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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

 Journalnr.:   
 Sagsforløb:  EBU - Åben sag  

Mødedato:  25.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Meddelelser 

 
Baggrund 
Opdatering på den ændrede proces i Erhvervsstrategien 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-11-2014 
André Hilaire orienterede om den ændrede proces og erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 

besluttede, at administrationen til mødet i december fremlægger en plan for behandlingen 

af de forskellige emner i erhvervsstrategien. Det blev aftalt, at udvalget på deres møde i 

januar starter med emnet ”den fokuserede vækstdagsorden” og at administrationen laver 

oplæg til drøftelse. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   14/10291 
Journalnr.:   15.00.00P20 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

True North 

 
Baggrund 
Det første læringsakademi med True North blev afsluttet i uge 46. Repræsentanter fra True 

North kommer på mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og fortæller om forløbets 

indhold og om de erfaringer og resultater som foreligger. 

 

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

efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Det første forløb med True North blev afsluttet i uge 46. Der var 18 unge tilmeldt forløbet. 

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kommer repræsentanter fra True North og 

fortæller om forløbet, erfaringerne og de resultater der foreligger. 

 

Sagens tidligere behandling 
Susanne Aabrand og Lars Reedtz Kristensen fra True North deltog i mødet og orienterede 

om det netop afsluttede forløb i Hørsholm Kommune samt de erfaringer og resultater som 

foreligger. 

  

Derudover deltog 2 unge fra projektet, som fortalte om deres personlige erfaringer, og 

hvad de har opnået som følge af forløbet. 

  

De unge har primært arbejdet med kernepunkterne: mindset, gennemskuelige mål, 

personligt lederskab, sociale kompetencer, relationer og rollemodeller med henblik på 

efterfølgende at kunne indgå i et uddannelsesforløb. 

  

Ud over at styrke de unge, så har forløbet også bidraget til kompetenceudvikling af de 

kommunale medarbejdere i projektet og styrket det tværgående faglige samarbejde. 

  

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-11-2014 
Susanne Aabrand og Lars Reedtz Kristensen fra True North deltog i mødet og orienterede 

om det netop afsluttede forløb i Hørsholm Kommune samt de erfaringer og resultater som 

foreligger. 

  

Derudover deltog 2 unge fra projektet, som fortalte om deres personlige erfaringer, og 

hvad de har opnået som følge af forløbet. 

  

De unge har primært arbejdet med kernepunkterne mindset, gennemskuelige mål, 

personligt lederskab, sociale kompetencer, relationer og rollemodeller  med henblik på 

efterfølgende at kunne indgå i et uddannelsesforløb. 

  

Ud over at styrke de unge, så har forløbet også bidraget til kompetenceudvikling af de 

kommunale medarbejdere i projektet og styrket det tværgående faglige samarbejde. 

  

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget tog orienteringen til efterretning. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   14/1144 
Journalnr.:   24.10.00A00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Marianne Godtfredsen 
 

Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 

 
Baggrund 
Erhvervsforeningerne i Hørsholm har i løbet af 2014 afholdt dialogmøder med Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget. 

 

Forslag 
Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Henrik Klitgaard foreslår, at Erhvervs- 

og Beskæftigelsesudvalget drøfter fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet. 

 

Sagsfremstilling 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på deres møde d. 28. januar 2014 at holde 

2 årlige møder med hver enkel erhvervsforening, hvor borgmester og formanden for Miljø- 

og Planlægningsudvalget inviteres til at deltage. 

  

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har således afholdt 2 møder med Hørsholm og 

Omegns Handelsforening, 2 med Hørsholm Erhvervs Netværk og 2 med 

Håndværkerforeningen. 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-11-2014 
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget drøftede forskellige muligheder for den fremtidige 

dialog med erhvervslivet og besluttede, at der laves en årlig aftenkonference for samtlige 

foreningers bestyrelser samt at foreningerne enkeltvis mødes med udvalget 1 gang om 

året.  

  

De enkeltvise møder planlægges afholdt i starten af året (marts, april og maj), mens 

konferencen planlægges afholdt sidst på året (slut oktober eller start november). 

  

Bestyrelserne kommer med input til konferencen og det er kommunen der med 

udgangspunkt i disse input sætter dagsordenen og er konferenceleder. 

  

Ifm. møderne med udvalget er det foreningerne, der sætter dagsordenen og at denne 

sendes i så god tid at administrationen og udvalget kan forholde sig til den inden mødet. Til 

disse møder er det foreningerne, der er mødeleder. 

  

Henrik Klitgaard fremlægger udvalgets beslutning for foreningerne. 
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Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   14/20579 
Journalnr.:   15.00.05A00 
Sagsforløb:  EBU - Åben sag  
Mødedato:  25.11.2014 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Fremtiden for det Lokale Beskæftigelsesråd 

 
Baggrund 
Det forventes at de Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges pr. 1. januar 2015. I den 

forbindelse skal det besluttes om den enkelte kommune ønsker at videreføre det Lokale 

Beskæftigelsesråd. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter om 

der ønskes en fortsat dialog med de nuværende repræsentanter for det Lokale 

Beskæftigelsesråd, og i så fald hvordan dette skal foregå. 

 

Sagsfremstilling 
Det forventes at de Lokale Beskæftigelsesråd nedlægges pr. 1. januar 2015 i forbindelse 

med vedtagelse af en ny beskæftigelsesreform. I den forbindelse skal det besluttes om den 

enkelte kommune ønsker at videreføre det Lokale Beskæftigelsesråd. 

  

Indtil nu har det Lokale Beskæftigelsesråd fungeret som et rådgivende organ i forhold til 

beskæftigelsesområdet, og har haft forskellige opgaver med at overvåge udviklingen på 

beskæftigelsesområdet, ligesom at det Lokale Beskæftigelsesråds årlige budgetbevilling har 

været anvendt til at igangsætte nye projekter og initiativer. 

  

Fremover overgår overvågningen af beskæftigelsesområdet til 5 nyetablerede Regionale 

Arbejdsmarkedsråd, hvis opgaver forventes at blive: 

 Understøttelse af beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner 

 Rådgivning af kommunerne om udviklingen af 

beskæftigelsesindsatsen 

 samarbejde og koordinering af beskæftigelsesindsatsen med a-

kasser, andre aktører, herunder VEU-centre og vækstfora og 

koordinerer uddannelses- og erhvervsvejledningen 

 koordinering af den tværgående virksomhedsindsats  

 godkendelse af den regionale positivliste for den regionale 

uddannelsespulje 

 øvrige opgaver, som efter andre love er henlagt til rådene  

 én gang årligt drøfte en strategi for kommunernes etablering og 

anvendelse af nytteindsats 
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 herunder vil kommunerne fortsat løbende skulle fremsende lister 

om brug for virksomhedspraktikker, løntilskud og nytteindsats til 
det regionale arbejdsmarkedsråd 

Derudover oprettes der 3-5 arbejdsmarkedskontorer der blandt andet skal: 

 sekretariatsbetjening af arbejdsmarkedsrådene 

 understøtte en sammenhængende virksomhedsindsats 

 understøtte implementering af reformer, mv. 

De enkelte kommuner kan selv bestemme, om de vil fastholde det Lokale 

Beskæftigelsesråd, men Staten yder ikke længere økonomiske midler til afholdelse af 

diætudgifter, kørselsudgifter, mødeudgifter etc. Der vil ligeledes ikke være ressourcer, der 

kan understøtte en sekretariatsbistand.  

  

En model for fremtidige dialogmøder med det Lokale Beskæftigelsesråd kunne eksempelvis 

være, at der 2 gange årligt afholdes en konference/dialogmøde mellem Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget og de organisationer der har været repræsenteret i det Lokale 

Beskæftigelsesråd. 

 

 

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 25-11-2014 
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har vurderet, at der ikke er de nødvendige ressourcer 

til at opretholde den nuværende form og det blev besluttet, at formanden til næste møde i 

det lokale beskæftigelsesråd tager en drøftelse med rådet om behovet for den fremtidige 

dialog. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget  25-11-2014   Side 9 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Klitgaard (B) 
Formand 

______________________________________________  

Henrik Peulicke (C) 
Næstformand 

______________________________________________  

Anne Ehrenreich (V) 
Medlem 

______________________________________________  

Anders Vestergaard (C) 
Medlem 

______________________________________________  

Alexander Jonsbak (V) 
Medlem 

______________________________________________  
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