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Du har krav på politikere, der tænker fremad, er modige og kan samarbejde 
med andre partier. Det kan og vil vi leve op til. Et kryds på liste C betyder et 
ambitiøst og lyttende byråd, der kan samarbejde. 

Helsingør Kommune er i rivende udvikling, og der er i de seneste fire år opnået 
markante fremskridt, præcist som vi lovede ved kommunevalget i 2013. Vi har 
til stadighed søgt brede løsninger, i tæt og godt samarbejde med de øvrige 
partier i byrådet. 

Særligt har det ligget os på sinde at hjælpe socialt vanskeligt stillede borgere, 
så de hurtigt og nemt igen kan komme på benene. Vi har fokuseret på at 
forebygge - i nært samarbejde med de mange dygtige, frivillige foreninger i 
kommunen.
 
Men vi vil mere. Derfor har vi opmærksomheden direkte rettet mod omsorgen 
for vore ældre, børn, unge og de socialt vanskeligt stillede, på etablering af 
et topmoderne sundhedshus ved Prøvestenen samt lettelse af skatten for 
alle, ikke mindst for erhvervslivet. Vi vil fortsætte med at tiltrække endnu flere 
arbejdspladser og reducere bureaukratiet. Og vi vil skabe en bedre dialog med 
alle kommunens aktive borgere.

Jeg ser frem til den 21. november, hvor vi skal i stemmeboksen. Jeg håber, 
du vil give liste C med mig som borgmester dit kryds, så vi sammen kan sikre 
fortsat fremgang for alle borgerne i Helsingør Kommune.

Benedikte Kiær
Borgmester i Helsingør Kommune



En fri og tryg alderdom
Mennesker er ikke ens. Det er derfor altafgørende, at man som ældre kan 
vælge mellem fleksible kvalitetstilbud og kan leve et godt liv, hvor tryghed, 
sociale aktiviteter og værdighed er i centrum.

Vi vil:
• Sikre, at ældre får den hjælp og pleje, de har behov for, og at hensynet til 

den enkelte altid er det centrale i ældreomsorgen.
• Indføre reel valgfrihed, hvor man ikke bare kan vælge mellem flere 

leverandører af mad, men også få mulighed for i højere grad at tilpasse 
hjemmehjælpen efter eget ønske og behov.

• Muliggøre, at man kan leve et aktivt seniorliv med motion og adgang til 
attraktive sociale aktiviteter. 

• Sørge for, at hvis uheldet er ude, skal der i det kommende nye 
sundhedshus være adgang til genoptræning i absolut topklasse.

Fakta:
Vi har, sammen med de andre budgetpar-
tier, styrket den sundhedsfaglige indsats. 
Vi har således fået demensvejledere, der 
skal arbejde borgernært i den daglige drift 
og sørget for, at social- og sundhedshjæl-
pere kan videreuddannes til sundheds-
assistenter. Det har især handlet om at 
styrke den forebyggende indsats, for på 
sigt at kunne mindske antallet af 

genindlæggelser på hospitalet. Med 
projektet ”Kom godt Hjem” har vi sam-
tidig sørget for en bedre modtagelse af 
borgerne i eget hjem, når de udskrives. 
Endelig har vi planlagt et nyt og moderne 
plejehjem I Hornbæk, som vil stå klart i 
2019. Kort sagt har vi øget trygheden for 
de mest sårbare ældre borgere.



Danmarks bedste børne – og ungdomsliv
Gode vuggestuer, børnehaver og folkeskoler giver børn og unge de bedste 
forudsætninger for at klare sig godt i livet. Folkeskolen i Helsingør Kommune 
skal være blandt landets bedste. Børnefamilier skal være sikre på, at de og 
deres børn møder en fleksibel daginstitution og skole af høj kvalitet, tæt på 
hvor de bor. Børn skal opleve daginstitutioner, hvor der er voksne nok, og hvor 
bevægelse, udvikling og hygge er en naturlig del af dagligdagen.

Vi vil:
• Kæmpe for at bevare de lokale skoler og daginstitutioner.
• Sørge for gode fysiske rammer, hvor udgangspunktet i skolerne er et 

klasseloft på 24 elever og i daginstitutionerne maksimalt 3 vuggestuebørn 
og 6 børnehavebørn pr. medarbejder.

• Have fagligt stærke skoler og daginstitutioner, hvor forældre har reel 
medindflydelse på deres børns dagligdag, trivsel og skolegang.

• Hjælpe de mange pendlerfamilier med mere fleksible åbningstider i 
daginstitutionerne

• Etablere en Campus i Helsingør med ungdomsboliger og en variation af 
uddannelsesmuligheder, så flere unge bliver i kommunen.

• Sikre, at alle børn kan forstå dansk, når de begynder i folkeskolen.

Fakta:
Vi har, sammen med de andre budget-
partier, sikret kompetenceudvikling og 
opkvalificering af lærere. Samtidig er der 
igangsat læringsforløb, der inddrager 
lokalsamfundet og bringer virkeligheden 
ind i undervisningen. Vi har foretaget 
store investeringer i innovative læringsmil-
jøer for børn og unge. Endvidere er der 
sket en opgradering af digitaliseringen

af undervisningen. Det har virket. 
Karaktergennemsnittet i 9 klasse er steget 
fra 6,5 til 7. Vi har taget fat på skolernes 
merforbrug ved at indføre et nyt økono-
mistyringsværktøj. I daginstitutionerne har 
vi øget antallet af pædagoger, sat ekstra 
ind med motion og bevægelse, forbedret 
normeringerne og udvidet åbningstiden. 



Bedre økonomi for alle
En sund kommunal økonomi er en afgørende forudsætning for at kommunen 
kan levere gode velfærdsydelser til ældre, børn, unge og socialt udsatte. Derfor 
er det afgørende for os, at der er styr på kommunens økonomi. Helsingør skal 
være en attraktiv bosætningskommune, der ud over at levere kommunale 
kerneydelser, også sikrer, at man som familie har råd til at bo her og leve godt. 
Derfor vil vi sikre en bedre økonomi for alle.

Vi vil:
• Sikre en effektiv og slank kommunal administration, så vi sammen får mest 

muligt ud af borgernes skattekroner.
• Styrke kommunens indtægtsgrundlag ved at gøre det attraktivt for flere at 

slå sig ned i kommunen for at bo eller drive virksomhed. 
• Sørge for, at de højere indtægter for kommunen også betyder 

skattelettelser for borgerne.

Fakta:
Vi har gennem de seneste fire år forbed-
ret økonomien i Helsingør Kommune. 
I denne byrådsperiode har vi reduceret 
kommunens gæld med 130 mio. kr. Vi kan 
glæde os over, at det er lykkedes at til-
trække flere borgere til kommunen. Aldrig 
har vi været så mange. Der er derfor kom-
met flere indtægter i kommunekassen og 
dermed mere velfærd og øget omsætning

for detailhandelen og håndværkerne. 
Samtidig har vi løbende gjort op med 
unødigt bureaukrati, så administrationen 
er blevet endnu mere effektiv. Vi har 
sænket grundskyldspromillen fra 30,82 til 
28.5 og sænket indkomstskatten. Vi har 
dermed bidraget til at forbedre borgernes 
privatøkonomi.



Danmarks sundeste sundhedshus
At drive et sundhedsvæsen er ikke kun noget, der er forbeholdt hospitalerne. 
Kommunen spiller også en stor og aktiv rolle, når det gælder om at hjælpe 
borgere, der bliver syge. Vi er ambitiøse både når det gælder kommunens egne 
sundheds- og genoptræningstilbud, men også når det gælder det kommende 
topmoderne sundhedshus ved Prøvestenen.

Vi vil:
• Sikre borgerne et sundhedshus, der giver nem og hurtig adgang til 

lægehjælp, hvis uheldet er ude, eller helbredet svigter. 
• Arbejde for, at også børn kan få almen lægehjælp i sundhedshuset i 

weekenderne. Samtidig vil vi kæmpe for, at få udvidet åbningstiden for 
akutklinikken.

• Sikre moderne genoptræningsfaciliteter.
• Sørge for gode busforbindelser fra hele kommunen til det nye 

sundhedshus.

Fakta:
Vi har lagt et stort arbejde i at få bygget 
et nyt og moderne sundhedshus. Der 
har været en tæt og ihærdig dialog med 
regionen, så vi er sikre på, at Sundheds-
huset får de specialer og den størrelse,

der passer til fremtiden. Vi vil sikre, at 
børn og voksne hurtigt og sikkert kan få 
de fornødne undersøgelser og behandlin-
ger. Der er således afsat 250 millioner kr. 
til projektet, som vil stå klart i 2021.



En grøn og livlig kommune med 
et rigt kulturliv
Helsingør Kommune er beriget med storslåede naturområder, en skøn 
kyststrækning, levende havne og en smuk række af historiske kulturperler, der 
placerer os på verdenskortet. Alt det vil vi selvfølgelig værne om og udbygge, så 
endnu flere kan nyde gavn af natur- og kulturlivet.

Vi vil:
• Sikre et yderligere løft af byrummet i Helsingør, i Espergærde og i Hornbæk 

ved at skabe torve og pladser med masser af liv og glæde.
• Skabe attraktive strandpromenader samt nem adgang til vor smukke natur.
• Gå aktivt ind i arbejdet med den kommende nationalpark, Kongernes 

Nordsjælland.
• Sørge for attraktive og rene strande, og der skal være ordentlige cykelstier 

samt flere naturlegepladser.
• Bruge værftshallerne i Helsingør til aktiviteter, der er til glæde for 

kommunens egne borgere, og samtidig virker tiltrækkende på byens 
turister. Hele havneområdet skal summe af liv og aktivitet. Dag og aften, 
året rundt.Fakta:

Vi har opnået, at Helsingør Kommunes 
omdømme er blevet klart forbedret, og 
vi er i dag helt i front, når det gælder 
kultur. Kulturen har været med til at øge 
væksten, styrke turismen og har skabt 
flere arbejdspladser. Virkeligheden har 
overgået visionerne, så målene for vækst 
inden for turisme og kultur er mere 

end opfyldt. Derfor har vi lagt nye og 
endnu mere ambitiøse pejlemærker - og 
den positive udvikling fortsætter. Alene 
sidste år lagde besøgende 1,6 mia.kr. i 
kommunen. Vi er nu på Top-10 listen over 
de største og mest attraktive turistkom-
muner i Danmark.



Et blomstrende erhvervsliv skaber velfærd
Når det lokale erhvervsliv har succes, bliver der skabt flere arbejdspladser 
og mere velfærd. Helsingør skal være en fremragende erhvervskommune. 
Det vil tiltrække nye virksomheder og fastholde dem, vi har. Det giver nye 
arbejdspladser, flere praktikpladser til de unge og mere liv i alle hjørner af 
kommunen.

Vi vil:
• Sænke dækningsafgiften yderligere, så det lokale erhvervsliv kan 

investere i vækst og flere arbejdspladser.
• Styrke handelslivet gennem spændende begivenheder og events, så 

kommunen bliver et endnu mere populært udflugtssted.
• Fastholde den tætte dialog med vores erhvervsliv, så kommunens 

erhvervsklima bliver endnu bedre.
• Undgå etablering af store butikscentre uden for byen, da disse vil udsulte 

handel og liv i bykernen. Derved skabes forudsætningerne for et rigt og 
varieret butiksliv i vore byer.

Fakta:
Vi har arbejdet målrettet på, at Helsingør 
Kommunes omdømme på erhvervsom-
rådet blev forbedret. Dialog og kommu-
nikation mellem erhvervsliv og kommune 
er blevet styrket. Antallet af nystartede 
virksomheder er steget med mere end 
100 procent. Der er etableret en række 
tilbud for at støtte erhvervsudviklingen

og sikre mere konkurrence og gen-
nemsigtighed ved bl.a. byggeopgaver. 
Grundskyldspromillen er sænket, og dæk-
ningsafgiften er reduceret markant. Byg-
gesagsgebyr og udearealafgift er fjernet. 
Der bliver investeret, der bliver bygget, 
der bliver udvidet. Kommunen er attraktiv.
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