D.04 .01.2018

Invitation til møde i Erhvervsrådet
Kære medlem i Erhvervsrådet
I inviteres hermed som aftalt til Erhvervsrådsmøde

Mandag d. 15. januar kl. 18.00 i mødelokale D2,
Rådhuset, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm

Benyt venligst indgang D på østsiden af Rådhuset.

Erhvervsservice
erhverv@horsholm.dk
www.horsholm.dk
Kontakt
Lotte Cooper
Erhvervskonsulent
loc@horsholm.dk
Direkte tlf.
4849 3233
2929 9401

Adgangsvejledning vedlægges.
Vi serverer kaffe/te/vand samt en sandwich til mødet.

Dagsorden for mødet:
1) Meddelelser v/ Henrik Klitgaard
2) Orientering og drøftelse om DI`s Undersøgelse om
erhvervsklimaet i kommunerne. V/Kommunen
Punktet er overført fra sidste erhvervsrådsmøde.
DI (Dansk Industri) har udgivet deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.
45 virksomheder i Hørsholm har svaret på undersøgelsen.
Undersøgelsen er en opgørelse af, hvilke rammer virksomhederne
har i hver enkelt kommune, og hvordan virksomhederne vurderer
disse rammer.
I undersøgelsen for 2017 er Hørsholm Kommune placeret som nr.
71 ud af i alt 96 kommuner. Dette er en tilbagegang på 39 pladser
i forhold til undersøgelsen i 2016.
304 virksomheder i Hørsholm er blevet spurgt, og 45
virksomheder har valgt at svare. De 45 virksomheder
repræsenterer 935 arbejdspladser. Rapporten er udsendt
tidligere. Kan eftersendes ved anmodning.
3) Orientering og drøftelse om Dansk Byggeris undersøgelse om
kommunernes erhvervsvenlighed. V/Kommunen
Punktet er overført fra forrige erhvervsrådsmøde.
Dansk Byggeri udarbejder hvert år en undersøgelse om
kommunernes erhvervsvenlighed. Hørsholm Kommune er
placeret som nummer 74, hvilket er en fremgang på én plads i
forhold til 2016.



Undersøgelsen ser på følgende parametre:
Byggesagsbehandling
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Skatter og afgifter
Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver
Erhvervsaffald
Udbudspolitik
Arbejdsmarked og uddannelse
Kommunale kendetegn
Undersøgelsen bygger blandt andet på data fra Danmarks
Statistik, de kommunale regnskaber og andre offentlige kilder,
samt en spørgeskemaundersøgelse hos Dansk Byggeris
medlemmer. Rapporten er udsendt tidligere. Kan eftersendes
ved anmodning.

4) Orientering om lokaleportalens analyse. V/kommunen
Orientering omkring analysen, der viser hvilke kommuner
virksomhederne helst vil bo i.
Rapporten er vedhæftet.
5) Dækningsafgiften i Hørsholm Kommune.
Punktet er overført fra forrige erhvervsrådsmøde.
Jens-Peter Rasmussen fra Rungsted Handels- og Erhvervsforening,
rejste spørgsmål om dækningsafgiften, kunne fjernes eller
nedsættes.
Det blev besluttet at kommunen udarbejder et notat om
dækningsafgiften, til videre drøftelse.
Notatet er vedhæftet.
6) Parkeringsforholdene ved Rungsted Bytorv/Rungsted Station. V/
Rungsted Handels- og Erhvervsforening, Jens-Peter Rasmussen.
Punktet er overført fra forrige møde.
På forrige erhvervsrådsmøde redegjorde Jens-Peter Rasmussen
for udfordringerne vedr. parkeringsforholdene ved Rungsted
Station/ Bytorv. Det blev besluttet at emnet drøftes videre på
næstkommende møde.
7) Præsentation af Aktivitetsudvalgets planer for aktiviteter i 2018

På forrige erhvervsrådsmøde, blev der nedsat et Aktivitetsudvalg
som skulle arbejde videre med forslag til disponering af
budgettet.
Aktivitetsudvalget vil præsentere planerne til diskussion og
beslutning af mødeaktiviteter for interessenter i 2018.
Informationsmateriale vil blive fremsendt efter aktivitetsudvalgets
møde den 3. januar 2018.
8) Sikkerhed i og omkring Havnen.
Knud E. Nordby fra Erhvervsforeningen Rungsted Havn, ønsker
drøftelse om sikkerheden i og omkring Havnen. Der er indsendt
følgende.
2/3

”Havnen betragtes af mange i kommunen som et attraktivt
område. Desværre tiltrækkes ikke kun lovlydige borgere, men
også kriminelle, der tømmer gæsternes biler. Det kan de i visse af
døgnets timer gøre i ro og mag, idet belysningen på de
kommunale veje og parkeringsplads er meget mangelfuld.
Flere erhvervsdrivende frygter, at havnen er ved at få et dårligt
ry, på grund af et stigende antal indbrud i biler. ”
9) Trafikregulering på Hørsholm Allé/Usserød Kongevej.
Birger Iversen fra Hørsholm Midtpunkt har foreslået drøftelse af
trafikregulering på Hørsholm Allé/Usserød Kongevej. Birger har
indsendt følgende.
” Syntes det vigtigt da det giver en masse kaos og mindre lyst til
at køre ind og handle. Der er snakket om det før, men det er en af
de ting som der bør tages aktion på, som ikke koster en formue.
Det er alfa omega med nem tilgang til parkering. ”
10) Orientering om Jobmesse på begge sider af sundet d.7.februar
Helsingør og Helsingborg gentager igen i år, succesen med
Jobmesse på begge sider af sundet. Virksomhederne og jobsøgere
har mulighed for at møde hinanden. Invitation vedhæftet.
11) Fremtidig mødeplan for Erhvervsrådet.

Tilmelding på erhverv@horsholm.dk og/eller til loc@horsholm.dk
senest d. 10.01.18
Med venlig hilsen
Lotte Cooper, Erhvervskonsulent
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