
Vision 2030
Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi 
skaber de bedste rammer for, at vi kan leve 
og udleve det liv, vi ønsker ... sammen
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Helsingør Kommune. En fascinerende 
historie omkranset af enestående 
natur, hvor skov og strand aldrig er 
mere end få kilometer væk. Vi har en 
mangfoldighed og et fællesskab, der 
binder alt dette smukke sammen, 
og vi skal give os selv og hinanden lov 
til at drømme lige så højt, som der er 
‘til loftet’ over vores smukke byer! 

Vi har sammen - borgere, virksomheder og kommune 
- skabt en positiv spiral og en markant fremgang med 
nye ressourcestærke tilflyttere og et erhvervsliv i vækst. 
Denne udvikling er skabt via dialog og hårdt arbejde, 
og vi har nu et godt udgangspunkt for at udvikle os 
yderligere i de kommende år. Vi er ikke bare en kulturel 
perle, men nu også en fremsynet kommune der satser 
på kvalitet bygget på en unik historie. 

Jeg holder uendeligt meget af at leve mit liv her.  
Vi har et inspirerende lokalsamfund, som vi skal holde 
fast i og dyrke. Byrådets vision er at sikre en bæredygtig 
udvikling, hvor vi sammen skaber en fælles fremtid, 
som gør det muligt at leve og udleve det liv, vi hver 
især ønsker.

I Vision 2030 har vi derfor fokus på at skabe de bedst 
mulige rammer for alle, der bor, eller driver virksomhed  
i Helsingør Kommune. Ambitionen er, at vi sammen skaber  
attraktive uddannelsesmiljøer, levende bysamfund, 
stærke fællesskaber, et rigt kulturliv, en mangfoldig 
natur og handler klimavenligt. 

Visionen er formuleret med afsæt i de mange input og 
gode ideer, som borgere, foreninger, organisationer, 
institutioner, medarbejdere og virksomheder kom med 
på folkemødet den 23. februar 2019. 

Det er en vision, som kræver prioriteringer og målrettet 
arbejde for at lykkes, men jeg er sikker på, at vi nok skal 
fortsætte den spændende rejse ... sammen. 

God læselyst!

På byrådets vegne.

Benedikte Kiær
Borgmester
Helsingør Kommune
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‘Vi skaber attraktive 
uddannelsesmiljøer’

‘Vi udvikler levende 
bysamfund med 
aktive rum og 

udfoldelsesmuligheder’

‘Vi åbner muligheder 
for fællesskaber, 

der øger livskvaliteten’

‘Vi markerer os 
lokalt, nationalt og 

internationalt gennem 
et stærkt kulturliv’

‘Vi styrker vores 
natur, træffer 

bæredygtige valg og 
handler klimavenligt’

Vi vil være en 
bæredygtig kommune, 

hvor vi skaber de bedste 
rammer for, vi kan leve 

og udleve det liv, 
vi ønsker … sammen



Mission 

Vi vil bidrage til størst mulig livskvalitet sammen 
med borgerne.

Det er borgerne selv, der ved, hvad der giver dem 
og deres nærmeste kvalitet i det daglige liv. Vi ønsker 
derfor at løfte opgaverne sammen med borgerne og 
finde frem til nye og velfungerende løsninger.

For at kunne lykkes med missionen har vi defineret 
en vision, der indeholder fem strategiske satsnings- 
områder, som bliver pejlemærker for vores arbejde 
frem mod 2030.

Vision

Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi skaber 
de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det 
liv, vi ønsker … sammen.

Vi definerer bæredygtighed i en bred forstand, hvor 
der er både social, miljømæssig og økonomisk balance.

Befolkningens aldersmæssige sammensætning i 
kommunen ændrer sig markant frem mod 2030 med 
flere ældre og færre borgere i den erhvervsaktive 
alder. Vi ønsker derfor fortsat, at flere familier flytter 
til Helsingør Kommune. En nettotilflytning af familier vil 
bidrage til at balancere kommunens sociale profil og 
økonomi, og dermed skabe et grundlag for at vi også 
i fremtiden kan levere en god service til alle vores 
borgere.

Bosætningen bidrager desuden til en positiv 
erhvervsudvikling, levende bysamfund, et større 
udbud af kvalificeret arbejdskraft, samt styrker 
grundlaget for etablering af nye virksomheder.

Vores stærke kulturliv har en betydningsfuld værdi 
for både borgere og kommune. Det vil vi bygge videre 
på ved at udvikle de kulturelle oplevelser og styrke 
erhvervspotentialet i kulturen.

Vi bor i et naturskønt område af Danmark, der sammen 
med det omkransende hav og nærheden til Helsingborg 
skaber rammerne for vores aktive liv i kommunen.  
Det vil vi beskytte, og udvalgte miljøer vil blive  
genoprettet for at øge biodiversiteten. Desuden vil vi 
arbejde målrettet på, at vi allesammen får mulighed 
for at opleve og nyde naturen.

I Helsingør Kommune vil vi aktivt bidrage til at  
opfylde FN’s verdensmål gennem konkrete handlinger  
og ændringer i vores hverdag, fremtidige valg og 
prioriteringer. Med et særskilt fokus på de store 
klimaudfordringer og påvirkningen af den globale 
balance, som vi står midt i, vil vi fokusere på lokale 
løsninger, der kan sikre kommunen mod skybrud 
og havstigninger, samt konkrete tiltag der hjælper 
til at reducere den globale opvarmning. 

De enkelte satsningsområder fører alle sammen 
hen imod det samme mål - en bæredygtighed på 
tværs af de kommunale ansvarsområder. Samlet set 
en vision der kun kan realiseres i samspil med borgere, 
foreninger, institutioner, virksomheder og andre 
aktører.

For at styrke arbejdet er der under hvert af de 
strategiske satsningsområder beskrevet en række 
ambitioner og konkrete mål, som vi vil styre efter i 
realiseringen af visionen. Det gør, at vi kan være 
ambitiøse, og bevare fokus på de mål vi har sat os.
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Vi skaber attraktive 
uddannelsesmiljøer 



Dagtilbud og skoler med høj kvalitet, faglighed og 
trivsel skaber grundlag for, at vores børn og unge 
dannes og uddannes til at gå på opdagelse i livet og 
blive livsduelige. Vi ved, at uddannelse er en af de 
mest kraftfulde motorer for en bæredygtig udvikling. 
Dialog og samspil er hjørnestene, når vi skal skabe 
attraktive uddannelsesmiljøer.

Sammen vil vi:

1. Arbejde for et større og varieret udbud af 
 ungdoms-, erhvervsfaglige og videregående 
 uddannelser. 
2. Udvikle kreative og innovative læringsmiljøer, 
 som stimulerer nysgerrighed og fordybelse. 
3. Styrke samspil mellem skole, uddannelse og 
 arbejdsmarked.
4. Udvikle dagtilbud og skoler af høj kvalitet, 
 der styrker alle børn og unges trivsel, læring, 
 udvikling og dannelse, samt skaber grundlaget 
 for, at de gennemfører en relevant ungdoms- 
 uddannelse. 

Visionsmål der skal være 
opfyldt i 2030: 

1. 90 % af de 25-årige gennemfører en 
 ungdomsuddannelse.
2. 5 nye ungdoms-, erhvervsfaglige eller 
 videregående uddannelser i Helsingør Kommune 
 i forhold til niveauet i 2020.
3. Børn opvokset i Helsingør Kommune skal kunne
 tale et alderssvarende og varieret dansk, når de
 kommer i skole, så andelen af børn der ikke har
 brug for en særlig sproglig indsats udgør 95 %.
4. Elevernes innovative kompetencer skal stige.
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Vi skaber attraktive 
uddannelsesmiljøer 



Vi udvikler levende 
bysamfund med aktive rum 
og udfoldelsesmuligheder



Vi har et stigende antal indbyggere, men vil 
gerne tiltrække endnu flere borgere gennem 
en bæredygtig byudvikling, hvor der er gode 
muligheder for at arbejde, bosætte sig, 
og hvor bysamfundenes særkende dyrkes. 
Et bæredygtigt bysamfund rummer 
muligheden for at indgå i et kultur- og 
fritidsliv, som byder på oplevelser, dannelse 
og fællesskaber for alle aldre. Vi udvikler 
bysamfundene i samspil med borgerne, 
erhvervsliv, foreninger, organisationer 
og andre aktører.

Sammen vil vi:

1. Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt,
 miljømæssigt og økonomisk bæredygtige. 
2. Skabe rammerne for nye varierede boformer,  
 som fremmer muligheden for fællesskaber.
3. Skabe faciliteter og rekreative udfoldelses-
 muligheder, som motiverer til øget sundhed og 
 et varieret fritidsliv. 
4. Skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed,
 der bidrager til levende bysamfund.

Visionsmål der skal være 
opfyldt i 2030: 

1. 1.000 nye familier i kommunen.
2. 24.000 job inden for kommunegrænsen. 
3. Der er etableret mindst 40 boligbebyggelser,
 som er baseret på et fællesskab. 
4. 70 % af borgerne oplever, at deres bydel 
 understøtter en bæredygtig livsstil, og byens rum
 indbyder til sociale aktiviteter og fysisk aktivitet.
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Vi åbner muligheder for 
fællesskaber, der øger livskvaliteten



Fællesskaber er med til at øge livskvaliteten, og vi 
har alle sammen brug for at opleve, at vi er en del 
af noget større. At vores tilstedeværelse og handlinger 
betyder noget - for nogen eller noget. Vi ønsker derfor, 
at alle er en del af et sådant fællesskab, hvor vi har 
mulighed for, at deltage med det vi brænder for, 
og det vi er gode til.

Sammen vil vi:

1. Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har
 mulighed for at indgå i forskellige former for 
 fællesskaber. 
2. Arbejde på, at flest mulige har et job, og er en 
 del af et arbejdsfællesskab. 
3. Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og 
 foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund
 for fællesskaber. 
4. Gøre det lettere for borgere og virksomheder at
 tage initiativ til aktiviteter, der fremmer fællesskaber.

Visionsmål der skal være 
opfyldt i 2030: 

1. Flere borgere skal være i job, og derfor skal
 antallet af borgere på kommunale, offentlige
 forsørgelsesydelse falde med 12 %.
2. 90 % af borgerne skal opleve sig som en del af et
 fællesskab. 
3. Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld
 del af fællesskabet.
4. 40 % færre borgere skal føle sig uønsket alene.
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Vi markerer os lokalt, 
nationalt og internationalt 
gennem et stærkt kulturliv



Vi vil bygge videre på vores styrkeposition på 
kulturområdet med udgangspunkt i kommunens 
unikke natur, kultur og historie. Satsningen på kultur, 
events og begivenheder bidrager til, at flere besøger 
kommunen, og vælger at bo og leve her. På samme 
tid skabes der job inden for kultur, turisme og 
oplevelseserhverv.

Sammen vil vi:

1. Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud,
 begivenheder og events, som sikrer mulighed for
 dannelse og oplevelser for alle. 
2. Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne 
 udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur,
 kunst, uddannelse og teknologi. 
3. Skabe rammerne for kreative iværksætter-, 
 vækst- og uddannelsesmiljøer. 
4. Udvikle en bæredygtig turisme.

Visionsmål der skal være 
opfyldt i 2030: 

1. 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og 
 oplevelseserhverv. 
2. 1,6 mio. kulturbesøgende årligt. 
3. 650.000 årlige kommercielle overnatninger.
4. 80 % af kommunens borgere bruger lokale 
 kulturtilbud. 
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Vi styrker vores natur, 
træffer bæredygtige valg 
og handler klimavenligt



Vi er omgivet af natur og 30 km. kyst. En varieret 
natur har stor betydning for biodiversiteten samt for 
borgernes sundhed, livskvalitet og trivsel. Vi skal være 
forberedt på fremtidens klimaforandringer med stigende 
havvandstand og større mængder nedbør. 

Sammen vil vi:

1. Sikre en varieret og sammenhængende natur med
 mange forskellige dyr og planter. 
2. Arbejde for et renere havmiljø og en øget 
 biodiversitet i Øresund. 
3. Sikre kendskab og let adgang til natur. 
4. Sikre bedre muligheder for en bæredygtig 
 energiforsyning og tage klimahensyn, når vi 
 planlægger fremtidens boliger og transport. 
5. Klimasikre vores byer og kyststrækninger.

Visionsmål der skal være 
opfyldt i 2030 

1. En beskyttelse af havmiljøet i Øresund. 
2. 90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur
 og attraktive byrum. 
3. Den årlige CO2-udledning for Helsingør Kommunes
 geografiske område er reduceret til højst 1,7 ton
 pr. borger i senest 2030 med henblik på at være
 CO2 neutral i 2045.
4. Naturtilstanden på udvalgte naturområder skal
 være forbedret gennem en aktiv naturindsats.
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Vi bidrager til 
FN’s verdensmål



Vision 2030 og de fem satsningsområder spiller 
sammen med FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig 
udvikling. Verdensmålene balancerer de tre dele af 
en bæredygtig udvikling, der også ligger i Vision 2030: 
Social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. 
Bæredygtig udvikling er en del af både hverdagen 
og fremtidens valg og prioriteringer i Helsingør 
Kommune.

Vi har derfor fokus på social, miljømæssig og 
økonomisk bæredygtighed, når vi udvikler vores 
bysamfund samt dag-, skole- og sundhedstilbud. 
Det samme gør sig gældende, når vi handler 
klimavenligt og stimulerer vækst og nye virksomheder 
gennem bæredygtig turisme.

Vision 2030 er dermed også rammesættende 
for kommunens bidrag til at realisere de af 
FN’s verdensmål, som er relevante i en kommunal 
sammenhæng. Byrådet står overfor et arbejde med 
at definere ambitionerne for Helsingør Kommunes 
bidrag til FN’s verdensmål. De næste 10 år vil der 
under de fem satsningsområder, udvikles og 
igangsættes initiativer, der vil bidrage til at realisere 
verdensmålene. 
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‘Vi skaber attraktive 
uddannelsesmiljøer’

Sammen vil vi:

Arbejde for et større og varieret 
udbud af ungdoms-, erhvervsfaglige 
og videregående uddannelser. 

Udvikle kreative og innovative 
læringsmiljøer, som stimulerer 
nysgerrighed og fordybelse. 

Styrke samspil mellem skole, 
uddannelse og arbejdsmarked. 

Udvikle dagtilbud og skoler af høj 
kvalitet, der styrker alle børn og 
unges trivsel, læring, udvikling og 
dannelse, samt skaber grundlaget 
for, at de gennemfører en relevant 
ungdomsuddannelse. 

‘Vi udvikler levende 
bysamfund med 
aktive rum og 
udfoldelsesmuligheder’

Sammen vil vi: 

Udvikle byer og lokalsamfund, 
som er socialt, miljømæssigt og 
økonomisk bæredygtige.
 
Skabe rammerne for nye 
varierede boformer, som fremmer 
muligheden for fællesskaber. 

Skabe faciliteter og rekreative 
udfoldelsesmuligheder, som 
motiverer til øget sundhed og et 
varieret fritidsliv. 

Skabe gode rammevilkår for at 
drive virksomhed, der bidrager til 
levende bysamfund.

‘Vi åbner muligheder 
for fællesskaber, 
der øger livskvaliteten’

Sammen vil vi: 

Arbejde på, at alle borgere gennem 
hele livet har mulighed for at indgå i 
forskellige former for fællesskaber. 

Arbejde på, at flest mulige har 
et job, og er en del af et arbejds-
fællesskab. 

Styrke rammerne for, at kultur-, 
idræts- og foreningslivet kan 
udfolde sig og skabe grobund for 
fællesskaber. 

Gøre det lettere for borgere og 
virksomheder at tage initiativ til 
aktiviteter, der fremmer fælles- 
skaber.

‘Vi markerer os 
lokalt, nationalt og 
internationalt gennem 
et stærkt kulturliv’

Sammen vil vi:

Udvikle en mangfoldig palette 
af kulturtilbud, begivenheder og 
events, som sikrer mulighed for 
dannelse og oplevelser for alle.

Arbejde på, at Kulturhavnen og 
Værftshallerne udvikles til et 
internationalt kraftcenter for kultur, 
kunst, uddannelse og teknologi.

Skabe rammerne for kreative 
iværksætter-, vækst- og 
uddannelsesmiljøer. 

Udvikle en bæredygtig turisme.

‘Vi styrker vores 
natur, træffer 
bæredygtige valg og 
handler klimavenligt’

Sammen vil vi:

Sikre en varieret og sammen- 
hængende natur med mange 
forskellige dyr og planter. 

Arbejde for et renere havmiljø og 
en øget biodiversitet i Øresund.
 
Sikre kendskab og let adgang 
til natur. 

Sikre bedre muligheder for 
en bæredygtig energiforsyning 
og tage klimahensyn, når vi 
planlægger fremtidens boliger 
og transport. 

Klimasikre vores byer og 
kyststrækninger.

Vision 2030

Mission
Vi vil bidrage til størst mulig 

livskvalitet sammen med borgerne

Vision
Vi vil være en bæredygtig kommune, hvor vi 
skaber de bedste rammer for, at vi kan leve og 
udleve det liv, vi ønsker ... sammen


