreninger og kommunen. Samarbejdsfo-
rummet sigter mod at skabe en endnu mere attraktiv, sammen-
hængende og oplevelsesbaseret bymidte. I alt har 26 private 
aktører deltaget i en eller flere af møderne. For at understøtte 
samarbejdsforummet er der udarbejdet en detailhandelsanaly-
se, en by analyse samt en kundeanalyse. Analyserne undersøger 
kundegrundlag, handelsbalance, butiksstørrelser og placering af 
butikker samt oplevede kvaliteter og mangler m.v.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET
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De nedenstående afsnit omfatter en detaljeret gennemgang af Helsingør Kommunes regnskabsopgørelse samt finansieringsoversigt.

SKATTEFINANSIERET OMRÅDE (REGNSKABSOPGØRELSE)
INDTÆGTER FRA SKATTER OG UDLIGNINGER
Skatteindtægter, tilskud og udligning inkl. momsudligning, gav en samlet indtægt i regnskabet på 4.127,5 mio. kr.
Der var oprindeligt budgetteret med indtægter på 4.172,5 mio. kr. og regnskabet blev dermed 45,0 mio. kr. lavere end forventet. 
Forklaringen på de lavere indtægter er resultatet af flere bevægelser på skat, tilskud og udligning.

Især to forhold betød at indtægterne fra skat, tilskud og udligning blev 45,0 mio. kr. lavere. For det første betød en større midtvejs-
regulering fra Økonomiaftalen, at indtægterne fra tilskud - og udligning blev 34,9 mio. kr. lavere end forventet. For det andet modtog 
kommunen i 2018 en større efterregulering på 12,6 mio. kr. (udgift) vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusbehand-
ling).

Skatter
Byrådet valgte i 2018 statsgaranti som skattegrundlag, hvilket betyder, at de budgetterede indtægter stort set er lig den reelle 
indtægt. Kommunens skatteindtægter består af kommunal indkomstskat, grundskyld, dækningsafgift, selskabsskat og andre skatter. 
Tilskud og udligning består af beskæftigelsestilskud og andre tilskud. 

Der var i 2018 budgetteret med indtægter fra skat på i alt 3.600,2 mio. kr. og regnskabet endte på 3.600,0 mio. kr. Afvigelsen på 0,2 
mio. kr. skyldes flere mindre modsatrettede afvigelser. Indtægterne fra grundskyld og dækningsafgift blev samlet 1,1 mio. kr. mindre 
end budgetlagt. Omvendt blev indtægterne fra personskat og andre skatter lidt højere end budgetlag, og samlet gav det en afvigelse 
på 0,2 mio. kr. 

Tilskud, udligning og momsudligning
De samlede indtægter fra tilskud- og udligning var budgetteret til 572,3 mio. kr., men regnskabet blev på 524,8 mio. kr. hvilket var 
47,5 mio. kr. lavere. Årsagen var de to ovenfor nævnte forhold, Økonomiaftalens midtvejsregulering af tilskud- og udligningsbeløbe-
ne for 2018, samt en efterregulering vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering for året 2017. Midtvejsreguleringen betød, at 
indtægterne fra tilskud- og udligning skulle nedskrives med samlet 34,9 mio. kr. 

Den primære årsag var de positive økonomiske konjunkturer i 2018, der betød at udgifterne til aktivering og beskæftigelse skønnedes 
mindre, yderligere var pris- og lønstigningen lavere end forventet. Beskæftigelsestilskuddet blev nedreguleret med 8,3 mio. kr. og 
selve tilskud- og tilskudsbeløbene med 26,6 mio. kr.

Derudover modtog kommunen i 2018 en større efterregulering (udgift) på 12,6 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering 
(sygehusbehandling). Forklaringen var, at udgifterne på området i 2017 var blevet lavere end det aftalte niveau i 2017, og de ekstra 
indtægter der var udbetalt i 2017 skulle derfor tilbagebetales til region og stat. Momsudligningen består af de indtægter, som kommu-
nen får fra staten vedrørende momsrefusionen samt korrektion af manglende momsrefusion fra tidligere år. Momsudligning udgør en 
indtægt på 2,7 mio. kr.  

Mio. kr. Oprindeligt 
budget

Tillægs- 
bevillinger

Korrigeret 
budget

Regnskab
2018

Kommunal indkomstskat -2.970,3 -0,8 -2.971,1 -2.971,1

Grundskyld -533,7 0,0 -533,7 -533,2

Selskabsskat -63,0 0,0 -63,0 -63,0

Dækningsafgift -19,3 0,0 -19,3 -18,7

Andre skatter -13,9 0,0 -13,9 -14,0

Skatter i alt -3.600,2 -0,8 -3.601,0 -3.600,0

Tilskud og udligning -404,4 1,0 -377,8 -365,2

Andre tilskud -60,5 0,0 -60,5 -60,5

Beskæftigelsestilskud -107,4 6,9 -99,1 -99,1

Tilskud og udligning i alt -572,3 34,9 -537,4 -524,8

Momsudligning 0,0 0,0 0,0 -2,7

Indtægter i alt -4.172,5 34,1 -4.138,4 -4.127,5

(-) angiver merindtægter/mindreforbrug  (+) angiver mindreindtægter/merforbrug

TABEL 4. INDTÆGTER

VURDERING AF REGNSKAB
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DRIFTSUDGIFTER
På driftsområdet, som omfatter det rammestyrede (servicedrift) og det ikke-rammestyrede område, er resultatet et forbrug på 
3.965,9 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget på 3.975,0 mio. kr. er forbruget 9,1 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. Der er 
givet tillægsbevillinger netto på i alt 34,9 mio. kr., hvoraf 3,7 mio. kr. omfatter overførsler (ekskl. indefrosne midler) fra tidligere år og 
2,9 mio. kr. omfatter uforbrugte indefrosne midler. Heri indgår negative tillægsbevillinger på følgende udvalg:
• 0,7 mio. kr. til Kultur- og Turismeudvalget, hvilket skyldes negative driftsoverførsler fra 2017.
• 2,4 mio. kr. til Idræts- og Fritidsudvalget der primært vedrører negative overførsler fra 2017.
•  22,8 mio. kr. til Børn- og Uddannelsesudvalget der primært vedrører negative driftsoverførsler fra 2017 samt merforbrug på skolerne.
•  20,9 mio. kr. til Social- og Beskæftigelsesudvalget grundet nedgang i overførselsindkomster.
•  Der ligger en pulje på Økonomiudvalget på 28,0 mio. kr. til at dække uforudsete servicedriftsudgifter. Puljen er flyttet fra Økonomi-

udvalget og fordelt ud på udvalgte fagudvalg.
Samt positive tillægsbevillinger på følgende udvalg:
•  0,2 mio. kr. til By-, Plan- og Miljøudvalget hvilket primært vedrører positive driftsoverførsler fra 2017.
•  40,1 mio. kr. til Omsorgs- og Sundhedsudvalget der vedrører overførte midler på 14,0 mio. kr. fra servicedriftspuljen samt aktivitets-

afregning til Hjemmeplejen med 27,5 mio. kr. og de private leverandører med 6,0 mio. kr. 

I forhold til korrigeret budget, hvor der blev budgetteret med 3.940,1 mio. kr., er merforbruget på 25,8 mio. kr. 

Udvalg Oprindeligt 
budget

Tillægs- 
bevillinger

Korrigeret 
budget

Regnskab 
2018

By-, Plan- og Miljøudvalget 131,0 0,2 131,2 124,2

Kultur- og Turismeudvalget 84,0 -0,7 83,2 82,5

Idræts- og Fritidsudvalget 43,0 -2,4 40,6 41,3

Børne- og Uddannelsesudvalget 1.065,9 -22,8 1.043,0 1.060,1

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 824,6 40,1 864,7 886,2

Social- og Beskæftigelsesudvalget 1.119,6 -20,9 1.098,7 1.113,0

Økonomiudvalget 707,0 -28,3 678,6 658,6

Driftsområdet i alt 3.975,0 -34,9 3.940,1 3.965,9

(-) angiver merindtægter/mindreforbrug (+) angiver mindreindtægter/merforbrug.

TABEL 5. DRIFTSUDGIFTER 

VURDERING AF REGNSKAB

RENTER
Kommunen havde samlet set en merindtægt på 28,6 mio. kr. på renter, som følge af færre renteudgifter på kommunens lån samt 
provenu ved salg af HMN på 23,2 mio. kr. efter afgift. Salget af HMN naturgas gav et provenu på 29,0 mio. kr. i 2018. Reglerne om 
udbetaling af provenu betyder, at kommunen skal deponere 80 pct. af beløbet samt betale 20 pct. i afgift. Der blev derfor deponeret 
23,2 mio. kr. i 2018 og frigivelser heraf påbegyndes i 2019.

Renterne på lån udviklede sig anderledes end forudsat i budget 2018, da kommunen ikke havde budgetteret med negative renter for 
at kunne modstå en eventuel rentestigning. Kommunen havde bl.a. negative renteudgifter på et variabelt lån, der udgør lidt mindre 
end 50 pct. af porteføljen og lavere renter end budgetteret på den del af låneporteføljen, der består af lån med renteloft. Renteudgif-
ten vedrørende den langfristede gæld blev 4,7 mio. kr. lavere end forventet.

Merindtægten på 1,6 mio. kr. til den budgetterede garantiprovision skyldes bl.a., at Helsingør Kraftvarmeværk har trukket på deres 
byggekredit i 2018. Der betales kun garantiprovision af den del af byggekreditten, der udnyttes. Ligeledes har Forsyning Helsingør 
trukket på kreditten, der blev godkendt i Byrådet november 2016 til etablering af driftscenter på Energivej.

Der er realiseret nettorenteindtægter på 30,5 mio. kr. Resultatet er således 28,6 mio. kr. bedre end den budgetterede nettoindtægt 
på 1,9 mio. kr. på rentekontoen, jf. tabel 6.
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ANLÆG
Kommunen har gennem flere år udskudt anlægsprojekter og har dermed haft store anlægsoverførsler ved hver årsafslutning. Det sto-
re efterslæb er nu blevet indhentet således, at kommunen har fået anlagt de anlæg der har været planlagt fra tidligere regnskabsår. 
Udover at det store efterslæb er indhentet har der været udfordringer for anlægsprojekterne med at overholde anlægsbevillingerne, 
da projekterne har været dyrere end antaget. Hvilket ligeledes er en del af forklaringen på det store merforbrug. Anlægsområdet er 
opdelt i en brutto- og en nettoudgift. Bruttoudgiften består kun af udgifter, hvor nettoudgiften består af både udgifter og indtægter 
fra salg af jord og grunde samt køb af jord. Nettoudgiften på anlæg var oprindeligt budgetteret med 198,7 mio. kr. og bruttoudgiften 
budgetteret med 232,4 mio. kr. Anlægsplanen er blevet forøget med tillægsbevilliger på 94,6 mio. kr., som består af overførsler fra 
2017 på 115,1 mio. kr. og negative tillægsbevillinger på 20,5 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget har herefter udgjort en nettoud-
gift på 293,2 mio. kr. samt en bruttoudgift på 295,1 mio. kr. 

Resultatet for anlægsvirksomhed er på netto 287,2 mio. kr. I forhold til korrigeret netto anlægsbudget på 293,2 mio. kr. er der et min-
dreforbrug på 6,0 mio. kr. De væsentligste forklaringer på mindreforbruget skyldes:
•  Der er brugt mere i 2018 end budgetteret på Skolen i Bymidten (SIB) da arbejdet skrider hurtigere frem end forventet. Hvilket har 

betydet at nogen af de udgifter der var budgetteret i 2019 er afholdt i 2018.
•  Merforbrug på 12,0 mio. kr. PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer. Merforbruget skyldes, at der har været konstateret PCB eller 

skimmelsvamp i flere af de kommunale bygninger i forbindelse med anlægsarbejder. Merforbruget overføres ikke, men dækkes af 
kommunekassen hvert år ved regnskabsafslutningen.

•  Merforbrug på 11,8 mio. kr. på ”Ny Idrætsby i Espergærde”. 
•  Mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på ”Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter” som er forsinket p.g.a. forurenet grund.
•  Flere mindre mindreforbrug: 4,0 mio. kr. på ”Nyt plejehjem i Hornbæk”, 3,0 mio. kr. på ”Nyt klubhus Krogen”, 3,0 mio. kr. på ”Hal til 

brandskole”, 1,0 mio. kr. på ”Sammenlægning af hjemmeplejegrupper”, 1,0 mio. kr. på Hestemøllestræde forsøgsstrækning” og 1,0 
mio. kr. på ”Trafiksikkerhedsby 2013” i alt et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. som skyldes forsinkelse af bygningsmæssig karakter eller 
forsinkelse i beslutningsprocessen. Mindreforbrug søges overført til 2019.

•  Der er merindtægter for 15,2 mio. kr. på arealoptimeringsprojektet, som ikke er budgetteret i 2018. Dette skyldes ekstraordinært 
stort salg af kommunens ejendomme i 2017 med ca. 30,0 mio. kr., som blev videreført til 2018. Merindtægten overføres til 2019.

•  Der er en ekstraordinær indtægt på 5,5 mio. kr. vedr. salg af Hestemøllestræde 5, som indgår i finansieringen af Skolen i Bymidten.

Mio. kr. Oprindeligt budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelser oprindeligt budget

Renteindtægter: 

- likvide aktiver -0,8 -1,6 -0,8

- tilgodehavender -6,3 -28,3 -22,0

Kursgevinst, garantiprovision -1,3 -2,9 -1,6

Indtægter i alt -8,4 -32,9 -24,5

Renteudgifter:   

- kortfristet gæld 0,5 1,1 0,6

- langfristet gæld 6,0 1,3 -4,7

Kurstab 0,0 0,0 0

Udgifter i alt 6,5 2,4 -4,1

I alt netto -1,9 -30,5 -28,6

(-) angiver indtægter (+) angiver udgifter 

TABEL 6. RENTEINDTÆGTER OG -UDGIFTER

VURDERING AF REGNSKAB
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VURDERING AF REGNSKAB

Mio. kr. Korrigeret budget Regnskab

By-, Plan- og Miljøudvalget

Bro på Poppelstien 2,5 2,5

Hestemøllestræde forsøgsstrækning 1,5 0,1

Ny stadion gruspark 1,7 1,7

Parkeringsplads Gefionbakken 1,6 1,1

Reinvestering vejbelysning 2,7 2,7

Sikring af skolevej 2,7 2,3

Strandvejen Snekkersten 0,8 0,8

Trafiksikkerhedsby 10,0 8,6

Vejbelysning 1,9 1,9

Diverse mindre anlæg 3,7 2,2

Omsorgs- og Sundhedsudvalget

Demensvenlig indretning 0,3 0,0

Ombygning og udvidelse 0,2 0,7

Økonomiudvalget

Aktiviteter i Nordhavnen 2,6 0,0

Arealoptimering 7,3 -7,9

Bofællesskab Teglhus 6,4 6,0

Børnehuset Mariehønen 1,4 1,4

Energirenovering (ESCO) 1,5 1,0

IT og mobiltelefoner 9,6 8,7

Ny Idrætsby i Espergærde 25,7 37,5

Ny Skolen i Bymidten 120,8 135,6

Nyt anlæg, Nordhavnen 1,3 1,2

Nyt plejehjem i Hornbæk 13,2 9,6

PCB -undersøgelse 4,3 16,4

Sammenlægning af Hjemmeplejen 3,0 1,6

Anlæg af Stadion 30,1 26,3

Tag på Rådhuset, Stengade 59 2,9 0,0

Teknisk Museum 2,4 1,4

Planlagt bygningsvedligeholdelse 18,3 18,3

Diverse mindre anlæg 10,1 8,1

I alt anlægsområdet ekskl. jordforsyning 292,4 292,7

Jordforsyning – køb 0,8 0,0

Jordforsyning – salg, salgsindtægter, omkostninger ved salg 0,0 -5,5

I alt jordforsyning 0,8 -5,5

I alt anlægsområdet 293,2 287,2

(-) angiver indtægter  (+) angiver udgifter 

TABEL 7. SKATTEFINANSIEREDE ANLÆGSUDGIFTER (NETTO)

To af anlæggene kan lånefinansieres. For yderligere oplysninger henvises til tabel 10 Udnyttelse af låneadgangen i 2018.
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KASSEBEHOLDNING
I Økonomisk politik for Helsingør Kommune er der fastsat et mål for, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal være på 200,0 mio. 
kr. Den 1. januar 2018 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 291,3 mio. kr. og ved årets udgang 31. december var den 366,1 
mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning steg dermed med 74,8 mio. kr.

Der var forventet et kassetræk i 2018 på 0,9 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et kassetræk på 95,2 mio. kr. Kassetrækket skyldes flere 
forhold. Den største ændring er på anlægsområdet, hvor der oprindelig var budgetteret med udgifter for 198,7 mio. kr. og regnskabet 
viser udgifter for 287,2 mio. kr., svarende til et merforbrug på 88,5 mio. kr. Indtægterne blev 45,0 mio. kr. mindre end budgetteret, 
hvilket skyldtes efterregulering og midtvejsregulering af indtægter fra tilskud- og udligning. Blandt øvrige forhold, der påvirkede kasse-
trækket var mindre driftsudgifter på samlet ca. 9,0 mio. kr.  

Kasseopbygningen fortsatte gennem året, men er vendt i fjerde kvartal og forventes som budgetlagt, at blive mindre gennem 2019. 
Som den grønne linje viser, er der et kraftigt kassetræk i årets sidste måneder, hvilket blandt andet hænger sammen med, at over 
halvdelen af anlægsudgifterne er bogført her, samt at de reducerede indtægter fra tilskud- og udligning slog igennem i 4. kvartal. 
Kassebeholdning er en del af den likvide beholdning.

BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE 
- FORSYNING HELSINGØR (REGNSKABSOPGØRELSE)
I henhold til orienteringsskrivelse af 5. juli 2012 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, er kommunen pålagt at registrere affaldsområ-
dets udgifter, indtægter og mellemregning i balancen. Kommunen har indarbejdet indtægter for 64,9 mio. kr. og udgifter for 64,9 mio. 
kr., svarende til en nettoindtægt på 0,0 mio. kr. (i alt 309 kr.). Affaldsområdet er underlagt ”hvile i sig selv”-princippet, og udgiften kan 
derfor ikke bruges til andre formål i kommunen, men er en gæld til kommunens borgere. Nettoudgiften har en negativ påvirkning på 
kommunens kassebeholdning.

(-) angiver indtægter (+) angiver udgifter

TABEL 9. AFFALDSOMRÅDET

TABEL 8. LIKVIDITETSUDVIKLING 2018

VURDERING AF REGNSKAB
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Likviditets udvikling 2018 Daglig opgørelse Gennemsnits likviditet

Mio. kr. Indtægt 2018 Udgift 2018 Resultat 2018

Dagrenovation -26,5 25,2 -1,2

Fælles administration -11,5 15,1 3,6

Papir/glas  -4,3 3,3 -0,9

Storskrald/haveaffald        -2,8 3,8 0,9

Genbrugsplads -19,8 17,5 -2,3

I alt -64,9 64,9 0,0
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FINANSIERINGSOVERSIGT
Finansieringsoversigten på side 55 viser, hvilken betydning årets regnskabsresultat har på de finansielle områder. Oversigten viser, om 
de finansielle dispositioner (bl.a. lånoptagelse) for de likvide aktiver udvikler sig som budgetteret. Finansieringsoversigten er opgjort 
efter udgiftsbaserede principper.

I regnskabet for 2018 er årets resultat et underskud på 95,2 mio. kr. med en låneoptagelse i 2018 vedr. lånerammen for 2017 på 12,4 
mio. kr. og et afdrag på 60,7 mio. kr., der tilsammen udgør en nettolåneoptagelse på  -48,3 mio. kr. Dette følger kommunens økonomi-
ske politik, der har et mål om, at kommunen betaler mere i afdrag end der bliver optaget lån for.

Den forventede låneoptagelse på 21,0 mio. for 2018 figurerer ikke under langfristet gæld, da lån for 2018 først optages som endeligt 
lån i 2019. 

I tabel 10 er den korrigerede låneadgang sammenholdt med den faktiske forventede låneoptagelse for 2018. Den faktisk forventede 
lånoptagelse bliver først registreret som langfristet gæld i 2019. 

Antallet af indefrosne ejendomsskattesager til pensionister er faldet med ca. 75 stk. Det samlede udlån er dog fortsat svagt stigende, 
jf. nedenstående tabel: 

(-) Lånemulighed/låneoptagelse

TABEL 10. UDNYTTELSE AF LÅNEADGANG I 2018

TABEL 11. INDEFROSNE EJENDOMSSKATTER TIL PENSIONISTER - OMFANG OG UDLÅN I ALT
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Låneoptagelse - Låneberettiget mio. kr. Korrigeret budget Faktisk Muligt lånebeløb i 2019

Energirenovering 1,4 1,0 1,0

Lån til betaling af ejendomsskatter 15,0 -0,6 0

Lån til betaling af ejendomsskatter, alle boligejere 0 18,8 18,8

Nordhavnen 1,3 1,2 1,2

Låneoptagelse i alt 17,8 20,4 21,0

VURDERING AF REGNSKAB
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Balanceforskydninger består af finansielle forskydninger og indgår i finansieringsoversigten på side 55 i tre beløb, hhv. bevægelse 
likvid beholdning, langfristede tilgodehavender og øvrige balanceforskydninger. 

I tabel 12 nedenfor er forskydningerne opdelt i forskydninger i likvider, forskydninger i langfristede tilgodehavender, forskydninger i 
langfristet gæld samt øvrige balanceforskydninger. 

Likviderne viser bevægelserne på finansielle aktiver som pantebreve, aktier og andelsbeviser og forskellige udlån, se note 3 og 4. 

Øvrige balanceforskydninger viser bevægelserne på kortfristede tilgodehavender og gæld hos stat, region, institutioner og enkeltper-
soner. I tabel 12 specificeres bevægelserne på balanceforskydninger.

På langfristede tilgodehavender er der i 2018 et tilgodehavende på 14,0 mio. kr. Langfristede tilgodehavender viser indskud i Lands-
byggefonden, lån til betaling af ejendomsskatter og deponerede lån. Budgetterede betalinger til grundkapitallån er ikke forfaldet i 
2018 og forventes overført til 2019.  

Forskydninger i langfristet gæld udtrykker kommunens afdrag på bl.a. lån hos KommuneKredit.

(+) tilgodehavender (-) gæld

TABEL 12. BALANCEFORSKYDNINGER

Bevægelser i 2018 Mio. kr.

Forskydninger af refusionstilgodehavender hos staten -6,1

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 27,0

Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende legater 0,0

Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 10,4

Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0,5

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -96,6

Øvrige balanceforskydninger i alt -64,7

Forskydninger i langfristede tilgodehavender 14,0

Forskydninger i langfristet gæld 48,3

Forskydninger i likvider -92,8

Balanceforskydninger i alt -95,2

(+) Tilgodehavender  (-) gæld

VURDERING AF REGNSKAB
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Noter Det skattefinansierede område Budget 
2018

Tillægs-
bevillinger

Korr. 
budget Regnskab 2018 Budget 2019

Mio. kr. Indtægter
Kommunal indkomst skat (funktion 7.68.90) -2.970,3 -0,8 -2.971,1 -2.971,1 -3.002,3

Grundskyld (funktion 7.68.94) -533,7 0,0 -533,7 -533,2 -562,4
Selskabsskat (funktion 7.68.92) -63,0 0,0 -63,0 -63,0 -41,3
Dækningsafgift (funktion 7.68.95) -19,3 0,0 -19,3 -18,7 -20,3
Andre skatter (funktion 7.68.93) -13,9 0,0 -13,9 -14,0 -4,3
Tilskud og udligning (funktion 7.62.79-7.62.85) -404,4 26,6 -377,8 -365,2 -471,0
Andre tilskud (funktion 7.62.86) -60,4 0,0 -60,4 -60,5 -48,1
Beskæftigelsestilskud (funktion 7.62.86 grp. 008) -107,4 8,3 -99,1 -99,1 -107,1
Momsudligning (funktion 7.65.87) 0,0 0,0 0,0 -2,7 0,0
Indtægter i alt -4.172,4 34,1 -4.138,3 -4.127,4 -4.256,8
Driftsvirksomhed (konto 0 og 2-6)
By-, Plan- og Miljøudvalget 131,0 0,2 131,2 124,2 137,5
Kultur- og Turismeudvalget 84,0 -0,7 83,2 82,5 83,5
Idræts- og Fritidsudvalget 43,0 -2,4 40,6 41,3 34,0
Børne- og Uddannelsesudvalget 1.065,9 -22,8 1.043,0 1.060,1 1.060,8
Omsorg- og Sundhedsudvalget 824,6 40,1 864,7 886,2 860,1
Social- og Beskæftigelsesudvalget 1.119,6 -20,9 1.098,7 1.113,0 1.125,2
Økonomiudvalget 707,0 -28,3 678,6 658,6 719,5

Driftsvirksomhed i alt 3.975,0 -34,9 3.940,1 3.965,9 4.020,6
Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.78) -1,9 -26,2 -28,1 -30,5 0,7

Primært driftsresultat -199,3 -27,0 -226,3 -192,0 -235,5

Anlægsvirksomhed (konto 0 og 2-6)
By-, Plan- og Miljøudvalget 0,0 29,1 29,1 23,8 2,9

Kultur- og Turismeudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Idræts- og Fritidsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Børne- og Uddannelsesudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Omsorg- og Sundhedsudvalget 0,0 0,4 0,4 0,8 0,0
Social- og Beskæftigelsesudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Økonomiudvalget 198,7 65,0 263,7 262,6 242,0
Anlægsvirksomhed i alt inkl. jordforsyning 198,7 94,6 293,2 287,2 244,9
Heraf
Køb af jord og bygninger inkl. byggemodning 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0
Salg af jord og bygninger inkl. omkostninger 0,0 0,0 0,0 -5,5 0,0
Jordforsyning i alt 0,0 0,0 0,8 -5,5 0,0

Resultat af skattefinansieret område -0,6 67,5 67,0 95,2 9,4

1 Affaldshåndtering - Forsyning Helsingør 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat i alt -0,6 67,5 67,0 95,2 9,4
                

FINANSIERINGSOVERSIGT (UDGIFTSBASERET)

Likvid beholdning primo 127,5 127,5 33,1

Resultat øvrige områder, jf. ovenfor -0,6 67,5 67,0 95,2 9,4

Langfristede balanceforskydninger -8,0 42,7 34,7 14,0 35,0

11 Øvrige balanceforskydninger -15,0 0,0 -15,0 -64,7 -35,2

Låneoptagelse -36,0 36,0 0,0 -12,4 -51,0

Afdrag på lån 60,5 0,0 60,5 60,7 83,9

Bevægelse likvid beholdning 2018 -1,0 -46,1 -47,1 -92,8 -50,0

Likvid beholdning ultimo ift. kto. 8 34,7

Bogføring direkte på kto. 9* -1,6

Likvid beholdning ultimo    33,1  

(-) angiver indtægt (+) angiver udgift *(-) angiver kassetræk

REGNSKABSOPGØRELSE / FINANSIERINGSOVERSIGT (UDGIFTSBASERET)
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Noter Aktiver Ultimo 2017 Ultimo 2018

Mio. kr.

Anlægsaktiver:
2 Materielle anlægsaktiver:

Grunde (funktion 9.80) 563,9 563,7
Bygninger (funktion 9.81) 1.326,8 1.302,5

Tekniske anlæg m.v (funktion 9.82) 128,7 118,9
Inventar (funktion 9.83) 20,0 17,6
Anlæg under udførelse (funktion 9.84)* 161,9 347,1
Materielle anlægsaktiver i alt 2.201,1 2.349,9
Øvrige anlægsaktiver:

2 Immaterielle aktiver (funktion 9.85) 4,0 3,5
3 Finansielle anlægsaktiver (funktion 9.21 og 9.22-9.27 og 9.29-9.35)* 3.096,4 3.116,8

Anlægsaktiver i alt 5.301,6 3.120,3

Omsætningsaktiver:
Varebeholdninger (funktion 9.86) 0,0 0,0

2 Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) 76,7 74,7
Tilgodehavender (funktion 9.12-9.19) 167,3 195,4

4 Værdipapirer (funktion 9.20) 4,9 4,8
5 Likvide beholdninger (funktion 9.01-9.05 + 9.08-9.11)* 126,8 33,1

I alt 375,7 308,0

Aktiver i alt 5.677,3 5.778,2

Noter Passiver

6 Egenkapital (funktion 9.91-9.99) -4.158,4 -4.205,5

7 Hensatte forpligtigelser (funktion 9.90) -449,0 -489,0

Gældsforpligtigelser:
8 Langfristrede gældsforpligtigelser (funktion 9.63-9.79)* -668,9 -594,1

Nettogæld vedr. fonde, legater, deposita m.v. (funktion 9.36-9.49) -2,1 -2,0

Kortfristede gældsforpligtigelser (funktion 9.50-9.62)* -398,9 -487,6
Gældsforpligtigelser i alt -1.069,8 -1.083,7

Passiver i alt -5.677,3 -5.778,2

9 Garantiforpligtelser (mia. kr.) -4,4 -5,1

9 Eventualforpligtelser (mio. kr.) 146,6 150,6

10 Offentlig vurdering af kommunale ejendomme (mio. kr.) 2.533,6 2.506,8

(-) Passiver  (+) Aktiver

* Der henvises til note 6.1 for primosaldokorrektioner

BALANCE



ÅRSBERETNING 2018 I  SIDE 57



SIDE 58 I  ÅRSBERETNING 2018 

Noterne i regnskab 2018 er uddybende forklaringer i forhold til regnskabsopgørelsen på side 55 og balancen på side 56. 

NOTE 1 FORSYNING HELSINGØR - AFFALD

NOTE 2 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 
Oversigt over materielle og immaterielle anlægsaktiver samt omsætningsaktiver. 

Mio. kr. Indtægt 2018 Udgift 2018 Resultat 2018

Dagrenovation -26,5 25,2 -1,2

Fælles administration -11,5 15,1 3,6

Papir/glas  -4,3 3,3 -0,9

Storskrald/haveaffald        -2,8 3,8 0,9

Genbrugsplads -19,8 17,5 -2,3

I alt -64,9 64,9 0,0

Mio. kr. Grunde* Bygninger Tekniske
anlæg m.v.

Inventar 
m.v.

Aktiver*  
under

udførelse

Immat.
aktiver

Aktiver* 
videresalg I alt

Kategori 0 1 2 3 4 5 7

Kostpris pr. 1.1.2018 564 2.041 254 61 162 15 68 3.165

Tilgang 0 23 8 1 215 0 5 253

Afgang 0 0 0 0 0 0 -8 -8

Overført 0 28 2 0 -30 0 1 0

Kostpris pr. 31.12.2018 564 2.091 265 63 347 15 66 3.410

Opskrivninger pr. 1.1.2018 0 0 0 0 0 0 20 20

Året opskrivninger 0 0 0 0 0 0 4 4

Opskrivninger afhændede 
aktiver 0 0 0 0 0 0 -7 -6

Opskrivninger 31.12.2018 0 0 0 0 0 0 18 18

Ned- og afskrivninger 
pr. 1.1.2018 0 -711 -126 -42 0 -11 -11 -900

Årets afskrivninger 0 -78 -20 -4 0 -1 0 -102

Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 0

Af- og nedskrivninger af 
afhændede aktiver 0 0 0 0 0 0 3 3

Ned- og afskrivninger 
pr. 31.12.2018 0 -789 -146 -45 0 -11 -8 -1.000

Regnskabsmæssig værdi 
pr. 31.12.2018 564 1.303 119 18 347 3 75 2.428

Finansielt leasede aktiver 0 66 12 0 0 3 0 82

Afskrives over -D 20-50 år 5-10 år 3-5 år - Max 10 år - -

(-) angiver indtægter (+) angiver udgifter

(+) tilgange (-) afskrivninger/nedskrivninger/afgange   

*Der afskrives ikke på grunde, aktiver under udførelse og aktiver til videresalg.

NOTER REGNSKAB
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Mio. kr. tilgodehavender Primo 2018 Ultimo 2018

Aktier og andelsbeviser m.v.* 2.594,0 2.576,4

Tilgodehavender hos grundejere 0,0 0,0

Udlån til beboerindskud 26,0 23,1

Lån til betaling af ejendomsskatter 392,6 414,7

Andre tilgodehavender 84,8 62,5

Deponering lejemål m.v.** 44,6 51,9

Udlæg forsyningsvirksomheder -11,8 -11,8

I alt 3.130,1 3.116,8

Mio. kr. / Deponerede beløb Primo 2018 Ultimo 2018 Udløb år

Lejemål Løvdalsskolen 0,6 0,5 2024

Lejemål Espergærde Brandstation, grund    0,1 0,1 2027

Lejeaftale Familieværftet 0,7 0,6 2027

Sale and Lease Back aftale tre skoler – Absalon Invest 16,5 8,3 2019

Sale and Lease Back aftale tre skoler - Gudme Raaschou 16,5 8,3 2019

Lejemål på Kronborg Kollegiet 0,7 0,7    2034

Børnehuset Stjernedrys 0,9 0,9 2034

Lejeaftale Bjerggade 10B 2. tv. 1,2 1,2 2035

Lejeaftale Strandgade 48 + Klyveren 1,1 1,1 2035

HMN 0 23,2 2029

HMN afkast 0 1,1 2029

Prøvestensvej 50 6,2 5,9 2040

I alt 44,6 51,9

NOTE 3 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

NOTE 3.1 SPECIFIKATION AF DEPONERING AF LEJEMÅL M.V. FRA NOTE 3
Nedenfor er vist de lejemål, hvor der er foretaget deponeringer og udløbsåret for, hvornår kommunen har fået hele deponeringen 
tilbagebetalt. Tilbagebetalingen foregår ved, at kommunen hvert år modtager en andel af beløbet. Når deponeringen udløber, har 
kommunen modtaget hele beløbet. 

(+) tilgodehavende (-) gæld
* Se specifikation i bilag nr. 7
** Specifikation af deponering af lejemål m.v. er opgjort i note 3.1

NOTER REGNSKAB
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Tilgodehavender i mio. kr.  Primo 2018 Ultimo 2018

Pantebreve 4,9 4,8

I alt 4,9 4,8

Mio. kr. likvide beholdninger  Primo 2018 Ultimo 2018

Kontante beholdninger   1,3 1,3

Indskud i pengeinstitutter m.v. 93,2 -17,7

Investerings- og placeringsforeninger 33,0 49,5

I alt likvide beholdninger 127,5 33,1

Realkreditobligationer – kursværdi 0,0 0,0

Statsobligationer – kursværdi 0,0 0,0

I alt 127,5 33,1

NOTE 4 VÆRDIPAPIRER

NOTE 5 LIKVIDE BEHOLDNINGER 
De likvide beholdninger er ultimo 2018 på 33,1 mio. kr. Kontante beholdninger er beløb som institutioner m.v. har fået udbetalt som 
stående forskud i forbindelse med institutionens drift. Alle institutioner har en bankkonto, hvorpå det stående forskud er registreret. 
I forbindelse med Sale and Lease Back aftalen for de tre skoler, frigives der årligt 16,5 mio. kr. I perioden 2016-2019 henstår de 
frigivne midler hos de to kapitalforvaltere til tilbagekøb af skolerne. Da midlerne ikke er deponerede mere, registreres de som likvider, 
men er reserveret til tilbagekøbet.

Kommunen har fem pantebreve henholdsvis Sct. Georgs Fonden, Hellebæk Børnehave, Børnehaveudvalget for Espergærde og 
Snekkersten, Gyldenholm og Helsingør Børneasyl. 

(+) tilgodehavende (-) gæld

(+) tilgodehavende (-) gæld

Udvikling i egenkapital Mio. kr.

Egenkapital 31.12.2017 -4.158,4

Primo korrektioner -166,8

Egenkapital 01.01.2018 -4.325,2

Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver 0,0

Udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver 4,3

Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver -143,1

Udvikling i modposter til reserve for opskrivning -4,3

Udvikling i modpost for donationer 0,0

Udvikling i balancekonto vedrørende hovedkonto 0-8 159,1

Udvikling på balancekontoen, ekskl. primo saldokorrektioner 103,7

Egenkapital 31.12.2018 -4.205,5

NOTE 6 UDVIKLING I KOMMUNENS EGENKAPITAL 
Egenkapitalen viser forskellen mellem finansielle aktiver/passiver og er samtidig modpost til de materielle anlægsaktiver og de fysiske 
anlæg til salg. Se endvidere specifikation af primo korrektionerne i note 6.1.

(+) tilgodehavende (-) gæld

NOTER REGNSKAB
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Mio. kr.  
Specifikation af primosaldokorrektion Primo 2018

Primosaldo- 
korrektioner Ny Primo 2018

Indskud i pengeinstitutter m.v. 92,5 0,7 93,2

Aktier og andelsbeviser m.v. 2.562,7 31,3 2.594,0

Udlån til beboerindskud 25,3 0,7 26,0

Indskud i Landsbyggefonden m.v. 0,0 146,6 146,6

Andre langfristede udlån og tilgodehavender 475,6 1,8 477,4

Anden gæld -25,4 -1,1 -26,5

Anden kortfristet gæld -242,4 -10,5 -252,9

Mellemregningskonto -109,5 -1,2 -110,7

Bygninger 1.326,8 3,2 1.330,0

Hensatte forpligtelser -449,0 -4,6 -453,6

I alt primosaldokorrektioner i 2018  166,8  

NOTE 6.1 SPECIFIKATION AF ÆNDRING I EGENKAPITAL 
- PRIMOSALDOKORREKTIONER
Tabellen viser en uddybning af de primosaldokorrektioner, der er sket i løbet af året på egenkapitalen.

(+) tilgodehavender (-) gæld

NOTE 7 HENSATTE FORPLIGTELSER
Der blev udarbejdet en ny beregning af pensionsforpligtelsen i 2016 af Sampension med et forudsat pensioneringstidspunkt på 62 år. Kom-
munen skal indhente en ny aktuarberegning senest hvert femte år. Det betyder at der senest i 2021 skal indhentes en ny beregning. I 2017 
kom der nye regler fra Budget- og Regnskabssystem for kommuner på pensionsforpligtelsen for tjenestemænd. Kommunen har rettet hen-
vendelse til Sampension for at få foretaget en vurdering af betydningen af de nye regler. For kommunen vil det give en væsentlig forøgelse 
af forpligtelsen end den som blev beregnet i 2016. Kommunen vil vurdere om der skal indhentes en ny aktuar beregning før 2021.

Kommunen overtog de tidligere amtslige tjenestemænd med Strukturreformen d. 1. januar 2007 samt lærerne i den lukkede gruppe. 
Forpligtelsen forøges som følge af optjening af pensionsalder, men nedsættes ved løbende udbetalinger til pensionerede og fraflyttede 
tjenestemænd. Pensionsforpligtelsen ændres endvidere som følge af død, ændret afgangsalder og afskedigelse. Det er fra 2013 besluttet, 
at kommunen fremadrettet skal medfinansiere tjenestemandspensioner for kommunale tjenestemænd med ret til statslig tjeneste-
mandspension. I forbindelse med medfinansiering af tjenestemandspensioner for kommunale tjenestemænd med ret til statslig tjeneste-
mandspension, er der en samlet skønsmæssig forpligtelse til lærerne i den lukkede gruppe (ekstra pensionsudgift) på i alt 14,0 mio. kr. 
samt en lærerpensionsudligning på i alt 0,6 mio. kr. Kommunens samlede forpligtelse til supplementsunderstøttelse er på 2,6 mio. kr.

Kommunen er overgået til en ny investeringsstrategi i 2015, som i højere grad end den tidligere forventes at fremtidssikre dækningen af 
kommunale tjenestemandspensioner. Det betyder, at kommunens bonuskonto herefter udgør 229,8 mio. kr.

Hensatte forpligtelser vedrørende fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser, forpligtelser til jordforurening samt arbejdsskader 
er opgjort i regnskabet. Arbejdsskader er aktuarmæssigt beregnet i 2018 med en hensættelsesværdi på 193,3 mio. kr. 

Som led i selskabsgørelsen af Forsyning Helsingør er det aftalt, at kommunen har overtaget pensionsforpligtelsen for de tjenestemænd, 
som tidligere var ansat på Forsyning Helsingør. Der vil som led i efterreguleringen af mellemværendet indgå en afregning af denne for-
pligtelse.

Kommunen er part i et antal verserende rets- og voldgiftssager, hvor det vurderes at der er kan være en risiko for en fremtidig betaling. 
Sagerne er behæftet med såvel juridisk risiko samt procesrisiko og den beløbsmæssige vurdering kan ikke fastslås med sikkerhed, men 
den maksimale risiko er ca. 10 mio. kr., som ikke er medtaget som forpligtelser.

NOTER REGNSKAB
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Mio. kr. / Specifikation af langfristede gældsforpligtelser Primo 2018 Ultimo 2018 Ændring

Selvejende institutioner med overenskomst -5,0 -4,2 0,9

Stat og Hypotekbank 0,0 0,0 0,0

Andre kommuner og regioner 0,0 0,0 0,0

Kommunernes Pensionsforsikring -0,4 -0,3 0,1

Realkredit 0,0 0,0 0,0

KommuneKredit -538,6 -491,2 47,4

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 0,0 0,0 0,0

Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 0,0 0,0 0,0

Kommunens lånegæld i alt -544,00 -495,70 48,30

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -124,9 -98,4 26,5

 I alt -668,9 -594,1 74,8

NOTE 8 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER
I nedenstående tabel vises kommunens langfristede gældsforpligtelser.

(+) tilgodehavender (-) gæld

Kommunens langfristede gæld udgør ultimo 594,1 mio. kr. I de langfristede gældforpligtelser indgår selvejende institutioners gæld ultimo 
med 4,2 mio. kr. og kommunens gæld på finansielle leasingaftaler udgør ultimo 98,4 mio. kr. Finansielle leasingaftaler er primært et 
såkaldt Sale and Lease Back arrangement for tre skoler, men også leasing af større køretøjer og IT-udstyr.

Den samlede gæld er således ca. 74,8 mio. kr. lavere ultimo 2018 end primo 2018. Dette skyldes et fald i både kommunens lån hos Kom-
muneKredit og gæld vedrørende finansielt leasede aktiver.

Låneoptagelsen fra 2017 på 12,4 mio. kr. registreres først som låneoptagelse i 2018. Ultimo lånegælden 2018 udtrykker derfor den 
samlede gæld fratrukket årets afdrag på 60,7 mio. kr. og tillagt låneoptagelsen på 12,4 mio. kr. fra året før. Denne forskydning mellem 
lån, der ”tilhører” det foregående år, men først optages i det efterfølgende år (aktuelle regnskabsår) gentager sig år for år. Det skyldes 
det underliggende forbrug til lånene først skal opgøres endeligt, før lånene kan optages som langfristet gæld. I perioden indtil lånene er 
hjemtaget, har kommunen dog mulighed for at oprette en kortfristet KUR-kredit hos KommuneKredit, der så løbende kan trækkes på, og 
når lånet optages, nedlægges KUR-kreditten.

Renten på kommunens fastforrentede lån (2016-45510) er 1,65 pct., mens den maksimalt kan blive 2 pct. på lånet med renteloft (2013-
40540). Lånet med renteloft har dog været negativ i 2018.

Renten på det variable lån (2012-39626) har været negativ i 2018, og kommunen har således haft en renteindtægt på i alt 0,8 mio. kr. på 
lån med negativ rente.
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Lånenr. Startdato Udløb Note Oprindelig hovedstol Restgæld pr. 31/12-2018

2013-40540 28.05.2013 28.05.2019 KKmax lån 289,1 44,5

2012-39626 14.12.2012 14.12.2034 Variabel rente 304,8 221,6

2015-43730 09.03.2015 09.03.2029 KKbasis 53,7 53,7

2015-43776 27.03.2015 27.03.2028 KKbasis 26,8 26,8

2015-43848 26.03.2015 26.03.2030 KKbasis 29,0 29,0

2015-43850 26.03.2015 26.03.2040 KKbasis 12,5 10,8

2016-45510 15.03.2016 15.03.2041 KKfast 15,3 13,6

2016-45509 15.03.2016 17.03.2031 KKbasis 36,8 36,8

2017-47449 28.04.2017 28.04.2042 KKbasis 9,1 8,5

2017-47448 28.04.2017 30.10.2028 Variabel rente 33,4 33,4

2018-48755 16.04.2018 15.09.2028 KKfast 12,4 12,4

Låneportefølje ultimo 2018

NOTE 9 GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDER
De samlede garantiforpligtelser er på  -5,1 mia. kr. i 2018. Der henvises til oversigten over garanti- og eventualrettigheder i bilag nr. 8 og 9.
Den største enkelte garantiforpligtelse er på 900,0 mio. kr. og vedrører Boliggården. Der er indgået en Sale and Lease Back aftale i 1999 
på 330,0 mio. kr. Aftalen udløber i 2019. Aftalen blev i 2012 ændret fra at være en operationel leasing til at være en finansiel leasing. 
Det skal oplyses, at vedr. lån optaget af Udbetaling Danmark, hæfter kommunen solidarisk for et beløb på 1,4 mia. kr. 

I 2018 er der optaget eventualrettigheder for i alt 150,6 mio. kr. som udgør indskud i Landsbyggefonden.

NOTE 10 OFFENTLIG VURDERING AF KOMMUNALE EJENDOMME
Ved udgangen af 2018 er kommunens jord og bygninger ved den offentlige vurdering sat til 2,506,8 mio. kr. 
I note 2 fremgår værdierne af materielle anlægsaktiver, herunder grunde, bygninger opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets 
regler i forbindelse med omkostningsreformen.    

NOTE 11 MERFORBRUG PÅ ØVRIGE BALANCEFORSKYDNINGER
Der er på øvrige balanceforskydninger et forbrug på  -64,7 mio. kr. 
Balanceforskydninger er populært sagt en opgørelse over kommunens mellemregningskonti, der bl.a. benyttes til opsamlinger 
mellem årene i forbindelse med regnskabsafslutningen og årsskiftet samt ventende betalinger. 

NOTER REGNSKAB
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GRUNDE OG BYGNINGER
Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2004 indreg-
net til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004. Grunde anskaf-
fet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris eller den 
offentlige ejendomsvurdering. Bygninger anskaffet før 1. januar 
1999 er indregnet i balancen til ejendomsvurderingen pr. 1. 
januar 2004. Bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes 
til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Materielle anlægsaktiver, som forventes anvendt i kommu-
nen i mere end et år, indregnes som hovedregel i balancen til 
kostpris ekskl. moms. Aktiverne omfatter kommunale såvel 
som selvejende institutioner samt finansielt leasede aktiver. 
Tilslutningsbidrag, tilskud m.v. modregnes ikke i aktivernes 
værdi. Omkostninger til projektering og ibrugtagning tillægges 
anskaffelsesprisen. På områder, der ikke er momsregistreret, el-
ler hvor området ikke er omfattet af momsudligningsordningen, 
optages aktiverne inkl. moms. Det gælder busdrift, færge- og 
jernbanedrift og anlægsudgifter vedrørende ældreboliger. Akti-
verne afskrives lineært over en levetid, der følger Økonomi- og 
Indenrigsministeriets autoriserede levetider.
Levetider er fastlagt til følgende:

Arkivtype Levetider*

Bygninger
Administrationsbygning
Museer, Plejehjem
Skole, daginstitution, lagerbygning

10-50 år
50 år
30 år
20 år

Installationer
Elevator
ITV-anlæg, TVO-anlæg

10-25 år
25
10

Tekniske 
anlæg, 
maskiner 
m.v.

Spildevandsanlæg
Traktor, fejemaskine, kunstgræsbane
Personbiler, græsslåmaskiner

10-25 år
30 år
10 år

5 år

Inventar, 
IT-udstyrw. Multibaner, legepladsindretning

Inventar
IT-udstyr

3-10 år
10 år

5 år
3 år

* Levertiderne afhænger af hvilken type aktivet er.

Der afskrives ikke på grunde, da de har ubegrænset levetid. 
Materielle anlægsaktiver under udførelse afskrives ikke. Afskriv-
ningen af anlægsaktivet påbegyndes først når aktivet ibrugta-
ges. For enkelte aktiver anslås scrapværdien ved anskaffelsen, 
hvorpå der ikke afskrives. Der fastsættes kun scrapværdier på 
50.000 kr. og derover. Materielle aktiver opskrives som udgangs-
punkt ikke. Nedskrivning af aktiver foretages i de tilfælde, hvor 
et aktivs værdi forringes betydeligt i forhold til den regnskabs-
mæssige værdi, og værdien er varigt forringet.

GENERELT
Helsingør Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende 
lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- 
og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kom-
muner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, omfattende 
alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige 
udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende 
institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med.
Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god 
bogføringsskik. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, 
at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt 
øvrige relevante forskrifter følges. 

Væsentlige ændringer i forhold til forrige regnskabsår
Der har ikke været væsentlige ændringer i forhold til forrige 
regnskabsår.

REGNSKABSOPGØRELSEN 
Indtægter indregnes så vidt muligt i den udgiftsbaserede regn-
skabsopgørelse i det regnskabsår, det vedrører. Driftsudgifter i 
regnskabsopgørelsen indregnes ligeledes, så vidt muligt, i det 
regnskabsår det vedrører. På grund af supplementsperioden 
indregnes de udgifter og indtægter, som er kendt inden udløbet 
af supplementsperioden, i det regnskabsår det vedrører. 
Anlægsudgifter til anskaffelser af materielle aktiver som f.eks. 
ejendomme, til- og ombygninger, tekniske anlæg, maskiner og 
inventar indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, 
hvori anlægsudgiften afholdes.

PRÆSENTATION I UDGIFTSREGNSKABET
Præsentationen af kommunens årsregnskab tager udgangs-
punkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsagen til dette er, at 
årsregnskabets primære funktion er, at kunne sammenhol-
de regnskabet med budgettet. Budgettet skal opgøres efter 
udgiftsbaserede principper. Driftsregnskabet præsenteres på 
bevillingsniveau.

BALANCEN

Præsentation af balancen
Formålet med balancen er, at vise kommunens aktiver og pas-
siver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet 
der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. 
Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, 
hvordan balancen skal udarbejdes.

Anlægsaktiver generelt
For at et aktiv kan blive optaget i anlægskartoteket, skal der være 
tale om et enkeltstående aktiv med en værdi over 100.000 kr.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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OMSÆTNINGSAKTIVER  
- VAREBEHOLDNINGER
Varebeholdninger optages i balancen, såfremt værdien er over 
1,0 mio. kr. Varebeholdninger på mellem 100.000 kr. og 
1,0 mio. kr. optages i balancen, såfremt der er væsentlige 
forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Kommunen har p.t. 
ikke varebeholdninger af væsentlig omfang eller varebehold-
ninger med væsentlige forskydninger mellem regnskabsårene. 
Derfor registreres varebeholdninger pt. ikke.

OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE AKTIVER  
TIL VIDERESALG
Grunde og bygninger til salg omfatter aktiver, hvor der er truffet 
beslutning om salg, og hvor aktivet ikke længere anvendes 
direkte i serviceproduktion. Grunde og bygninger til salg 
indregnes til markedspris. Der foretages ikke afskrivninger på 
bygninger til videresalg.

OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER
Indtægter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som 
først modtages i det efterfølgende regnskabsår, er klassificeret 
som kortfristet tilgodehavende. Tilgodehavender indregnes som 
kommunens samlede nominelle tilgodehavende.

OMSÆTNINGSAKTIVER - LIKVIDE AKTIVER  
OG VÆRDIPAPIRER
Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger, indskud 
i pengeinstitutter, investerings- og placeringsforeninger, obliga-
tioner og likvide aktiver udstedt i udlandet. Likviderne indreg-
nes i overensstemmelse med den tilstedeværende kontante 
beholdning og indestående i pengeinstitutter. Obligationer og 
indestående i investerings- og placeringsforeninger indregnes 
i overensstemmelse med dagskurs ved regnskabsårets udløb, 
og likvide aktiver udstedt i udlandet indregnes til den officielle 
kurs.  

EGENKAPITALEN
Egenkapitalen viser forskellen mellem de finansielle aktiver/
passiver og er samtidig modpost til de materielle anlægsaktiver, 
omsætningsaktiverne og donationer.

HENSATTE FORPLIGTELSER 
Modtager kommunen en privat donation af aktiver eller tilskud 
til hel eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens 
serviceproduktion, på over 100.000 kr. skal aktivet indregnes til 
kostpris samtidig optages en tilsvarende passivpost (modpost 
for donationer).

ØVRIGE MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris 
med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter 
anskaffelsesprisen samt omkostninger i direkte tilknytning til 
anskaffelsen. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, 
broer m.v.) samt ikke operationelle anlægsaktiver (arealer til 
rekreative formål samt naturbeskyttelse  - og genopretningsfor-
mål) indregnes ikke i balancen.

FINANSIELT LEASEDE ANLÆGSAKTIVER
Finansielt leasede materielle anlægsaktiver, hvor kommunen 
har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendoms-
retten, indregnes i balancen. 

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Der indregnes erhvervede immaterielle anlægsaktiver i balan-
cen. Immaterielle anlægsaktiver afskrives over maksimalt ti år 
og der foretages ikke opskrivning. 

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER  
- TILGODEHAVENDER
Kortfristede tilgodehavender er optaget i balancen til nominel 
værdi. Langfristede tilgodehavender er nedskrevet med forven-
tet tab på tilgodehavender i balancen, når disse er større end 
100.000 kr. Indskud i Landsbyggefonden indgår ikke i balancen, 
men er optaget under eventualrettigheder ligesom forventede 
tab på tilgodehavender.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER  
- AKTIER OG ANDELSBEVISER
Andele af interessentskaber, som kommunen har medejerskab 
til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre 
værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kom-
munens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen 
til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og 
andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregnin-
gen efter indre værdis metode. Selskaber, hvor kommunens ind-
skud er fastsat ved lov, og hvor kommunen ikke kan udtrække 
ejerandelene, indregnes ikke i kommunens balance.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER  
- LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER
Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under 
de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imøde-
gåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Kommu-
nens deponerede midler indregnes efter samme regnskabsprak-
sis som for likvide beholdninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
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Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balance-
dagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse som resultat af en 
tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf 
vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og 
der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligti-
gelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket 
vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjeneste-
mandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. 
Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuar-
mæssigt af Sampension ud fra forudsætninger om de forvente-
de fremtidige ydelser til tjenestemændene ud fra en pensions-
alder på 62 år samt forventninger om den fremtidige udvikling 
i lønniveau, rente, inflation, dødelighed m.v. Kommunen skal 
indhente en ny aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigel-
sen vedrørende tjenestemænd senest hvert femte år. 
Arbejdsskadeforpligtelser indregnes årligt i balancen på bag-
grund af forudsætninger om erstatninger, udvikling i rente, 
inflation, dødelighed m.v. til den løbende ydelses kapitaliserede 
værdi opgjort pr. forpligtigelse. Forpligtigelsen opgøres senest 
hvert femte år aktuarmæssigt. 

Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforure-
ning, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til 
social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, bonusbe-
talinger vedrørende jobcentre, åremålsansættelser, efterløn og 
eftervederlag til politikere opgøres til den kapitaliserede værdi 
af fremtidige ydelser.

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER
Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinsti-
tutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den 
kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt 
leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsfor-
pligtigelse. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til 
leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til 
nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen 
ultimo regnskabsåret.   

NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS,  
LEGATER, DEPOSITA M.V.
Nettogælden omfatter tilgodehavender til opkrævning fra kom-
muner/staten, aktiver tilhørende fonds og legater, deposita og 
de tilsvarende modposter hertil.

KORTFRISTET GÆLD
Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, leverandører, 
andre kommuner og regioner m.v. optages med restgælden på 
balancetidspunktet. Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kom-
munens regnskabsaflæggelse.

Udgifter, som vedrører indeværende regnskabsår, men som 
først betales i det efterfølgende regnskabsår, er klassificeret 
som kortfristet gæld. 

NOTER
Der er udarbejdet noter til udgiftsregnskabet, finansieringsover-
sigten og balancen vedrørende væsentlige forhold af betydning 
for vurdering af regnskabet.
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sociale område samt sundhedsområdet. Overførselsudgifter 
indgår ikke i definitionen. Kommunernes samlede serviceud-
gifter i budgetåret aftales mellem regeringen og KL i de årlige 
økonomiforhandlinger.

TILLÆGSBEVILLING
Tillægsbevillinger er mer- eller mindrebevillinger, der gives i 
budgetåret som korrektioner til det vedtagne budget. Der skal 
ved merudgifter anvises finansiering indenfor udvalgets 
budgetramme og ikke fra kommunens kasse.

TILSKUD OG UDLIGNING
På grund af de store forskelle mellem kommunerne, både i 
finansieringsmuligheder og i udgiftsbehov, eksisterer der et 
udligningssystem mellem kommunerne. Systemet har til formål 
at skabe nogenlunde ens vilkår for kommunerne, så det i 
højere grad er lokale prioriteringer, der er årsagen til forskelle i 
kommunernes serviceniveau. Udligningssystemet bygger over-
ordnet set på den enkelte kommunes strukturelle over- eller 
underskud. Det strukturelle over- eller underskud viser, om en 
kommune, hvis den opkrævede en gennemsnitlig skatteprocent, 
ville få overskud eller underskud ud fra et beregnet udgifts-
behov. Hvis kommunen har et strukturelt underskud vil den 
modtage et tilskud i udligningssystemet. 

BESKÆFTIGELSESTILSKUD
Fra 2010 har kommunerne overtaget ansvaret for de forsikrede 
ledige, herunder finansieringen. Staten giver enkeltvis kom-
munerne et beskæftigelsestilskud til finansieringen af kommu-
nernes udgifter. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsreguleres i 
budgetåret på baggrund af den forventede ledighedsudvikling 
i kommunen ift. ledighedsudviklingen i landsdelen. I det efter-
følgende år sker der en endelig regulering af beskæftigelsestil-
skuddet på baggrund af den faktiske ledighedsudvikling.

ANLÆGSREGNSKABER
Der skal aflægges et særskilt anlægsregnskab pr. anlægspro-
jekt. Et anlægsregnskab er et regnskab, som dækker over den 
anlægsbevilling, der er godkendt til projektet. Der gælder for 
projekter under 2,0 mio. kr., at anlægsregnskabet skal godken-
des i fagudvalget. For anlægsprojekter over 2,0 mio. kr. skal 
regnskabet godkendes i fagudvalget, Økonomiudvalget samt i 
Byrådet.

REGNSKABSOPGØRELSEN 
Regnskabsopgørelsen skal i en kortfattet form vise kommunens 
udgifter og indtægter opgjort efter udgiftsbaserede principper. 
Formålet med opgørelsen er at give en overordnet præsentati-
on af det faktiske årsresultat sammenholdt med det budgette-
rede. 

UDGIFTSBASSEREDE PRINCIPPER
I det udgiftsbaserede regnskab registreres udgifter og indtæg-
ter, når de henholdsvis afholdes og modtages. Der sondres 
mellem løbende udgifter/indtægter og kapitaludgifter/-ind-
tægter. Periodiseringen er begrænset til regnskabsåret, inkl. en 
supplementsperiode.

FINANSIERINGSOVERSIGTEN 
Oversigten skal vise, hvilken betydning årets udgiftsbaserede 
resultat sammen med de øvrige finansielle dispositioner har for 
udviklingen i kommunens likvide beholdninger.

BALANCE
Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og 
passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og ultimo 
året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og 
forpligtelser. De enkelte poster kan uddybes i noter. 

KASSEN
En opgørelse over kommunens samlede likvide midler, dvs. 
indeståender i banker og forskellige typer af værdipapirer i 
depoter (og kontanter, hvor dette er nødvendigt). I princippet 
lægges kommunens samlede indtægter i kassen og kommunens 
samlede udgifter betales af kassen.

OVERFØRSLER
Mindreforbrug i et budgetår kan under visse omstændigheder 
overføres til det efterfølgende års budget. Merforbrug skal 
som regel overføres til næste år. Byrådet ansøges i forbindelse 
med regnskabsaflæggelsen om overførsel af ubrugte midler fra 
sidste år til indeværende år. Byrådet har i Helsingør Kommunes 
Økonomiske politik vedtaget en række regler for overførsler 
mellem budgetårene. Der kan efter ansøgning overføres både 
på drift og anlæg.

SERVICEUDGIFTER
Serviceudgifterne omfatter driftsudgifterne hvor det politisk er 
muligt at påvirke serviceniveauet. Det er eksempelvis områder 
som dagtilbudsområdet, skoleområdet, ældreområdet, det 

ORDBOG



ÅRSBERETNING 2018 I  SIDE 69



SIDE 70 I  ÅRSBERETNING 2018 



ÅRSBERETNING 2018 I  SIDE 71

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN

HOVEDOVERSIGT

Hele 1.000 kr. Regnskab 
udgift

Regnskab 
indtægt

Opr. budget 
udgift

Opr. budget 
indtægt

Tillægsbev og 
omplac. netto

A DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION)

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 121.491 -32.834 131.863 -30.849 -14.966

     Heraf refusion 0 -12 0 0 0

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 64.887 -64.876 0 0 0

02 Trafik og infrastruktur 121.413 -18.892 126.797 -19.851 499

03 Undervisning og kultur 929.834 -137.299 966.066 -143.897 -29.638

     Heraf refusion 2.069 -6.419 0 -6.054 1.204

04 Sundhedsområdet 369.172 -4.600 369.953 -4.068 1.046

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 2.704.029 -552.487 2.599.055 -525.058 28.337

     Heraf refusion 0 -245.127 0 -246.341 10.933

06 Fællesudgifter og administration m.v. 484.812 -18.757 513.781 -8.765 -20.194

A DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 4.795.638 -829.745 4.707.515 -732.488 -34.916

B ANLÆGSVIRKSOMHED

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 110.551 -21.006 90.744 -29.010 49.932

02 Trafik og infrastruktur 24.434 0 5.884 -4.756 28.714

03 Undervisning og kultur 135.907 -23 129.489 0 -8.390

04 Sundhedsområdet 856 0 0 0 854

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 10.324 0 2.046 0 9.494

06 Fællesudgifter og administration m.v. 26.244 -76 4.283 0 13.960

B ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 308.317 -21.106 232.446 -33.766 94.563

C 07 RENTER I ALT 1.360 -31.835 6.486 -8.368 -26.238

D 08 BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse af likvide aktiver (08.22) -92.793 0 -986 0 -46.132

Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52) 89.543 -140.229 3.945 -26.920 42.719

D 08 BALANCEFORSKYDNINGER I ALT -3.250 -140.229 2.959 -26.920 -3.413

E 08 AFDRAG PÅ LÅN

     (DEBITSIDEN PÅ 08.55) I ALT 60.694 0 60.536 0 0

A+B+C+D+E 5.162.758 -1.022.915 5.009.942 -801.542 29.996

F 08 FINANSIERING

Optagne lån (kreditsiden 08.55) 0 -12.395 0 -36.000 36.000

Tilskud og udligning -40.044 -484.716 -40.040 -532.131 34.896

Udligning af moms -2.673 0 0 0 0

Skatter 9.657 -3.609.673 8.272 -3.608.501 -796

F FINANSIERING I ALT -33.060 -4.106.784 -31.768 -4.176.632 70.100

BALANCE 5.129.699 -5.129.699 4.978.174 -4.978.174 100.096

BILAG NR. 1
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BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN

BILAG NR. 2

Hele 1.000 kr.
Regnskab 

udgift
Regnskab 
indtægt

Opr. budget 
udgift

Opr. budget 
indtægt

Tillægsbev. og 
omplac. netto

By-, Plan- og Miljøudvalget 129.553 -5.389 136.821 -5.825 215

Miljø, Natur og Klima 5.967 -1.438 5.992 -1.429 518

Trafik, Vej og Parkering 76.674 -3.952 83.538 -4.396 -425

Nordsjællands Park og Vej 46.913 0 47.291 0 122

Kultur- og Turismeudvalget 136.938 -54.456 119.631 -35.667 -745

Kulturen 136.938 -54.456 119.631 -35.667 -745

Idræts- og Fritidsudvalget 47.376 -6.039 51.990 -8.972 -2.412

Idræt og Fritid 47.376 -6.039 51.990 -8.972 -2.412

Børne- og Uddannelsesudvalget 1.240.870 -180.820 1.264.306 -198.413 -22.850

Forebyggelse 50.081 -3.610 51.603 -3.704 -70

Skoler og fritidsområdet 670.475 -85.770 708.338 -103.768 -26.816

Daginstitutioner 263.347 -62.263 262.585 -62.275 3.103

Børne- og Ungerådgivning 38.502 -1.629 36.870 0 232

Udsatte Børn 218.466 -27.550 204.910 -28.666 702

Omsorg- og Sundhedsudvalget 982.679 -96.446 908.213 -83.607 40.088

Omsorg og Ældre 676.230 -96.328 607.439 -83.607 41.246

Sundhed 306.449 -118 300.774 0 -1.158

Social- og Beskæftigelsesudvalget 1.489.126 -376.121 1.483.762 -364.183 -20.867

UU Øresund 15.991 -5.472 18.897 -6.657 -303

Særlig Social Indsats 412.865 -112.391 401.732 -118.243 2.035

Anden Social Service 356.635 -18.410 342.273 -9.117 -321

Beskæftigelse 703.634 -239.849 720.860 -230.166 -22.278

Økonomiudvalget 704.209 -45.597 742.792 -35.821 -28.345

Lystbådehavne 11.190 -14.584 11.015 -13.952 -439

Erhverv 3.369 0 4.206 0 595

Puljer 12.040 0 35.970 0 -19.480

Ejendomme og Bygningsforbedringer 180.916 -13.629 190.926 -12.428 -9.396

Administration 480.226 -12.803 484.339 -5.212 427

Redningsberedskabet 16.467 -4.582 16.336 -4.229 -53

Drift og refusion i alt 4.730.751 -764.869 4.707.515 -732.488 -34.916

REGNSKABSOVERSIGT - DRIFT OG REFUSION
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BILAG NR. 3

Hele 1.000 kr.
Regnskab udgift Regnskab 

indtægt
Opr. budget 

udgift
Opr. budget 

indtægt
Tillægsbev. og 
omplac. netto

By-, Plan- og Miljøudvalget 23.831 4.740 -4.756 29.113

Udskiftning af vejbelysning  - ramme 1.935 1.944 -9

Sikring af skoleveje  - ramme 2.288 1.553 1.105

Trafiksikkerhedsby 2013 8.614 211 -4.756 14.552

Sammenhængende kulturhavn og legeplads 47 47

Espergærde bypark 7 37

Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg 152 521 -125

Strandpromenaden Helsingør 22 80

Stiforbindelse Espergærde 39 35

Cykelstier på Møllebakken 511 -2

Historisk legeplads 498

Reetablering af Elleborgstien 261 255

Cykelsti Ndr. Strandvej 214 499

Parkeringsplads Gefionsbakken 3 1.132 1.619

Nyt stadion, grusparkering, stiforbindelse 1.672 1.692

Hestemøllestræde forsøgsstrækning 125 1.493

Kongevejen/Hornbækvej renov. af midterheller 671 690

Strandvejene Snekkersten/Espergærde renov. af 753 750

Bro på Poppelstien 2.451 2.451

Kystbeskyttelse Hornbæk/Julebæk Strand 749 749

Reinvestering vejbelysning 2.700 2.701

Omsorg- og Sundhedsudvalget 754 404

Demensvenlig indretning 71 250

Ombygning og udvidelse af køkken Strandhøj 683 153

Økonomiudvalget 283.732 -21.106 227.706 -29.010 65.047

Nyanlæg og levetidsforlæng. arbejder, Nordhavnen 1.202 1.144 199

Vandlaboratorie, oprensning af forurenet jord

Udvendig bygningsvedligeholdelse 18.277 -13 12.259 6.049

REGNSKABSOVERSIGT - ANLÆG

Tabellen fortsættes på næste side

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN
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Tabellen fortsættes på næste side

Hele 1.000 kr.
Regnskab udgift Regnskab 

indtægt
Opr. budget 

udgift
Opr. budget 

indtægt
Tillægsbev. og 
omplac. netto

Ny Skole i Bymidten 135.641 -23 129.489 -8.660

Margarethagården  - renovering/ombygning 433 110

Energirenovering i komm. ejd. (ESCO) 1.105 -76 1.452

PCB - undersøgelse 16.385 4.283 -21

Jordkøb 752

Jordsalg 33 -5.559

Ny idrætshal, Mørdrup idrætsanlæg 41.516 -4.000 22.241 -3.000 6.508

Nyt plejehjem i Hornbæk 9.846 -200 21.543 -8.337

Sundhedshus 155 253

En kunstgræsbane v/Snekkersten 23 -500 126

Udvidelse af Multiparken -88 -89

Bofællesskab Teglhuset 5.976 2.046 4.326

Etablering af Skæve Boliger 3.527 -2.400 400 416

Tag på Rådhuset, Stengade 59 15 2.884

Arealoptimering, til reduktion 2.944 1.917

Sundhedshus, anlæg af 3.100 -3.100

Stadion, anlæg af 26.282 31.201 -1.111

Aktiviteter i Nordhavnen/Sejl- og Kajak 80 2.621

Arealoptimering: grund- og ejendomssalg 210 -8.117 -26.010 33.283

Renov. Helsingør Campingplads/Vandrehjem 33 517

Renovering af toiletter 474 500

Renovering af køkken på Rådhuset 467 700

Renovering af ventilation Prøvestenen 359 700

Aktivitetsbaserede arbejdspladser 202 800

Sauna i svømmehal 289 289

Fiolgade 17, renov. midlertidige boliger 600

Nyt køkken Strandhøj 530

Ventilation Grydmoseskolen 539 600

Reinvestering tandplejen 856 854

IT og mobiltelefoner 8.739 9.645

Stormsikring Kulturhavnen, tilskud 150 150

Etablering selvbetjent bibliotek, Abildvænget 266 270

FORTSAT // REGNSKABSOVERSIGT - ANLÆG
BILAG NR. 3

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN
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Hele 1.000 kr. Regnskab udgift Regnskab 
indtægt

Opr. budget 
udgift

Opr. budget 
indtægt

Tillægsbev. og 
omplac. netto

Mobile omklædningsfaciliteter v/Helsingør Hallen 601 601

Børnehuset Ålsgårde: 
Nye tagvinduer og renovering 124 33

Børnehuset Krible Krable: 
Gulvvarme i vuggestueafd. 141 101

Børnehuset Mariehønen: 
Udskiftning af tag og vindue 1.366 1.444

Sammenlægning af hjemmeplejegrupper 1.566 3.000

Teknisk museum 1.414 2.395

Flynderupgård, hovedtrappe m.m. 157

Børnehuset Snerlen, indven. vedligehold, maling 33 165

Brandsprøjte 1.679 772

Flygtningeboliger på Hobrovej 6 -218 -221

Legeplads Pulje 866 863

Anlæg i alt 308.317 -21.106 232.446 -33.766 94.563

FORTSAT // REGNSKABSOVERSIGT - ANLÆG
BILAG NR. 3

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN
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BILAG NR. 4

Hele 1.000 kr.
Regnskab 

udgift
Regnskab 
indtægt

Opr. budget 
udgift

Opr. budget 
indtægt

Tillægsbev. og 
omplac. netto

Renter 1.360 -31.835 6.486 -8.368 -26.238

0722 Renter af likvide aktiver -1.589 -800

0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -910 -600

0732 Renter af langfristede tilgodehavender -27.414 -5.668 -23.238

0735 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomhed -8

0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 58 1.024 500

0755 Renter af langfristet gæld 1.311 5.986 -3.000

0758 Kurstab og kursgevinster -2.946 -1.300

Balanceforskydninger -3.250 -140.229 2.959 -26.920 -3.413

0822 Forskydninger i likvide aktiver -92.793 -986 -46.132

0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -6.126

0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 34.465 -7.452

0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 6.685 7.359 3.945 -11.920 42.719

0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 2.536

0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater -2.509

0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 10.437 -15.000

0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 521 -28

0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 51.460 -148.025

Lån og låneoptagelse 60.694 60.536

0855 Forskydninger i langfristet gæld 929 771

0855 KommuneKreditforeningen 59.765 59.765

Tilskud og udligning -40.044 -484.716 -40.040 -532.131 34.896

076280 Udligning og generelle tilskud -370.356 -409.584 26.640

076281 Udligning og tilskud vedr. udlændinge -55.260 52.092 -55.260 52.092

076282 Kommunale bidrag til regionerne 8.340 8.344 -4

076286 Særlige tilskud 6.876 -166.452 6.876 -174.639 8.260

Refusion af købsmoms -2.673 0 0 0 0

076587 Refusion af købsmoms -2.673 0 0 0 0

Skatter 9.657 -3.609.673 8.272 -3.608.501 -796

076890 Kommunal indkomstskat 7.476 -2.978.570 8.272 -2.978.571 -796

076892 Selskabsskat -63.006 -63.006

076893 Anden skat pålignet visse indkomster -14.010 -13.855

076894 Grundskyld 2.181 -535.418 -533.723

076895 Anden skat på fast ejendom -18.669 -19.346

REGNSKABSOVERSIGT - FINANSIERING

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN
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BILAG NR. 5

Hele 1.000 kr. Primo saldo Ultimo saldo

922 Likvide aktiver 127.453,4 33.088,3

092201 Kontante beholdninger 1.296,9 1.271,8

092205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 93.156,5 -17.683,5

092207 Investerings- og placeringsforeninger 33.000,0 49.500,0

925 Tilgodehavender hos staten 7.385,3 1.259,0

092512 Refusionstilgodehavender 5.139,7 -2.577,4

092513 Andre tilgodehavender 2.245,7 3.836,4

928 Kortfristede tilgodehavender 159.934,2 194.150,5

092814 Tilgodehavender i betalingskontrol 70.792,6 72.091,0

092815 Andre tilgodehavender 66.096,1 78.196,6

092817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 16.600,0 26.936,0

092818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende insti. med overenskomst 6.445,5 16.926,9

932 Langfristede tilgodehavender 3.293.489,6 3.133.397,3

093220 Pantebreve 4.900,2 4.792,6

093221 Aktier og andelsbeviser m.v. 2.593.951,6 2.576.403,5

093223 Udlån til beboerindskud 26.048,2 23.128,1

093224 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 146.639,8 0,0

093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 477.365,0 477.129,6

093227 Deponerede beløb for lån m.v. 44.584,8 51.943,6

935 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med 
selskabsgjorte forsyningsvirksomheder -11.807,9 -11.808,2

093535 Andre forsyningsvirksomheder -11.807,9 -11.808,2

938 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre -1,5 -12,8

093837 Staten -1,5 -12,8

958 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 2.204.358,5 2.349.902,4

095880 Grunde 563.865,9 563.673,1

095881 Bygninger 1.329.986,0 1.302.534,2

095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 128.651,9 118.941,6

095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 19.952,7 17.623,5

095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 161.902,0 347.129,9

962 Immaterielle anlægsaktiver 4.042,4 3.498,4

096285 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsager 4.042,4 3.498,4

968 Omsætningsaktiver - Fysiske anlæg til salg 76.662,1 74.742,1

096887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 76.662,1 74.742,1

Balancekonto 5.861.516,1 5.778.217,0

AKTIVER

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN
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BILAG NR. 6

PASSIVER

Hele 1.000 kr. Primo saldo Ultimo saldo

942 Aktiver tilhørende fonds, legater, m.v. 26.811,4 29.347,3

094242 Legater 2.877,9 2.730,9

094243 Deposita 23.933,5 26.616,4

945 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. -28.871,4 -31.379,9

094546 Legater -2.878,5 -2.731,5

094547 Deposita -25.992,8 -28.648,4

948 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre -1,5 0,0

094848 Kommuner og regioner m.v. -1,5 0,0

950 Kortfristet gæld til pengeinstitutter -10.437,0 0,0

095050 Kassekreditter og byggelån -10.437,0 0,0

951 Kortfristet gæld til staten -26.475,9 -23.337,4

095152 Anden gæld -26.475,9 -23.337,4

952 Kortfristet gæld i øvrigt -374.758,5 -464.264,2

095253 Kirkelige skatter og afgifter -34,5 -283,8

095255 Skyldige feriepenge 0,0 0,0

095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -252.949,0 308.728,9

095258 Edb-fejlopsamlingskonto -3.363,7 2.746,5

095259 Mellemregningskonto -110.752,7 -137.887,5

095261 Selvejende institutioner med overenskomst -2.711,8 -9.670,6

095262 Afstemnings- og kontrolkonto -4.946,9 -4.946,9

955 Langfristet gæld -668.874,6 -594.064,4

095563 Selvejende institutioner med overenskomst -5.027,8 -4.171,4

955564 Stat og Hypotekbank 0,0 0,0

095566 Kommunernes Pensionsforsikring -360,7 -300,7

095568 Realkredit 0,0 0,0

095570 Kommunekreditforeningen -538.566,7 -491.196,8

095579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -124.919,4 -98.395,5

972 Hensatte forpligtelser -453.645,7 -488.980,5

097290 Hensatte forpligtelser -453.645,7 -488.980,5

975 Egenkapital -4.325.262,8 -4.205.537,9

097592 Modpost for selvejende institutioners aktiver -82.457,7 -78.138,9

097593 Modpost for skattefinansierede aktiver -2.182.796,8 -2.325.933,2

097594 Reserve for opskrivninger -19.808,5 -24.070,7

097599 Balancekonto -2.040.199,8 -1.777.395,1

Balancekonto -5.861.516,1 -5.778.217,0

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN
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BILAG NR. 7

Hele 1.000 kr. Selskabets
egenkapital

Kommunens 
ejerandel

Omregnet til indre 
værdi

Kommunernes Pensionsforsikring A/S 3.616.000 0,875% 31.640

HMN* 1.409.971 2,9% 40.955

Det Danske Madhus Hamlet A/S 2.029 49,0% 994

Helsingør Selvstyrehavn 63.695 100,0% 63.695

Norfors 10.038 29,9% 3.001

Nordsjællands Park og Vej 16.079 60,0% 9.647

Lokalbanen 710.572 1,4% 9.737

Poppelgården A/S - - 245

Helsingør Vand A/S 618.733 100,0% 618.733

Helsingør Spildevand A/S 1.590.316 100,0% 1.590.316

Helsingør Varme A/S 81.320 100,0% 81.320

Helsingør Affald A/S** 7.500 - -4.316

Helsingør El-Net A/S 128.641 100,0% 128.641

Helsingør Service A/S 1.795 100,0% 1.795

I alt 8.256.689 2.576.403

OPGØRELSE AF INDRE VÆRDI AF AKTIER OG ANDELSBEVISER M.V.

* HMN frasolgte i 2017 aktiviter og Helsingør Kommune fik udbetalt deres andel heraf. Kommunens indre værdi er derfor ligeledes nedskrevet.
** Indre værdi er reguleret med bevægelsen fra funktion 9.35. Beregningen af den indre værdi opgøres iht. aflagte regnskab 2017.

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN
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BILAG NR. 8

RESTGÆLD PÅ LEASING / LEJEKONTRAKTER
PÅ GRUNDLAG AF INDKØBSKONTORETS OPLYSNINGER

(BOGFØRTE POSTER ER MEDTAGET UNDER STATUS 9.47)

EVENTUALRETTIGHEDER

Hele 1.000 kr. Garanti pr. 31.12.2018

KFUK-KFUM Spejderne, Espergærde
Skadesløsbrev

80,0

Nordkysthallen
Ejerpantebrev

600,0

Nordkysthallen
Skadesløsbrev

540,0

Helsingør Sportsunion
Skadesløsbrev

71,0

Helsingør Sportsunion
Skadesløsbrev

21,0

I alt 1.312,0

Hele 1.000 kr. / ekskl. moms Restgæld pr. 
31.12.2018

Kommune Leasing A/S, Finansiel leasing -98.395,5

Kommune Leasing A/S, Operationel leasing -11.011,9

Lejekontrakter Konica Minolta
(lejeudgift pr. år)

778,9

Mio. kr. Ultimo 2018

Indskud i Landsbyggefonden i: *)

Private ældreboliger 86,3

Kommunale ældreboliger 1,1

Private boliger ekskl. ældreboliger 58,9

Ungdomsboliger 2,4

Diverse andre 1,9

I alt 150,6

DIVERSE GARANTIER I ØVRIGT

* De uafviklede indskud m.v. i landsbyggefonden udgør ultimo 2018 
150,6 mio. kr. Efter reglerne i Budget- og Regnskabssystem for kom-
muner skal saldoen ultimo være 0 i balancen, som følge af de meget 
gunstige lånevilkår med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed (50 
år). Indskuddene indgår udelukkende i regnskabet på oversigten over 
eventualrettigheder.

BILAG TIL ÅRSBERETNINGEN
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BILAG NR. 9

- = oplysninger ikke tilgængelige   
* regnskabstallet for 2018 er ikke tilgængeligt. Tallet er den garanti, som HMN har pr. 31.12.17.

GARANTIER ALMINDELIG

Hele 1.000 kr. Ejerandel Lånets oprindelige størrelse Garanti pr. 31.12.2018
Arbejdernes Landsbank / Boligindskudslån - 300
BRFkredit 643.649 340.278
Danske Bank
Boligindskudslån - 786
Hovedstadsregionens Naturgas* 2,9047% - 15.002
Jyske Bank
Boligindskudslån - 45
KommuneKredit
Helsingør Havn 41.000 25.010
Movia 681.000 323.200
Norfors 30% 514.766 399.400
Udbetaling Danmark 1.926.600 1.394.870
Forsyningen Helsingør 600.142 529.886
Hornbæk Fjernvarme 22.000 20.076
Helsingør Kraftvarmeværk 709.000 594.503
LR REALKREDIT A/S
Den selvej. almene OK-ældreboligorg. 11.588 2.001
Espergærde Andelsboligforening 53.455 6.450
Boligselskabet AKB - Murergade 5 43.121 9.115
Den selvej. ældreboliginst. Birkebo 2 119.483 44.524
Handelsbanken
Boligindskudslån - 93
Nordea
Boligindskudslån - 891
Gurredam Spejderfond 895 690
Nykredit
Boliggården  42.739 7.982
DUAB, Kronborg Kollegiet 38.109 13.180
Boligselskabet Teglværksgården 15.413 12.693
B/S Nordkysten 24.904 9.021
Boligselskabet Tikøb 78.679 23.030
Ældreboliger Kristinehøj 87.347 14.846
Bofællesskabet Anchersholm 14.808 2.483
DSI Gyldenholm 13.919 2.327
Anpartsselskaber 31.486 15.829
Personer 15.831 6.338
Boligindskudslån - 27
Realkredit Danmark
Andelsboligforeningen Hovgaard Huse 32.566 4.640
Andelsboligforeningen Nordskovparken 1.002 22
Andelsboligforeningen Røntofte 24.824 16.861
Boliggården 1.380.921 893.287
Boligselskabet af 1961 i Tikøb 112.090 27.895
Boligselskabet Nordkysten 386.260 271.358
Ejendomsselskabet Stengade 56 3.486 1.034
Stjernegade 16 A/S 2.837 562
OK-Fonden 18.236 3.340
Fonden Hornbækhallen 5.332 2.624
Sigurd Schytz Kollegiet 7.374 3.297
Fonden Sydkystens Sportscenter 1.000 349
Den Selvej.Inst. Nordkysthallen 3.000 444
Ejendomsselskabet Stengade 32 6.775 5.269
Personer 33.056 20.669
Spar Nord Bank
Boligindskudslån - 418
I alt 7.748.691 5.066.944
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Hele 1.000 kr. Bevilling Forbrug Restbevilling

 PSP Projekt

BY-, PLAN- OG MILJØUDVALGET

810029 Espergærde Bypark 37 7 30

810058 Kongevejen/Hornbækvej renovering af midterheller 690 671 19

810048 Nyt stadion grusparkering, stiforbindelse 1.692 1.672 20

810046 Parkeringsplads, Gefionsbakken 1.619 1.132 487

810043 Reetablering af Elleborgstien 255 261 -6

810062 Reinvestering vejbelysning 2.701 2.700 1

810059 Snekkersten/Espergærde renovering af belægning 750 753 -3

810036 Stiforbindelse Espergærde 35 39 -5

ØKONOMIUDVALGET

811117 Børnehuset Krible Krable: Gulvvarme m.v. 101 141 -40

811119 Børnehuset Mariehønen: Udskift tag/vinduer 1.444 1.366 78

811113 Børnehuset Ålsgårde: Nye tagvinduer m.m. 33 124 -92

811181 Etablering af Skatepark i Hornbæk -89 -88 -1

811084 Etablering af Skæve Boliger 816 1.127 -310

811141 Flygtningeboliger på Hobrovej 23, 3000 Helsingør -221 -212 -9

811031 Jord- og ejendomssalg 0 -5.525 5.526

811142 Legepladser og udendørs anlæg 863 866 -3

811011 Margarethagården - renov./ombygn. 110 433 -323

811159 Mobile omklædningsfaciliteter v/Helsingør Stadion 601 601 0

811015 PCB/skimmelsvamp/ miljøfarlige stoffer, ramme 4.262 16.385 -12.123

811155 Reinvestering Tandplejen 854 856 -2

811147 Renovering af køkken på Rådhuset 700 467 233

811146 Renovering af toiletter 500 474 26

811151 Sauna i Svømmehallen 289 289 0

811158 Selvbetjent bibliotek, Abildvænget 270 266 4

811157 Stormsikring Kulturhavnen, tilskud 150 150 0

811148 Ventilation på Prøvestenen (BLV) 700 359 341

AFSLUTTEDE ANLÆG 2018
BILAG NR. 10
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ANLÆGSOVERFØRSLER FRA 2018 TIL 2019

Hele 1.000 kr. Korrigeret budget Forbrug i alt Overførsel til 2019

PSP Projekt                                                                        

BY-, PLAN- OG MILJØUDVALGET 17.757 12.546 5.211

810044 Cykelsti på Ndr. Strandvej 499 214 285

810039 Cykelstier på Møllebakken 509 0 509

810050 Hestemøllestræde forsøgsstrækning 1.493 125 1.368

810040 Historisk legeplads 498 0 498

810031 Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg 396 152 244

810046 Parkeringsplads, Gefionsbakken 1.619 1.132 487

810005 Sikring af skoleveje, ramme 2.658 2.288 370

810035 Strandpromenaden Helsingør 80 22 57

810018 Trafiksikkerhedsby 2013 10.007 8.614 1.393

ØKONOMIUDVALGET 251.586 242.870 8.716

811149 Aktivitetsbaserede arbejdspladser 800 202 598

811095 Arealoptimering, til reduktion af m2 1.917 2.944 -1.028

811100 Arealoptimering: grund- og ejendomssalg 7.273 -7.906 15.179

811082 Bofællesskab Teglhuset 6.372 5.976 396

811137 Børnehuset Snerlen: Indvendig vedligehold 165 33 132

811078 En kunstgræsbane v/Snekkersten 126 -477 604

811014 Energirenovering i kommunale ejendomme 1.452 1.029 423

811152 Fiolgade 17, renov. midlertidige boliger 600 0 600

811135 Flynderupgård, hovedtrappe m.m. 157 0 157

811129 Hal til Brandskole 2.884 15 2.869

811156 IT og mobiltelefoner 9.645 8.739 906

811017 Jord- og ejendomskøb 752 0 752

811131 Nedrivning af Teknisk Museum på Lappestenen 2.395 1.414 981

811043 Ny Idrætsby i Espergærde 25.749 37.516 -11.767

811097 Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter 30.090 26.282 3.808

811098 Nyt klubhus Krogen 2.621 80 2.541

810014 Nyanlæg og levetidsforl.arb., Nordhavnen 1.343 1.202 142

811153 Nyt køkken Strandhøj 530 0 530

811075 Nyt plejehjem i Hornbæk 13.206 9.646 3.560

811003 Planlagt vedligeholdelse 18.308 18.264 44

811130 Sammenlægning af hjemmeplejegrupper 3.000 1.566 1.434

811008 Skolen i Bymidten (SIB) option 4 120.829 135.617 -14.789

811077 Sundhedshus: Dis.forslag/ trafik/finansanalyser 253 155 98

811105 Vedl. arb. Helsingør Camp. og Vandrerhjem 517 33 484

811154 Ventilation Grydemoseskolen 600 539 61

I alt overført til 2019 269.343 255.416 13.926

BILAG NR. 11
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Hele 1.000 kr. Anlægsoverførsler
fra 2018 til 2019

Driftsoverførsler
fra 2018 til 2019

By-, Plan og Miljøudvalget 5.211 3.697

Kultur- og Turismeudvalget 0 578

Idræts- og Fritidsudvalget 0 -1.854

Børne- og Uddannelsesudvalget 0 -2.281

Omsorg- og Sundhedsudvalget 0 5.026

Social- og Beskæftigelsesudvalget 0 2.039

Økonomiudvalget 8.716 17.585

Udvalg i alt 13.926 24.790

SAMLET OVERSIGT OVERFØRSLER FRA 2018 TIL 2019
BILAG NR. 12
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Antal fuldtidsstillinger*** Forbrug hele 1.000 kr.

2016 2017 2018 2017 2018

By-, Plan- og Miljøudvalget 9 9 8 5.403 5.641

201 Miljø, Natur og Klima 2 3 3 2.019 1.748

204 Trafik, Vej og Parkering 7 6 5 3.383 3.893

Kultur- og Turismeudvalget 156 204 190 76.531 75.703

309 Kulturen 156 204 190 76.531 75.703

Idræts- og Fritidsudvalget 44 44 40 19.040 17.436

410 Sundhedsfremme *2017 2 2 0 1.000 0

411 Idræt og Fritid 42 42 40 18.040 17.436

Børne- og Uddannelsesudvalget 1.987 1.918 1.851 871.384 843.088

512 Forebyggelse 111 103 100 42.422 42.321

513 Skole- og Fritidsområdet**** 1.072 1.091 1.060 515.378 492.629

514 UU Øresund *2017 25 23 0 13.823 0

515 Daginstitutioner**** 628 539 527 184.853 188.285

516 Børne- og Ungerådgivningen 68 66 70 35.265 37.046

517 Udsatte børn 83 95 95 79.643 82.808

Omsorgs- og Sundhedsudvalget 1.435 1.320 1.071 605.626 502.017

618 Særlig Social Indsats *2017 325 259 0 114.504 0

619 Omsorg og Ældre 1.110 1.062 1.069 490.818 501.083

620 Anden Social Service *2017 0 0 0 305 0

621 Sundhed inkl. 410 0 0 2 0 934

Social- og Beskæftigelsesudvalget 0 0 288 26.433 152.887

714 UU Øresund 0 0 23 26.433 13.737

718 Særlig Social Indsats 0 0 265 0 118.256

722 Beskæftigelse ** 0 0 0 0 20.895

Økonomiudvalget 745 782 767 358.870 364.053

808 Lystbådehavne 13 17 16 5.487 5.874

823 Erhverv 0 0 0 241 60

824 Puljer 0 0 0 0 0

825 Ejendomme & Byggeforbedring 36 38 41 15.448 17.558

826 Administration 639 653 636 326.233 328.499

827 Beredskabet 56 75 74 11.460 12.062

I alt fuldtidsansatte 4.375 4.277 4.215 1.963.286 1.960.825

PERSONALEOVERSIGT
BILAG NR. 13

*2017 organisationsmæssigt lå budgetområdet under dette udvalg
** Ansatte er registreret under 826
*** Tallene for 2016 og 2017 er korrigeret med ny dataudtræksmetode
**** Faldet i antal fuldtidsstillinger skyldes, at udviklingen i antallet af børn har været faldende. Skoler, SFO, klubber og institutioner 
har tilpasset kapaciteten
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