
Venstre sætter fokus på Hørsholm 

virksomheders indsats for at få svage i 

arbejde 

Venstres folketingsmedlem Hans Andersen 

besøger torsdag den 27. september 2012 

Hørsholm, hvor han har møder med 

Dalgaard Supermarked og Skou Gruppen 

A/S for at høre om deres indsats for at 

hjælpe udsatte 

mennesker i 

beskæftigelse.  

 

Begge virksomheder er kendetegnet ved i 

samarbejde med Hørsholm og Fredensborg 

Jobcenter at tage personer i jobtræning, 

som har andre problemer end ledighed. Det 

gælder bl.a. psykisk syge, kriminelle og 

unge mennesker, som har brug for et 

ekstra skub. 

Hans Andersen udtaler i den forbindelse: 

”Jeg glæder mig til besøget i Hørsholm og 

til at høre om Hørsholm virksomhedernes 

erfaringer. Skal vi have flere ind på 

arbejdsmarkedet, og det er Venstres klare 

målsætning, så er det helt centralt, at 

virksomhederne hjælper og giver de 

udsatte en chance for at få fodfæste på 

arbejdsmarkedet. Her er de to Hørsholm 

virksomheder gået foran. Spørgsmålet er, 

hvordan vi kan få endnu flere virksomheder 

til at deltage i dette arbejde. Og hvordan vi 

bedst kan støtte de udsatte. Det ser jeg 

frem til at få nogen konkrete bud på, som 

jeg kan bruge i mit videre arbejde”.  

I besøget deltager også Venstres medlem 

af Regionsrådet for Hovedstaden, Anne 

Ehrenreich, som fremhæver, at Venstre 

også i Regionsrådet har fokus på de unge. 

Der er bl.a. brug for flere praktikpladser til 

de mange unge, som er i gang med en 

erhvervsuddannelse. ”Jeg glæder mig over, 

at Regionen for nylig har besluttet at 

etablere et praktikpladscenter, som skal 

skaffe 3000 praktikpladser. Det er vigtigt at 

centret får et godt forhold til de 

virksomheder i regionen, der som Dalgaard 

Supermarked og Skou-gruppen hjælper 

med at løse opgaven.” 

Baggrund: Skou Gruppen, som er en stor 

håndværksvirksomhed, har bl.a. for nyligt 

deltaget i projekt "Slip talenterne løs", som 

der kan læses mere om her: 

http://www.sliptalenterneloes.dk/film_skou.

html 
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