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Regeringens jobplan vigtig for Hørsholm 

Af Anne Ehrenreich, Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (V) 

Virksomhederne i Hørsholm mangler arbejdskraft. Det har det Lokale Beskæftigelsesråd flere 
gange gjort opmærksom på. Derfor er regeringens nye jobplan vigtig for os. Som led i 
Finanslovsaftalen er der nu indgået en bred aftale, der vil skaffe mere arbejdskraft, bl.a. gennem 
flere incitamenter til de ældre til at forblive på arbejdsmarkedet. Det harmonerer godt med 
kommunens seniorpolitik. Seniorrådet i Hørsholm har før udtrykt interesse for sådanne tiltag, da 
mange af Hørsholms ældre er og ønsker at vedblive med at være aktive på arbejdsmarkedet  – også 
efter den traditionelle pensions- og efterlønsalder.  
 
Jobplanen vil hjælpe til samlet set at øge arbejdsudbuddet også i Hørsholm. Den bidrager dermed 
også til at dæmpe det aktuelle pres på arbejdsmarkedet og understøtter en stabil økonomisk 
udvikling. 
 
Jeg vil særligt fremhæve følgende punkter i jobplanen af betydning for borgerne og virksomhederne 
i Hørsholm: 

• Sikkerhed for retten til førtidspension 
Førtidspensionister på gammel ordning får fuld sikkerhed for, at de ikke risikerer at miste 
retten til førtidspension, hvis de arbejder.  

• Bedre muligheder for at folkepensionister kan arbejde 
Der indføres et særligt bundfradrag på 30.000 kroner om året til folkepensionister. 
Derudover nedsættes beskæftigelseskravet for opsat pension, så man kun skal arbejde 1.000 
timer om året (ca. 19 timer om ugen) mod 1.500 timer i dag (29 timer om ugen).  

• Skattenedslag til 64-årige i arbejde 
Der indføres et særligt skattenedslag på op til 100.000 kroner for 64-årige i arbejde, hvis de 
har arbejdet fuld tid, siden de var 60 år og har haft en gennemsnitlig årlig arbejdsindkomst 
under 550.000 kr. fra 57 til 59 års alderen.  

• Reglerne om supplerende dagpenge justeres 
Reglerne for supplerende dagpenge harmoniseres og justeres for alle, så der fremover kan 
modtages dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.  

• Genåbning af voksenlærlingeordningen 
Der åbnes igen for optag på voksenlærlingeordningen i 2008 med mulighed for uddannelse 
af yderligere 1500 voksenlærlinge.  

• Handlingsplan for sygefravær 
Regeringen fremlægger en handlingsplan for nedbringelse af sygefravær i løbet af 
sommeren 2008.  

• Øget indsats for international rekruttering  



Aftalen sikrer virksomhederne i Hørsholm mere arbejdskraft - fra både ind- og udland. Det er helt 
afgørende for, at vi kan fastholde vores velstand og velfærd i allerhøjeste gear. Jeg håber, at 
jobplanen vil få flere af kommunens borgere til at tage eller forblive i arbejde. Jeg vil gøre, hvad jeg 
kan for at støtte gennemførelsen af planen lokalt, bl.a. gennem jobcentret. Hvis såvel arbejdstagere 
som arbejdsgivere spiller positivt med, er der alle chancer for et mærkbart, positivt resultat. 

 


