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Temadrøftelse – Handleplan 2017-2018

Temadrøftelsen i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget omhandler de indsatser 

og handlinger, som Gribskov kommune skal gennemføre i 2017 og 2018 for at 

realisere Erhvervsstrategi 2016-2020.

At der sker igangsætning af 

handlinger, samt opfølgning 

på disse 

At der sikres bredt ejerskab 

og samarbejde

At der skabes overblik over de 

indsatser de igangsættes 

inden for erhvervsområdet

At der er sammenhæng med 
eksisterende initiativer

Handleplanen for Erhvervsstrategi 2016-2020 har til formål at sikre: 

At der sker kommunikation 

af proces, handlinger og 

resultater 



Erhvervsstrategi 2016-2020 - Erhvervspolitiske mål 

Styrke vilkårene 

for virksomheder 

med potentiale 

og ambitioner om 

øget produktivitet 

og vækst

Skabe gode       

rammer for at flere 

virksomheder aktivt 

tager socialt og 

miljømæssigt ansvar. 

Styrke 

sammenhængs-

kraften og 

samarbejdet mellem 

lokale virksomheder 

indenfor og på tværs 

af brancher.

Være blandt 

Danmarks bedste 

iværksætter-

kommuner 

Tiltrække nye 

vækstgenererende 

virksomheder og 

investorer 

Byrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2016 Gribskov Kommunes Erhvervsstrategi 2016-

2020. Erhvervsstrategi 2016-2020 indeholder de overordnede erhvervspolitiske mål for 

Gribskov Kommune.



Indsatsområder i Erhvervsstrategien

Styrke og udvikle den 

lokale erhvervs-fremme, 

som hovedsagligt

udføres af GEC i tæt

sammenspil med 

Væksthuset. Kendes

som en erhvervsvenlig

kommune med gode

rammer for iværksætteri.

Effektiv lokal 

erhvervsfremme
Myndigheds-

opgaver

Menneskelige

ressourcer

Infrastruktur og 

tilgængelighed

Byliv og   

attraktivitet

Sikre at virksomhederne

oplever en nem og

overskuelig indgang til

kommunen og modtager

en løsningsorienteret og

konstruktiv service.

Styrke virksomhedernes

adgang til kvalificeret

arbejdskraft. Kvalificeret

arbejdskraft er en

afgørende faktor for at 

tiltrække, fastholde og

udvikle virksomheder.

Sikre god infrastruktur, 

hvilket er det

afgørende grundvilkår

for erhvervsudvikling i

Gribskov. Det gælder

offentlig transport såvel

som vejtransport.

Byliv og attraktivitet er

vigtige parametre for, 

om virksomheder flytter

til Gribskov. 

Synliggørelse og

markedsføring af lokale

kvaliteter er afgørende.

I forlængelse af de erhvervspolitiske mål er der i erhvervsstrategien defineret fem indsatsområder 

med tilhørende forslag til indsatser. Det er disse indsatsområder og indsatser, der danner grundlag 

for indholdet i Handleplan 2017-2018.

1 2 3 4 5



Administrationen har gennemgået de forslag der er til 

indsatser under de fem indsatsområder i 

Erhvervsstrategien, og har udvalgt en række indsatser, 

som administrationen vil foreslå indgår i handleplan 2017-

2018. Forslaget til indsatser er oplistet på de kommende 

sider i præsentationen. I relation til den enkelte indsats 

beskrives kort de konkrete initiativer og handlinger, der 

ligger under indsatsen. Disse beskrivelser er endnu ikke 

færdig beskrevet, men fungerer som et foreløbigt oplæg.   

Udgangspunktet for de valgte forslag er dels, at de allerede 

er i gang eller, at nogle af kommunens samarbejdspartnere 

har fokus på samme indsatser, så kommunen med fordel 

kan samarbejde med de relevante eksterne og interne 

aktører om de pågældende indsatser. Desuden er der taget 

udgangspunkt i indsatser der prioriteres i budgettet og de 

forskellige strategier og planer, der peger ind i 

handleplanen, som fx Beskæftigelsesplan 2017, Indkøbs-

og udbudsstrategien mv. 

Prioritering af indsatser i Handleplan 2017-2018



Indsatser i handleplanen

Indsatsområder Administrationens forslag til prioriterede indsatser I 2017/2018



1. Effektiv lokal erhvervsfremme

IVÆRKSÆTTERI
Styrke den lokale iværksætterkultur gennem etableringen af lokale 
fysiske miljøer for iværksættere samt udvikle iværksætternes 
forudsætninger for at tiltrække risikovillig kapital. Der skal arbejdes 
på at bygge bro mellem iværksættere, lokale 
uddannelsesinstitutioner og det etablerede lokale erhvervsliv.

• Synliggøre mulighederne for adgang til vejledning, viden og 
kompetencer via Gribskov Erhvervscenter og Væksthus 
Hovedstaden. 

• Facilitere nye relationer mellem iværksættere og virksomheder via 
deltagelse i branchenetværk.

• Støtte iværksættere ved at etablere mentornetværk. 
• Etablere iværksætternetværk
• Promovere faciliteterne i Gribskov Iværksætterhotel og Fabrik

BRANCHENETVÆRK
Da erhvervslivet er kendetegnet ved mange forskellige brancher, så
skal disse styrkes hver især ved etablering af stærke branchenetværk 
på tværs af byerne, der kan sikre videndeling, forretningsmæssige 
partnerskaber, fremme at der handles lokalt og sikres tilførsel af ny 
viden af relevans for hver enkelt branche.

• Fortsat synliggørelse og rekruttering til branchenetværk  
• Etablere og udvikle nye branchenetværk med udgangspunkt i den 

lokale erhvervsstruktur - fokus på kreative erhverv og fødevarer. 
• Sikre at netværkene fungerer som et aktivt dialogpunkt mellem 

kommune og erhvervsliv. 
• Indhold og form på møderne i netværkene udvikles og målrettes 

de konkrete behov der er blandt virksomhederne i netværkene.

KOMMUNALT UDBUD
Gribskov Kommune vil styrke dialog og samarbejde med lokale 
virksomheder så de kan byde effektivt på kommunale opgaver. De 
lokale virksomheders forudsætninger for at byde på opgaverne skal 
understøttes gennem uddannelse og dialog. Styrke og udvikle lokale 
virksomheder gennem opstart og udvikling af erhvervsklynger.

• Implementering og drift af leverandørportalen Comdia
• Tæt kommunikation og dialog med erhvervslivet via deltagelse i 

møder i branchenetværk og kommunens nyhedsbrev. 
• Tilpasse udbud og kontrakter så de er velegnede til at små og 

mellemstore virksomheder kan byde ind. 

NYE TEKNOLOGIER 
Gribskov Kommune vil være en aktiv samarbejdspartner nar̊ lokale 
virksomheder skal teste nyudviklede teknologier

• Gennemføre udviklingsprojekter i Gribskov kommune i samarbejde 
med lokale virksomheder. 

• Afholde inspirationsdag med deltagelse af lokale virksomheder og 
medarbejdere fra Gribskov Kommune i samarbejde med Gribskov 
erhvervscenter. 

• Bruge dialogfunktionen i leverandørportalen Comdia til dialog med 
virksomheder om nye teknologier og produkter. 

Indsatser fra Erhvervsstrategien Konkrete initiativer i forlængelse af indsatsen



2. Myndighedsopgaver

STYRKE SERVICEKULTUR 
OG VIRKSOMHEDSINDGANG

Etablering af styrket servicekultur og 
virksomhedsindgang til kommunen og forbedret 
virksomhedsrettet service.

• Etablere én indgang for erhvervslivets henvendelser til 
kommunen.

• Optimere den virksomhedsrettede service ved at etablere en 
Key Account Manager funktion. 

• Fortsætte udviklingen af nyhedsbrevet til erhvervslivet
• Laver brugertilfredshedsundersøgelse blandt virksomhederne

UDVIKLE 
MYNDIGHEDSBEHANDLING

Udvikle kommunens myndighedsbehandling på
erhvervsområdet i samspil med brancheforeninger og 
det lokale erhvervsliv. Tilpasse og udvikle attraktionen i 
erhvervsområderne, herunder sikre et opdateret 
plangrundlag i samspil med det lokale erhvervsliv og i 
respekt for deres udviklingsplaner.

• Informere om landzone- og bygemodtagelse – der er en 
fleksible og åben indgang til kommunen.

• Fortsætte dialogen med erhvervslivet via Erhvervsråds- og 
formandsmøder. 

• Ændring af to lokalplaner for erhvervsområder, der giver større 
fleksibilitet for placering og udvidelser.

- Tofte i Helsinge
- Stæremosen i Gilleleje

• Kommuneplanlægning - udvidelse af erhvervsområder i 
Gilleleje og Helsinge. 

SIKRE HURTIGE GRUNDSALG
"Muliggør hurtige grundsalg for offentlige såvel som 
private. Fortsætte salg og udlejning af kommunal jord 
og ejendomme for proaktivt at sikre udnyttelse af 
udviklings-potentialer, som supplement til den fysiske 
planlægning".

• Udarbejde procesbeskrivelser og skabeloner, så 
sagsbehandling så effektiv sagsbehandling sikres.

• Fortsætte salg af kommunalt ejede arealer i erhvervsområder

RAMMER FOR 
VIRKSOMHEDSAKTIVITETER

"Skabe mere fleksible rammer for virksomhedsaktiviteter 
i ubenyttede bygninger i byer og i landområder." 

• Temamøder med fast frekvens, ex. Om etablering og 
udvidelse af erhverv.

• Synliggøre rådgivning på landzoneområdet via hotline til 
Landzonevagten.

Indsatser fra Erhvervsstrategien Konkrete initiativer i forlængelse af indsatsen



3. Menneskelige ressourcer

MENNESKELIGE 
RESSOURCER

Jobcentret skal være en væsentlig rekrutteringskanal og 
en proaktiv samarbejdspartner, der har kendskab til 
behovene i kommunens små og mellemstore 
virksomheder."

• Aktiv deltagelse i Nordsjællands Rekrutterings Service. 
• Løbende dialog med virksomhederne angående behovet for 

arbejdskraft – bl.a. via GEC og deltagelse i branchenetværk. 
• Styrke Jobcentrets image som rekrutteringspartner bl.a. via 

kommunens Nyhedsbrev.  

DEN FREMTIDIGE 
ARBEJDSSTYRKE 

Den fremtidige lokale arbejdsstyrke skal have mere 
kontakt med de lokale virksomheder, f.eks. ved afholdelse 
af ”åben virksomhed” og en styrkelse af mulighederne for 
praktik- og lærepladser og prøveforløb.  Der kan 
arrangeres oplysningskampagner om arbejdet i lokale 
virksomheder, særligt i servicesektoren.

• Afholde arrangementer målrettet uddannelsessøgende unge –
herunder "Åben industridag”.

SOCIALT ANSVAR
Indgå partnerskaber med virksomheder, der udviser 
socialt ansvar, så det rummelige arbejdsmarked styrkes 
yderligere".

• Udarbejde strategi for socioøkonomi i Gribskov Kommune 
• Tiltrække og understøtte socioøkonomiske virksomheders 

etablering i Gribskov Kommune 

Indsatser fra Erhvervsstrategien Konkrete initiativer i forlængelse af indsatsen



4. Infrastruktur og tilgængelighed

NY VEJ GRÆSTED-
GILLELEJE

Forbedre Græsted-Gillelejevejen • Igangsætte VVM undersøgelse der afsluttes primo 2018.
• Projektering og udbud sker i 2018. Byggearbejdet starter op 

primo 2019. Forventet færdig i 2021.
• Der er afsat  64,5 mio. kr. over de næste 4 år i budgettet.

DIGITAL DÆKNING
Fuld digital dækning i hele kommunen. • Kortlægning af mobildækningen i Gribskov kommune, der 

skal danne grundlag for en proaktiv dialog med telebranchen
• Etablering af digitalt kort, hvor virksomheder og borgere kan 

melde manglende digital dækning. 
• Sikre plangrundlaget, så lokalplaner understøtter forbedringer 

af den digitale infrastruktur ved at muliggøre opstilling af 
master mv. 

• Der rejses en række nye mobilmaster: Tisvildeleje, Gilleleje, 
Dronningmølle og Rågeleje

• Understøtte ansøgning til bredbåndspuljen. 

S-TOG OG 
MOTORVEJ

Påvirke de statslige og regionale planer, der 
muliggør, at Helsinge på sigt betjenes med S-tog, og 
at motortrafikvejen til Hillerød og Helsinge 
opgraderes til motorvej. 

• VVM undersøgelse er sat i gang.
• Fortsat dialog og samarbejde med fælles infrastruktur-

koordinator
• Fortsat politisk påvirkning for at sikre forlængelse af Hillerød 

Motorvejen.
• Motorvejen skrives ind i kommunens planstrategier. 

Indsatser fra Erhvervsstrategien Konkrete initiativer i forlængelse af indsatsen



5. Byliv og attraktivitet

RENE OG VELHOLDTE 
BYMIDTER OG 
ERHVERVSOMRÅDE

Understøtte, at erhvervsområder og bymidter fremstår
rene og velholdte  

• Sikre at plangrundlag giver mulighed for forskønnelse
• Sikre dialog med erhvervsforeninger

MARKEDSFØRING AF 
KOMMUNEN

Løbede markedsføring af kommunen som en god 
erhvervs- og bosætningskommune. Dette skal være såvel 
traditionel markedsføring som en indsats for at skabe en 
lokal bevidsthed om Gribskovs mange kvaliteter.

• Markedsføringskampagne ift. Bosætning på busser i 
København. 

• Udarbejde bosætningsstrategi for Gribskov Kommune. 
• Markedsføre de kommende bosætningsmuligheder i 

kommunen.
• Branding målrettes tiltrækning af arbejdskraft

EVENTS OG 
ARRANGEMENTER

Gøre det lettere at afholde events og arrangementer i 
byerne.

• Afklare retningslinjer for at afholde arrangementer 

Indsatser fra Erhvervsstrategien Konkrete initiativer i forlængelse af indsatsen



Et eksempel på hvordan en konkret indsats beskrives i den 

endelige handleplan

BRANCHENETVÆRK
Da erhvervslivet er kendetegnet ved mange forskellige brancher, så skal disse styrkes hver især ved etablering af stærke 
branchenetværk på tværs af byerne, der kan sikre videndeling, forretningsmæssige partnerskaber, fremme at der handles 
lokalt og sikres tilførsel af ny viden af relevans for hver enkelt branche.

Status på indsats Der er etableret 4 branchenetværk: Turisme, Håndværk, Liberalt Erhverv og Industri – med over 250 medlemmer i de 4 
netværk. Netværkene drives af Gribskov Erhvervscenter A/S, og er en af erhvervscenterets kerneaktiviteter. Gribskov 
Erhvervscenter planlægger, faciliterer og udvikler netværkene. Der planlægges afholdt 3-4 møder i hvert netværk i 2018. 
Gribskov kommune deltager aktivt i de forskellige netværk.

Aktiviteter -
2017/2018

• Fortsat synliggørelse og rekruttering til de etablerede branchenetværk  
• Etablere og udvikle nye branchenetværk med udgangspunkt i den lokale erhvervsstruktur - særligt fokus på kreative 

erhverv og fødevarer. 
• Sikre at netværkene fungerer som et aktivt dialogpunkt mellem kommune og erhvervsliv. 
• Indhold og form på møderne i netværkene udvikles og målrettes de konkrete behov der er blandt virksomhederne i 

netværkene.

Resultater
• Der etableres et nyt branchenetværk
• Gribskov kommune opnår kendskab til virksomhedernes behov
• Der rekrutteres 50 nye virksomheder til netværkene

Kerneaktører:

Samarbejdspartnere

Gribskov Erhvervscenter A/S

Gribskov Kommune, Erhverv Gribskov

Strategier og aftaler Samarbejdsaftale 2017 - Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter

1. Effektiv lokal erhvervsfremme



Videre proces og inddragelse

Handleplanen tages op som temadrøftelse

på møde i EBU

TEMADRØFTELSE EBU

Drøftelse af handleplanen på formandsmøde 

ultimo september. Deltagelse af 

Netværksformænd, Erhvervsforeningsformænd, 

EBU samt repræsentanter fra administrationen 

FORMANDSMØDE

Drøftelse af handleplan på 

erhvervsrådsmøde primo oktober

ERHVERSRÅDSMØDE

BESLUTNING EBU 

Endelig vedtagelse af Handleplan 

2017-2018 på mødet i Erhvervs- og 

Beskæftigelsesudvalget 9. november


