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Midt i debatten om kommunesammenlægning glæder jeg mig over, at der er stor interesse fra 
nabokommunernes side for at samarbejde med Hørsholm. Det gælder bl.a. beskæftigelsesområdet 
samt erhvervspolitik og turisme. Konkret samarbejde her og nu udelukker ikke 
kommunesammenlægning på sigt. Det vil give os et bedre kendskab til vores nabokommuner og 
indebære fordele for borgerne. Og Hørsholm er allerede engageret i sådant samarbejde.  

Hørsholm Kommune er på det seneste blevet kontaktet af såvel Rudersdal som Fredensborg 
kommuner med forslag om samarbejde på beskæftigelsesområdet, bl.a. gennem etablering af fælles 
jobcentre. Det er interessante forslag, som vi nu er i gang med at undersøge. Afgørende for min og 
Venstres indstilling vil være fordelene for borgerne samt erhvervslivet, som også er brugere af 
jobcentret.  

På erhvervs- og turismeområdet har vi i april møde med vores kollegaer i Fredensborg Kommune 
for at drøfte samarbejdet. Det er oplagt, at Hørsholms virksomheder og detailhandlen har en 
interesse i en tættere dialog mellem vore byer ikke mindst i den aktuelle situation.  

På turistområdet er det oplagt at overveje samarbejde om fælles markedsføring og fælles turistkort. 
Det vil sætte Hørsholm klarere på landkortet, fremme besøg på byens turistattraktioner samt på 
hoteller og restauranter og formentlig skaffe flere kunder til Hørsholms detailhandel. 

Fredensborg, Hillerød, Gribskov og Helsingør kommuner har netop besluttet at etablere 
tværkommunalt samarbejde om en fælles indsats på turismeområdet for at få større del i de 
indtægter, som ligger her. Det er oplagt, at Hørsholm også har en interesse i at komme med i dette 
samarbejde. Vi kan ikke sidde med hænderne i skødet og vente på, at vi bliver kontaktet. Derfor har 
jeg kontaktet borgmester Jannich Petersen, Gribskov for at høre om mulighederne for vores 
deltagelse, ligesom vi vil drøfte dette samarbejde med Fredensborg Kommune, som allerede er med. 

Der ligger mange spændende perspektiver for Hørsholms borgere og erhvervsliv i et styrket 
samarbejdet med vores nabokommuner. Lad os være åbne for et aktivt samarbejde, som kan 
indebære fordele for Hørsholm.  

 
  
 


