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Etablering af erhvervsråd

Dagsorden
1. Orientering om baggrund for etablering af et erhvervsråd
2. Input til kommissorie for erhvervsrådet
3. Evt.
Ad 1.
Formanden for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Henrik Klitgaard bød
velkommen til mødet og orienterede om baggrunden for invitationen.
Der er fra politisk side ønske om at etablere et erhvervsråd, og kommunen
har inviteret repræsentanter for erhvervsforeningerne til at kvalificere
ideen og til at bidrage ind til et udkast til kommissorie.
Ad 2.
Deltagerne drøftede ideen og var enige om, at det er værd at afprøve. Der
blev delt erfaringer fra tidligere samarbejder, og deltagerne for
erhvervsforeningerne understregede vigtigheden af, at der er politisk
opbakning til rådet.

Dato: 08.03.2017

Center for Politik Udvikling
og Borgerservice
horsholm.dk
Kontakt
Betina Bojesen
Centerchef
beb@horsholm.dk
Direkte tlf.
4849 1060
3050 8320

Hvem skal deltage i rådets arbejde?
Det blev foreslået fra kommunens side, at kommunen er sekretariat for
rådet og dette drives af erhvervskonsulenten. Desuden vil der fra
administrationens side deltage relevante centerchefer i forhold til den
konkrete dagsorden.
Fra politisk side blev det foreslået, at formanden for Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget og for Miljø- og Planlægningsudvalget er faste
deltagere i rådet. Øvrige udvalgsformænd kan deltage i forhold til den
konkrete dagsorden.
Herefter drøftede deltagerne, hvordan erhvervsforeningerne skal være
repræsenteret. Det blev aftalt at foreningerne drøfter med deres
bestyrelse/medlemmer, hvordan de hver især repræsenteres og at
resultatet af denne drøftelse meldes ind til Hørsholm Kommune senest
den 10. april på erhverv@horsholm.dk
Det blev også drøftet, om større virksomheder i kommunen skal have en
plads i rådet.
Der var enighed om, at det kan være svært at definere, hvornår en
virksomhed er større og ingen bør have en særstilling i rådet. Disse
virksomheder kan blive medlem af Hørsholm Erhvervsnetværk og
derigennem blive repræsenteret.
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Hvad kan et kommissorie indeholde
Deltagerne drøftede hvilke emner erhvervsrådet kan drøfte og som kan
danne grundlag for et kommissorie. Følgende emner blev nævnt:









Erhvervspolitik
Arbejdsmarkedsområdet, beskæftigelse og integration
Infrastruktur
Kulturlivet – det er vigtigt med et godt samarbejde mellem
kulturliv og erhvervsliv
Visioner – rådet kan være med til at drøfte visionerne for at sikre,
at kommunen bliver en attraktiv kommune at bo i
Byudvikling
Kulturnat – gør hele byen mere levende
Årshjul/årsplan opdateres ifm. hvert møde, herunder koordinering
af diverse arrangementer/events.

Øvrige emner drøftet på mødet, som ikke er en del af kommissoriet, men
som bør drøftes yderligere
 Samarbejde mellem erhvervsliv og ejendomsejerne
 Være med til at sætte kommunen på landkortet ved at søge
puljemidler fra f.eks. EU og Realdania. Sammen kan vi gøre det
meget bedre
 Idrætsparken – udlån til erhvervsaktiviteter

Konstituering af rådet
Hørsholm Kommune foreslog, at formanden for Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget til at starte med bliver formand for rådet.
Efterfølgende kan rådet konstituere sig selv.
Dagsorden for rådets møder
Der var enighed om, at dagsorden udsendes fra administrationen, men
erhvervsrådet er med til at dagsordensætte. Indhold kan aftales fra møde
til møde eller forslag til dagsorden kan fremsendes til Hørsholm Kommune
inden for rimelig tid før mødets afholdelse, så administrationen kan
sagsbehandle på forslaget.
Mødefrekvens
Det blev Hørsholm Kommunes side foreslået, at der afholdes møde en
gang i kvartalet eller 3 gange om året.
Den videre proces
Det blev aftalt, at administrationen udsender referat fra mødet i løbet af
en uge.
Med udgangspunkt i ovenstående emner, udarbejder administrationen
udkast til kommissorie.
Erhvervsforeningerne indsender forslag til repræsentation senest den 10.
april og dette indarbejdes i udkast til kommissorie.
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Administrationen fastsætter mødedato og indkalder til mødet i
erhvervsrådet. Primært indhold på dagsordenen vil være udkast til
kommissorie.
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