Byrådsmøde 27. maj 2020
Spørgsmål fra Carsten Hartmann Andersen om corona pandemien, praktikpladser og
blomsterudsmykning
Spørgsmål 1
Hvor mange arbejdsløse er der blevet ansat midlertidigt her under Corona pandemien, til
varetagelse af forskellige jobfunktioner i diverse institutioner, eksempelvis
pædagogmedhjælpere?
Svar fra Thomas Elong
Vi har kendskab til, at der er blevet ansat ca. 13 ledige Hillerød-borgere til rengøringsjob i
Hillerød Kommune. Det ved vi, fordi vi har fået tilbagemelding fra afdelingen for Ejendomme,
der har koordineret ansættelser til disse stillinger. Hvor mange ledige der er ansat ud over
disse, dels i rengøringsjobs i andre kommuner eller andre beskæftigelser, samt i
daginstitutioner, kan vi desværre ikke gøre op, da der ikke er noget krav om at de bruger skal
fortælle herom, når de afmelder sig som ledige.
Som udvalgsformand bad jeg allerede i den 10. april vores jobcenter om at se på muligheden
for at opkvalificere de ledige medarbejdere eller medborgere som kunne bidrage til det store
rengøringsbehov.
Spørgsmål 2
Er Hillerød Byråd villig til, som eksempelvis Frederikssund Kommune, at bevilge midler til
opkvalificering af arbejdsledige, der er ramt af coronakrisen?
Svar fra Thomas Elong
Hillerød Kommune prioriterer relevante opkvalificeringer af ledige meget højt, det gjorde vi
både før, det gjorde vi under og det gør vi også efter coronatilstanden. Vores brug af
efteruddannelse og opkvalificering målretter sig typisk mod de brancher, hvor der er stor
efterspørgsel på arbejdskraft, så vi ikke medvirker til unødige flaskehalse og sikre relevant
opkvalificering. Det har været svært under coronatilstanden da dette kun kunne gøres online.
Spørgsmål 3
Er Hillerød Byråd villig til, genegeret af udvalget for beskæftigelse og erhverv i samarbejde
med C4, at styrke indsatsen for flere praktikpladser især hos små virksomheder?
Svar fra Thomas Elong
Det kan være et lidt tvetydigt spørgsmål så jeg tillader mig at komme med 3 svar.
Taler vi om lærlingepladser så er det dem der er på erhvervsskolerne og så er det noget
erhvervsskolerne står for. Her vi kan som kommune kun tilbyde at bistå med markedsføring og
fortælle erhvervslivet om mulighederne herom, via jobcentrets virksomhedskonsulenter og
selvfølgelig samarbejde med dem.
Taler vi om praktikpladser i folkeskolerne så skal vi i den forbindelse nævne C4 som hjælper til
med at markedsføre dette mht. erhvervspraktik og skolepraktik for elever i folkeskolerne.
Fra min stol skal der ikke herske nogen tvivl om at virksomhedspraktikker med gode match
mellem medborger og virksomhed, er den rette vej ud af ledighed, uanset hvilke type ledig
man er.

Spørgsmål 4
Er Hillerød Byråd villig til, generelt at åbne op for de lukkede dagsorden punkter, med mindre
det er personalesager?
Svar fra Kirsten Jensen
Nej, der kan også være andre grunde end personlige eller personalesag for at lukke en sag,
men det skal konkret overvejes hver gang om en sag skal lukkes i henhold til reglerne for det.

Spørgsmål om blomsterudsmykning:
Jeg har et yderligere spørgsmål til Byrådsmødet på onsdag. Det er følgende.
Er Hillerød Byråd for meget beskedne midler villig til, at forskønne byen med
yderligere farverige blomster, udover det allerede iværksatte på
Fredensborgvej/Holmegårdsvej, f.eks., i midterrabatten på Nordstensvej som førhen,
rundkørslen for enden af Herredsvejen og lignende andre lokaliteter, som eksempelvis i
Roskilde centrum, Rødovre, Furesø, Nørreport, etc.?...
Svar fra Louise Colding
Kommunen har besluttet en strategi for bynatur og under udarbejdelsen af strategien er der
kommet ideer til hvor der kan plantes mere natur i byen. Der er også afsat midler i år så
arealer kan blive omlagt til blomstereng. Så udover Holmegårdsvej vil der også blive anlagt
blomstereng på rundkørslen ved Herredsvej/Egespurs Allé, kilen ved RådhusstrædeLøngangsgade, og så er der planlagt blomster ved græsarealet ved indkørsel til Nr. Herlev og
på rådhuset hvor græsplaner vil blive omlagt til blomstereng.
Byrådet har afsat 100. 000 kr. til en forskønnelsespulje som borgere og foreninger kan ansøge
og ansøgningsfrist er den 30. maj 2020 i år. Vi håber på at flere projekter kan komme til, men
tak for dine ideer til andre steder.

Jeg tror også at det er sådan at vi i det hele tage tænker over hvad det er vi anlægger, så når
der er noget der er blevet brudt op af andre årsager, det er rent faktisk det der lige præcis er
eksemplet ved Holmegårdsvej, så kan man overveje om man skal anlægge græs igen eller om
man i stedet skal lægge nogle blomsterfrø.

