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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  EBU - Åben sag  

Mødedato:  25.08.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Lauman Jørgensen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-08-2015 
Allan Ludvigsen orienterede om, at der pågår en evaluering af Projekt Styrkeprøven. 

  

Allan Ludvigsen orienterede om, at der er gang i detailplanlægningen af Projekt True North 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/10556 
Journalnr.:   15.00.00P05 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  25.08.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Udvikling i jobcentrets målgrupper 4. kvartal 2014 

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet et notat over udviklingen i jobcentrets målgrupper i 4. 

kvartal 2014.  

På baggrund af forsinkede data og manglende opdatering fra jobindsats.dk, har det først 

været muligt at udarbejde 4. kvartal 2014 til dette møde. 

Såfremt det er muligt i forhold til data fra jobindsats.dk, vil der til næstkommende møde 

blive udarbejdet et samlet notat over udviklingen i jobcentrets målgrupper for 1. og 2. 

kvartal 2015.  

 

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

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen udarbejder hvert kvartal et notat om udviklingen i de følgende 

målgrupper i jobcentret: 

  

 Sygedagpenge 

 Kontanthjælp 

 Forsikrede ledige 
 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 

  

Notatets hovedpointer er som følgende: 

  

Sygedagpenge: 

  

 Det samlede antal af sygedagpengesager har været stigende i 4. 

kvartal 2014, og udgør i december 2014 i alt 195 personer. 

 Antallet af sager med en varighed på 0-52 uger har været 

stigende i 4. kvartal 2014 og er i december 2014 på 160 

personer 
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 Antallet af sager med en varighed på over 52 uger er i december 
på 35 sager. 

  

Kontanthjælp: 

  

 Det samlede antal af personer på kontanthjælp- og 

uddannelseshjælp har generelt været lidt højere i 2014 set i 

forhold til 2013. Hvilket b.la. kan skyldes at dagpengeperioden 

blev forkortet fra 4 år og ned til 2 år.  

 I 2014 har der i alt været 285 henvendelser om kontanthjælp i 

Team Jobsøgning. Dette er det højeste antal henvendelser på 

årsbasis sammenlignet med de seneste 5 år. 29 % udeblev, 

fraflyttede kommunen eller trak ansøgningen tilbage. 17 % kom i 

ordinært arbejde og 5 % kom i ordinær uddannelse. 

 Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp er steget i 

4. kvartal 2014, og udgør i december 2014 287 personer i alt. 

 Antallet af unge under 30 år fordelt på 4 forskellige målgrupper, 

udgør tilsammen 90 personer, hvor størstedelen er 

aktivitetsparate unge. De aktivitetsparate er den gruppe af unge 

som har problemer udover ledighed og som vurderes ikke at 

kunne tage en uddannelse inden for et år. 

  

Forsikrede ledige: 

  

 Antallet af forsikrede ledige har været nogenlunde stabilt i hele 

2014, dog med tendens til at antallet er faldende. Antallet af 

forsikrede ledige udgør i december 2014 282 personer og er det 

laveste antal af forsikrede ledige siden januar 2013.  

 En del af faldet skyldes fortsat at dagpengeperioden er forkortet 

fra 4 år og ned til 2 år. 

 Antallet af forsikrede ledige i alderen 16-29 år har i hele 2014 

været nogenlunde stabilt og udgør i december 2014 39 personer. 

 Således kan det generelle fald af antallet af forsikrede ledige 

primært spores i de ledige over 30 år. Antallet af forsikrede 
ledige over 30 år udgør i december 2014 243 personer. 

  

Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse: 

 Antallet af personer i fleksjob har generelt været let stigende i 

hele 2014 og udgør i december 2014, 119 personer. 

 Antallet af personer på ledighedsydelse (borgere der er berettiget 

til fleksjob, men som ikke aktuelt er i et ansættelsesforhold) har 

været overvejende stabilt i 4. kvartal 2014 og udgør i december 

2014, 37 personer. 
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 Antallet af personer på revalidering har ligeledes været 

ovevejende stabilt i 4. kvartal 2014 og udgør i december 2014, 
38 personer. 

 

Bilag 
-    Udvikling i jobcentrets målgrupper i 4. kvartal 2014 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-08-2015 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/15452 
Journalnr.:   00.01.00A00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  25.08.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Jacob Jørgensen 
 

Budgetopfølgning 3 på Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalgets område 

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 for Hørsholm Kommune. 

Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet 

regnskab samt forslag til budgetkorrektioner som følge heraf. 

  

Den samlede korrektion på driften for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i 2015 er -

540.000 kr.  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler 

Økonomiudvalget at: 

  

 Driftsbudgettet reduceres med 540.000 kr. i 2015 og 920.000 fra 

2016 og frem 

  

 

Sagsfremstilling 
Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2015, heraf behandles 

budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på økonomien 

samt at foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i 

august/september og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

  

Afsnittet er delt op i to hovedelementer;  

Det første hovedelement er ”Forventet regnskab”, hvor Administrationen vurderer den 

forventede udvikling i Kommunens økonomi. Det andet hovedelement er de konkrete 

”Budgetkorrektioner”, som Administrationen foreslår, der ageres på, som følge af det 

forventede regnskab. 

  

1. Forventet regnskab 

I dette afsnit gennemgås den økonomiske status, herunder det forventede regnskab på 

driftsudgifter og anlægsudgifter.  
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1.1 Drift 

Det forventede regnskab er ca. 3 mio. kr. højere end det korrigerede budget.  

  

Tabel 1: Drift opdelt på politikområder i udvalget 

     

Mio. kr. 

(1) Korrigeret 

budget inkl. 

overførsler 

2015  

(2) Forventet 

regnskab 

2015 

(3) 

Forventet 

restbudget 

inkl. 

overførsler 

(4) 

Overførsler 

2014-2015 

70 Arbejdsmarked og 

job 120,1 123,0 -2,9 0,1 

79 Erhverv og turisme 1,0 1,0 0,0 0,2 

I alt 121 124 -3 0 

  

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2015-2018 blev det besluttet at nedskrive 

budgettet på arbejdsmarkedsområdet, som følge af bl.a. Økonomiministeriets vækstskøn 

for 2015 og DUT justeringer på baggrund af ændret lovgivning.  

Disse justeringer medførte, at budgetforudsætningerne på de konjunkturfølsomme områder 

blev reduceret med ca. 6 % i 2015 ift. 2014. Imidlertid har Økonomiministeriets vækstskøn 

ikke slået igennem i forhold til udviklingen på Jobcentrets målgrupper samlet set, og det er 

derfor for nuværende vanskeligt at indfri målene for budgettet. 

  

Antallet er forsikrede ledige og borgere på sygedagpenge er faldet, mens antallet af 

borgere på kontanthjælp er steget, hvilket blandt andet skyldes indførelse af 

varighedsbegrænsningen for forsikrede ledige som indebærer, at nogle borgere på 

arbejdsløshedsdagpenge efter ophør af dagpenge overgår til kontanthjælp. 

  

2. Budgetkorrektioner 

I afsnittet nedenfor gennemgås budgetkorrektionerne på udvalget, herunder beskrivelse af 

de væsentligste korrektioner. 

  

2.1 Budgetkorrektioner af driftsudgifter 

Administrationen har gennemgået forbruget i 2015 opgjort per 31.06.15 med henblik på at 

konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2015 og forbruget. Afvigelserne har 

permanente karakterer.  

  

  

  

Tabel 2: Budgetkorrektioner, driftsudgifter 

Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2019 

Politikområde 70 -0,5 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

I alt -0,5 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 

  

Den samlede budgetkorrektion på drift i 2015 er i alt -0,5 mio. kr.  

  

Korrektionerne er ligeledes beskrevet i bilag 1. Korrektionen er en omplacering fra 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget, som et led i prioriteringen af 

virksomhedsindsatsen i forbindelse med Beskæftigelsesreformen. Punktet er tidligere 
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besluttet på Økonomiudvalget den 11.06.2015 og skal endelig bekræftes af 

Kommunalbestyrelsen i forbindelse med nærværende budgetopfølgning. 

 

Administrationen anbefaler, at afvente med en eventuel yderligere korrektion af budgettet, 

idet der i årets sidste halvår kan ske ændringer i forhold til antallet af ydelsesmodtagere, 

som følge af konjunkturudviklingen.  

 

Økonomi/personale 
Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene 

vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i 

Økonomiudvalget  

 

Kommunikation 
Intet at tilføje 

 

Sagens tidligere behandling 
Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene 

vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i 

Økonomiudvalget  

 

Bilag 
-    Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2015 , EBU.pdf 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-08-2015 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler sagen overfor ØU 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/15738 
Journalnr.:   24.00.00I00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  25.08.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  André Hilaire 
 

Orientering om resultaterne af Dansk Byggeris 

rapport om kommunernes erhvervsvenlighed 2015 

 
Baggrund 
Hørsholm Kommune har modtaget Dansk Byggeris årlige rapport ”Kommunerne og 

erhvervslivet” 2015. Administrationen har gennemgået rapporten og fremlægger til 

orientering hovedpunkterne i rapporten samt begrundelsen for Hørsholm Kommunes 

placering. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til 

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Kommune går i Dansk Byggeris måling af erhvervsenlighed frem til en placering 

som nr. 86 i forhold til nr. 93 i 2014. Til sammenligning ligger Allerød Kommune nummer 

97, Fredensborg nummer 93, Lyngby-Taarbæk nummer. 83 og København nummer 90. 

  

Analysen er bygget op ud fra 29 erhvervspolitiske indikatorer, som i en samlet rangering 

vurderer den enkelte kommunes erhvervsvenlighed og er især relateret til bygge- og 

anlægsvirksomheder. 

  

Baggrunden for kommunens placering kan blandt andet aflæses i de parametre som er 

særligt i øjenfaldende. Disse parametre er: 

  

Sagsbehandlingstid: nr. 92 (2014: n/a) 

Dækningsafgift nr. 88 (2014: 98) 

Udvikling i dækningsafgiften nr. 87 (2014: 98) 

Gebyrer v/erhvervsaffald nr. 85 (2014: nr. 85) 

Dialogmøder nr. 89 (2014: 98) 

Erhvervsuddannelse nr. 93 (2014: nr. 94) 

Kontakt med virksomheder nr. 97 (2014: n/a) 

  

  

Den samlede rapport vedlægges til orientering. 

  

Bilag 
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-    Kommunal erhvervsvenlighed - 2015.pdf 

-    Hørsholm placering-2015 

 

Bilag 
-    Kommunal erhvervsvenlighed - 2015.pdf 

-    Hørsholm placering-2015 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-08-2015 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning, idet 

byggesagabehandlingen holdes under observation.  
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   14/18537 
Journalnr.:   24.10.07A00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  25.08.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Betina Bojesen 
 

Drøftelse af Hørsholm som regionalt handelscenter 

i den kommende erhvervsstrategi 

 
Baggrund 
I forhold til den videre proces for en kommende erhvervsstrategi, skal Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget drøfte hvordan Hørsholm som regionalt handelscenter skal indgå i 

en kommende erhvervsstrategi for Hørsholm Kommune. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med udgangspunkt i 

den netop godkendte Planstrategi 2015 drøfter hvordan en kommende erhvervsstrategi kan 

understøtte udviklingen af handelslivet i Hørholm. 

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm har tidligere ubestridt været et regionalt handelscenter. Men udviklingen i 

detailhandlen har i de senere år udviklet sig voldsomt og detailhandelslandskabet ser i dag 

markant anderledes ud end for blot 5 år siden. 

  

På landsplan forventer Institut for Centerplanlægning, at antallet af byer med 

detailhandelscentre vil gå fra de nuværende ca. 200 til at detailhandlen vil samle sig i de 

30-40 største byer, hvilket med andre ord vil sige at konkurrencen kun vil blive hårdere. 

Fremtidens forbruger vil i stigende grad benytte sig af at kombinere sine indkøb med e-

handel. Samlet set stiller der øget krav til de fysiske butikker og byerne. De byer som vil 

kunne overleve som detailhandelscenter skal kunne tilbyde fremtidens forbruger gode 

oplevelser og tilgængelighed, kvalitet og kundevenlige åbningstider. 

  

Denne udvikling giver også detailhandlen i Hørsholm kommune en række fremtidige 

udfordringer. Med udgangspunkt i erhvervsstrategien fra 2007 blev daværende 

udfordringer listet: 

  

• Åbningen af shoppingcentret Fisketorvet (2000) 

• Udvidelse og renovering af Lyngby Storcenter (2003) 

• Åbningen af shoppingcentret field’s (2004) 

• Shoppingcentret Gallerierne, Hillerød (2006) 

• Butikscentret Slotsarkaderne, Hillerød (udvidelse 2007) 

• Løbende tilpasning og udvikling af Lyngby bymidte 

• Helsingør Bycenter 
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Og udviklingen i forbrugerenes indkøbsmønstre har yderligere skærpet konkurrencen.  

  

Så spørgsmålet er, hvad skal der til for at være et regionalt handelscenter og hvilken rolle 

og prioritering skal Hørsholm som regionalt handelscenter have i en kommende 

erhvervsstrategi? 

  

Måske skal Hørsholm ikke være et regionalt handelscenter? I forhold til Planstrategi 2015 

nævnes Hørsholm bymidte som udgangspunkt for et levende handelsliv med gode 

udviklingsmuligheder. 

 

Bilag 
-    Planstrategi 2015_FINAL 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-08-2015 
Erhvervs- og  Beskæftigelsesudvalget drøftede perspektiver på henholdsvis lokal- og 

regional handelscenter.  

  

Udvalget ønsker yderligere viden om konsekvenserne af at være henholdsvis: 

  

-          Regionalt kontra lokale handelscenter. 

-          Herefter en dialog med handelslivet om visioner på området. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   15/15749 
Journalnr.:   24.00.00G01 
Sagsforløb:  EBU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato:  25.08.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  André Hilaire 
 

Ny kontrakt med Væksthuset 2016-2018 

 
Baggrund 
9 kommuner i Nordsjælland og Væksthus Hovedstadsregionen indgik den 12. oktober 2012 

aftalen om Iværksætterhuset. Aftalen løb fra 1. januar 2013 til 31. december 2014. 

Efterfølgende er der udarbejdet en allonge gældende for 1. januar 2015 til 31. december 

2015. Nu foreligger en ny kontrakt gældende fra 2016-2018. 

  

Denne aftale skal nu fornyes og fremlægges i kommuner til godkendelse. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender og over for 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende allongen til aftalen om 

Iværksætterhuset, således at aftalen forlænges i perioden 1. januar 2016 til 31. december 

2018. 

 

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. 

  

Ny aftale 

Den nye aftale indeholder følgende ændringerne:  

  

1.    Kontraktperioden er forlænget fra ét til tre år samtidig er det indskrevet i kontrakten, 

at de ni kommuner, som kollektivt udgør den ene part og Væksthuset som den anden 

part, kan ophæve kontrakten med 12 måneders varsel. Enkelte kommuner kan udtræde 

aftalen med 6 måneders varsel, dog tidligst den 1. januar 2018.  

2.    For at sikre relevant tilbud evalueres aktiviteter løbende, således at aktiviteterne kan 

tilpasses og udvikles, så de giver mest mulig effekt.   

  

De 9 kommuner som er med i Iværksætterhuset er: Allerød, Egedal, Fredensborg, 

Frederikssund, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.   
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I nærværende sag forelægges forslag til ny aftale, som den nedsatte styregruppe for 

Iværksætterhuset har udarbejdet i samarbejde med Væksthuset Hovedstadsregionen. 

Styregruppen består af én embedsmands repræsentant fra hver kommune. 

  

  

Prisen for at Iværksætterhuset løfter erhvervsfremmeopgaven ændres ikke, men er fortsat 

6 kr. pr. indbygger. Prisen fremskrives dog fra 1. januar 2016 med KLs 

fremskrivningsprocent for løn og prisudvikling. 

  

Bilag 
-  Udkast til kontrakt Iværksætterhuset 2016-2018 

-  Allonge 2015 til samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen underskrevet. 

 

Bilag 
-    Udkast til kontrakt Iværksætterhuset 2016-2018 

-    Allonge 2015 til samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen underskrevet. - 

Hørsholm - allonge 2015 til samarbejdsaftale underskrevet.pdf 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-08-2015 
  

  

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen, at godkende allongen.  
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. 

nr.  
Tilgang  Titel  Refnr.  

2 Åben Udvikling i jobcentrets målgrupper i 4. kvartal 2014 1929996 
3 Åben Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2015 , EBU.pdf 2016055 
4 Åben Kommunal erhvervsvenlighed - 2015.pdf 2014813 
4 Åben Hørsholm placering-2015 2014812 
5 Åben Planstrategi 2015_FINAL 2015381 
6 Åben Udkast til kontrakt Iværksætterhuset 2016-2018 2014197 

6 Åben 
Allonge 2015 til samarbejdsaftale med Væksthus 

Hovedstadsregionen underskrevet. - Hørsholm - allonge 2015 til 

samarbejdsaftale underskrevet.pdf 
2012711 
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