
Samarbejdsaftale 2017
mellem 

Gribskov Kommune
og

Gribskov Erhvervscenter A/S

Formål

Formålet med denne samarbejdsaftale er, at klarlægge hvilke opgaver Gribskov Erhvervscenter 
A/S udfører for Gribskov Kommune for at understøtte visionen om, at der skal være et sundt, 
dynamisk og levende erhvervsliv, der skaber aktiviteter og arbejdspladser lokalt. Virksomhederne 
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. 

Parternes roller og forpligtelser 

Gribskov Erhvervscenter A/S har følgende hovedopgaver: 

1. Indsats overfor etablerede lokale virksomheder for så vidt angår opgaver, der ikke varetages af  
Væksthus Hovedstadsregionen: herunder 1:1 rådgivning, styrke netværksdannelse/ 
klyngesamarbejder mellem lokale virksomheder (inden for Gribskov såvel som på tværs af  
kommunegrænser). Branchespecifikke arrangementer tilpasset målgrupperne. Markedsføring 
rettet mod, at gøre det interessant at gøre forretninger med Gribskov-virksomheder.

2. Indsats over for iværksættere som supplement til den vejledning de kan modtage fra 
Iværksætterhuset: 1:1 rådgivning, netværksmøder, informationsmøder. 

3.Måle effekten af  de forløb, som iværksættere har gennemført hos Gribskov Erhvervscenter A/S
ift. overlevelsesrate.

4.Viden: Opbygge og dele viden om det lokale erhvervsliv med Gribskov Kommune, så der er en 
generel og aktuel viden om udfordringer mv. hos det lokale erhvervsliv. 

5. Indsats for branding af  og tiltrækning af  virksomheder til Gribskov: 
6.Bidrage til gennemførelsen af  Byrådets Erhvervsstrategi 2016-2020 lokalt, regionalt og nationalt.
7.Medvirke til at tiltrække risikovillig kapital til erhvervslivet i Gribskov Kommune
8.Understøtte Jobcenterets rekrutteringsarbejde og medvirke til at flere virksomheder retter 

henvendelse til Jobcenteret ifm. rekruttering. 
9.Gennemfører projekter herunder projektudvikling, -styring, -koordinering og vejledning samt 

fundraising for Gribskov Erhvervsråd, ErhvervGribskov, Gribskov Kommune og evt. andre 
efter aftale med bestyrelsen ift. prioritering og pris. 

10. Strategisk plan for fremtidssikring fra og med 2018 i nær dialog med Gribskov kommune og 

ErhvervGribskov. 



Gribskov Erhvervscenter A/S har inden for aftalens rammer initiativpligt til at igangsætte de 
opgaver og udviklingsprojekter, der er beskrevet i aftalens bilag. 

Direktøren for Gribskov Erhvervscenter A/S har initiativret til at foreslå nye opgaver og 
udviklingsprojekter inden for centrets hovedopgaveområder, se ovenfor. Disse forslag forelægges 
bestyrelsen til stillingtagen med evt. beslutning i ErhvervGribskovs bestyrelse og Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget efter relevans.

Gribskov Kommune varetager - ud over de klassiske myndighedsopgaver og egne 
udviklingsprojekter - den politiske proces og står for udarbejdelse af  politiske strategier og 
handleplaner i forhold til erhvervsudvikling, turisme og landdistriktsudvikling i samspil med de 
relevante samarbejdspartnere og offentlige myndigheder, herunder Gribskov Erhvervscenter A/S. 

Aftalens parter er enige om, at gensidig orientering og involvering er bærende elementer for et 
frugtbart samarbejde. ErhvervGribskov og Gribskov Kommune understøtter Erhvervscenterets 
arbejde inden for aftalens indsatsområder, og Gribskov Kommune indstiller relevante sager til 
politisk behandling. 

Aftalens varighed 

Samarbejdsaftalen træder i kraft den 01. januar 2017 og løber frem til den 31. december 2017.

Økonomi 

Finansiering af  samarbejdsaftalen, sker via bevilling af  tilskud fra ErhvervGribskov og Gribskov 
Kommune. I hele 2017, bevilliger kommunen 1,5 mio. kr. i driftstilskud og ErhvervGribskov 
400.000 kr. Herudover bevilliger de to parter særlige tilskud til enkelte dele af  aftalen. 

Forudsætninger 

Samarbejdsaftalens udgangspunkt er Gribskov Kommunes Erhvervsstrategi 2016-2020 og 
ejeraftalen, vedtægter, forretningsorden, direktionsinstruks mv. for Gribskov Erhvervscenter A/S.

Bilag: 

1. Opgaver der varetages af  Gribskov Erhvervscenter A/S for Gribskov Kommune og 
ErhvervGribskov 

2. Udviklingsprojekter der varetages for Gribskov Kommune



Bilag 1

1. Rådgive virksomheder. Afvikle virksomhedsbesøg hos lokale eksisterende virksomheder, 
resulterende i 20 virksomheder i Væksthusforløb eller vækstforløb hos GEC. Afrapportering 
sker kvartalsvis til Gribskov Kommune.

2. Rådgive iværksættere: Afholde møder med (potentielle) iværksættere, resulterende i 40 antal 
virksomheder i Iværksætterhus-forløb eller GEC iværksætterforløb. Afrapportering sker 
kvartalsvis til Gribskov Kommune.

3. Kontakt til 150 individuelle virksomheder via deltagelse i netværk, foredrag, rådgivning mm. 
Afrapportering sker kvartalsvis til Gribskov Kommune.

4. Arbejde for at fastholde Gribskovs placering i toppen i Dansk Byggeris analyse (mest 
erhvervsvenlige kommune i Nordsjælland) og ikke mindst for at forbedre Gribskovs 
placering i DIs analyse af  erhvervsvenligheden blandt de danske kommuner. Dette sker i 
nært samarbejde med Gribskov kommune. 

5. Fortsætte med det nære samarbejde med Gribskov Jobcenter i tæt samspil med 
Arbejdsmarkedschefen. Tænke helhedsorienteret omkring beskæftigelse, rekruttering og 
kompetencer til erhvervslivet ift. bla. partnerskab med VEU Nordsjælland, Gribskov 
gymnasium og andre relevante uddannelsesinstitutioner.

6. Fortsætte arbejdet med at etablere, konsolidere og udvikle Nordsjællands Maritime Klynge 
via styregruppedeltagelse, fundraising og projektledelse. 

7. Bidrage til udviklingen af  Fishing Zealand og sikre synergi til øvrige erhvervsaktiviteter i 
Gribskov inden for fiskeri. Medvirke til at udbrede kendskab f.eks. via nyhedsbrev.

8. Bidrage til, at der handles lokalt.
9. Deltage i Gribskov Kommunes leverandørmøder.
10. Deltage i Gribskov Kommunes velkomstmøder for nye virksomheder i kommunen. 
11. Dele relevant viden om det lokale erhvervsliv.
12. Deltage i koordineringsmøder i regi af  Væksthus Hovedstaden og RH29 Erhvervsnetværk. 
13. Bidrage til lokalt kendskab til LAG/FLAG, samt bidrage til at at lokale virksomheder søger 

midlerne.
14. Bidrage til kendskab til Region Hovedstadens nye EU kontor og deres serviceydelser.
15. Strategisk plan for fremtidssikring fra og med 2018 i nær dialog med Gribskov kommune og 

ErhvervGribskov.  

Udgifterne til ovenstående dækkes af  det faste årlige tilskud. 



Bilag 2

Udviklingsprojekter der varetages af  Gribskov Erhvervscenter for Gribskov Kommune 

1/ 

TITEL: Udvikling af  Nordsjællands Maritime Klynge 

MÅL OG SUCCESKRITERIER: 

INDSATS:

SÆRLIG ØKONOMI: 75.000 kr. 

2 / 

TITEL: VIRKSOMHEDSKONSULENT - JOBCENTER

MÅL OG SUCCESKRITERIER:

INDSATS: 

650.000 kr 1.2.2017-1.2.2018.

3/

TITEL: Maritim Turisme

MÅL OG SUCCESKRITERIER: 

INDSATS: 

SÆRLIG ØKONOMI: 140.000




