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Vi hjælper virksomhederne på vej



www

HØRSHOLM KOMMUNE 
ET GODT STED AT BO – ET GODT STED AT VÆRE VIRKSOMHED 

Hørsholm Kommune er en attraktiv bosætningskommune, hvor 
der bor 25.000 borgere midt i skøn natur tæt på alt. Det er et 
sted, hvor borgerne ofte slår dybe rødder i mange år, og hvor 
man gerne bruger byens tilbud og services.

Bosætning og erhvervsliv går hånd i hånd, og et velfungerende 
erhvervsliv er selvfølgelig en af grundene til, at borgerne holder 
af hverdagen i byen. Hørsholm Kommune har et strategisk 
fokus på aktivt at hjælpe virksomheder til vækst, fordi et godt 
erhvervsliv tiltrækker flere borgere og relevant arbejdskraft. 

Det er en positiv spiral, som både erhvervsliv og kommune kan 
drage nytte af.

Og hvordan kan vi sammen være med til at gøre noget godt for 
byens erhvervsliv? Netværk og videndeling er nogle af svarene, 
for de giver store konkurrencefordele. Kommunen har f.eks. et 
meget aktivt erhvervsråd, som løbende drøfter, hvordan man 
understøtter en positiv erhvervsudvikling i kommunen. Derud-
over er der også en del andre netværk, som bl.a. byens stærke 
iværksættermiljø nyder godt af.
 
Hørsholm ønsker kort sagt at være med til at skabe de bedste 
resultater og rammer for erhvervslivet. Derfor har vi også lavet 
denne brochure – som et supplement til kommunens øvrige 
aktiviteter. Brochuren skal give inspiration og viden om de 
tilbud og muligheder, der er i Hørsholm Kommune for fortsat at 
udvikle et stærkt erhvervsliv.

Morten Slotved
Borgmester 

Henrik Klitgaard
1. viceborgmester
Formand for Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget       
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HJÆLP OG RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER 

Hørsholm Kommune tilbyder en bred servicevifte, hvor virksomhe-
derne kan få hjælp, rådgivning og sparring, uanset hvilke udfor-
dringer de står overfor, ligesom nedenstående firmaer udbyder 
relevante workshops. For at kunne yde den bedste service har 
Hørsholm Kommune et tæt samarbejde med andre aktører med 
ekspertise inden for forretningsudvikling. Kommunens, og virk-
somhedernes samarbejdspartnere, består af:
 

COPENHAGEN BUSINESS HUB/ERHVERVSHUS HOVEDSTADEN
Copenhagen Business Hub tilbyder gratis forretningsudvikling, 
uvildig rådgivning, sparring, workshops og skræddersyede 
forløb til virksomheder og iværksættere. Tilbuddene formidles 
i samarbejde med kommunen. Metoden er en til en-sparring, 
workshops og andre forløb med relevans for virksomhederne.

VIRKSOMHEDSGUIDEN
Virksomhedsguiden er en fællesoffentlig, digital erhvervsfrem-
meplatform. Her finder du viden og værktøjer om start, drift og 
udvikling af din virksomhed.

GREATER COPENHAGEN – SAMMEN SKABER VI VÆKST OG 
UDVIKLING 
Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk partnerskab 
mellem kommuner og regioner i Østdanmark og Sydsverige. 
85 kommuner har indgået en fælles indsats for at skabe en 
højtudviklet metropolregion, der bygger på bæredygtig vækst, 
høj beskæftigelse og livskvalitet for regionens 4,3 mio. indbyg-
gere. Greater Copenhagen tilbyder rådgivning til den enkelte 
virksomhed med internationalt fokus.

COPENHAGEN CAPACITY 
På regionens vegne varetager Copenhagen Capacity investerings-
fremme og tiltrækning af internationale talenter til regionen. 
Copenhagen Capacity arbejder for at udvikle en internationalt 
konkurrencedygtig region med Region Hovedstaden og Region 
Sjælland i tæt samarbejde med Region Skåne. 

GATE 21 – PORTEN TIL GRØN VÆKST 
Gate 21 arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne 
omstilling og vækst. Gate 21 tilbyder mange forskellige former 
for rådgivning, partnerskaber, undersøgelser osv. 

COPENHAGEN EU OFFICE 
Copenhagen EU Office kan hjælpe virksomheder, kommuner, 
regionerne Hovedstaden og Sjælland samt universiteter med 
at bane vejen for vækst og forskningsdagsordner. Copenhagen 
EU Office bistår virksomhederne med at afsøge muligheder i 
EU-systemet og med at danne netværk. 

ERHVERVSRÅDET 
Erhvervsrådet er bindeled mellem Hørsholm Kommune og 
erhvervslivet. Erhvervsrådet består af erhvervs- og branchefor-
eningernes repræsentanter og formændene for Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget 
samt et menigt medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudval-
get. Erhvervsrådet mødes 3-4 gange årligt.

Erhverv • Privat • Indland
Udland • Opmagasinering

Agiltevej 1 · 2970 Hørsholm · Tlf.: 4586 0594 
hjort@hjort-olsen.dk · www.hjort-olsen.dk

DANSK MØBELTRANSPORT 
FORENING

VIRKSOMHEDSBESØG
• Kommunens politikere og ledelse gennemfører 
 hvert år en række virksomhedsbesøg sammen med 
 erhvervskonsulenten

ARRANGEMENTER
• Velkomstmøder for nye virksomheder
• Åbne dialogmøder mellem politikere og virksomheder

• Årlig Nytårskur og Erhvervskonference
• Afholdelse af Den Nationale Flagdag
• Kulturdagen 

Kommunen udsender velkomstbreve til nye virksomheder 
med information bl.a. om kommende arrangementer.

VIRKSOMHEDSBESØG OG DIALOGMØDER



ERHVERVSKONSULENTEN  
HJÆLPER DIG PÅ VEJ

Det er Hørsholm Kommunes mål, at virksomhederne 
oplever en direkte adgang til et hurtigt svar, hand-
lingsorienteret dialog og vejledning rundt i kommu-
nen. 

Én indgang kan hjælpe med, at alle typer henven-
delser fra erhvervslivet – f.eks. henvendelser om 
bygge- og miljøsager, henvendelser om vækst og 
klimatilpasning og henvendelser om rekruttering og 
sygedagpenge – håndteres og ekspederes straks eller 
viderestilles til rette modtager første gang.

Erhvervsservice ønsker at gøre det let at være virk-
somhed i Hørsholm Kommune. Vi følger din hen-
vendelse tæt for at sikre et optimalt forløb og styrke 
det tværgående samarbejde mellem kommune og 
virksomheder.

Vi er altid kun et opkald væk, så kontakt erhvervskon-
sulent Lotte Cooper, hvis du vil vide mere om etable-
ring af virksomhed, iværksætteri eller andet.

Lotte Cooper
Tlf.: 4849 3233
Mobil: 2929 9401
Mail: erhverv@horsholm.dk



I SG Promotion ønsker vi at støtte lokalt, bl.a. 
ved at bidrage til at få ledige borgere tilbage til 
arbejdsmarkedet. Vi har et godt samarbejde med 
jobcenteret omkring rekruttering, arbejdsprøvning 
virksomhedspraktik og løntilskud – et samarbejde, 
der har været succesfuldt for alle parter.

Jan Graucob og Peter Nørgaard, 
SG Promotion

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 
VIA JOBCENTERET

I Hørsholm Kommune prioriterer vi det tætte samarbejde med 
erhvervslivet. Samarbejdet bygger på professionel service bl.a. 
fra kommunens virksomhedskonsulenter, som prioriterer det 
personlige møde med virksomhederne, hvor f.eks. virksomhe-
dens rekrutteringsmæssige ønsker afdækkes. 

Jobcenteret kan bidrage med: 
• Rekruttering af nye medarbejdere 
• Rådgivning til fastholdelse af sygemeldte medarbejdere 
• Muligheder for uddannelse og opkvalificering af med- 
 arbejdere

I Jobhuset løser vi opgaver for offentlige og private virksom-
heder, f.eks. inden for produktion, samle- og montageopga-
ver, kuverterings- og pakkeopgaver mv. 

Jobhuset er et aktivitetstilbud for personer med særlige 
skånebehov og for personer, som har brug for støtte til at 
komme tilbage til arbejdsmarkedet, herunder beskyttet 
beskæftigelse.

Kontakt Jobhuset på 4849 4003

Dalgaard Supermarked er indbegrebet af et lokalt 
supermarked, og derfor kerer vi os om det, der sker 
omkring os i Hørsholm. Vi har i mange år arbejdet 
sammen med Hørsholm Kommune ift. borgere, der 
er længere væk fra arbejdsmarkedet, flygtninge og 
fleksjobbere i både praktik, arbejdsprøvning, løn-
tilskud og fastansættelse. Det fungerer for os, idet 
social ansvarlighed er en del af vores værdisæt.

Lisbeth Dalgaard,  
købmand Meny v/købmand Dalgaard

SOCIAL ANSVARLIGHED 
En virksomhed i HørsholmJobhuset



TEAM HØRSHOLM 
- HØRSHOLM SKAL VÆRE SPORTENS BY 

Team Hørsholm er et netværk for virksomheder i kommunen 
og et samarbejde mellem erhvervsliv og Hørsholm Kommune. 
Team Hørsholm har til formål at støtte eliteidrætten i Hørsholm 
og være med til at sikre, at lokale eliteidrætsudøvere og elite-
hold vinder medaljer ved OL, VM og EM. 

Team Hørsholm vil gøre Hørsholm til sportens by, og gennem 
støtten til eliteidrætten skaber Team Hørsholm store og spæn-
dende sportsoplevelser for kommunens borgere og områdets 
medarbejdere. 

Vil du vide mere om Team Hørsholm, så tag et kig på hjemme-
siden eller kontakt borgmester Morten Slotved, formand for 
Team Hørsholm.
 
Morten Slotved
Tlf.: 2459 6677
Mail: msl@horsholm.dk
www.team.horsholm.dk

Foto: Henrik Hansen, Hansen-Photo.Com

MILJØ OG AMBITIONER

Hørsholm Kommune vejleder virksomheder på vejen mod en 
grønnere virksomhedsdrift. Vi guider små som store virksom-
heder i at vælge en varmeløsning, der er god for klimaet og 
økonomien. 

Desuden vejleder vi om, hvilke krav virksomhederne skal leve 
op til vedr. sortering af affald. Det gør vi, fordi kommunen har 
et klimamål om at reducere drivhusgasudledning med 40 % 
senest i 2030, og fordi vi skal bruge ressourcerne fra det affald, 
vi smider ud. 

Virksomheders engagement og indsats er afgørende for den 
grønne omstilling. Vi prioriterer en god dialog og formidler rele-
vant lovgivning i et klart sprog.

Danmarks digitale advokater®

Registrede Revisorer



VED KLÆDEBO 9
• Kontorlokaler fra 20 m2

• Højlager
• Fri parkering

LYNGSØ ALLE
• Eksklusive lejemål
• Personale-/gæstekantine
• Mødefaciliteter 
 6-150 personer
• Fri parkering

 KLÆDEFABRIKKEN
tilbyder attraktive lejemuligheder 

BRØNSHOLMVEJ 26
• 2-plans kontorlokale 
 på 242 m2

• Egne køkkenfaciliteter
• Fri parkering

Kontakt Michael Lyngsø  •  Tlf. 25 62 26 06  •  slotsforvalter@klaedefabrik.dk  •  www.klaedefabrik.dk

Eksklusive kontor- og 

lagerlokaler i Hørsholm

... however they are absolutely nec-
essary in order to solve the most 
demanding tasks in the MEDTEC 
industry.

ProInvent A/S has been in the 
product- and technology develop-
ment industry for 25 years, and 
M.Sc. and founder Leif Dalum is 
still concerned with finding and 
training employees who can de-
velop and design the most inno-
vative products and invent fully 
automated production engineering 
solutions. 

For this purpose, ProInvent uses 
Production Droids that are ad-
vanced robots with artificial intel-
ligence. They have vision systems 
as ”eyes” and several arms work-
ing together in 3D-coordinated 
movements.

Lyngsø Allé 3
2970 Hørsholm
Tlf.: 45 76 10 01

mail@proinvent.dk
www.proinvent.dk

Progressive 
Inventors do not 
grow on trees



Kontakt om erhverv
Du er altid velkommen til at kontakte Hørsholm 

Kommune. Vi sidder klar til at hjælpe dig.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm 
Tlf.: 4849 0000

kommunen@horsholm.dk 

Erhvervsservice
erhverv@horsholm.dk

By & Miljø
tek-post@horsholm.dk 

Jobcenter 
jobcenter@horsholm.dk

Udbud & Indkøb
indkob@horsholm.dk

Kultur & Idræt
kof-post@horsholm.dk 
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