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Drøftelse af Hørsholm Kommunes rolle i forhold til 

Greater Copenhagen 

 
Baggrund 
I forhold til den videre proces for en kommende erhvervsstrategi  - og med baggrund i 

Steen Christiansens (medlem af bestyrelsen Greater Copenhagen) oplæg om Greater 

Copenhagen den 27. januar 2015 - skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfte hvilket 

eller hvilke af de 8 projekter, der er iværksat i Greater Copenhagens regi, som skal indgå i 

en kommende erhvervsstrategi. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter de 8 projekter 

igangsat af Greater Copenhagen med fokus på det eller de projekter, som skal indgå i en 

kommende erhvervsstrategi. 

Det anbefales endvidere, at drøftelsen især rettes mod punkt nr. 4 ”Fælles indsats om 

kompetenceløft i turisme- og serviceerhverv”. 

 

Sagsfremstilling 
I forhold til Hørsholm Kommunes rolle i Greater Copenhagen foreslås følgende temaer som 

udgangspunkt for en drøftelse af, hvilke/hvilket en kommende erhvervsstrategi skal 

indeholde: 

  

A)  De 8 konkrete projekter i Greater Copenhagen: 

  

1.       Fælles brand Greater Copenhagen 

 

Målsætninger/leverancer for 2014  

At udvikle et brand med afsæt i Greater Copenhagen – og tilhørende design.  

En beslutning om og organisering af, hvem der implementerer brandet Copenhagen.  

Aftaler med erhvervsfremmeoperatørerne om deres integration af brandet  

  

Status  

Projektet kører efter planen. Copenhagen Capacity er operatør 

Projektet har hen over sommeren bedt to bureauer om at komme med bud på, hvordan et 

Copenhagen-brand kunne se ud. Denne proces afsluttes primo september, hvor forslagene 

forelægges styregruppen.  
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2.       Fælles international besøgstjeneste og modtageapparat 

 

Målsætninger/leverancer for 2014  

Et fælles modtagerapparat etableres som pilotprojekt (i 2014 målrettet de kinesiske 

delegationer og cleantechområdet), der håndterer delegationer før besøget, under besøget 

og efter besøget.  

Der opnås fælles forståelse af, hvordan modtageapparatet kan eksponere metropolens 

styrker.  

  

Fase 1 (opbygning og etablering af pilotprojektet i 2014) er allerede finansieret, mens 

økonomien til fase 2 (videre eksekvering), som løber fra 2015 og frem, skal afklares.  

  

Status  

Copenhagen Capacity er operatør. Status på møde 4/2. 

  

           

3.       Fælles digital investorportal 

 

Målsætninger/leverancer for 2014  

Sammensmelte de to digitale platforme for henholdsvis Femern Belt development og 

Copenhagen-Malmø Prospekt (Øresundsregionen).  

  

Status  

Copenhagen Capacity er operatør. Status på møde 4/2. 

  

            

4.       Fælles indsats om kompetenceløft i turisme- og serviceerhverv 

 

Målsætninger/leverancer for 2014  

At tilvejebringe et videngrundlag for serviceløft i hele Danmark, herunder skabe ny viden 

om Danmarks konkurrencedygtighed på personlig service og værtskab  

 

At identificere og formidle succescases – i Danmark og internationalt - og udvikle 

ledelsesværktøjer og træningsmetoder, som kan inspirere en dansk servicerevolution på 

tværs af brancher og sektorer  

At eksperimentere/innovere nye servicekoncepter, og gennemføre offentlige (virale) 

kampagner samt kvalificeringstiltag  

 

At udvikle særlig kvalitetsservice i Region Hovedstaden (RHS) og i Region Sjælland (RS) på 

Sjælland, Møn og Lolland-Falster, såvel i storbyen som i Københavns hyggelige baghave, 

ved kysten og på landet.  

Status  

Afventer  

  

            

5.       Fælles charter på infrastrukturområdet 

 

Målsætning/leverancer for 2014  

 At udvikle et fælles trafikcharter med en bruttoliste over infrastrukturinitiativer, som den 

samlede metropolregion kan prioritere efter og i fællesskab arbejde for.  
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Status  

Godkendt – næste skridt bliver involvering af Skåne 

  

            

6.       Fælles fødevareindsats 

 

Målsætninger/leverancer for 2014  

Involvere og skabe ejerskab hos centrale og relevante fødevareaktører  

Identificere og udvikle fyrtårnsprojekter som realiserer formålet med Fokuseret 

Vækstdagsorden – Fødevarer.  

Handlingsplan med definerede fyrtårnsprojekter  

  

Status  

Projektet kører efter planen.  

Projektet har bragt stærke fødevareaktører sammen og har styrket samspillet og øget 

viden på tværs af aktørerne. Derved er der skabt et stærkt samspil mellem aktører, 

aktiviteter og projekter – også mere generelt.  

Således har Fødevareprojektet skabt en spændende, central platform for udvikling med 

både konkrete og strategiske potentialer for metropolregionen.  

Resultatet er et omfattende idekatalog, sammensat af dels fyrtårnsprojektidéer og en 

række yderligere fødevareidéer.  

  

            

7.       Fællesregional international borgerservice – International House 

 

Målsætninger/leverancer for 2014  

I det eksisterende kontaktcenter etableres et internationalt call center, der tilbyder 

telefonisk service til internationale borgere i Copenhagen med flere sprog i 

borgerbetjeningen. Borgerne betjenes både inden og under deres ophold i Danmark.  

 

På sigt vil call centeret også gennem tætte partnerskaber kunne servicere internationale 

borgere, som er bosat i Region Skåne. Der skal dog en juridisk afklaring til om, der er 

barrierer omkring at operere på svensk side af sundet.  

 

Derudover igangsættes en indsats, som skal sikre, at servicen i de eksisterende digitale 

løsninger (eksempelvis om flytning, sundhedskort, skoleindskrivning mv.) samt 

hjemmesiden for internationale tilflyttere tilbydes internationale tilflyttere i alle regionernes 

kommuner.  

Status  

Projektet vurderes at køre efter planen.  

 

Behov for afklaring  

Ingen.  

  

            

8.       Fælles opslag til kommuneplan og ReVUS 

 

Målsætninger/leverancer for 2014  

Et opslag med en fælles fortælling om det regionale udviklingsperspektiv samt om en 

samarbejdsplatform, der tager udgangspunkt i fællesmængden  
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En eller flere illustrationer, som samler de forskellige aktører og sætter retning for 

samarbejdet  

  

Status  

Projektet vurderes at køre efter planen –KKR i februar 

 

Behov for afklaring  

Ingen  

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-02-2015 
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget drøftede Greater Copenhagens projekter og 

besluttede, at fokus i en erhvervspolitik - for at skabe vækst i regionen - skal være: 

  

Boligpolitik  - være bosætningskommune 

·               Fortsat fastholde gode rammer i form af kultur, fritids- og sportsaktiviteter  

·               Fortsat fastholde attraktive skoler og inst. 

·               Fastholde god infrastruktur og offentlig transport 

  

Turisme 

·               Rammevilkår i form af diverse tilladelser 

·               Være "bosætning" for turisterne i regionen 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/2242 
Journalnr.:   00.30.00Ø00 
Sagsforløb:  EBU-EBU - Åben sag  
Mødedato:  24.02.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Nyborg 
 

EBU: Etablering af råderum budget 2016-2019 

 
Baggrund 
Økonomiudvalget har på deres januar-møde vedtaget en ny budgetproces for budget 2016-

2019. Den nye proces indebærer, at fagudvalgene på februar-møderne bestiller forslag til 

budgetønsker og budgetreduktioner, som ønskes udarbejdet af administrationen. 

Budgetforslagene bestilles med afsæt i en række tværgående politiske pejlemærker, der 

forventes vedtaget på Økonomiudvalgsmødet i februar.  

  

Formålet med pejlemærkerne: 

  

 Pejlemærkerne er en retningsgiver på tværs af udvalgene med 

henblik på at sikre en rød tråd i budgetlægningen 

  

 Pejlemærkerne giver en ramme til at invitere eksterne aktører og 

andre interessenter ind i en dialog omkring prioriteringerne 

  

 Pejlemærkerne udstikker en retning tideligt i processen og sikrer 

politisk ejerskab, idet fagudvalgene udstikker bestillinger til 

administrationen på budgetønsker og reduktioner 

  

 Pejlemærkerne understøtter Kommunalbestyrelsens prioritering 

mellem budgetforslag i budgetforhandlingerne 

 

Forslag 
Administrationen forslår, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 

 Tager det af Økonomiudvalget fastlagte samlede råderumsbeløb 

til efterretning 
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 Tager de af Økonomiudvalget besluttede politiske pejlemærker til 

efterretning 

 Drøfter og tydeliggør hvilke forslag til budgetønsker og 

budgetreduktioner, der på baggrund af de tværgående politiske 

pejlemærker ønskes udarbejdet på Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalgets område. Pejlemærkerne er både 

retningsgivende i forhold til budgetreduktioner og budgetønsker. 

Det er en ambition, at hvert enkelt forslag til budgetønsker eller 

reduktioner har en vis volumen og minimum forventes at udgøre 
50.000 kr.   

 

Sagsfremstilling 
Økonomiudvalget har på deres januar-møde vedtaget en ny budgetproces for budget 2016-

2019. Den nye proces indebærer bl.a. at: 

  

1. Økonomiudvalget på februar-mødet fastsætter et samlet ønsket 

råderumsbeløb som fagudvalgene præsenteres for på de 

efterfølgende møder. Det ønskede råderumsbeløb er et fælles 
mål og sætter ikke yderligere rammer for det enkelte udvalg.  

  

2. Fagudvalgene bestiller forslag til budgetønsker og 

budgetreduktioner på februar-møderne, som ønskes udarbejdet 

af administrationen på baggrund af en række politisk fastsatte 

tværgående pejlemærker. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

præsenteres for de bestilte forslag til budgetønsker og 

budgetreduktioner på udvalgsmødet i marts.  

  

Politiske pejlemærker: 

De politiske pejlemærker er en operationalisering af den politiske vision ”Hørsholm vil 

begejstre”.  

  

Med forbehold for endelig godkendelse på Økonomiudvalgsmødet i februar er de 

tværgående politiske pejlemærker som følger (se bilag 1 for uddybning af pejlemærkerne): 

  

1.  Aktivt medborgerskab 

2.  Kvalitativ vækst 

3.  Læring og mestring 

4.  Fysisk aktive borgere 

5.  Forebyggelse 

6.  Klima 

  

Det er hensigten, at fagudvalget skal fremkomme med en række konkrete bestillinger til 

administrationen, som er relevante på udvalgets område på baggrund af ovenstående 

tværgående politiske pejlemærker. Pejlemærkerne er både retningsgivende for bestillinger 

vedrørende budgetreduktioner og budgetønsker.  
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Bestillinger af budgetforslag kan fordele sig på: 

-      Reduktioner drift 

-      Reduktion på anlæg 

-      Driftsønsker 

-      Anlægsønsker 

 

Økonomi/personale 
Råderumsprocessen indgår i budgetprocessen for budget 2016-2019. 

 

Kommunikation 
Budgetprocessen for budget 2016-2019 er forelagt udvalget på januar-mødet. 

 

Sagens tidligere behandling 
Intet at tilføje 

 

Bilag 
-    1) Notat_Pejlemærker til budget 2016-2019.pdf 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-02-2015 
EBU tog det af ØU fastlagte samlede råderumsbeløb til efterretning. Udvalget drøftede 

herefter, hvilke forslag til budgetønsker og budgetreduktioner på udvalgets område, som 

administrationen skal arbejde videre med. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Integrationsområdet 

 
Baggrund 
På sidste møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blev det aftalt, at administrationen 

skulle give et oplæg om situationen på integrationsområdet. 

 

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

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
  

Hørsholm Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig stigning i antallet af 

flygtninge som følge af konflikten i Syrien. Dette giver blandt andet store udfordringer i 

forhold til boligplaceringen af flygtningene samt udfordringer i forhold til hele 

integrationsindsatsen. 

  

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil administrationen derfor give et 

mundtligt oplæg om udfordringerne på flygtninge- og integrationsområdet i Hørsholm 

Kommune. 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 24-02-2015 
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 
Anne Ehrenreich (V) 
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