
Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag – Erhvervs- og Turismeudvalget

Oversigt over forslag til budgetændringer

2017 2018 2019 2020
360 – Erhverv og turisme
1. Udtrædelse af Iværksætterhuset 250 250 250

2. Stoppe driften af infostandere 25 25 25 25

3. Afvikle tilskud til julebelysning 210 210 210 210

4. Medlemskab af REG LAB 30 30 30 30

5. Kulturnætter (Helsinge og Gilleleje) 100 100 100 100

Besparelsesforslag i alt 365 615 615 615
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Udvalg:
ETU

Nr: 1 Rammenr.: 
360

Rammenavn: 
Erhverv og turisme

Overskrift: Udtrædelse af Iværksætterhuset

Beskrivelse:
Udtrædelse af det tværkommunale samarbejde Iværksætterhuset. Iværksætterhuset udfører lokal
iværksættervejledning for at fremme iværksætteri og vækst i mindre og mellemstore 
virksomheder og er et led i den nationale en-strengede erhvervsservice. 9 ejerkommuner er 
udover Gribskov, Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Helsingør, Hillerød og 
Hørsholm.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Udtrædelse af Iværksætterhuset vil have den konsekvens, at Gribskov virksomheder / borgere 
mister muligheden for, at deltage i de udbudte start-up aktiviteter (heriblandt muligheden for, at 
deltage i arrangementerne i alle medlemskommunerne). Ligeledes vil udtrædelsen efter al 
sandsynlighed medføre en forringelse af adgangen til den specialiserede del af 
erhvervsfremmesystemet /Væksthusets ressourcer. Dette skyldes, at det er Væksthuset som i 
dag driver Iværksætterhuset, hvilket giver en synergi mellem de to enheder – og hvor det er 
muligt at trække på en lang række af ressourcer.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 250

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Besparelse 250 250 250

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 250 250 250
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Udvalg:
ETU

Nr: 2 Rammenr.: 
360

Rammenavn: 
Erhverv og turisme

Overskrift: Stoppe driften af infostandere

Beskrivelse:
At stoppe driften af de tre infostandere i Tisvildeleje, Gilleleje og Helsinge. 
Standerne er opstillet ifm EU-projektet ”Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland”, hvor 
der blev udviklet en helt ny digital platform til servicering af Nordsjællands ferie- og mødegæster. 
Standerne fungerer som et supplement til den eksisterende turismeinformation og sikrer, at 
turisterne altid har mulighed for at finde og modtage relevant information. Ligeledes som gratis 
hot-spot for gæster såvel som borgere.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Det vurderes, at tiden for infostanderne er ved at være passé, da et flertal af borgere og turister 
har mobil adgang via telefoner, tablets og/eller computere. 

Turister uden egen mobilforbindelse vil ikke længere have mulighed for, at kunne tilgå 
informationer omkring events, tilbud etc, som Visit Nordsjælland sørger for at opdatere. Ligeledes 
vil det gøre det vanskeligere, at tilgå de pakke-løsninger som Visit Nordsjælland udbyder på 
vegne af de lokale turisme-aktører.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 25

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Besparelse 25 25 25 25

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 25 25 25 25
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Udvalg:
ETU

Nr: 3 Rammenr.: 
360

Rammenavn: 
Erhverv og turisme

Overskrift:  Afvikle tilskud til julebelysning

Beskrivelse:
Afvikling af tilskud til julebelysning i Helsinge, Gilleleje, Græsted og Tisvilde.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Uden tilskud, er det tvivlsomt at erhvervsforeningerne har økonomi til selv at kunne rejse 
tilsvarende midler til julebelysning uden at skulle hæve medlemskontingenter.
Manglende julebelysning i handelsbyerne, vurderes at kunne få væsentlige negative økonomiske 
konsekvenser for handlen i juleperioden.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 210

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Besparelse 210 210 210 210

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 210 210 210 210
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Udvalg:
ETU

Nr: 4 Rammenr.: 
360

Rammenavn: 
Erhverv og turisme

Overskrift:  Medlemskab af REG LAB

Beskrivelse:
Opsigelse af medlemskabet af organisationen ”REG LAB”. 
Som medlem af REG LAB kan Gribskov Kommune frit benytte sig af en række af tilbud, der kan 
bidrage til at arbejde mere systematisk med strategier, konkrete tiltag og initiativer indenfor 
erhvervsudvikling heriblandt fokusanalyser, konferencer, nyhedsbreve, netværk og sparring.

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Medlemskabet af REG LAB har været del af en udvikling i retningen af en mere fokuseret 
videnopbygning, videndeling og netværksdannelse med andre centrale aktører, der også 
fremadrettet kan styrke de lokale erhvervsindsatser i en mere systematisk og strategisk retning. 
Worst case scenariet er, at viden om udviklingsmuligheder for såvel kommune som erhvervsliv 
går tabt, men skaden vurderes dog at være begrænset.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 30

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Besparelse 30 30 30 30

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 30 30 30 30
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Udvalg:
ETU

Nr: 5 Rammenr.: 
360

Rammenavn: 
Erhverv og turisme

Overskrift:  Kulturnætter

Beskrivelse:
Afvikling af tilskud til kulturnætter i Helsinge og Gilleleje

Evt. konsekvens på andre udvalg:    

Evt. konsekvens/effekt for borgerne:
Uden tilskud er det tvivlsomt, at erhvervsforeningerne har økonomi til selv at kunne rejse 
tilsvarende midler til afholdelse af kulturnætter uden at skulle hæve medlemskontingenter.

Manglende kulturnætter, vurderes at kunne få negativ økonomiske konsekvenser for handlen i 
perioden.

Opgavens nuværende budget (budget 2017 i 1.000 kr.): 100

Tal i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020
Besparelse 100 100 100 100

Evt. nødvendige 
investeringer

Evt. afledte 
konsekvenser for 
andre udvalg

Netto 100 100 100 100

6


