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1. Motivation/baggrund for projektet

Kontakt
Anne Sofie Elgaard Sørensen
Byplanlægger
ases@horsholm.dk
Direkte tlf. 4849 2472

I budgetaftalen 2019-2022 blev der afsat 600.000 kr. til en analyse af
udviklingen i Hørsholm bymidte. Der er efterfølgende blevet afsat
yderligere 30.000 kr. i 2020 til styrkelse af Hørsholm bymidte gennem
initiativ om Business Improvement Districts (offentligprivat bysamarbejde).
Motivationen for arbejdet er at styrke detailhandlen i bymidten og bylivet
generelt på tværs af bycentrene i Hørsholm Kommune. Ydermere er fokus
at styrke udviklingen af Hørsholm Kommune som en attraktiv kommune
for bosætning, handel og turisme.

2. Formål

Formålet med Hørsholm Bysamarbejde er at det skal...
1) Genere vækst og fornyelse på tværs af Hørsholm bymidte og
bycentrene Hørsholm Gågade, Hørsholm Midtpunkt,
Kongevejscentret, Rungsted Havn og Rungsted Bytorv, ved at
prioritere konkrete handlinger, som understøtter og giver plads til
bylivet.
2) Fremskaffe og formidle viden om fremtidens detailhandel i Hørsholm.
Dette kan f.eks. ske i form af ekspertoplæg og en analyse om
langsigtede handelsmønstre og perspektiver på trends inden for
detailhandel i Hørsholm bymidte.
3) Sikre at Hørsholm bymidte også i fremtiden er et attraktivt sted at
handle og drive forretning, ved at styrke bymidtens tilbud til borgere,
butiksejere og ejendomsejere.
4) Skabe rum for samskabelse ved at koordinere og facilitere samarbejde
og aktiviteter mellem frivillige offentlige og private aktører på tværs af
Hørsholm Kommunes fem bycentre.
5) Ansætte en bykoordinator, til at være primus motor på fremdrift af
events og aktiviteter i bymidten. Bykoordinatoren er knyttet til
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Hørsholm Kommunes administration for at styrke
sammenhængskraften på tværs af enhederne.

Notat
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6) Sikre løbende kommunikation om de projekter, som er i gang
i bysamarbejdet.

3. Succeskriterier og målemetoder

Rådet for Hørsholm Bysamarbejde skal sammensættes så politiske udvalg
og lokale interesseorganisationer er repræsenteret.
Rådet for Hørsholm Bysamarbejde skal have ejerskab og tage ansvar for
Hørsholm Bysamarbejdets resultater.

4. Projektets produkt(er)/resultater
•
•

•
•

Rådet skal godkende kommissoriet for Hørsholm Bysamarbejde.
Rådet skal udarbejde en handlingsplan for
Hørsholm Bysamarbejdets arbejde samt en tidsplan for gruppens
aktiviteter. Der fremlægges forslag af projektleder, som tager afsæt i
Minirapporten 2021 (afslutning på 1. fase).
Som følge af coronanedlukningen skal Rådet medvirke til at der bliver
udarbejdet en aktivitetskalender, som sikrer byliv på tværs af
kommunen i 2021 og 2022.
Rådet skal sikre en finansieringsplan for udvikling og drift af
Hørsholm Bysamarbejde.

5. Bindinger/begrænsninger

Udvikling af Hørsholm Bysamarbejde skal indtil næste budgetforhandling
2021 kunne realiseres inden for den økonomiske ramme på ca. 400.000 kr.
Hvis der skal findes øvrig økonomi til projekter, skal der evt. søges
sponsorater og fonde.
6. Projektets organisering
Center for By og Miljø har det overordnede ansvar for
Hørsholm Bysamarbejde og Rådet skal fremkomme med forslag og ideer til
en fornyelse af bymidten og forsat udvikling af samarbejdet.
Det skal undersøges hvorvidt det vil være meningsfuldt og fordelagtigt at
sammenlægge Hørsholm Bysamarbejde med det allerede eksisterende
Erhvervsråd.
Projektleder (indtil der er ansat en bykoordinator)
Anne Sofie Elgaard Sørensen, Team Plan & Byg
Rådet for Hørsholm Bysamarbejde (pr. 16.04.2021)
• 1 rep. fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
• 1 rep. fra Miljø- og Planlægningsudvalget
• 1 rep. fra Sports-, Fritids- og Kulturudvalget
• 1 rep. fra Kongevejscentret
• 1 rep. fra Gågadeforeningen Hørsholm
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•
•
•
•
•

1 rep. fra Hørsholm Midtpunkt
1 rep. fra Handelsforeningen for Hørsholm og Omegn
1 rep. fra Dades/ejendomsejerne
1 rep. fra Hørsholm Ugeblad
2 rep. fra Hørsholm Kommunes administration

Notat
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Herudover kan relevante interessenter og ressourcepersoner blive
inddraget når det er aktuelt.

7. Tidsramme

August 2018: KB træffer beslutning om at afsætte 600.000 kr. til en
analyse af udviklingen i Hørsholm bymidte.
August 2019: KB afsætter 30.000 kr. i 2020 til styrkelse af Hørsholm
bymidte gennem initiativ om BID.
Maj 2020: Opstartsmøde i Bymidtesamarbejdet med fokus på
forventningsafstemning og videre proces.
Juni-august 2020: ”Et levende Hørsholm”, hvor Bymidtesamarbejdet
bidrager med projektleder som tovholder på kommunikation for en række
aktiviteter i sommerferien.
September 2020: Bymidtesamarbejdet vælger LivingCities til at rådgive 1.
fase i Hørsholm Bysamarbejde med fokus på organisering og
aktøropbygning. Minirapporten markerer afslutningen på 1. fase.
April 2021: Bymidtesamarbejdet vedtager kommissorium for
Hørsholm Bysamarbejde og godkender handlingsplan for 2. fase.

8. Økonomi/ressourcer

Udarbejdelse af forslag afholdes inden for den afsatte ramme til
henholdsvis udvikling og styrkelse i Hørsholm bymidte og på tværs af
bycentrene.
Møder: 3-5 møder årligt i Rådet for Hørsholm Bysamarbejde,
derudover møder/workshops til her-og-nu-aktiviteter, der inddrager
borgere og relevante interessenter.

9. Evaluering

Efter hver fase er afsluttet evaluerer Rådet den foregående proces,
inddragelse og det endelige resultat. Derefter skal der opstartes en ny
fase.
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