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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  EBU - Åben sag  

Mødedato:  24.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Anja Sahan 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-11-2015 
Henrik Klitgaard orienterede om, at han har været i Roskilde Kommune og fortælle om 

fleksjobordningen set ud fra et virksomhedsperspektiv. I næste uge skal han til Holbæk 

med et tilsvarende oplæg. 

  

Anne Ehrenreich orienterede om Hørsholm Erhvervsnetværks møde den 29. oktober 2015 

vedr. detailhandel. Erhvervskonsulent André Hilaire deltog også i det nævnte møde og 

supplerede Annes orientering. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/18537 
Journalnr.:   24.10.07A00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  24.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  André Hilaire 
 

Erhvervsstrategi – tema detailhandel 

 
Baggrund 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at detailhandel skal indgå som et 

element i en kommende erhvervsstrategi. Administrationen præsenterer her et forslag til 

elementer, der kan indgå i et sådant tema.  

 

Forslag 
Administrationen indstiller, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter at 

lade følgende fire fokusområder være bærende for detailhandelstemaet i en kommende 

erhvervsstrategi  

  

·         Sikre fortsat let tilgængelighed til byens detailhandel for både privat og offentlig transport 

·         Sikre, at den fysiske planlægning understøtter de nuværende detailhandelsområder  

·         Arbejde for, at kulturelle oplevelser understøtter detailhandlen og detailhandelsoplevelsen  

·         Være åben og dialogorienteret i forhold til detailhandlens  

  

Administrationen indstiller endvidere, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på baggrund 

af en sådan beslutning drøfter temaet med repræsentanter for den lokale detailhandel 

uafhængigt af den øvrige inddragelsesproces for erhvervsstrategien.  

 

Sagsfremstilling 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på sit møde den 28. oktober 2014 fire 

temaer som omdrejningspunkt for en kommende erhvervsstrategi – hvoraf detailhandel er 

det ene. Temaerne er efterfølgende blevet behandlet enkeltvis på møder i udvalget. 

Udvalget har haft sine første drøftelser af detailhandelstemaet på sine møder i august og 

september.  

  

Handels- og erhvervsliv indgår også som ét af fem temaer i det oplæg til revision af 

kommuneplanen, ”Strategi 2015 – plan og bæredygtighedsstrategi for Hørsholm 

Kommune”, som efter en høringsperiode er blevet godkendt på Økonomiudvalget 12. 

november 2015. Det slås heri fast, at Kommunalbestyrelsen som et af sine overordnede 

mål har ”at fastholde og udvikle Hørsholm som en attraktiv og levende handelsby” og ”… vil 

fortsat have fokus på at udvikle og skabe de rette rammer for en attraktiv og levende 

bymidte.” 

  

Hørsholm Erhvervsnetværk har drøftet detailhandlens udfordringer på et netop afholdt 

netværksarrangement - ”Hvordan fremtidssikrer vi en relevant og bæredygtig detailhandel i 
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Hørsholm”. På mødet fremkom der to hovedbudskaber – dels tegnede der sig en stemning 

af et behov for at detailhandelsforeningerne fremstår mere samlet, dels blev et ønske fra 

erhvervet om analyse og borgerdialog gentaget. 

  

Det er tanken, at erhvervsstrategien skal være forholdsvis kortfattet og overordnet i sin 

form inden for hver af de valgte fire temaer. På den baggrund anbefaler administrationen, 

at følgende fire fokusområder danner afsæt for en fortsat dialog med 

detailhandelserhvervet: 

  

·         Sikre fortsat let tilgængelighed til byens detailhandel for både privat og offentlig transport 

·         Sikre, at den fysiske planlægning understøtter de nuværende detailhandelsområder  

·         Arbejde for, at kulturelle oplevelser understøtter detailhandlen og detailhandelsoplevelsen  

·         Være åben og dialogorienteret i forhold til detailhandlens behov  

  

Det er administrationens vurdering, at disse fire fokusområder udgør kernen af de 

rammebetingelser for detailhandlens udvikling, som det er muligt for kommunalbestyrelsen 

at påvirke. Disse fokusområder vil derfor også understøtte målet om at fastholde og udvikle 

Hørsholm som en attraktiv handelsby i forening med de initiativer, der er taget over de 

senere år, fx i form af renovering af Gågaden samt forretningsudvikling i den sydlige del af 

Gågaden.  

 

Bilag 
-    Revideret tidsplan erhvervsstrategi 2015  

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-11-2015 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede de foreslåede fokusområder og besluttede at 

disse 4 områder skal være bærende for detailhandelstemaet i en kommende 

erhvervsstrategi . 

  

Udvalget besluttede endvidere, at temaet skal drøftes med repræsentanter for den lokale 

detailhandel uafhængigt af den øvrige inddragelsesproces for erhvervsstrategien. 

  

På sit møde i januar 2015 besluttede udvalget at indføre en ny dialogform med 

erhvervsforeningerne i kommunen. Det blev besluttet, at der årligt skulle holdes et fælles 

møde med alle foreningerne, og at dette skulle foregå i oktober/november. 

Henset til, at der i tidsplanen for erhvervsstrategien er planlagt et møde i januar/februar 

2016 for samme målgruppe, besluttede udvalget at mødet om erhvervsstrategien træder i 

stedet for det i januar besluttede møde. 

  

Det blev endvidere aftalt, at administrationen skriver ud til erhvervsvirksomhederne om 

dette sammen med reservation af dato i januar/februar.  
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/18537 
Journalnr.:   24.10.07A00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  24.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  André Hilaire 
 

Revideret tidsplan for kommende Erhvervstrategi 

2015 

 
Baggrund 
På baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ønske om en ny erhvervsstrategi 

præsenterer administrationen forslag til en revideret tidsplan for udarbejdelse af en ny 

erhvervsstrategi. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager den reviderede 

tidsplan til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Ny tidsplan for udarbejdelse samt præsentation af ny erhvervsstrategi er vedlagt som bilag. 

  

Bilag 
-    Bilag - revideret tidsplan erhvervsstrategi 2015 

 

Bilag 
-    Revideret tidsplan erhvervsstrategi 2015 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22-09-2015 
Udsat til næste møde. 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-11-2015 
Udvalget godkendte den reviderede tidsplan. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 24-11-2015   Side 6 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/19532 
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  EBU, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato:  24.11.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Caglayan 
 

Budget 2016-2019: Udmøntning af generelle 

servicereduktioner på Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget 

 
Baggrund 
Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal ske en generel 

servicereduktion i hele kommunen. Kommunens driftsudgifter skal nedjusteres med et 

nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede 

serviceudgifter. 

  

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er de samlede generelle 

servicereduktioner på 579.000 kr. fordelt på politikområder: 

  

•        Politikområde 70, 557.000 kr. 

•        Politikområde 79, 22.000 kr. 

  

Som led i budgetaftalen skal administrationen forestå den konkrete udmøntning, som i 

nogle tilfælde er betinget af en formel politisk godkendelse. 

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tager administrativt 

godkendte forslag til efterretning, samt indstiller overfor Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen følgende forslag til godkendelse: 

  

Politikområde 70: 

•        Reduktion i midlerne til behandling af stress 

Politikområde 79: 

•        Reduktion i tilskud til erhvervsfremmende arrangementer 

 

Sagsfremstilling 
Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal ske en generel 

servicereduktion i hele kommunen. Kommunens driftsudgifter skal nedjusteres med et 

nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede 

serviceudgifter. Nedjusteringen på 30 mio. kr. er fordelt på politikområder, så alle bidrager 

med relativt lige meget.  

  

I forhold til den konkrete udmøntning fremgår det af budgetaftalen: 
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•        at konkrete udmøntningsforslag, som ikke kræver formel politisk godkendelse, skal 

ikke godkendes i fagudvalg. 

  

•        at konkrete udmøntningsforslag, som kræver formel politisk godkendelse 

(eksempelvis servicestandarder) vil blive politisk godkendt. 

  

Administrationen har arbejdet videre med den konkrete udmøntning og har i 

overensstemmelse med budgetaftalens ordlyd tilstræbt, at udmøntningen når bredt ud i 

hele organisationen.  

  

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er nogle udmøntningsforslag betinget af 

en formel politisk godkendelse, mens andre er godkendt på administrativt niveau: 

  

Forslag som kræver formel politisk godkendelse: 

  

•        Reduktion i midlerne til behandling af stress. 

•        Reduktion i tilskud til erhvervsfremmende arrangementer. 

  

Administrativt godkendte forslag: 

  

-ingen forslag 

  

  

Det samlede oveblik over de konkrete udmøntning på Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalgets område – både administrativt og politiske godkendte forslag - 

fremgår af bilag 1. 

  

Bilag 2 indeholder en redegørelse, der beskriver de konkrete udmøntninger på Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalgets område. 

 

Økonomi/personale 
Udmøntningen af de generelle servicereduktioner sker i forlængelse af det vedtagne budget 

2016-2019. 

 

Kommunikation 
Udmøntningen af de generelle servicereduktioner videreformidles til institutioner og 

budgetansvarlige ligesom udmøntningen indarbejdes i institutionernes budgetter fra 2016 

og frem. 

  

Da fordelingen af de generelle servicereduktioner på politikområder blev politisk vedtaget i 

forbindelse med budgetaftale 2016-2019, er de konkrete udmøntninger ikke 

høringsberettiget. 

 

Bilag 
-    Bilag 1 konkrete udmøntningsforslag, EBU 

-    Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, EBU 
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Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-11-2015 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen at godkende punktet. 

  

Imod stemte V, idet V finder,  det er en forkert prioritering, som vil ramme stresssyge og 

erhvervslivet. 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
2 Åben Revideret tidsplan erhvervsstrategi 2015 2066681 
3 Åben Revideret tidsplan erhvervsstrategi 2015 2066681 
4 Åben Bilag 1 konkrete udmøntningsforslag, EBU 2065975 
4 Åben Bilag 2 Overvejelser bag de konkrete udmøntningsforslag, EBU 2065972 
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Henrik Klitgaard (B) 
Formand 

______________________________________________  

Henrik Peulicke (C) 
Næstformand 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Arne-Georg Stangeby (A) 
Medlem 

______________________________________________  
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