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Erhvervslivet er krumtappen i dansk økonomi og fundamentet for vores velfærdssamfund. Når 
vi som nu oplever kraftige fald i eksporten, detailhandlen og andre centrale erhvervsområder 
bliver det klart for de fleste. Krisen kradser i Hørsholm - ikke mindst for de handlende og nye 
arbejdsløse. 
  
Med kommunalreformen overtog kommunerne den væsentlige opgave at sikre virksomhederne 
gode rammevilkår samt ansvaret for at bistå iværksættere. Hørsholms iværksættere tilbydes 
rådgivning gennem erhverv.net i Hillerød.  
  
Det var rettidig omhu, da kommunalbestyrelsen i juni reagerede på krisen ved at bevilge 
150.000 kr. til hurtig rådgivning til mindre virksomheder med problemer som følge af krisen. 
Det er en synlig og nyttig håndsrækning til virksomhederne. 
  
Men vi skal videre. På andre områder af erhvervsstrategien går det for langsomt. Den stramme 
budgetramme tillod ikke kommunalbestyrelsen at tilføre området tilstrækkelige budgetmidler i 
år. Men der var enighed om, at vi skulle se på spørgsmålet med nye øjne ved 
budgetlægningen for 2010.  
  
Krisen kræver, at Kommunen nu opprioriterer området. Et område, hvor der kan hentes store 
gevinster, er i samarbejdet med nabokommunerne. Nordsjællands kommuner er flettet ind i 
hinanden på kryds og på tværs af kommunegrænserne. Erhvervslivets interesser varetages 
bedst, hvis vi samarbejder. 
  
Det gælder ikke mindst på turistområdet, hvor Hørsholm har et stort uudnyttet potentiale. 
Rungsted Havn, Karen Blixen museet, Jagt- og Skovbrugsmuseet samt bymidten er blot nogle 
eksempler og vigtige fyrtårne. Dertil kommer golfbaner samt overnatningsmuligheder. 
Helsingør, Hillerød, Fredensborg og Gribskov er allerede godt i gang med at etablere et tæt 
samarbejde på turistområdet. Hørsholm har en klar interesse i at komme med. Men det 
forudsætter, at vi betaler deltagergebyret og afsætter de nødvendige administrative 
ressourcer.   
  
Det er visioner, som vi kun kan realisere, hvis kommunen prioriterer erhvervs- og 
turistudviklingen højere og tilfører de nødvendige ressourcer i den kommende budgetproces. Vi 
taler om relativt begrænsede beløb, så det må være muligt. Det er min og Venstres politik. 
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