
Forslag til Resultataftale 2017 mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 
og Gribskov Erhvervsråd 

I Gribskov Kommune skal der være et sundt, dynamisk og levende erhvervsliv, der skaber aktivitet 
og arbejdspladser lokalt. Virksomheder skal være godt klædt på til at håndtere fremtidens 
udfordringer, bidrage til en bæredygtig udvikling og danne rammen for et rummeligt 
arbejdsmarked, hvor der er plads til alle. For at understøtte dette har Gribskov Byråd den 3.9.2012 
godkendt etablering af Gribskov Erhvervsråd. 

Gribskov Erhvervsråd har til hovedformål at:
• Danne ramme for dialog mellem erhvervsliv, politikere og andre centrale aktører.
• Fremme samarbejder mellem erhvervsforeninger og/eller virksomheder og andre centrale 

aktører.
• Fremme samarbejder mellem erhvervslivet og kommunen der understøtter erhvervslivets mål 

og Byrådets erhvervs- og beskæftigelsesmæssige indsatser.
• At erhverv i en bred forstand bliver sat på dagsordnen i Gribskov Kommune.

Af Resultataftale 2017 mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Gribskov Erhvervsråd 
fremgår konkrete resultatmål for Erhvervsrådets arbejde i 2017. 

Til resultataftalen er koblet Budget for Gribskov Erhvervsråd for 2017 til understøttelse af 
udmøntning af Resultataftale 2017.

Resultataftale 2017 tager sit udgangspunkt i Erhverv Gribskovs Visioner & Strategi 2013 og 
understøtter samtidig Byrådets erhvervsstrategiske mål og initiativer i Gribskov Kommunes 
Erhvervsstrategi 2016-2020

Med udgangspunkt i disse hovedformål har Gribskov Erhvervsråd udpeget 3 resultatmål som 
danner rammerne for rådets arbejde i 2017: 
• Erhvervsrådet arbejder for at understøtte og styrke Gribskov Kommunes målsætning om at 

være blandt de kommuner i Danmark som kan tilbyde det bedste lokale erhvervsklima og 
iværksættermiljø

• Afholdelse af 3 Formandsmøder og 1-2 Dialogmøder. 
• Der udsendes mindst 2 pressemeddelelser om rådets aktiviteter

Tovholder: 
Pressemeddelelser: administrationen, Gribskov Kommune.

Herudover deltager Gribskov Erhvervsråd i strategiudvikling på erhvervs- og turismeområderne på 
baggrund af initiativ for de relevante politiske udvalg, og understøtter implementering af disse.

Evaluering
Inden udgangen af 2017 skal Erhvervsrådet forelægge en evaluering af Resultataftale 2017 til 
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Evalueringen offentliggøres desuden på Gribskov 
Erhvervscenters hjemmeside og kommunikationskanaler.
Tovholder: administrationen, Gribskov Kommune. 


