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1. Kommunens udfordringer, muligheder og mål med strategiplan

Udfordringer

Gribskov Kommune oplever i disse år 2 tendenser:

På den ene side sker der på befolkningsområdet en samlet lille nettotilvækst. Og også indenfor et 

vigtigt udviklingsområde som turisme stiger antallet af gæster. Samlet set er der ikke tale om 

markante stigninger, men det er på den anden side ikke samme negative vækstrate ifht. turisme 

som befolkningsudvikling, som yderområderne generelt oplever. 

Den anden tendens er klart yderområdernes udfordring og kobler sig til, at der i stigende grad sker 

ændringer i befolkningssammensætningen i kommunen. Der bliver færre børn og unge og flere 

ældre hvilket øger presset på serviceniveauet, eksempelvis med lukning eller sammenlægning af 

daginstitutioner og skoler som følge. Samtidigt er mange borgere uden for arbejdsmarkedet og 

erhvervslivet er præget af sæsonudsving med en sæsonbetonet arbejdsløshed som resultaat. En 

aktiv fiskerihavn som Gilleleje Havn er presset på økonomien og fiskeriet er udfordret, og 

landbruget og det øvrige erhvervsliv er under store omlægninger.

Andre hovedudfordringer er: faldende biodiveristet, øget CO2-udledning, øgede mængder 

regnvand, samt pres på landskaber og naturområder.

Gribskov Kommune har mange små lokalsamfund, store sommerhusområder, meget åbent land, 

naturområder, kulturværdier og en lang kyststrækning. Kommunen arbejder på flere fronter på at 

udnytte disse stedbundne potentialer; både i relation til bosætning, erhvervsudvikling og turisme. 

Og med Udviklingsstrategi 2015 (planstrategi), der pt er under udarbejdelse og ventes vedtaget 

ultimo 2015, er det er øget strategisk fokus på at skabe kvalitativ vækst og arbejdspladser, bla. ved 

at styrke de stedbundne potentialer. Ligeledes har Byrådet nedsat et §17, stk 4-udvalg for hele 

byrådsperioden, Vækstudvalget, som har til opgave at formulere og styrke den lokale 

vækstdagsorden, bla. på baggrund af den til formålet etablerede uafhængige Tænketanken - 

Vækst: Gribskov, som har til opgave at komme med ideer til hvilke former for vækst der bør 

understøttes i Gribskov Kommune og forslag til hvordan.

Vores kyststrækning er lang. Men nedslidt. Både når det gælder de naturgivne forhold, 

kystsikringsanlæg og faciliteter/støttepunkter. Samtidigt har kommunen en række kystbyer, hvor 

udviklingen er begrænset eller ikke-eksisterende, og hvor der mangler er en tydelig kobling til 

baglandet.

På den baggrund har Gribskov Kommune er særlig udfordring med at få de stedbundne potentialer

til at spille en bedre rolle i den kommunale udvikling. Her er en bedre sammenhæng mellem 

landområdet, bysamfund og kysten vigtige elementer.

Kommunens mange små lokalsamfund mærker et stigende pres som følge af centraliseringen af 

servicetilbud – særligt den gennemførte skolestruktur, hvor flere skoler blev fødeskoler til de 3 

større byers skoler. Som konsekvens heraf flyttes en stor del af fritidslivet hos de ældste af 

skolebørnene hen til byen, hvor skolen er placeret. Det giver en negativ indvirkning i 

lokalområderne, særligt for de frivillige foreningers tilbud. 



Muligheder 

Gribskov Kommune har med sin særlige beliggenhed tæt på København, skov, strand og de to store

søer mulighed for at videreudvikle sig til noget særligt. Men det forudsætter en langt mere 

fokuseret indsats end hidtil. Det gælder både i relation til bosætning, erhvervsliv og turisme, hvor 

kommunen, qua den relativt korte afstand til hovedstadsområdet og de mange kultur- og 

naturgivne kvaliteter, har potentiale for bedre at udnytte større konkurrencefordele og 

vækstmuligheder. 

Gribskov Kommune har en sammenhængende kyststrækning, hvor offentligheden (i modsætning 

til mange andre steder i landet) fortsat har mulighed for at færdes. Kysten ”brydes” af kystbyerne 

Tisvilde og Gilleleje med tilhørende havn, der adskiller sig fra andre havne i regionen ved fortsat at 

være en aktiv fiskeri- og erhvervshavn, og indrammes at et bredt sommerhusbælte langs kysten. 

Traditionelt har kysten og baglandet med de to store søer og skovområdet Gribskov og det 

mellemliggende landområde og småbyer været benyttet at store tænkere og kongehuset; en 

tradition som fortsætter. Den første kystturisme og badehoteller i Danmark har sit udspring i 

Nordkysten. Nordkysten og det tilhørende bagland er noget særligt, med særlig kultur- og naturarv

som har stort uudnyttet potentiale som et afsæt for en videre udvikling der kan imødekomme 

kommunens udfordringer.

Kommunen har flere aktive lokalsamfund med mange aktive borgere med stærke iværksætter- og 

entreprenørevner, der arbejder med udviklingen af samfundene i tæt samspil med kommunen. Der

ligger et potentiale i at udnytte dette samspil til endnu mere og med en større grad af strategisk 

kobling mellem de enkelte lokalsamfund, landområdet og kystområdet. 

Eksempelvis bør Gribskov Kommune være mere på forkant med at udnytte turismepotentialet 

bedre. Udfordringen er, at der i Gribskov Kommune (og Nordsjælland som et hele) er fremgang i 

antallet af turister, men at der i Gribskov Kommune ikke er tilstrækkeligt med muligheder for 

turismeforbrug, eksempelvis ift overnatningsmuligheder og oplevelser, hvilket giver et uudnyttet 

potentiale. Ligesom der er store erhvervs- og oplevelsesmæssige potentialer i at fremme lokalt 

produceret fødevarer, både fra landområdet, gårdbutikker men også udvikling af produkter fra 

havet (fisk, tang, muslinger).

Et strategisk fokus på at binde landområdet, landsbyer og lokalsamfund samt kysten bedre 

sammen i en samlet strategiplan, kan være det element, der gør, at Gribskov Kommune styrker sin 

position som yderområde på forkant.

Målsætning

2030-strategiplanen skal være med til at give inspiration til ny praksis og planlægning for 

anvendelsen af kysten og det tilhørende bagland i Gribskov Kommune, så vi mere strategisk kan 

udvikle kystområdet og binde det godt sammen med baglandet, herunder også kobling til Esrum 

Sø, Arresø og de store skovområder og evt. kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det 

skal ske ved, at vi mere fokuseret adresserer de konkrete udfordringer i kommunen og styrker de 

stedbundne potentialer.

2030-strategiplanen skal bidrage til at kulturarv, natur og landskab forbindes med det daglige liv i 

kystbyerne, mindre lokalsamfund, sommerhusområder, landområdet og kysten i respekt for de 

stedbundne potentialer og adressere de lokale udfordringer. Kysten og baglandet skal kobles 

bedre, så der bliver skabt en stærkere sammenhængskraft og funktionssynergier som kan være 



dynamo i den fremtidige udvikling.

Arbejdet ses bl.a. at omfatte 

• En beskrivelse af kysten (og dets bagland) og de særlige værdier og stedsspecifikke 

potentialer, herunder også pege på, hvilke områder der er sårbare for udvikling. 

• Formulering af langsigtet vision for kystområdets og baglandets udvikling, og mål for den 

langsigtede planlægning (benyttelse/beskyttelse).

• Udvikling, afprøvning og udbredelse af konkrete initiativer i praksis.

Arbejdet vil bygge på fem hovedprincipper:

• Klare formål og ønskede resultater og effekter: Tidligt i processen finjusteres de 

overordnede målsætninger med strategiplanarbejdet og de ønskede resultater og effekter 

af arbejdet i tæt samspil med udvalgte nøgleaktører. 

• Samarbejde: Strategiplanen og de bagvedliggende analyser udvikles i et tæt og løbende 

samspil med de relevante eksterne og interne aktører, bla. på en workshop i løbet af 

analysefasen.

• Koordinering med relevante igangværende projekter og strategier (se afsnit 4)

• Afprøvning i praksis: Sideløbende udvikles og afprøves - afhængig af muligheder og behov - 

ideer i praksis , så vi kan se om de 'holder' til en større opskallering.

• Udveksle/udvikle viden og erfaringer ift. metoder og tilgange med andre kommuner.

2. Organisering

Projektorganisationen:

• Politisk forankres strategiplanarbejdet i Byrådet og Økonomiudvalget. Plan- og 

Miljøudvalget vil være arbejdsudvalg, og få til opgave at samle og koordinere med andre 

relevante politisk udvalg i kommunen, inden endelige drøftelser og vedtagelse i 

Økonomiudvalget og Byrådet. Særligt vil der være samspil med fire andre politisk udvalg:  

Vækstudvalget (§ 17, stk. 4-udvalg nedsat for hele byrådsperioden), Erhvervs- og 

Turismeudvalget, Teknisk Udvalg og Kultur- og Idrætsudvalget.

• Administrativt vil strategi-arbejdet blive projektorganiseret, med en projektleder fra Center 

for Teknik og Erhverv og deltagere fra centret og andre dele af organisationen; eksempelvis 

Center for Strategi og Ledelse, Center for Kultur, Fritid & Turisme og Center for 

Arbejdsmarked. Andre centre vil blive inddraget efter behov.

Planstrategisk Forum vil være styregruppe for projektet (et forum af relevante chefer og 

direktører der har til opgave sikrer koordinering mellem plan-relevante initiativer på tværs 

af organisationen og fungerer som styregruppe for flere større projekter.

Aktører

Arbejdet vil blive gennemført i tæt samspil med relevante eksterne nøgleaktører. Dels i forbindelse 

med analyserne, dels i udarbejde af strategiplanforslaget, og i forbindelse med udvikling og 

afprøvning i praksis.

De nærmere roller og forventninger til samspil vil blive afklaret og tilrettelagt på baggrund af en 

aktøranalyse, dialog i Plan- og Miljøudvalget og dialog med nøgleaktørerne.  

Følgende aktører kan dog allerede nu udpeges:



• LAG/FLAG - Halsnæs-Gribskov

• Dialogforum for Lokalsamfund (fast dialogforum mellem kommunen (politiker og 

administration) og repræsentanter fra kommunens lokalforeninger/borgerforeninger)

• Det Grønne Dialogforum (fast dialogforum mellem kommunen (politiker og administration) 

og repræsentanter fra kommunens 'grønne' interessenter)

• Gribskov Erhvervsråd (fast dialogforum mellem kommunen (politiker og administration) og 

repræsentanter fra kommunens erhvervsliv)

• Nordsjællands Landboforening (NOLA) og erhvervsforeningen Gribskov Landbrug

• Gilleleje Havn/Gilleleje Fiskeriforening

• Erhverv Gribskov (sammenslutning af kommunens erhvervsforeninger)

• Gribskov Erhvervscenter

• Visit Nordsjælland

Kontaktperson:

Dorethe Pedersen

Chef for Center for Teknik og Erhverv

Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

Telefon: 72 49 68 32

dpede@gribskov.dk

3. Økonomi
Projektet forventes at kunne gennemføres indenfor et samlet budget på 1 mio. kr, fordelt på:

500.000 kr til ekstern rådgivning til analyser (inkl. udgifter til datakøb), facilitering af samspil

med eksterne og idéudvikling i praksis, samt oplæg til strategiplanforslag

250.000 kr til arbejdstid fra kommunens medarbejdere

150.000 kr til materialer, kommunikation, workshops ol. 

100.000 kr til udvikling og afvikling af implementerings ideer i praksis (pilotprojekter)

Med vedtagelsen af Budgetaftale 2015 – 2018 er der afsat 2. mio. kr. i budgetperioden til 

Kystprogram. Midlerne til kommunens medfinancieringsandel af strategi-arbejdet og start-

implementering heraf forventes at kunne finansieres heraf. Den konkrete bevilling til projektet 

forventes at blive forelagt til formel politisk stillingtagen i februar-marts 2015.

Desuden kan det oplyses, at der i forbindelse med Budgetaftale 2015-2018 tillige er afsat midler 

(hhv. 7 mio. kr i 2017 og 8. mio. kr i 2018), der vil kunne anvendes i forbindelse med 

implementering af strategiplanen i praksis.

4. Sammenhæng med kommunens øvrige strategi- og planlægningsprocesser
Den kommende strategiplan vil blive udarbejdet med udgangspunkt i de temaer der udvælges som

fokus i Udviklingsstrategi 2015 (planstrategi) i løbet af 2. kvartal 2015 og i tæt samspil med øvrige 

delstrategier der samtidig er under udarbejdelse, særligt nye erhvervsstrategi, ny turismestrategi 

og ny bosætningsstrategi, samt ny strategisk plan for udvikling af kystbyen Gilleleje (der alle ventes 

vedtaget inden udgangen af 2015), samt med Vækstudvalgets arbejde om at formulere og styrke 

den lokale vækstdagsorden. 

Hermed vil 2030-strategiplanen komme til at spille en central rolle ift til at understøtte 

implementering af de øvrige strategier fx ved at fungere som inspirerende bindeled mellem 



strategierne og den kommende kommuneplanrevision, og til afprøvning af ideer i praksis, og 

dermed bidage til at adressere de udfordringer der er i kommunen.

Herudover vil strategiplanarbejdet foregå i tæt samspil med en række andre igangværende 

projekter og programmer, særligt ift det strategiske og analytiske videngrundlag:

• Kystprogrammet (som skal sikre og udvikle kysten i de kommende år gennem 

naturgenopretning, sikring og udvikling af kysten), 

• VisitNordsjællands potentialeplaner for kystbyerne Gilleleje og Tisvildeleje

• Fokuseret landskabsplanlægning for hele kommunen, inkl. landskabskarakteranalyse.

• LAG/FLAG

• og evt. Nationalpark Kongernes Nordsjælland, såfremt den etableres.

5. Foreløbig overordnet Tidsplan

Februar/marts 2015:

• Udarbejdelse af oplæg til politisk behandling igangsættelse af projektet  i regi af 

Styregruppen (Planstrategisk Forum).

• Politisk igangsættelse af projektet, inkl. godkendelse af foreløbig tidsplan og bevilling af 

midler til projektet.

• Etablering af administrativ projektgruppe.

2. kvartal 2015:

• Finjustering af projektkommissorium, gennemførsel af interessentanalyse og afklaring af 

roller og samspil med eksterne aktører, udarbejdelse af kommunikationsplan mv. i tæt 

samspil med udvalgte nøgleaktører. 

• Udarbejde kriterier for udbud for rådgiveropgaven og udvælgelse af ekstern rådgiver i 

dialog med projektsekretariatet for Yderområder på forkant.

3. og 4. kvartal 2015 samt 1. kvartal 2016: Gennemførsel af analyser i tæt samspil med aktører, 

herunder afholdelse af workshop.

1. og 2. kvartal 2016: Udarbejdelse af strategi-forslag i tæt samspil med aktører og relevante 

politiske udvalg, samt udvikling og afprøvning af ideer i praksis.

3. kvartal 2016: Politisk behandling og offentlig fremlæggelse af strategiforslag

4. kvartal 2016: Endelig vedtagelse af strategiplanen


