
Vækstudvalgets strategiske indsatsområder 2015. 

Vækstudvalgets strategiske indsatsområder i 2015 bygges op omkring 7 søjler. Disse søjler vil være omdrejningspunktet for vækstindsatsen i Gribskov Kommune 
både på nationalt niveau (infrastruktur, vækstplaner), regionalt / tværkommunalt niveau (CoPENHAGEN, nationalparken, ”Kysten”), lokalt (TænkeTanken, 
indsatser under Bosætning og detailhandel). 

De 7 søjler er: 

Kysten som vækstdriver Greater CoPENHAGEN TænkeTanken Nationalparken Infrastruktur

Vækstudvalget vil forsat 
arbejde med kysten som 
vækstdriver i Gribskov 
Kommune. 

Der er i den forbindelse en 
række igangsat en række 
initiativer 

Vækstudvalget vil arbejde med 
den regionale vækstagenda via 
CoPENHAGEN. 

8 hovedspor - fælles
1: Branding
2: Modtageapparat
3: Investorportal
4: Kompetenceløft til detail- og
turismeerhverv
5: Charter om infrastruktur
6: Fødevareindsats
7: International House
8: Høring – ReVus, Den 
regionale vækst og 
udviklingsstrategi, særligt med 
fokus på et samspil med 
indsatsområderne i ReVus

Vækstudvalget vil arbejde med 
hvordan forslagene fra 
tænketanken Vækst:Gribskov 
bliver prioriteret og 
implementeret. Vækstudvalget 
vil give en tydelig 
tilbagemelding på dette. 

På nuværende tidspunkt er 
udvalgets overvejelse, at større 
og mere langsigtede strategiske
indsatser kan skrives ind i 
Udviklingsstrategien. 

Under forudsætning af at 
Nationalparken godkendes, vil 
Vækstudvalget have en 
koordinerende rolle i forhold til
at sikre en sammenhæng 
mellem Nationalparken og til 
de resterende strategier og 
tiltag.

Der vil være 4 forskellige spor:
1: Erhvervs- og Turisme
2: Naturpleje
3: Kulturhistorie
4: Landskabsværdier

Det er en af Vækstudvalgets 
opgaver at "...understøtte 
Byrådet i at arbejde med en 
fælles Nordsjællandsk 
vækstdagsorden med 
infrastruktur som vækstdriver".

I december 2014 kom analysen
af mobiliteten i Nordsjælland 
med påpegning af 3 
overordnede indsatsområder:
1. Færdiggørelse af 
Frederikssundsmotorvejen
2. Udvidelse af 
Hillerødmotorvejen
3. Forbedring af Kystbanen

Vækstudvalget vil i 2015 forsat
med afsæt i ovenstående 
arbejde med infrastruktur som 
et af de vækstfremmende tiltag.

Nordsjællands Maritime 
Klynge.

Dette initiativ har fokus en 
række af indsatsområder, bl.a. 
erhvervsudvikling, tiltrækning 
af erhvervsuddannelser samt 
turismemæssige tiltag. 

Supplement til ovenstående:
Nationale vækstplaner vedr.:
1: Digitalisering
2: Fødevarer
3: Turisme
4: Kreative erhverv
5: Vand, bio og miljø
6: Det blå Danmark

Fishing Zealand. 
Lystfiskeri projekt 
indeholdende erhverv- og 
turismesatsninger, socialindsats
rettet mod børn, yngelpleje af 
fiskeribestanden, vandpleje af 
specielt åløb samt forbedret 
tilgængelighed til 
fiskeriområderne. 



Bosætning som vækstdriver Vækst i lokal detailhandel

Vækstudvalget vil arbejde med 
et bredt perspektiv på 
bosætning i Gribskov 
Kommune.

Udvalget igangsatte i 2014 dels
udarbejdelsen af en 
bosætningsstrategi, dels et 
bosætningsstrategisk initiativ 
'Nybyggerne'. Med afsæt i 
disse vil Vækstudvalget i 2015 
arbejde videre med bosætning i
et bredt vækstmæssigt 
perspektiv.

Detailhandel er et vigtigt 
element i kommunens vækst og
borgernes daglige liv. 

Vækstudvalget vil derfor i 
2015 arbejde videre med 
mulighederne og 
udfordringerne, der er for 
vækst i den lokale detailhandel.

Dette arbejde vil udfolde sig i 
tæt samarbejde med Gribskov 
Erhvervscenter og 
erhvervsdirektør.


