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Invitation til møde i Erhvervsrådet  

Kære medlem i Erhvervsrådet 

I inviteres hermed som aftalt til Erhvervsrådsmøde 

 

Torsdag d. 23. oktober kl. 18.00 – 20.00 i mødelokale D2,  

Rådhuset, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm 

 

Benyt venligst indgang D på østsiden af Rådhuset.  

Adgangsvejledning vedlægges. 

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

 
Dagsorden for mødet: 

 
1) Meddelelser V/ Henrik Klitgaard   

Herunder orienterer Henrik Klitgaard om budgettet for 2019-
2022. 

 
2) Bordet rundet V/ Foreningerne 

Hver forening får 2 minutter til at orientere om aktuelle tiltag og 
fokusområder. Der kan ligeledes gives orientering om afholdte 
arrangementer mv.  
 

3) Orientering om nyt erhvervsfremmesystem V/ Kommunen 
Regeringen og KL ønsker et nyt og fokuseret 
erhvervsfremmesystem, hvor virksomhederne oplever et enklere 
erhvervsfremmesystem og med højere kvalitet i ydelserne og 
med kommunerne i en nøglerolle. 
 
Der skal ske en reduktion af antallet af politisk ansvarlige niveauer 
fra i dag tre til to: ét decentralt niveau med stærk kommunal 
forankring og staten. Kommunerne kan således fortsat være det 
lokale omdrejningspunkt for virksomhederne, så virksomhederne 
og kommunen kan udvikle en stærk lokal erhvervsfremmeindsats 
i den enkelte kommune og på tværs af kommuner.  
 
Kommunerne vil være den lokale indgang til erhvervsfremme-
systemet for mange virksomheder med mulighed for erhvervsråd 
og erhvervscentre til at udføre lokale erhvervsserviceydelser, 
herunder 1:1- vejledning, der kan hjælpe virksomhederne videre. 
 
Se endvidere følgende links. 
 
Styrket og forenklet erhvervsfremmeindsats 

 
 

D.09.10.2018 
 
 

Erhvervsservice 
erhverv@horsholm.dk 

www.horsholm.dk 
 

Kontakt 
Casper Slot Kibsgaard 

Udviklingskonsulent 
cib@horsholm.dk 

Direkte tlf.  
4849 3152  
2127 8156 

http://www.kl.dk/Menu---fallback/Styrket-og-forenklet-erhvervsfremmeindsats-id237265/
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Aftale om erhvervsfremme 
 

4) Orientering om måling af mobildækning V/ Kommunen 
En ny undersøgelse giver overblik over mobildækningen i 
Hørsholm Kommune. Undersøgelsen viser, at der er god 
mobildækning i de tætbefolkede områder. Dækningen er faktisk 
så god, at den er en af landets bedste. 
 
Hørsholm Kommune har i juni måned undersøgt mobildækningen 
i hele kommunen for at få et grundigt billede af, hvordan det står 
til med muligheden for at tale i mobiltelefon og down-/uploade 
data. Undersøgelsen af mobildækningen i Hørsholm Kommune 
rummer flere datakilder og omfatter bl.a. informationer fra 
opkaldstest for hver teleoperatør samt personlige erfaringer fra 
over 120 borgere, der har rapporteret om dårlig oplevet dækning. 
 
Resultatet viser, at Hørsholm Kommune, sammenlignet med 
andre kommuner, er godt dækket ind både hvad angår 3G og 4G 
dækning. Der er således god mobildækning i en stor del af 
kommunen, men der er også huller. Hullerne er typisk i de tyndt 
befolkede områder, men er ikke udelukkende begrænset til skov- 
og naturområder. 
 
Læs mere i vedhæftede pressemeddelelse. 

 
5) Opfølgning på kommunens planer og initiativer ift. udviklingen 

af bymidten V/ Kommunen (Ole Stilling)    
På Hørsholm Kommunes budgetkonference, kaldet 
augustkonferencen, anmodede Kommunalbestyrelsen om, at 
administrationen udarbejder en projektbeskrivelse for en 
udviklingsplan for bymidten med det formål at: 
 

• kortlægge væsentlige potentialer og synergimuligheder i 
bymidten, så vi i fremtiden bygger videre på de kvaliteter 
og ressourcer, der allerede findes. 

• at skabe bred opbakning om den overordnede retning for 
bymidtens udvikling. 

 
Forud for dette, havde Borgmesteren modtaget et forslag til 
projekt fra repræsentanter fra detailhandlen. Væsentlige 
elementer fra dette projekt skal indarbejdes i den 
projektbeskrivelse, som administrationen udarbejder.  
 
Sidenhen er der kommet et budgetforlig i Hørsholm Kommune 
med følgende tekst i forhold til udvikling af Hørsholm Bymidte: 
”Aftaleparterne afsætter 600.000 kr. i 2019 til en analyse af 
udviklingen i bymidten, idet forligsparterne forudsætter, at de 
handlende bidrager til det samlede projekt med et 
forholdsmæssigt beløb”.  

https://www.regeringen.dk/media/5255/politisk-aftale-mellem-regeringen-og-df-om-erhvervsfremme.pdf
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Ole Stilling vil på mødet give en status for foreløbigt indhold i 
projektbeskrivelsen samt fremlægge en skitse til plan for udvikling 
af bymidten. 
 

6) Orientering om og drøftelse af DI’s erhvervsklima undersøgelse i 
kommunerne V/ Kommunen  
Dansk Industri udgiver en gang om året en undersøgelse af 
kommunernes erhvervsklima. Undersøgelsen for 2018 blev 
offentliggjort den 3. september. Undersøgelsen blev udsendt til 
bl.a. kommunalbestyrelsen sammen med en pressemeddelelse 
fra kommunen, der vedhæftes i bilag 1. 
 
I vedhæftede oversigt i bilag 2 findes et sammendrag af 
undersøgelsens hovedresultater for Hørsholm. 
 
Bilag 1 
Pressemeddelelse om erhvervsklima 
 
Bilag 2 
Undersøgelse af erhvervsklima 
 

7) Dialog om samarbejde med jobcentret og erhvervslivet V/ 
Kommunen og Lisbeth Dalgaard 
På forslag fra Lisbeth Dalgaard drøftes ledighedssituationen og 
mulige samarbejdsflader mellem kommunens jobcenter og 
erhvervsliv. 
 
Jobcentret vil gerne styrke samarbejdet med erhvervslivet om at 
få flere borgere i beskæftigelse. Et tæt samarbejde mellem 
parterne gør, at der kan etableres samarbejde om eksempelvis 
praktik og løntilskud. Ordninger der kan rykke borgerne nærmere 
et ordinært job.     
 
Nedenstående tabel viser antallet af offentligt forsørgede 
personer (omregnet til fuldtidspersoner) i Hørsholm Kommune og 
deres procentmæssige andel af befolkningen i Hørsholm og på 
landsplan. Tabellen sammenholder ikke udviklingen med 
jobcentrets såkaldte klyngekommuner, som er kommuner, der i 
rammevilkårene er sammenlignelige med Hørsholm Kommune.  

 
Ses der fx på den procentmæssige ledighed for kontanthjælp viser 
tabellen, at kontanthjælpsmodtagere udgør 0,9 pct. af  
 
Befolkningen i Hørsholm. På landsplan udgør kontanthjælps-
modtagere 2,1 pct. af befolkningen.   

 
Antallet af ledige fuldtidspersoner viser, at der på trods af den 
positive ledighedssituation i kommunen fortsat er borgere, som 

https://www.horsholm.dk/FirstAgenda/committee_188769/agenda_353703/documents/51b36d6e-25f5-4ddf-ad7c-ea5341ac5592.pdf
https://www.horsholm.dk/FirstAgenda/committee_188769/agenda_353703/documents/8530d8fc-ed09-4c56-9ad6-18d3f928fe65.pdf
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jobcentret og erhvervslivet kan samarbejde 
om at rykke nærmere arbejdsmarkedet.  

 
Derfor lægges der op til en drøftelse af, hvordan vi kan styrke 
vores samarbejde. Et samarbejde som gerne skal være til fordel 
for både borgerne og erhvervslivet. 

 
For særlig uddybende information om arbejdsmarkedssituationen 
i Hørsholm se vedlagt bilag ”Resultatrevisionen 2017-2018”. 

 
8) Orientering om den kommende Erhvervsstrategi V/ Kommunen 

Den nuværende erhvervsstrategi udløber i 2020, hvorfor der skal 
udarbejdes en ny.  
 
Arbejdet med den nye strategi starter i 2019. Inden selve arbejdet 
starter vil kommunen gerne invitere Erhvervsrådet til en kort 
runde med input til processen forud for selve udarbejdelsen af 
den kommende erhvervsstrategi. 

 
Læs evt. den nuværende Erhvervsstrategi 2015-2020 (vedlagt). 

 
9) Planlægning af møder I 2019 V/ Kommunen 

Administrationen foreslår følgende mødedatoer i 2019 i 
tidsrummet kl. 18.00 – 20.00.  
Der er taget hensyn til helligdage og ferieperioder, så som 
vinterferie i uge 7 og efterårsferie i uge 42. 
 

- Den 19. februar  
- Den 18. juni  

 
- Den 22. oktober 

 

 Tilmelding på erhverv@horsholm.dk senest d. 16.10.2018 

Udarbejdet af Erhvervsrådets sekretariat – Hørsholm Kommune 

1. kvartal 2018 

 

 

Antal fuldtidspersoner 

 

 

Andel af befolkningen, 

pct. 

Andel af 

befolkningen i hele 

landet, pct. 

Ydelsesmodtagere 1.554 10,8 18,4 

A-dagpenge mv. 232 1,6 2,3 
Kontanthjælp 

Lp 

129 0,9 2,1 

Uddannelseshjælp 54 0,4 1,0 
Integrationsydelse 106 0,7 0,5 

Sygedagpenge 223 1,6 1,9 
Jobafklaringsforløb 21 0,1 0,5 

Revalidering og forrevalidering 28 0,2 0,1 
Ressourceforløb 27 0,2 0,6 

Ledighedsydelse 40 0,3 0,4 
Fleksjob 148 1,0 1,9 

Førtidspension 408 2,8 5,5 

    

mailto:erhverv@horsholm.dk
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