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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  EBU - Åben sag  

Mødedato:  28.01.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2014 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker på næste møde: 

·               en drøftelse om prioritering af udvalgets arbejde. 

·               en kort orientering om Karsten Kock udvalgets arbejde  

·               en sag om mikro-lån i aktiveringsindsatsen 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/1639 
Journalnr.:   15.00.00A00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Introduktion til Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalgets ressortområde 

 
Resume 
Administrationen orienterer Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget om udvalgets 

ansvarsområde, budget og opgaveportefølje.  

 

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

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen giver på mødet en mundtlig præsentation af udvalgets ressortområde.  

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2014 
Administrationens orientering blev drøftet. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/1144 
Journalnr.:   24.10.00A00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Betina Bojesen 
 

Møder mellem Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget og erhvervslivet 

 
Resume 
Erhvervsforeningerne i Hørsholm Kommune ønsker at holde jævnlige møder med Erhvervs- 

og Beskæftigelsesudvalget.  

  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter at holde 

jævnlige møder med erhvervsforeningerne i Hørsholm Kommune, idet Borgmesteren og 

Formanden for Miljø- og Planlægningsudvalget inviteres til at deltage i møderne.  

  

 

Sagsfremstilling 
I Hørsholm Kommune har vi 3 erhvervsforeninger – Håndværkerforeningen, 

Handelsforeningen og Hørsholm Erhvervsnetværk. 

  

Det har været praksis, at Håndværkerforeningen og Handelsforeningen har holdt 2 årlige 

møder med borgmesteren samt formændene for henholdsvis Miljø- og 

Planlægningsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 

  

Denne tradition ønsker foreningerne at fastholde, men har også et ønske om at mødes med 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2 gange årligt enkelt vis. Administrationen foreslår 

derfor en mødestrukturen og deltagerskare som kan forene alle ønsker effektivt og 

optimalt. 

  

Møderne kan evt. afvikles i forbindelse med de planlagte møder i Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget, og den respektive forening sætter sin dagsorden for mødet. 

  

Derudover kan det være hensigtsmæssigt, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mødes 

med alle foreningerne 1 gang årligt – evt. i form af et aftenmøde. 

  

Administrationen foreslår, at udvalget drøfter ønsket og beslutter, om udvalget skal mødes 

med foreningerne og frekvensen for møderne.  
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Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2014 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede at holde 2 årlige møder med hver enkel 

erhvervsforening, hvor borgmester og formanden for Miljø- og Planlægningsudvalget 

inviteres til at deltage. Møderne afholdes i forbindelse med Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalgets ordinære møder.  Derudover afholdes 1 årligt aftenmøde med 

foreningerne samlet også med deltagelse af borgmester og formanden for Miljø- og 

Planlægningsudvalget. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/1615 
Journalnr.:   24.10.07A00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Betina Bojesen 
 

Hørsholm Erhvervsmentorer 

 
Resume 
Hørsholm Erhvervsmentorer har fremsendt en ansøgning til Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget, idet de ønsker at benytte rådhusets faciliteter til deres 

virksomhed. Mentorerne ønsker endvidere at udvalget bevilger en økonomisk ramme til 

igangsættelse af projektet. 

  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at udvalget drøfter ansøgningen og beslutter, om udvalget kan 

bevilge en økonomisk ramme til igangsætning af projektet.  

Administrationen foreslår endvidere, at administrationen aftaler nærmere omkring det 

praktiske ifm. lån af lokaler mv.  

  

Derudover foreslår administrationen, at administrationen i samarbejde med 

mentornetværket arbejder videre med projektet med henblik på at tilknytte projektet til 

Hørsholm Erhvervsnetværk.  

  

  

  

 

Sagsfremstilling 
Hørsholm Mentornetværk har fremsendt en ansøgning til Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget. 

  

Netværket blev etableret i efteråret 2013 og formålet med netværket er at støtte 

iværksættere i forbindelse med etablering af virksomhed. 

  

Konceptet baserer sig på, at iværksætteren tilknyttes én eller flere mentorer. Mentorerne 

kan bl.a. hjælpe virksomhederne med udviklingen af virksomheden, salg, markedsføring, 

import/eksport og økonomi.  

Mentorerne kan også hjælpe med at knytte kontakter gennem egne netværk. 

  

Til brug for rådgivningen samt formandsmøder har mentorerne brug for at få et mødelokale 

stillet til rådighed. 

Derudover ønsker mentorerne at få it-udstyr samt print og mulighed for kopiering stillet til 

rådighed. 
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For at igangsætte projektet ønsker mentorerne, at udvalget bevilger en økonomisk ramme 

på 10.000 kr. 

  

  

  

  

 

Økonomi/personale 
Hvis Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bevilger en økonomisk ramme på 10.000 kr. eller 

derunder, kan dette afholdes inden for udvalgets budget. 

  

 

Bilag 
-    Ansøgning Kommunen.doc 

-    Kompetencer.doc 

-    Mission 

-    Info om mentorer i Hørsholm.doc 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2014 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede at: 

·           bevillige op til 10.000 kr. til igangsætning af projektet.  

·           administrationen aftaler nærmere omkring det praktiske i forbindelse lån af 

       lokaler mv. 

·           administrationen i samarbejde med mentornetværket arbejder videre med      

projektet med henblik på at tilknytte projektet til Hørsholm Erhvervsnetværk.  

  

Administrationen udsender en pressemeddelelse herom. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   13/7563 
Journalnr.:   15.00.15P15 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Beskæftigelsesplan 2014 

 
Resume 
Administrationen har udarbejdet målfastsættelsen i Beskæftigelsesplan 2014. 

  

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller til 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at målene i Beskæftigelsesplan 2014 

godkendes. 

  

  

  

 

Sagsfremstilling 
Beskæftigelsesplan 2014 skal være godkendt og offentliggjort senest d. 31. januar 2014, 

og skal derfor behandles i udvalgene igen, da der ved den tidligere behandling i udvalgene 

ikke har været muligt at fastsætte måltal på grund af at Jobcentret har afventet diverse 

prognoser etc. fra Beskæftigelsesregionen. 

  

Beskæftigelsesplanen indeholder følgende fire indsatsområder, der er udmeldt af 

Beskæftigelsesministeren:  

  

1) Flere unge skal have en uddannelse  

Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en 

erhvervskompetencegivende uddannelse. 

  

2) Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension 

Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 

  

3) Langtidsledigheden skal bekæmpes 

Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 

  

4) En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 

Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. 

  

Målfastsættelsen for de enkelte indsatsområder: 
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Udviklingen i målene skal måles i forhold fra december 2012 til december 2014. 

Udformningen af målene er udmeldt af Beskæftigelsesministeriet, mens selve 

målfastsættelsen bestemmes af den enkelte kommune. Det har kun været muligt at 

fastsætte mål ift. udviklingen på førtidspension. 

  

1) Flere unge skal have en uddannelse: 

Målfastsættelsen skal ske på baggrund af en måling af uddannelsesgraden. 

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har i en mail d. 5. december 2013 meddelt 

at der fortsat arbejdes på at finde en ny metode til at måle uddannelsesgraden, og at 

jobcentrene derfor skal vente med at fastsætte målet indtil der er fundet en ny metode. 

  

2) Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension 

  

Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 20 personer i december 2014 

(rullende år), svt. et fald på 29% fra december 2012 til december 2014.  

  

Mål om tilgangen til førtidspension er sat ud fra at Beskæftigelsesregionen vurderer, at der 

i Østdanmark som helhed vil være et fald i tilgangen til førtidspension på ca. 20%. 

Hørsholm Kommune vurdere dog, at det er muligt at opnå et yderligere fald i tilgangen til 

førtidspension, målt i forhold til december 2012, og har derfor vurderet at et fald på 29% 

er realistisk. 

  

3) Langtidsledigheden skal bekæmpes 

Hørsholm Kommune har valgt ikke at fastsætte et mål for udviklingen i langtidsledigheden i 

2014 på nuværende tidspunkt, da den nye kontanthjælpsreform har medført betydelige 

ændringer i målgruppekategoriseringen etc. Der er derfor ikke nogle prognoser eller 

statistikker, der kan lægges til grund for målfastsættelsen på området. Når 

Beskæftigelsesregionen har udarbejdet statistik/prognoser på området vil Hørsholm 

Kommune fastsætte et mål for udviklingen af langtidsledighed. 

  

4) En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder 

Der er aktuelt ikke sat et mål for virksomhedskontakten (måles vha. samarbejdsgraden) i 

2014. Dette følger af, at Beskæftigelsesregionen endnu ikke har udarbejdet deres mål for 

virksomhedskontakten, og Hørsholm Kommune derfor ikke kender forventningerne til 

målfastsættelsen. Når Hørsholm Kommune kender Regionens forventninger vil der blive 

fastsat et mål. 
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Sagens tidligere behandling 
Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 27-08-2013 
Anbefales, idet de endelige måltal ønskes behandlet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 

forud for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling, såfremt de regionale 

udmeldinger kommer rettidigt hertil. 

  

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2013 

Økonomiudvalget indstiller beskæftigelsesplanen til godkendelse i kommunalbestyrelsen. 

  

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-11-2013 

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget. 

  

  

  

 

Bilag 
-    Beskæftigelsesplan 2014 - version d. 4. november 2013.doc 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2014 
Administrationens indstilling er godkendt. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  6 
Acadre sagsnr.:   13/22314 
Journalnr.:   27.00.00P20 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  28.01.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Marker 
 

Effektivisering af kørselsopgaven 

 
Resume 
Kommunalbestyrelsen har i Budgetaftale 2014 besluttet, at kørselsopgaven skal 

effektiviseres for at opnå en besparelse på 1,3 mio. kr. fra 2015 og frem. Effektiviseringen 

kan ifølge beslutningen ske ved både bedre planlægning og tilpasning af serviceniveauer. 

  

  

 

Forslag 
Administrationen foreslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 

  

 Tager orienteringen om administrationens arbejde med 

effektivisering af kørslen, herunder den foreløbige tidsplan, til 

efterretning. 

 Drøfter hvilke målgrupper og problemstillinger der bør være 
særlig opmærksomhed på i det videre arbejde. 

  

 

Sagsfremstilling 
Baggrunden for beslutningen i Budgetaftale 2014-2017 er, at der i Økonomiaftalen 2014 

mellem KL og Regeringen blev aftalt, at ”[…] der er betydelige potentialer forbundet med 

en forbedret planlægning af kørslen i kommunerne og overdragelse af udbud, trafikindkøb 

samt en større del af planlægnings- og driftsopgaverne på befordringsområdet til 

trafikselskaberne. Gevinsterne forbundet med omlægningen frigøres frem mod 2017. I 

2014 skønnes en samlet gevinst på 100 mio. kr. stigende til 430 mio. kr. i 2017 

(Hørsholms andel udgør 435.000 kr. stigende til 1.870.500 kr.). I 2014 medgår de frigjorte 

midler til en prioritering af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i 

kommunerne”. Hørsholm brugte i 2012 9,8 mio. kr. på kørsel af borgerne. 

  

Kort om kørselsopgaven 

Hørsholm Kommune skal sikre befordring, kørsel, til borgere der ikke kan transportere sig 

selv til og fra kommunale tilbud. Derudover har Hørsholm Kommune valgt at lave 

udflugtsture for institutions- og skolebørn samt ældre. Kørslen omfatter mange 
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borgergrupper: skole- og institutionsbørn på både normal- og specialområdet, ældre, 

borgere i genoptræning, og borgere der køres til tilbud. 

  

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område køres nedenstående grupper af borgere. 

Der er tale om en lille målgruppe og relativt få udgifter: 

 Ledige eller sygemeldte borgere til tilbud. I langt de fleste 

tilfælde bevilliges borgeren en økonomisk godtgørelse, og der 
anvendes ikke kørsel. 

Kørslen er arrangeret forskelligt fra område til område. Kommunen har aftaler med eller 

benytter flere forskellige vognmænd. De største leverandører af kørsel er opstillet 

nedenfor. De forskellige leverandører koordinerer ikke kørslen. 

 Movia Flextrafik på kørsel til specialskoleområdet 

 Beredskabet på kørsel af ældre borgere 

 Taxafirmaer på skoleområdet og ad hoc 

 De blå omnibusser på skoleområdet 

 De busser kommunen selv ejer eller leaser, primært på 

dagtilbudsområdet. 

 Den kollektive trafik både i form af de faste ruter og Flextur 

spiller ikke en rolle lige nu men kan komme til det. 

Arbejdet med effektivisering af kørslen 

Administrationen arbejder lige nu med at kortlægge den eksisterende kørsel i detaljer. 

Herefter følger en fase, hvor administrationen lægger forslag om en ny tilrettelæggelse af 

kørslen, herunder fastsættelse af serviceniveauer, op til politisk behandling. Dette sker i 

løbet af 2014. Endeligt skal den samlede kørselsopgave udbydes, hvilket sker i starten af 

2015. 

  

I marts-april 2014 skal der træffes politisk beslutning om den overordnede driftsmodel for 

kørslen. Det er en forudsætning for at opnå besparelsen i 2015, at der træffes beslutning 

på dette tidspunkt. Hvis beslutningen ikke træffes i april, vil arbejdet blive forsinket et år, 

og besparelsen vil tidligst kunne hentes i 2016. 

  

Beslutningen omhandler, hvorvidt Hørsholm Kommune skal udbyde kørselsopgaven alene 

eller indgå samarbejde med Trafikselskabet Movia, hvor Trafikselskabet varetager udbuddet 

samt den efterfølgende drift og leverandørhåndtering. Sidstnævnte mulighed øger 

sandsynligheden for stordriftsfordele, idet Hørsholms kørsel udbydes sammen med andre 

kommuners. Emnet vil blive forelagt de berørte fagudvalg på marts-møderne til drøftelse 

og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning i april.  

  

Målgrupper og problemstillinger 

Administrationen har stort fokus på at inddrage og høre de berørte borgere. Således er 

administrationen for eksempel allerede i dialog med Ådalsparkens Fritidscenter, Seniorrådet 

og Handicaprådet. Administrationen er også i dialog med leverandørerne af kørsel, 

herunder Beredskabet og forventer blandt andet at inddrage forældrebestyrelser og Pleje- 

og Aktivitetscentre senere i processen. Der kan dog være målgrupper og problemstillinger, 

som administrationen ikke kender til. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bør derfor 

drøfte, hvilke målgrupper og problemstillinger, der skal være særligt opmærksomhed på i 

det videre arbejde. 
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Sagens tidligere behandling 
Dagsordenspunktet vedrørende effektivisering af kørselsopgaven behandles på: 

  

Social- og Seniorudvalgets møde d. 27. januar 2014 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 28. januar 2014 

Børne- og Skoleudvalgets møde d. 28. januar 2014 

Miljø- og Planlægningsudvalgets møde d. 29. januar 2014 

Sundhedsudvalgets møde d. 4. februar 2014 

  

  

  

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 28-01-2014 
Administrationens indstilling er taget til efterretning. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Bilagsoversigt 
 
Pkt. nr.  Tilgang  Titel  Refnr.  
4 Åben Ansøgning Kommunen.doc 1725415 
4 Åben Kompetencer.doc 1725412 
4 Åben Mission 1725410 
4 Åben Info om mentorer i Hørsholm.doc 1725402 
5 Åben Beskæftigelsesplan 2014 - version d. 4. november 2013.doc 1624514 
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Henrik Klitgaard (B) 
Formand 

______________________________________________  

Henrik Peulicke (C) 
Næstformand 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  
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