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Jeg er ikke i tvivl. Helsingør er en 
fantastisk kommune. Vi har det hele – 
kyst, skov, en spændende historie, 
et rigt kulturliv og levende bysamfund. 

Vi kan glæde os over kommunens  
positive udvikling. Flere flytter hertil, 
vore skoler modtager flere børn, flere  
får arbejde, og ledigheden er helt i bund.  
Helsingør er den af Nordsjællands  
kommuner, hvor flest nye virksomheder 
ser dagens lys.  
 
Vi ligger i front, når det gælder den 
grønne omstilling til en klimaneutral  
og bæredygtig kommune.  
Flere uddannelser flytter til Helsingør  
til glæde og gavn for vores unge og  
erhvervslivet. Og vi kan glæde os til 
vores topmoderne sundhedshus, der 
snart står færdigt ved Prøvestenen. Et 
sundhedshus, der vil gøre det nemmere 
for familierne, og sikre bedre behandling 
til de af vore ældre, der har behov for 
hjælp. 

Jeg er stolt over, hvor meget vi har nået 
ved at stå sammen i Helsingør Kommune 
– borgere, erhvervsliv og byråd.  
Men vi har stadig et stort stykke arbejde 
at gøre. Et arbejde som jeg fortsat gerne 
vil stå i spidsen for, som garant for brede 
politiske aftaler og et godt og givtigt 
samarbejde. Det er kun gennem fælles- 
skabet, at vi kan gøre Helsingør Kom-
mune til et endnu bedre sted at bo og 
leve.

Jeg ser frem til den 16. november, hvor  
vi skal i stemmeboksen. 
Jeg håber, du vil sætte dit kryds ved  
Det Konservative Folkeparti. 
I denne pjece kan du orientere dig om 
vores mærkesager. Hvordan vi vil bevare 
vores grønne kommune og gøre den 
bæredygtig. Hvorfor vi mener, at retten 
til at bestemme over eget liv også gælder 
for ældre. Hvordan vi vil sikre, at det er 
trygt at bo i Helsingør Kommune.  
 
I det hele taget, hvordan vi sammen kan 
udvikle vores dejlige kommune. 

Benedikte Kiær 
Borgmester i Helsingør Kommune

Lad os sammen gøre 
Helsingør Kommune til 
et endnu bedre sted at leve



Langt de fleste ældre har et godt netværk, dyrker motion, rejser, deltager i fælles- 
skaber og benytter de lokale kulturtilbud. De klarer sig selv og spiller en aktiv rolle  
i kommunen. Desværre har nogle ældre et svækket helbred, men de er stadig frie  
mennesker, der skal have en god, tryg og værdig alderdom. 

Vi vil:
       ·   arbejde målrettet for flere boliger, der passer til ældres ønsker og behov
       ·   opføre endnu et friplejehjem, så vi styrker de ældres valgfrihed
       ·   etablere brugerråd på plejehjemmene, hvor også pårørende høres
       ·   sikre, at de ældre får størst mulig frihed til valg af plejehjem,  

hjemmehjælp, mad og fritidsliv
       ·   udvide klippekortordningen, så de, der modtager hjælp fra kommunen,  

kan få ekstra rengøring eller hjælp til besøg i teatret eller en tur til frisøren
       ·   sikre den bedste ledelse af vores institutioner og ældrepleje
       ·   styrke samarbejdet mellem Ældresagen, Seniorrådet og kommunen
       ·   arbejde for at Helsingør Kommune får sit eget hospice.

Den glade alderdom

FAKTA
Vi bliver flere ældre, og der-

for bliver der hvert år afsat flere 
penge til ældreområdet.  

Byrådet har vedtaget en ambitiøs 
plan, der skal sikre demensramte 
borgere en tryg hverdag.  
Det nye plejehjem Hornbækhave 
åbner denne vinter, og på den gamle 
hospitalsgrund er der fuld gang i 
byggeriet af seniorfællesskab og  

et nyt friplejehjem, der åbner  
i 2022.



Helsingør Kommune er, som en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, beriget 
med storslåede naturområder, omkranset af de smukkeste kyststrækninger samt  
historiske kulturperler. Det vil vi værne om og udbygge, og derfor vil vi gerne fort-
sætte den grønne omstilling. Helsingør Kommune skal være CO2-neutral i 2045. 
Det er ambitiøst, men ikke bare store ord. Der skal handles.

Vi vil:
       · arbejde for, at vi får en Marinepark Øresund
       ·  håndtere de stigende mængder regnvand klogere, så vi undgår overløb  

af spildevand ud i Øresund
       ·  styrke biodiversiteten i vores parker, haver, vejrabatter og andre grønne  

områder, så vild fauna og dyreliv bliver mere nærværende
       ·  sikre, at CO2-udledningen fortsat reduceres i et tæt samarbejde mellem  

kommune, borgere og virksomheder
       ·  udfase flis til fordel for andre bæredygtige energikilder - forslaget om  

en solcellepark er et godt eksempel.

Gør livet grønnere

FAKTA
Helsingør Kommune har  

modtaget national og internatio- 
nal anerkendelse som en grøn og  

biovenlig kommune. I 2019 fik vi titlen 
som Klimakommune Plus.  
Danmarks Naturfredningsforening 
rangerer landets kommuner efter 
deres naturkvalitet - og i 2021 kom  
vi på en fin 10. plads. Siden 2007 har 
kommunen reduceret CO2-udled-

ningen med mere end 40 %.



Alle, som kan, skal selvfølgelig arbejde fremfor at blive forsørget af det offentlige. 
Rigtig mange indvandrere og flygtninge ønsker at arbejde og bidrager også 
trofast til samfundet. Men desværre er der kommet migranter, der ikke vil deltage  
i eller respektere vores kultur og værdier. Vi vil ikke acceptere parallelsamfund.  
Det skal være trygt at bo og leve overalt i Helsingør Kommune. 

Vi vil:
       ·   samarbejde konstruktivt med erhvervslivet for at få endnu flere flygtninge  

og indvandrere i arbejde
       ·   forebygge ghettodannelse og bekæmpe negativ social kontrol, hvor kvinder  

og børn isoleres fra det omgivende samfund
       ·   styrke samarbejdet med SSP, klubber og skoler for at undgå, at unge  

kommer ud i kriminalitet
       ·   sikre, at tosprogede børn kan tale et alderssvarende dansk, når de begynder  

i skole.

Nej til parallelsamfund

FAKTA
Med godt 70 % i 2021 er Helsingør 

er en af de bedste kommuner i landet 
til at få flygtninge i job eller uddan-
nelse. Det sker i tæt samarbejde med 
vores erhvervsliv.  
Nøjsomheden er nu taget af ghetto-
listen og der arbejdes på at forny 
boligerne, så de bliver attraktive 
for alle.



Kommunen har sammen med erhvervslivet udarbejdet en ny erhvervspolitik, der nu 
for alvor skal føres ud i livet. For det er de lokale private virksomheder, der skaber 
arbejdspladser, velstand og velfærd. Helsingør skal være en attraktiv erhvervs- 
kommune, der tiltrækker nye virksomheder, fastholder dem vi allerede har, og  
opmuntrer iværksættere. Nye arbejdspladser og flere praktikpladser til de unge  
giver liv i byen. Så lad os komme i gang.

Vi vil:
       ·  oprette et nyt Erhvervsudvalg i Byrådet
       ·   forbedre rammevilkårene for erhvervslivet gennem hurtigere sagsbehandling  

og lavere erhvervsskatter
       ·   styrke dialog og konstruktivt samarbejde mellem erhvervsliv, politikerne  

og embedsmænd
       ·   sikre, at det regionale erhvervshus er mere til stede i Helsingør Kommune,  

så iværksættere får en hurtigere og mere relevant rådgivning
       ·   hjemtage Park & Vej, så kommunen selv kan sætte serviceniveauet og give  

plads til, at vores lokale erhvervsliv byder ind på opgaverne 
       ·   bygge videre på Helsingør Kommune som en unik oplevelsesdestination  

ved at udvikle flere kulturelle oplevelser og dermed styrke detailhandel,  
byliv og turisme

       ·   motivere flere unge til at påbegynde og færdiggøre en erhvervsfaglig  
uddannelse.

Hurra for de modige, 
de hårdtarbejdende 
og de selvstændige

FAKTA
Det er ingen hemmelighed, at 

Helsingør klarer sig mindre godt i 
visse undersøgelser om erhvervs- 

livets forhold i kommunen.  
Men heldigvis ligger vi i top på et 
vigtigt område. Vi har rigtig mange 
iværksættere. Da vi også har satset  
på kultur, oplevelser og turisme i 
Helsingør, finder vi her mere end  
10 % af alle arbejdspladser 

i kommunen.



Kommunen spiller en stor og aktiv rolle, når det gælder om at hjælpe syge borgere.  
Vi er meget ambitiøse, både når det handler om  kommunens egne sundheds- og 
genoptræningstilbud og det nye Sundhedshus, der skal være second-to-none.  
I disse år oplever vi desværre flere og flere unge, som er psykisk sårbare og mistrives. 
Det skal vi sætte yderligere ind over for, så alle unge kan tage en uddannelse, få et job 
og leve et godt liv.

Vi vil:
       ·  oprette så mange sundhedstilbud som muligt i det nye sundhedshus  

og tilbyde genoptræning i topklasse
       ·  arbejde for, at regionen vil tilbyde flere og bedre tilbud for børnefamilierne  

i det nye sundhedshus
       ·  arbejde for at få udvidet akutklinikkens åbningstid
       ·  udarbejde en samlet plan for bedre mental trivsel, bl.a. via vores mange  

kulturelle tilbud
       ·  styrke forebyggelsen af sygdomme blandt ældre.

Den nære sundhed er vigtig 

FAKTA
Det nye Sundhedshus ved Prøve- 

stenen åbner til nytår 2023. 
Sundhedshuset vil styrke det nære 
sundhedsvæsen markant med flere 
lokale behandlinger, en akutklinik og 
moderne genoptræningsfaciliteter. 
Sundhedshuset vil også rumme prak-
tiserende læger, speciallæger og en 
række nye sundhedstilbud.



Ambitionen er, at kommunens folkeskoler skal være blandt landets bedste.  
Både for indlæring, dannelse og trivsel. Vi mener, at gode vuggestuer, børnehaver  
og folkeskoler giver børn og unge de bedste forudsætninger for at klare sig i et  
moderne og ofte hektisk voksenliv. 

For os er det også vigtigt, at daginstitutioner og skoler ligger dér, hvor børne- 
familierne bor. Og selvfølgelig skal man frit kunne vælge mellem private og  
kommunale tilbud. Det handler om børnene, ikke systemet.

Vi vil:
       · bevare de lokale og nære skoler og daginstitutioner
       · give forældre reel medindflydelse på deres børns dagligdag
       ·  fastholde gode normeringer i vores daginstitutioner med maksimalt  

tre vuggestuebørn og seks børnehavebørn per medarbejder
       ·  som ”frikommune” sikre, at tiden i vuggestuer og børnehaver bliver brugt på 

børnene og ikke på bureaukrati
       · genindføre forældrebestyrelser og elevråd på de enkelte skoler 
       · styrke det faglige niveau og forankre dette i dannelse og kreativitet
       ·  renovere alle skoler, så børn og unge får de bedste fysiske rammer med  

klasseloft på 24 elever.

Et børneliv med nærvær og 
kvalitet frem for bureaukrati

FAKTA
Helsingør er af regeringen 

udpeget som en af de kommuner, 
der sættes fri, når det gælder dag- 

institutioner. Det betyder, at vi 
kan fokusere på kvalitet i stedet for 
bureaukrati.  
I år har vi indført minimumsnorme- 
ringer i alle daginstitutioner. Vi har 
åbnet 80 nye daginstitutionspladser 
i Espergærde. Vi har indviet Skolen 

i Bymidten og er i gang med at 
renovere Nordvestskolen.



Helsingør Kommune skal igen blive kendt for vores sjove, spændende og kreative 
studiemiljø. Helt konkret arbejder vi for, at uddannelser og studieboliger kommer til 
at ligge tæt på Helsingør Bymidte. Det giver liv og glade dage. Butikker, caféer, kultur 
og idræt får tilført ungdommelig energi med mange studerende i byen. Og dermed 
skabes der også nye arbejdspladser i hele kommunen.

Vi vil:
       · arbejde for at få flere erhvervsfaglige og videregående uddannelser
       ·  få bygget nye ungdomsboliger og kollegier tæt på Helsingør Bymidte
       ·  styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv,  

så flere unge vælger en erhvervsfaglig uddannelse
       ·  sikre gode rammer for et attraktivt og  

levende studiemiljø
       ·  bakke op om et stærkt kultur-, fritids-  

og idrætsliv for unge.

Nordens kloge hjørne

FAKTA
Der er i de seneste år kommet 
flere nye uddannelser til Helsingør 
Kommune. F.eks. bådebygger- og 
sejlmageruddannelserne, fremtidens 
Byggeriuddannelse samt Social- og 
Sundhedshjælperuddannelsen.  
En maritim ingeniøruddannelse  
er også på vej. 



Helsingør Kommune er kendt for sit levende kulturliv, sine storslåede naturområder, 
skovene, en skøn kyststrækning, levende havne og en række historiske kulturperler, 
som placerer os på verdenskortet.  
Det er vi stolte af. Det vil vi konservative værne om, og blive ved med at udvikle 
stærke lokalsamfund, hvor de mange nye tilflyttere kan føle sig velkomne.

Vi vil:
       ·  fortsætte med at forbedre kommunens mange attraktive torve og pladser
       ·  sørge for attraktive og rene badestrande
       ·  etablere et endnu bedre net af cykelstier
       ·  fastholde et rigt idræts-, forenings- og kulturliv
       ·  forbedre parkeringsmulighederne i Espergærde og Helsingør Bymidte
       ·  renovere værftshallerne i Helsingør, så de bliver en magnet for  

kommunens borgere
       ·  arbejde for, at skatter og afgifter ikke stiger – tværtimod
       ·  styrke nærdemokratiet via lokale fora med reel medbestemmelse og  

lokal involvering
       ·  gøre det trygt for borgerne at færdes i det offentlige rum.

Det dejligste sted at bo

FAKTA
Kommunen vokser.  

Flere og flere vil gerne leve tæt på 
Øresund, skove, natur, kultur, idræt 

– og København. Gode rammer for 
aktiv fritid er afgørende for en attrak-
tiv kommune. Det er i det lys, man 
skal se kommunens investeringer i 
nyt stadion, nye kunstgræsbaner, den 
kommende svømmehal og meget 
mere. Og det er derfor, kulturen  

spiller så stor en rolle. 



Mød dine           
lokale
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Benedikte
Kiær

HELSINGØR

Henrik 
Malmgreen

Carol 
Krogstrup

Claus 
Birkelyng

Arne Thorvald 
Koktvedgaard

Steen 
Boldsen

Per E 
Thomsen

Thomas 
Kok

Michael 
Lagoni



ESPERGÆRDE HORNBÆK 
SAUNTE

SNEKKERSTEN

TIKØB

KVISTGÅRD

ÅLSGÅRDE
HELLEBÆK

Henrik
Carmel

Kristina 
Kongsted

Birgitte 
Milling Kongsted

Thomas 
Grauslund

Sarah 
Thorning 
Guldborg

Tom
Pedersen

Janus
Kyhl

Knud 
Vinther Hansen

Michael
Mathiesen

Gert 
Dyekjær

Jens  
Bertram

Olav 
Berntsen

Birgitte 
Bergman



Det er 
sund fornuft

helsingoer.konservative.dk         Konservative Helsingør Kommune

Det Konservative Folkeparti Helsingør


