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Invitation til møde i Erhvervsrådet     

Kære medlem af Erhvervsrådet, cc gæster til mødet 

 

Du inviteres hermed til Erhvervsrådsmøde 

Tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 18.00 – 20.00 

 

Mødet afholdes via Microsoft Teams. 

- Brug link i mødebookingen 

- Sluk din mikrofon, når du ikke har ordet 

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

 
Dagsorden: 
 

1) Meddelelser v. 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) Erhvervshus Hovedstaden v. Senior Forretningsudvikler Susanne 

Krogh Petersen (20 min) 
 
Sagsfremstilling 
Senior Forretningsudvikler Susanne Krogh Petersen fra 
Erhvervshus Hovedstaden besøger Erhvervsrådet og orienterer 

om udvalgte ydelser og tilbud. 
 
Forslag 
Erhvervsrådet drøfter oplægget og kan stille uddybende 
spørgsmål vedr. Erhvervshusets ydelser og tilbud til Susanne K. 
Petersen.  
 

 
 

Den 4.1.2021 
 
 

Erhvervsservice 
erhverv@horsholm.dk 

www.horsholm.dk 
 

Kontakt 
Casper Slot Kibsgaard 

Udviklingskonsulent 
cib@horsholm.dk 

Direkte tlf.  
4849 3152  
2127 8156 
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4) Introduktion til Bysamarbejdet v. Anne Sofie Elgaard Sørensen, 

projektleder og byplanlægger i Hørsholm kommune (20 min.) 
 

Sagsfremstilling 
Bysamarbejdet er et offentligt-privat samarbejde, der har til 
formål at styrke bymidten og fremme bylivet generelt i Hørsholm 
Kommune. I Bysamarbejdet tror vi på, at fremtidig udvikling skal 
ske med afsæt i et lokalt forankret fundament. Derfor står vi nu 
overfor et spændende arbejde, hvor vi skal skabe dialog og 
opbygge relation mellem Bysamarbejdet, lokale ildsjæle og 
erhvervsdrivende i Hørsholm Kommune.  
 
Hvis du brænder for Hørsholm og vil være med til sætte dit præg 
på byens udvikling, har du nu mulighed for at blive en del af et 
stærkt, tværfagligt og frivilligt netværk.  
 
Forslag 
Erhvervsrådet drøfter oplægget og stiller uddybende spørgsmål 
til Anne Sofie Sørensen.  
 

5) Hørsholm-Rungsted-hjemmeside v. Vibeke Høgild og Maria Dahl 
(25 min.) 
 
Sagsfremstilling 
Vibeke Høgild og Maria Dahl præsenterer deres initiativ om en 
Hørsholm-Rungsted-hjemmeside for by, borgere, handelsliv mv. 
Erhvervsrådet drøfter muligheder for at komme videre med 
projektet.  
 
Forslag 
Erhvervsrådet drøfter initiativet. 

 
6) Beskæftigelsessituationen v. Kommunen (10 min.) 

 
Sagsfremstilling  
Under COVID-19 er flere end normalt blevet ledige - også i 
Hørsholm: Hvis ledigheden i perioden februar til juli 2020 måned 
havde udviklet sig som i de samme måneder 2019, ville vi i juli 
2020 have haft ca. 170 færre ledige borgere, end det nu er 
tilfældet. 
 
Så i stedet for ca. 900 ledige borgere har vi derfor pga. COVID-19 
knap 1.100 ledige borgere i juli måned. Det er en ærgerlig 
udvikling, som rammer mange borgere og giver travlhed i 
jobcentret. 
 
Langt de fleste af kommunens borgere (tre ud af fire) pendler ud 
af kommunen for at arbejde. Udviklingen i ledigheden i Hørsholm 
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har således ikke direkte sammenhæng med lokale virksomheders 
situation.  

 
Forslag  
Erhvervsrådet drøfter beskæftigelsessituationen. 

 
7) Opprioritering af virksomhedsrettede indsatser for de ledige v. 

Kommunen (10 min.) 
 
Baggrund  
Kommunalbestyrelsen har besluttet at sætte yderligere skub i 
jobcentrets arbejdet med virksomhedsplaceringer. Der kan være 
tale om både praktik og løntilskud, som i nogle tilfælde kan 
tilrettelægges i kombination med opkvalificering og efter-
/videreuddannelse. Jobcentret skal øge antallet af placeringer i 
virksomheder og skal desuden fokusere på at finde plads på 
virksomhederne til borgere med andre problemer end ledighed 
og med behov for støtte. 
 
Forslag 
Der ønskes en drøftelse af, hvordan kommunens jobcenter og 
kommunens virksomheder kan samarbejde om at realisere 
strategien om en styrket virksomhedsrettet indsats for 
kommunens ledige. 
 

8) Status på byggeprojekter i kommunen v. Kommunen (10 min.) 
 
Sagsfremstilling 
Lisbeth Dalgaard har ønsket af få en status på byggeprojekter i 
kommunen, herunder projekter, der omhandler detailhandlen.   
 
Forslag  
Administrationen orienterer om byggeprojekter – herunder 
særligt dem med interesse for detailhandlen. 
 
 

9) Planlægning af møder I 2021 v. Kommunen (2 min.) 
Administrationen foreslår følgende mødedatoer i 2021 i 
tidsrummet kl. 18.00 – 20.00. Der er taget hensyn til helligdage og 
ferieperioder. 
 
- Tirsdag d. 18. maj 2021  
- Tirsdag d. 2. november 2021 

 
 

  


