
Afrapportering - Gribskov Erhvervscenter - Efterår 2017 
 
Afrapporteringen tager udgangspunkt i Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Erhvervscenter A/S (GEC) 
og Gribskov kommune. Samarbejdsaftalen har til formål, at klarlægge hvilke opgaver GEC udfører for 
Gribskov Kommune for at understøtte visionen om, at der skal være et sundt, dynamisk og levende 
erhvervsliv, der skaber aktiviteter og arbejdspladser. Udover samarbejdsaftalen mellem Gribskov Kommune 
og GEC er der indgået en separat samarbejdsaftale mellem GEC og Jobcenter Gribskov. Der afrapporteres 
særskilt på denne aftale.  
 
GEC og Gribskov Kommune samarbejder tæt og har en løbende dialog, hvor der følges op på udvikling og 
drift af erhvervsområdet med udgangspunkt i samarbejdsaftalen. På møderne bidrager GEC qua en tæt 
kontakt til erhvervslivet med relevant viden om det lokale erhvervsliv, og de konkrete udfordringer og behov 
erhvervslivet har i Gribskov Kommune. En viden der dels kommer i spil i forhold til at udvikle indsatsen i 
forhold til analyserne fra Dansk Byggeri og Dansk Industri, men også i forbindelse med udarbejdelse af 
Handleplan 2017/2018 for Erhvervsstrategi 2016-2020. GEC støtter desuden aktivt op om de arrangementer 
kommunen afholder, og har i 2017 blandt andet været med til at promovere og understøtte afholdelse af et 
informationsmøde om Gribskov Kommunes nye leverandørportal - Comdia.  
 
GEC deltager sammen med Gribskov Kommune i koordineringsmøder i regi af Væksthus 
Hovedstadsregionen. Møderne understøtter netværk på tværs af kommunegrænser, og bidrager med input 
og inspiration til udvikling inden for erhvervsfremme-området i Gribskov Kommune. Gribskov Kommunes 
aftale med Iværksætterhuset er opsagt med udgangen af 2017. I den forbindelse planlægger GEC, Gribskov 
Kommune og Iværksætterhuset et afsluttende arrangement, hvor der sættes fokus på tiltrækning af kapital 
for iværksættere og virksomheder.    
 
GEC bidrager desuden aktivt med at formidle information om relevante puljer og midler til det lokale 
erhvervsliv. GEC har blandt andet understøttet lokale erhvervsforeninger i at søge Puljen for Erhverv. 
Desuden har GEC i samarbejde med Gribskov Kommune været med til udvikle og afholde arrangementer i 
samarbejde med Region Hovedstadens EU-kontor om erhvervslivets muligheder for at søge EU-midler.  
 
En af hovedopgaverne i samarbejdsaftalen er branding af og tiltrækning af virksomheder til Gribskov 
Kommune. GEC afsluttede i efteråret 2016 brandingprojektet hvilket blandt andet resulterede i en række film 
og diverse pressetiltag i eksempelvis Dansk Erhvervs Årsmagasin. Fokus for branding-indsatsen i 2017, har i 
højere grad været at understøtte en lokal bevidsthed om det lokale erhvervslivs kvaliteter bl.a. ved at 
formidle de gode historier via GEC´s ugentlige nyhedsbrev mv, og via GEC´s facebookside med over 1800 
følgere.  
 
Et af punkterne i samarbejdsaftalen er en strategisk plan for fremtidssikringen af GEC. I budgetforliget for 
2018-2021 er budgetpartierne blevet enige om, at der i starten af 2018 skal ske en evaluering af den 
nuværende rammefor GEC. Og at der skal ses på, hvilke forskellige muligheder der er, og hvilke rammer 
GEC skal have fremadrettet.  
 
I nedenstående gives en status på de 3 opgaveområder: Rådgivning, Projekter/indsatser samt 
Branchenetværk. 
 



 
RÅDGIVNING                   
 

En af hovedopgaverne i GEC er rådgivning. Rådgivningen sker dels via GEC, men også i samarbejde med 
Væksthus Hovedstadsregionen og i resten af 2017 med Iværksætterhuset. Der er i samarbejdsaftalen sat 
konkrete mål for antallet af iværksættere og virksomheder i rådgivningsforløb samt antallet af 
virksomhedskontakter.                                 

                                                                                  

Virksomheder i vækstforløb: Afvikle virksomhedsbesøg hos lokale eksisterende virksomheder, 
resulterende i 20 virksomheder i væksthusforløb eller vækstforløb hos GEC. 
 

GEC er nået så langt i sit virke, at der er etableret kontakt til langt hovedparten af virksomhederne i 
Gribskov Kommune. Ved al kontakt forsøges tilført værdi, og rådgivningen består oftest af henvisning til 
lokale eller eksterne kontakter, afklaring af praktiske forhold, besvare konkrete spørgsmål og videre ved 
inkludering i branchenetværk. Der er i mindre omfang tale om deciderede rådgivnings- eller vækstforløb. 
 
CEC har i løbet af 2017 besøgt 40 virksomheder, og 10 af disse har fået en hjælp, der kan kategoriseres 
som egentlige forløb. Eksempler herpå er fx en virksomhed som GEC har hjulpet ved at deltage i møder 
med investorer, patentekspert fra Væksthus Hovedstadsregionen, tilrettet investormateriale m.v. GEC har 
desuden haft et rådgivningsforløb i en virksomhed i samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen, der 
omhandlede køb af leverandør og dennes patenter. GEC har desuden lagt ressourcer i opstarten af et 
fødevaremarked i de gamle Fiskehaller i Gilleleje. Hvor GEC har bidraget med kontakt til 
fødevareproducenter, køkkenproducenter, ansøgning til LAG og Erhvervspuljen, samt udarbejdet en 
forretningsmodel for stedet. Senest har GEC været med til at understøtte, at en socioøkonomisk 
virksomhed har etableret sig i Gribskov Kommune, ved at sikre kobling til jobcenteret, lokaler i Gribskov og 
hjælp med praktiske opgaver vedr. etableringen mv. 
 
GEC samarbejder med Væksthus Hovedstadsregionen, og henviser løbende til relevant rådgivning og 
forløb i regi af væksthuset. Væksthus Hovedstadsregionen har haft 5 forløb med virksomheder fra Gribskov 
Kommune i år. For at styrke udviklingen i det lokale erhvervsliv, afsøger GEC i samarbejde med Gribskov 
Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen muligheden for at udvikle nye udviklingsforløb målrettet det 
lokale erhvervsliv i Gribskov Kommune. 
 
Udover ovennævnte virksomheder har GEC også besøgt/rådgivet en række virksomheder i forbindelse 
projekterne Maritime Turisme og Maritim Klynge. 
 

Iværksætterforløb: Afholde møder med (potentielle) iværksættere, resulterende i 40 
virksomheder i Iværksætterhus-forløb eller GEC iværksætterforløb. Effekt af forløb ift. overlevelsesrate 
 

I 2017 har GEC indtil videre haft sparring med 27 iværksættere, og Iværksætterhuset med 29 iværksættere. 
Det unikke antal iværksættere er ca. 50. GEC og Iværksætterhuset har indgået den aftale, at man henviser 
iværksættere til hinanden. GEC vil gerne i kontakt med alle iværksættere med henblik på deltagelse i 
iværksætternetværk og senere inklusion i branchenetværk. GEC opstarter i efteråret et Iværksætternetværk 
med 12 deltagere, bestående dels af iværksættere der har været i sparring og dels ved at tage kontakt til 
nyetablerede virksomheder i Gribskov Kommune. Iværksætternetværket afholder 5-6 møder frem til 
årsskiftet. På møderne får iværksætterne mulighed for at præsenteret deres virksomhed og få feedback på 
deres ideer, modeller, produkter og udfordringer.  
 
En individuel iværksættersparring, består typisk af 1-2 møder om de praktiske udfordringer ved opstart, i.e. 
basale spørgsmål, sparring på ideen og et forsøg på at sætte iværksætteren i forbindelse med enten andre 
rådgivere fx i forhold til spørgsmål om skat og generel rådgivning om forretningsudvikling, salg, 
markedsføring m.v. Ofte afholdes der kun et møde, hvorefter iværksætteren introduceres til lokale 
potentielle kunder, lokale virksomheder med brugbare erfaringer (fx import er et eksempel) og yderligere 
inspiration ved deltagelse i branchenetværk.  
 
GEC bevarer kontakten til et stort antal iværksættere efter rådgivning og iværksætternetværk, både for 
efterfølgende sparring, indmeldelse, introduktion til iværksætterhotellet m.v. GEC har derfor et godt indblik i 
hvor mange iværksættere der reelt etablerer eller fortsætter deres virksomhed. Iværksætterne kan opdeles 
i en række grupper:  
 
Både gennem Iværksætterhuset og GEC kommer borgere, der blot indledningsvist undersøger 
mulighederne for at blive iværksætter. GEC og Iværksætterhuset møder også borgere, som er på 
dagpenge og er blevet opfordret til at afsøge muligheden for at blive selvstændig. Herudover er der 



borgere, der starter op samtidig med fuldtidsarbejde. Denne gruppe udgør ca. 30 % af det samlede antal. 
Uden at have det fulde overblik vurderes det at meget få i denne gruppe, har etableret eller vil komme til at 
etablere egen virksomhed. Enten på grund af manglende reel lyst eller manglende kompetencer til at blive 
selvstændig og drive egen virksomhed.  
 
Iværksætteren der reelt starter egen virksomhed er overvejende borgere +40, der gør deres tidligere 
levevej til selvstændighed – fx som konsulent, advokat, revisor, regnskab/bogføring IT, reklame, grafik, 
marketing, massør, frisør, fysioterapeut eller hesteorienteret virksomhed. For de iværksættere der overfører 
deres fag til iværksætteri er der en fornuftig overlevelsesrate, og det er ofte et spørgsmål om lysten til 
fortsæt at være selvstændig, der afgør om de fortsætter eller søger tilbage som lønmodtagere. 
Overlevelsesraten for denne type vurderes til at være høj, det estimeres i omegnen af 75%, hvor den 
resterende del enten går tilbage og bliver lønmodtagere eller får freelancebeskæftigelse.  
 
En anden gruppe har taget en supplerende eller ny uddannelse, der åbner op for at etablere egen 
virksomhed fx coach, negleklinik, personlig træner, cafe/catering, agenturer/produktsalg diverse mv.  
For iværksætterne der tager en ny uddannelse er det sværere at få sig etableret. Det vurderes at 
overlevelsesraten ligger i omegnen af 50%. 

Virksomhedskontakt: Kontakt til 150 individuelle virksomheder via deltagelse i netværk, foredrag, 
rådgivning mm. 
 

I branchenetværkene deltager følgende antal virksomheder i møderne ca. 35 i turisme, 35 i liberalt erhverv, 
30 i håndværk og 15-18 i industri, herudover er der p.t. 12 i iværksætternetværket. Det betyder ca. 130 
virksomheder er aktive i de forskellige netværk. Der er dog 200 virksomheder på netværkslisten, der enten 
på et tidspunkt har deltaget i et netværksmøde eller udtrykt ønske om deltagelse. Udover netværkene 
deltog 62 virksomheder i det fælles arrangement der blev afholdt i sommers, med oplæg fra en 
fremtidsforsker og konsulenter fra væksthuset. Derudover kommer virksomheder der har fået rådgivning 
eller deltaget i projekter under Maritim Turisme eller klynge. 
 

 
 

PROJEKTER OG INDSATSER 
 

GEC deltager i og varetager en række projekter og indsatser for Gribskov kommune. Projekter og indsatser 
finansieres dels via driftstilskuddet og dels via særlige bevillinger fra Gribskov Kommune. Antallet af projekter 
og indsatser der varetages af GEC er lavere end de foregående år, hvor GEC blev tilkøbt til at løse en lang 
række forskellige projekter og indsatser. 
 
 

Fishing Zealand - Bidrage til udviklingen af Fishing Zealand og sikre synergi til øvrige erhvervsaktiviteter i 
Gribskov inden for fiskeri. 
 

I 2017 har GEC været med til at gennemføre ’Fiskerievent’ i Kulturhavnen. GEC har sammen med Gribskov 
Kommune deltaget i planlægning og afvikling. GEC stod for kontakten til udstyrsleverandører indenfor 
fiskeri, og repræsenterede leverandørerne til arrangementet, da de ikke havde mulighed for at deltage. 
Herudover har GEC været i dialog med Niels Lagermand fra Fishing Zealand angående afholdelse af 
oplæg i turismenetværket. GEC deltager i møder angående udviklingen af Fishing Zealand, og indgår i 
planlægningen af kommende arrangementer i 2018.  
 

Maritim Klynge (75.000) - Fortsætte arbejdet med at etablere, konsolidere og udvikle den Maritime Klynge 
via styregruppedeltagelse, fundraising og projektledelse. 
 

GEC deltager aktivt i den Maritime Klynge, og bidrager til udviklingen af klyngen via deltagelse i klyngens 
styregruppe. Derudover deltager GEC i klyngens B2B-møder og bidrager blandt andet med kontakt til 
oplægsholdere, klyngens virksomheder og er med til at sikre lokale faciliteter til afholdelse af møderne.  
 
GEC koordinerer og faciliterer klyngens B2B netværk via en ekstern konsulent og facilitator, der også 
aflønnes af GEC ud af den samlede bevilling. Jævnfør oprindelig aftale er omkostningen til den eksterne 
konsulent ca. 25.000, men stiger formentlig til 30.000, da et ekstra B2B møde er blevet planlagt. 

Maritim Turisme (140.000) – Deltage i projekt Maritim Turisme og understøtte konkrete udviklingsprojekter.  



GEC deltager aktivt i alle aktiviteter i forbindelse med Maritim Turisme herunder intromøder, seminarer, 
fælles møder, projekt kick-off m.v. Derudover varetager GEC en udførende rolle i forbindelse med 
udviklingsprojekterne som konsulent, sparring med eksterne konsulenter, koordinering, opfølgning og andre 
praktiske funktioner.  
 
GEC har et tæt samarbejde med projektleder Mette Sandahl, der sidder i GEC´s lokaler 1-2 gange om 
ugen. GEC bidrager med løbende sparring om projekternes indhold og form, identifikation af deltagere, valg 
af eksterne konsulenter samt udveksling af erfaringer, kontakter m.v. Endvidere deltager Mette Sandahl i 
Turismenetværket, for at sikre kendskab til projektet blandt lokale virksomheder inden for turismeerhverv. 
 
GEC har således deltaget eller deltager i en række konkrete udviklingsprojekter der har udgangspunkt i 
Gribskov kommune i forbindelse med projekt Maritim Turisme. Eksempelvis Pakkering af oplevelsesture, 
Den nordsjællandske Sildetradition, Lokale fødevarer i lokale restauranter mv. I efteråret forventes en stor 
involvering i udviklingsprojektet omkring Pilgrimsruten, hvor GEC vil gå operationelt ind i udvikling og 
professionalisering af de frivillige for at understøtte, at Pilgrimsruten udvikler sig til at være lokalt mere 
selvkørende. 

 
 
BRANCHENETVÆRK 
 

En af kerneydelser i GEC er at facilitere og udvikle lokale Branchenetværk. Af samarbejdsaftalen fremgår 
det, at GEC skal yde en indsats i forhold til at styrke netværksdannelse mellem lokale virksomheder samt 
udvikle branchespecifikke arrangementer tilpasset målgrupperne. GEC driver på nuværende tidspunkt fire 
branchenetværk. Indhold og form på netværksmøderne fastlægges i samarbejde med det enkelte netværks 
bestyrelse. Bestyrelserne mødes 5-8 gange årligt. Med Handleplan 2017/2018 sættes der fokus på at 
udvikle og etablere nye netværk, og GEC understøtter denne proces i samarbejde med det lokale erhvervsliv 
og Gribskov Kommune. 
 

Industrinetværket 
 

I 2017 er der på nuværende tidspunkt afholdt tre møder i industrinetværket. Fjerde møde afholdes 31.10. 
Industrinetværket er et eksklusivt netværk, hvor omkring 20 virksomheder i alt har deltaget. Deltagerantallet 
svinger fra 6 til 12 virksomheder per møde, og på møderne deltager Holger Spangsberg og Peter Olsen fra 
Gribskov Kommune. Det tosidede mål med netværket er at industrien finder områder af fælles interesse der 
kan søges udviklet gennem adgang til ledelsen i Gribskov kommune og kommunen får ligeledes ideer og 
feedback på, hvilke behov og udfordringer de lokale industrivirksomheder har. 
 
Møderne i netværket er indholdsmæssigt præget af politiske og infrastrukturorienterede dagsordner. 
Industrinetværket har fokus på infrastruktur, adgang til kvalificeret arbejdskraft og kommunens 
udviklingsplaner i øvrigt. Borgmester Kim Valentin og Holger Spangsberg har på forskellige møder i 
netværket bidraget med oplæg. Ved mødet den 31. oktober er fokus på den nye persondataforordning og 
hvilket image Gribskovs industrivirksomheder har set udefra. Begge ved eksterne oplægsholdere.  
 

Håndværkernetværket  
 

I 2017 er der foreløbigt afholdt to møder, og det næste møde afholdes d. 25. oktober. Formålet med 
netværket er at skabe et sammenhold i branchen med henblik på samarbejder ift. større projekter, samt 
den gensidige udveksling af ønsker og behov vedr. kommunens indkøbspolitiker – håndværkernes primære 
interesse. Der deltager ca. 25-30 i håndværkernetværksmøderne, når der er emner med ovenstående 
vinkel, færre når der er fokus på emner, som har størst relevans, når man fx har ansatte, lærlinge mv. 
 
Håndværkernes fokus er overvejende at komme nærmere ordrer fra kommunen, og Gribskov Kommunes 
specialister indenfor indkøb, kontrakter, ejendomsdrift m.v. er ofte deltagere og oplægsholdere på møderne. 
Håndværkerne i netværket har efterspurgt et netværksmøde der sætter fokus på, hvordan de kan tiltrække 
unge til håndværkerfagene, og Fremtidens arbejdskraft er derfor temaet på næste møde. Selvom temaet er 
udsprunget af branchens egne ønsker, kan det konstateres, at det virker fjernt og abstrakt, hvis 
virksomheden er en enkeltmands virksomhed eller har få ansatte. Det er således kun de store 
virksomheder eller dem der er særligt engagerede der deltager på netværksmøder med sådanne temaer.  
 

Netværk for liberalt erhverv 
 

I 2017 er der foreløbigt afholdt 3 møder, hvor deltagelsen har svinget fra 25-40 tilmeldte. På det fælles 
branchenetværksmøde den 15. juni - udsprunget af Liberalt Erhverv -  var der over 70 tilmeldte. 



Fokusområder er samarbejde, sparring på forretningsideer, kompetenceudvikling og udnyttelse af netværk. 
Deltagerne Liberalt Erhverv vil også gerne hjælpe andre brancher i Gribskov og være med til at udvikle nye 
projekter, såsom ideen om ’Gribskov Folkemøde’, der er blevet præsenteret for Borgmester Kim Valentin på 
netværksmødet i marts.  
 
Årets første møde havde fokus på, hvordan det Liberale Netværk kan understøtte udviklingen i Gribskov 
generelt, og hvilke udbud og indkøb, der er fra kommunal side i forhold til liberale ydelser. Stormødet i juni 
fokuserede på, hvordan lokale virksomheder kan klare sig i fremtiden, og der var oplæg fra fremtidsforsker 
Nils Elmark samt Væksthusets team for innovation. Årets tredje møde fokuserede på netværkstanken, hvor 
en ekstern oplægsholder, holdte oplæg om netværk og værdien og metoder til effektivt at bruge af netværk. 
Kommende møder i november vil handle om kanvassalg med ekstern oplægsholder.  
 

Turismeerhvervsnetværket 
 

I 2017 er der gennemført tre møder i netværket. Det fjerde møde var oprindeligt planlagt til 16. november, 
men bestyrelsen har besluttet at udskyde mødet til efter jul. Fokus i netværket er at inspirere hinanden med 
input til konkrete aktiviteter samt sikre et gensidigt kendskab i netværket og aktivt henvise turister til 
hinanden. En stor del af netværkets aktiviteter handler om at dele viden om sæsonen der gik. Der er også 
stor interesse for overordnede tiltag såsom cykelturisme, Kongernes Nordsjælland, Lokale fødevarer mv.  
 
Årets første møde omhandlede Kongernes Nordsjælland, overordnede og konkrete tiltag fra Visit 
Nordsjælland (bl.a. cykelturisme) samt en gennemgang af, hvad der skaber en god turismenyhed v. 
Ugeposten). På andet møde var der fokus på serviceorienterede uddannelser i relation til turismeområdet 
bl.a. hos CPH Business og et kursus i Facebook – annoncer, sponsorering og segmentering. På det tredje 
møde der blev afholdt, blev der sat fokus på sæsonen der er gået, via korte oplæg fra lokale virksomheder. 
Herudover var der et oplæg fra Visit Nordsjælland om digitale strategier og sociale medier. Det fjerde møde 
vil have fokus på fødevarer bl.a. Smag på Nordsjællands Madoplevelser og andre fødevaretemaer fx 
opdateringen af Gastronomisk Landkort og Maritim Turismeprojektet Lokale fødevarer i lokale restauranter. 
 
Møderne i netværket afholdes forskellige steder, og har indtil videre været på Våbengaard, Munkeruphus 
og Tegners Museum. Næste møde afholdes på Tinggården. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


