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Invitation til møde i Erhvervsrådet     

 

Kære medlem af Erhvervsrådet samt gæster til mødet. 

 

Du inviteres hermed til Erhvervsrådsmøde 

Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 18.00 – 20.00 

 

Mødet afholdes via Microsoft Teams. 

- Brug link i mødebooking/kalenderinvitation 

- Sluk din mikrofon, når du ikke har ordet 

- Skriv dit navn i chat-feltet til højre, hvis du ønsker ordet 

 
Dagsorden: 
 

1) Meddelelser v. formand Henrik Klitgaard (10 min.) 
 

Forslag 
Erhvervsrådet tager formandens meddelelser og orienteringer til 
efterretning.  

 
 

2) Bordet rundet v. foreningerne (15 min.) 
 
Sagsfremstilling 
Hver forening har ca. to minutter til at orientere om aktuelle 
tiltag og fokusområder. Der kan ligeledes gives orientering om 
afholdte arrangementer mv.  
 
Forslag 
Erhvervsrådet tager medlemmernes meddelelser og orientering 
til efterretning. 

 
 

3) Orientering om og drøftelse af ny model for indkøb af 
håndværkerydelser v. formanden (10 min) 
 
Sagsfremstilling 
En ny model for kommunens indkøb af håndværkerydelser har 

været undervejs i et stykke tid. Formanden orienterer om 
processen og det resultat, der nu foreligger. 
 

 
 

Den 3. maj 2021 
 
 

Erhvervsservice 
erhverv@horsholm.dk 
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Peter Juul Andersen 

Job, Borger og Erhverv 
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Forslag 
Erhvervsrådet drøfter oplægget og kan stille uddybende 
spørgsmål vedr. den nye model for kommunens indkøb af 
håndværkerydelser. 
 
Bilag: Sag om ”Indkøb håndværkerydelser - ny model”, Erhvervs- 
og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 20. april 2021. 
 
 

4) Opfølgning på møde i Bysamarbejdet fredag d. 16. april 2021 og 
forslag derfra om et tættere samarbejde med Erhvervsrådet (20 
min.) 

 
Sagsfremstilling 
Bysamarbejdet er et offentligt-privat samarbejde, der har til 
formål at styrke bymidten og fremme bylivet generelt i Hørsholm 
Kommune. Bysamarbejdet præsenterede sig på Erhvervsrådets 
møde i januar 2021. Der var møde i Bysamarbejdet 16. april 
2021. 
 
I Bysamarbejdet ønsker man at arbejde tættere sammen med 
Erhvervsrådet og gerne som en selvstændig gruppe under 
Erhvervsrådet. Man ønsker endvidere, at Erhvervsrådet udvides 
med lederen af Kulturhus Trommen og salgschefen fra virksom-
heden Ugebladet Hørsholm. Endvidere ønsker Bysamarbejdet, at 
man tilknytter en koordinator til Bysamarbejdets aktiviteter.  
 
Erhvervsrådets sammensætning og størrelse er fastlagt i 
Kommissoriet for Erhvervsrådet vedr. Kommunalbestyrelsens 
repræsentation i rådet. Det er senest ændret af Kommunal-
bestyrelsen d. 26. august 2029. 
 
Forslag 
Det foreslås, at Bysamarbejdet bliver et uafhængigt udvalg under 
Erhvervsrådet, dvs. at Bysamarbejdet selv råder over egne 
aktiviteter, midler og ressourcer, samt fortsat supplerer sig selv i 
forhold til optagelse af deltagere.  
 
Det foreslås, at Bysamarbejdet orienterer om sine aktiviteter ved 
Erhvervsrådets møder.  
 
Det foreslås, at Bysamarbejdets medlemmer får observatørstatus 
på Erhvervsrådets møder, hvis medlemmerne ikke er udpeget 
som medlem af Erhvervsrådet. 
 
Bilag: 
Kommissorium for Hørsholm Erhvervsråd 
Kommissorium for Hørsholm Bysamarbejde 
Bysamarbejdet-erhvervsrådet-22042021 
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5) Erfaringer fra Hillerød Byforum v. Mette Faurholdt, 

citykoordinator for Hillerød Byforum (20 min.) 
 
Sagsfremstilling 
Mette Faurholdt, som er citykoordinator for Hillerød Byforum, 
orienterer om erfaringer og udfordringer fra udviklingen af deres 
bysamarbejde. 
 
Forslag  
Erhvervsrådet tager orienteringen til efterretning. 
 
 

6) Medfinansiering/sponsorater til mindesten for Danmarks 
udsendte v. kommunen (15 min.) 
 
Sagsfremstilling 
Veterancafé Hørsholm har i en henvendelse til borgmester 
Morten Slotved foreslået, at kommunen og kommunens 
veteraner i samarbejde forbereder, at der nedlægges en 
mindesten for Danmarks udsendte.  
 
Veterancafé Hørsholm foreslår afsløring af stenen på Flagdagen 
for Danmarks udsendte søndag den 5. september 2021.  
 
Borgmesteren er positivt indstillet overfor initiativet, og 
kommunen har igangsat undersøgelser vedr. priser og 
beliggenhed mv. Kommunen peger på en af to 
muligheder ved stiforbindelsen mellem Dronningevej og 
Dronningedammen afhængigt af bl.a. tilkørsels- og 
bundforhold (se foto). 
 
Veterancaféen har fremlagt en løsning, der med en kort 
inskription og en relativt uforarbejdet sten vil koste 
omkring kr. 40-45.000. Veterancaféen peger på muligheden for 
sponsorater for at fremme sagen. Veterancaféen har ansøgt om 
og fået kr. 15.000 af kommunens § 18-midler til formålet. 
 
Forslag 
Erhvervsrådet drøfter konkrete muligheder for sponsorater/-
medfinansiering fra kommunens virksomheder. 
 
Bilag: Henvendelse fra veterancafé Hørsholm 

 
 

7) Beskæftigelsessituationen v. Kommunen (10 min.) 
 
Sagsfremstilling  
Det fremgår af tabellen nedenfor, at ledigheden i kommunen er 
steget 20-25 pct. i løbet af det seneste ca. 1½ år. 
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Langt de fleste af kommunens borgere (tre ud af fire) pendler ud 
af kommunen for at arbejde. Udviklingen i ledigheden i Hørsholm 
har således ikke direkte sammenhæng med lokale virksomheders 
situation.  

 
Forslag  
Erhvervsrådet drøfter beskæftigelsessituationen. 

 
 

8) Orientering om udvikling af Hørsholm Midtpunkt v. Tomas 
Snog, AI Arkitekter (15 min.) 
 
Baggrund  
Miljø- og Planudvalget har truffet principbeslutning for udvikling 
af Hørsholm Midtpunkt. Tomas Snog fra AI Arkitekter 
præsenterer emnet. 
 
Forslag 
Erhvervsrådet drøfter principbeslutningen og tager den til 
efterretning. 
 
 

9) Eventuelt (5 min.) 
 
 
 

 
Næste møde i Erhvervsrådet er planlagt til tirsdag d. 2. november 

2021 

 

 

Dec 2019 Feb 2020 Apr 2020 Jun 2020 Aug 2020 Okt 2020 Dec 2020 Feb 2021
A-dagpenge 209 241 286 343 357 344 333 338
Kontanthjælp 105 104 119 120 112 110 106 110
Uddannelseshjælp 48 45 62 68 62 50 51 52
Revalidering 3 3 4 4 4 4 4 5
Forrevalidering 13 13 12 13 13 14 15 14
Selvforsørg.- og hjemrejseyd. 75 72 72 77 76 71 74 74
Sygedagpenge 234 232 241 212 203 247 312 253
Jobafklaringsforløb 22 21 20 18 16 15 9 11
Ressourceforløb 40 40 38 42 45 48 47 46
Ledighedsydelse 37 38 44 39 33 31 35 41

I alt 786 809 898 936 921 934 986 944

Indekseret dec. 2019 = 100 100 103 114 119 117 119 125 120

Antal fuldtidspersoner

Kilde: Jobindsats

Note: Antallet af fleksjob er konstant i perioden. Revalidering feb 2020 er sat lig dec. 2019 pga. manglende data. Særligt for 

sygedagpenge og a-dagpenge kan seneste måned mangle de seneste opdateringer

 


