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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  SSU - Åben sag  

Mødedato:  01.03.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01-03-2016 
Ingen meddelelser. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   16/3149 
Journalnr.:   15.00.10G01 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  01.03.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Måling af jobcentrets indsats 

 
Forslag 
Administrationen foreslår at udvalget drøfter, om Administrationen skal arbejde videre med 

forslaget. 

 

Sagsfremstilling 
Udvalgsformand Henrik Klitgaard foreslår, at Administrationen udarbejder et forslag til, 

hvordan Jobcenter Hørsholm kan etablere målinger på hvor mange ordinære jobs, flexjobs, 

praktikker med videre. 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01-03-2016 
Det blev aftalt, at administrationen til udvalgets møde i maj udarbejder forslag til, hvordan 

der kan måles på Jobcenter Hørsholm resultater. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/18537 
Journalnr.:   24.10.07A00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  01.03.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  André Hilaire 
 

Udkast erhversstrategi 

 
Baggrund 
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har gennem 2015 drøftet den fremtidige 

erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune samt hvilke indsatsområder udvalget mener, der 

bør have fokus i en kommende erhvervsstrategi. 

  

De udvalgte indsatsområder er; Erhvervsservice, Greater Copenhagen, Detailhandlen og 

Turisme. Den overordnede strategi skal efterfølgende følges op af konkrete 

handlingsplaner. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at udvalget drøfter udkastet til en kommende erhvervsstrategi. 

 

Sagsfremstilling 
Erhvervs – og beskæftigelsesudvalget har i løbet af 2015 drøftet hvilke indsatsområder, 

som udvalget mener skal danne grundlag for vækst og udvikling af det lokale erhvervsliv i 

Hørsholm Kommune.  De 4 indsatsområder er; 

  

Erhvervsservice 

I erhvervsservicebegrebet ligger tiltag, som skal gøre det nemmere, hurtigere og mere 

smidigt at være virksomhed i kommunen.  

Allerede i 2014 ansatte kommunen en erhvervskonsulent, idet der var et politisk ønske om 

at kommunens erhvervsvirksomheder skulle mødes af én indgang til kommunen. 

  

I dag har erhvervskonsulenten en løbende dialog med erhvervslivet omkring vækst og 

udvikling og et tæt samarbejde med Hørsholm Erhvervs Netværk. Derudover er der et tæt 

samarbejde med Jobcenteret i forhold til rekruttering i virksomhederne.  

  

Greater Copenhagen 

Borgmester Steen Christiansen (Albertslund) orienterede på udvalgsmøde den 27.1.15 om 

tankerne bag et Greater Copenhagen. Udvalget har på efterfølgende møder drøftet Greater 

Copenhagen og Hørsholm Kommunes rolle i projektet.  Hørsholm Kommunes rolle i forhold 

til et Greater Copenhagen er, at kommunen brandes primært som bosætningskommune. 

Men at kommunen holder sig orienteret om tiltag/ordninger,som kan støtte det lokale 

erhvervsliv.  

  

Detailhandlen 
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Udvalget har prioriteret detailhandlen som indsatsområde blandt andet set i lyset af, at 

detailhandlen i disse år ændrer sig markant og er under pres fra forskellige sider.   

Blandt andet stigende e-handel samt stagnation i forbruget er årsager til, at mange 

butikker har det svært. 

Udvalget har i årets løb diskuteret detailhandlens udfordringer og i forhold til en kommende 

erhvervsstrategi lagt vægt på, at der skabes en åben og ærlig dialog med detailhandlen.  

Der blev således afholdt et møde i Hørsholm Erhvervs Netværk den 29. 10.15 hvor 

repræsenter fra detailhandlen samt repræsentanter fra udvalget var til stede. Én af 

pointerne efter dette møde var, at detailhandlen skal stå sammen i forhold til den videre 

udvikling. Udvalget vil fortsat sikre, at der skabes gode rammer for udvikling af 

detailhandlen blandt andet ved, at den fysiske planlægning understøtter de nuværende 

detailhandelsområder, at der er let tilgængelighed til byens detailhandel og at der arbejdes 

for at skabe kulturelle oplevelser som understøtter detailhandelsoplevelsen. 

  

Turisme 

Udvalget har i 2015 drøftet, hvordan turisme skal indgå i en kommende erhvervsstrategi. 

Her har udvalget haft fokus på, hvilke muligheder der er for at udvikle turismen i 

kommunen. Udvalget har tillige haft fokus på, hvorledes der kan skabes nogle rammer som 

turismen kan udvikle sig i. 

  

Næste skridt 

Der er indkaldt til dialogmøde med erhvervslivet den 30.3.16 kl. 17.00-19.00. 

Her vil formand Henrik Klitgaard fortælle om udvalgets arbejde omkring den fremtidige 

erhvervsudvikling. 

  

Derefter vil repræsentanter fra erhvervsforeningerne i kommunen få mulighed for at 

kommentere og komme med idéer til, hvordan strategien kan leves ud i livet. 

 

Bilag 
-    Udkast erhvervsstrategi i bulletform 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01-03-2016 
Udvalget drøftede det fremsendte udkast og godkendte, at udkastet skal danne grundlag 

for udvalgets møde med erhvervslivet den 30/3-2016. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/19377 
Journalnr.:   24.00.00I00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  01.03.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  André Hilaire 
 

Beretning 2015 fra Hørsholm Erhvervsmentorer 

 
Baggrund 
Hørsholm Erhvervsmentorer er et frivilligt mentor korps som vejleder og rådgiver lokale 

iværksættere om forretningsudvikling, salg, økonomi mv.  Hørsholm kommune støtter 

Hørsholm Erhvervsmentorer med kr. 10.000 årligt. Der er 15 mentorer tilknyttet korpset. 

Bestyrelsen har indsendt en årsberetning. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at udvalget tager beretningen samt regnskab til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Erhvervsmentorer startede for to år siden og er i dag 15 mentorer i 

alt.  Udgangspunktet er at tilbyde lokale iværksættere støtte i forhold til udvikling af deres 

idé/forretning. Siden starten for godt 2 år siden har korpset haft kontakt med omkring 50 

potentielle iværksættere, hvilket de selv  betegner som tilfredsstillende set i lyset af deres 

lokale tilhørsforhold. 

  

I 2015 har mentorerne indledt et samarbejde med 14 nye mentees, men har også sagt 

farvel til 9 af forskellige årsager - primært pga. bristede forudsætninger. Ved udgang af 

2015 servicerer korpset således 23 mentees. 

  

Hørsholm kommune har igen i år (2016) bevilget et tilskud på kr. 10.000,- til 

mentorkorpset. 

  

Hørsholm Mentorkorps har indsendt beretning samt regnskab for 2015 som vedlægges som 

bilag. 

 

Bilag 
-    Årsberetning 2015 

-    Regnskab 2015 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01-03-2016 
Udvalget tog beretningen til efterretning og kvitterer ankerkendende for den indsats, som 

mentornetværket gør for vores lokale iværksættere. 
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Det blev aftalt, at administrationen udarbejder pressemeddelelse om den fine indsats som 

mentornetværket frivilligt leverer. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   16/2302 
Journalnr.:   15.00.00I02 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  01.03.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse for 

Hørsholm kommune. 

 
Baggrund 
Beskæftigelsesministeriet har udsendt deres ”decisionsskrivelse vedrørende beretning om 

revision af de sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion for Hørsholm 

Kommune”. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Beskæftigelsesministeriet har udsendt deres ”decisionsskrivelse vedrørende beretning om 

revision af de sociale regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion for Hørsholm 

Kommune”. 

  

Beskæftigelsesministeriet har noteret sig, at alle personsagsområder bliver administreret i 

overensstemmelse med reglerne. 

  

I 2015 var der en temarevision om ”revision af tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse 

med løntilskud”. 

  

Revisor anbefaler at der er styrket fokus på at blanketterne med arbejdsgivers oplysninger 

til brug for afgørelse om virksomhedspraktik altid udfyldes korrekt. 

  

Jobcentret oplyser at det er blevet indskærpet overfor medarbejderne at alle punkter i 

blanketterne altid skal udfyldes. 

  

Ministeriet har noteret sig, at kommunen har velbeskrevne arbejdsgange til håndtering af 

aftaler om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, og at der i alle sager er 

anvendt de relevante blanketter til indhentning af oplysninger. 

 

Bilag 
-    Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse for 2014 - Hørsholm 
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Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01-03-2016 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   14/8263 
Journalnr.:   24.10.00A00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  01.03.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  André Hilaire 
 

Årsstatistik Iværksætterhuset 

 
Baggrund 
Ni kommuner i Nordsjælland, herunder Hørsholm Kommune, og Væksthus 

Hovedstadsregionen indgik den 12. oktober 2012 aftalen om Iværksætterhuset. I dag er 22 

kommuner med i aftalen. Styregruppen består forsat af de oprindelige 9 kommuner. 

Aftalen er netop blevet fornyet og løber indtil 2018. Denne er godkendt af såvel 

Økonomiudvalget samt af Kommunalbestyrelsen. Iværksætterhuset har fremsendt en 

årsstatistik. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager årsstatistikken til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Med etableringen af Iværksætterhuset ønskede de ni kommuner i Nordsjælland at sætte 

fokus på iværksættere samt styrke et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for 

kommunernes iværksættere og nystartede virksomheder. 

Dette for at sikre, at iværksættere med vækstpotentiale identificeres og henvises til 

Væksthuset eller andre relevante aktører og får information og vejledning om relevante 

erhvervsfremmetilbud. 

  

Iværksættervejledningen består af startupmøder samt af startupcaféer.  Startupmøderne 

er en generel introduktion til det at stifte virksomhed, hvor startupcaféen er et forum hvor 

man kan få 1:1 sparring indenfor relevante områder som f.eks. salg, revision, skat mv. 

  

Pga. manglende deltagelse i de betalbare startupkurser, har Iværksætterhuset erstattet 

kurserne med HIP workshops (Hovedstadens Iværksætterprogram). HIP er gratis og består 

af workshops samt videoer i forskellige temaer; salg, økonomi, markedsføring, revision mv. 

(www.hiph.dk). 

  

Årsstatistik: 

Iværksætterhuset har afrapporteret indsatsen i 2015 for de ni nordsjællandske kommuner 

samt de øvrige kommuner, hvor Iværksætterhuset udfører lokal erhvervsservice, i alt 22 

kommuner. 

For alle 22 kommuner har Iværksætterhuset opnået følgende overordnede resultater i 

2015: 
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·         Gennemført 907 vejledninger fordelt på 788 iværksættervirksomheder. 

Tilfredshedsgraden er på 95 %.  

·         72% er blevet henvist til en eller flere rådgivere (560 personer). 

·         33 er fortsat i vækstforløb i Væksthuset. 

I Hørsholm Kommune har Iværksætterhuset gennemført 29 vejledninger, heraf 24 unikke. 

Følgende konkrete aktiviteter er afholdt i 2015: 

·         Startupmøder: 41 Startupmøder med i alt 569 deltagere (tilfredshedsgrad på 94 %) (25 

iværksættere med bopæl i Hørsholm Kommune har deltaget) 

·         Startupcaféer med deltagelse af lokale, private rådgivere: 33 Startupcafeer –med i alt 

360 deltagere (15 iværksættere med bopæl i Hørsholm Kommune har deltaget) 

·         Startupkurser: Blev erstattet med 20 HIP workshops med i alt 425 deltagere og en 

tilfredshed på 94 % 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bilag 

-    Årsstatistik Iværksætterhuset 

 

Bilag 
-    Årsstattistik 2015  

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01-03-2016 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  7 
Acadre sagsnr.:   15/22848 
Journalnr.:   00.32.10S00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  01.03.2016 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Mette Bygballe 
 

Årsregnskab 2015 på Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalgets område 

 
Baggrund 
Årsregnskab 2015 er udarbejdet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. 

Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 9,6 mio. kr. Merforbruget er indenfor 

politikområde 70 Arbejdsmarked og Job. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at indstille til 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at årsregnskab 2015 godkendes. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2015 på Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalgets område. Regnskabsresultatet viser et merforbrug på 9,6 mio. kr. 

  

Politikområde 70 - Arbejdsmarked og job 

  

Der er i alt et samlet merforbrug på 9,8 mio. kr. på området, som primært skyldes 

udviklingen i antallet af flygtninge. 

  

Der har været en stigning i antallet af flygtninge og familiesammenførte. Hørsholm 

Kommune har modtaget 103 flygtninge og familiesammenførte i 2015. 

Som følge af denne stigning har der været et merforbrug på 3,4 mio. kr. til bl.a. udgifter 

vedrørende kontanthjælp, sprogundervisning, mentorer, introduktionsprogram og 

integrationsforløb. 

  

På området for beskæftigelsesordninger, der primært omfatter mentorordninger, har der 

været en stigning som følge af kontanthjælpsreformen. Der blev givet en tillægsbevilling på 

2,4 mio. kr. 

  

Der er et merforbrug på 3,4 mio. kr. på området for sygedagpenge. Som følge af 

sygedagpengereformen er flere berettiget til sygedagpenge end tidligere. Der blev 

budgetteret med 164 helårspersoner, men antallet udgjorde 198. 
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På området for forsikrede ledige er der et merforbrug på 2,7 mio. kr. Antallet har været 

faldende, men stadig over det antal, der var budgetteret med. 

  

Derudover har der været mindre udsving på andre områder, så der i alt er et samlet 

merforbrug på 9,8 mio. kr. 

  

  

Politikområde 79 – Erhverv og turisme 

  

Der er et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på 

erhvervsområdet på 153 t.kr. 

Dette skyldes et merforbrug på erhvervsservice og iværksætteri på 326 t.kr. og et 

mindreforbrug på 479 t.kr.vedrørende erhvervsudvikling. 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen har ikke været behandlet tidligere. Hvert fagudvalg træffer beslutning om 

årsregnskab 2015, hvorefter administrationen udarbejder et opsamlende dagsordenspunkt 

til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

  

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om årsregnskabet på 

møderne henholdsvis den 13. april 2016 og 25. april 2016. 

  

Overførsler fra regnskab 2015 til budget 2016 behandles i særskilt dagsordenspunkt på 

økonomiudvalgsmødet den 17. marts 2016 og kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 

2016. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 - udvalgstabel EBU 

-    Bilag 2 - 70 Arbejdsmarked og Job. Beretning og opfølgning på økonomi 

-    Bilag 3 - 79 Erhverv og turisme. Beretning og opfølgning på økonomi 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 01-03-2016 
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget godkendte regnskab for 2015 og indstiller over for 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende årsregnskab for 2015. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

3 Åben Udkast erhvervsstrategi i bulletform 2105578 
4 Åben Årsberetning 2015 2105533 
4 Åben Regnskab 2015 2105528 

5 Åben 
Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse for 2014 - 

Hørsholm 
2102668 

6 Åben Årsstattistik 2015 2105549 
7 Åben Bilag 1 - udvalgstabel EBU 2103916 

7 Åben 
Bilag 2 - 70 Arbejdsmarked og Job. Beretning og opfølgning på 

økonomi 
2105411 

7 Åben 
Bilag 3 - 79 Erhverv og turisme. Beretning og opfølgning på 

økonomi 
2105499 
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Henrik Klitgaard (B) 
Formand 

______________________________________________  

Henrik Peulicke (C) 
Næstformand 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (I) 
Medlem 

______________________________________________  

Arne-Georg Stangeby (A) 
Medlem 

______________________________________________  

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde 01-03-2016 


