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BAGGRUND
Vækstudvalget er et § 17, stk. 4 udvalg, nedsat i denne byrådsperiode for at 
understøtte den politiske vækstdagsorden. Udvalget har til opgave at rådgive 
Økonomiudvalg og Byråd i forhold til lokale, regionale og nationale vækstdagsordner. 

Vækstudvalget skal særligt arbejde for at skabe oplevelser og erhvervsmuligheder, 
som grundlag for et godt og trygt familieliv. 

1. At skabe nye private arbejdspladser og virksomheder i en velfungerende 
infrastruktur. 

2. At passe særlig godt på de svage borgere. 
3. At give børn og unge en tryg opvækst og en god folkeskole. 
4. At understøtte Byrådet i at arbejde med en fælles Nordsjællandsk 

vækstdagsorden med infrastruktur som vækstdriver

Et nyt politisk temaudvalg har ikke på samme måde, som de faste udvalg en tydelig 
opgaveportefølge og ansvarsområde. Der er derfor behov for løbende at kommunikere
hvad udvalget arbejder med, de temaer som drøftes og de indsatser, som udvalget er 
med til at sætte i gang.

MÅLSÆTNING
Formålet med kommunikationsplanen er at styrke den eksterne kommunikation om 
udvalgets arbejde, så borgerne, erhvervsfolk og øvrige interessenter, kan følge med i 
hvad Vækstudvalget drøfter og eventuelt sætter i gang eller er med-igangsættere af. 

Kommunikationen skal desuden være med til at fremme dialog om udvalgte temaer 
samt indsamle input og ideer fra interessenterne.

KOMMUNIKATIONSKANALER
• Hjemmesiden Gribskov.dk
• Vækstudvalgets side på hjemmeside
• Pressemeddelelser til lokale,  regionale og landsdækkende medier
• Interview i lokal-radio og lokal-tv
• Blog om vækst v. formanden
• Læserbreve i Ugeposten skrevet af medlemmerne i Vækstudvalget
• Dialog med interessenterne – fx invitere til dialogmøder om udvalgte temaer
• Dialog om vækst via sociale medier – skrives og drives af medlemmerne i 

Vækstudvalget

KOMMUNIKATIONSINDSATSER
Indsatsen skal både rettet i mod at sikre mere presseomtale og mod at skabe 
synlighed og opmærksomhed gennem debat, dialog og netværkskommunikation.

Den lokale presse når i rimelig udstrækning ud til borgerne i kommunen. Især 
lokalavisen Ugeposten er meget læst i kommunen – dog i mindre udstrækning blandt 
de unge  - og amtsavisen har sine faste læsere.  De lokale netaviser har også fat en 
en rimelig stor læserskare. Men pressen arbejder efter sine egne kriterier og optager 
primært pressemeddelelser såfremt de har:

• Nyhedsværdi for borgerne
• Er konkrete – ikke proces eller ”snak om at gøre”
• Indeholder en god konflikt 



Pressemeddelelser skal derfor bruges når der reelt er tale om noget nyt og konkret 
som besluttes eller sættes i gang. 

Netværkskommunikation handler om personlig kontakt og personlige beretninger, som
spredes og deles i sociale netværk. Det er en effektiv måde at kommunikere, når man
ønsker at der skabes debat omkring et emne. Man har som afsender ikke fuld styring 
med kommunikationen, som i fx en pressemeddelelse, men det skaber omtale og 
omtale giver yderligere omtale og synlighed. For et netværkskommunikationen skal 
fungere, skal alle involverede gøre brug af deres netværk, fx via sociale medier og 
mundtligt i div. Fora.

Kommunikationskanaler Udføres af

Pressemeddelelser Alice Ballin i samråd med formanden

Nyheder på hjemmesiden Alice Ballin

Vækstudvalgets side på hjemmeside Opdateres af Alice Ballin 
- oplæg og indlæg fra medlemmerne af 
udvalget lægges på efter aftale

Interview i lokal-radio og lokal-tv Formanden eller anden fra udvalget 

Blog om vækst Formanden

Læserbreve i Ugeposten Alle medlemmer af udvalget

Dialog om vækst via sociale medier Alle medlemmer af udvalget

Dialogmøder med interessenterne Arrangeres i samarbejde mellem 
administrationen og udvalget

Interviews/indlæg i de lokale netaviser Formanden og andre fra udvalget  - 
kontakter selv redaktionerne

Andre Aktiviteter:
Stafet i lokalavis

Arrangeres i samarbejde mellem 
administrationen og udvalget

Konkrete presseaktiviteter 2015: (tilpasses og udvikles løbende)

Aktivitet Tidspunkt

Vækst i lokal detailhandel - 
pressemeddelelse: Handle lokalt kampagne
– evt inkl. stafet i lokalavisen eller andet

Februar

Nationalpark – februar svar fra ministeriet 
– udmelding omkring videre 

Februar

Resultatet af Tænketankens arbejde - 
pressen inviteres med i overleveringen den 
26.3 

marts

Greater Copenhagen – oplæg for VU - hvad
skal det bidrage med i GK



Fælles PM om nybyggerne

Bosætning som vækstdriver pmu

Kysten som vækstdriver

Infrastruktur

OPFØLGNING
Der følges op på de forskellige kommunikationstiltag mindst en gang årligt og tages 
stilling til evt. ny eller andre aktiviteter.


