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Evaluering af til Resultataftale 2014 mellem Erhvervs- og 
Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd
[ETU 01.12.2014]

Evaluering er angivet med blå farve. Sort farve er den oprindelige tekst i resultataftalen.

I Gribskov Kommune der skal være et sundt, dynamisk og levende erhvervsliv, der skaber aktivitet og arbejdspladser lokalt. 
Virksomheder 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. For at understøtte dette har Gribskov Byråd den 3.9.2012 
godkendt etablering af Gribskov Erhvervsråd. 

Gribskov Erhvervsråd har til hovedformål at:
Danne ramme for dialog mellem erhvervsliv, politikere og andre centrale aktører.�

Fremme samarbejder mellem erhvervsforeninger og/eller virksomheder og andre centrale aktører.�

Fremme samarbejder mellem erhvervslivet og kommunen der understøtter erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og �

beskæftigelsesmæssige indsatser.
At erhverv i en bred forstand bliver sat på dagsordnen i Gribskov Kommune.�

Af Resultataftale 2014 mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Gribskov Erhvervsråd fremgår 
konkrete resultatmål for Erhvervsrådets arbejde i  2014. 

Til resultataftalen er koblet Budget for Gribskov Erhvervsråd for  2014. Af budgettet fremgår et større 
økonomisk tilskud fra Erhvervs- og Turismeudvalget til understøttelse af udmøntning af Resultataftale 
2014.

Resultataftale 2014 tager sit udgangspunkt i Erhverv Gribskovs Visioner  & Strategi 2013 og 
understøtter samtidig Byrådets erhvervsstrategiske mål og initiativer i Planstrategi  2012.

Resultataftalen omfatter 3 indsatsområder:

IndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområde     1111::::    Etablering og bemanding af erhvervskontorEtablering og bemanding af erhvervskontorEtablering og bemanding af erhvervskontorEtablering og bemanding af erhvervskontor

Resultatmål der skal nås:
Afklaring af kontorets hovedopgaver og resultatmål for hhv. 2014 og 2015, samt forventede �

(overordnede) tiltag i 2016 og 2017
Afklaring af organisering og juridisk konstruktion�

Afklaring af lokalisering�

Afklaring af budget og finansiering for kontorets drift for hhv 2014 og 2015�

Formulering af jobprofil for kontorets ledelse og iværksættelse af rekruttering af denne�

Afklaring og iværksættelse af øvrig nødvendig rekruttering for  2014 og 2015 (igangsættes �

efter ledelse er tiltrådt)

Tovholder: administrationen v/ Gribskov Erhvervsservice indtil erhvervskontoret er bemandet til at  
overtage opgaven.

EvalueringEvalueringEvalueringEvaluering ::::
Centrets hovedopgaver, organisering, juridisk konstruktion, lokalisering og foreløbigt budget �

samt finansiering af dette er afklaret og rekrutteringsproces for ledelse er gennemført . Centret 
etableres som et aktieselskab i et partnerskab mellem Erhverv Gribskov og Gribskov  
Kommune.
Direktør forventes ansat inden udgangen af november 2014. �

Centret forventes at blive etableret 16. december 2014, dagen efter Byrådets forventede �

godkendelse af ejeraftale, vedtægter og udpegning af bestyrelsesmedlemmer fra Byrådets 
side.
Resultatmål for 2014 er ikke afklaret, fordi centret først forventes i drift start 2015. Resultatmål �

for 2015 udarbejdes af den nye bestyrelse start 2015, sammen med samt forventede 
(overordnede) tiltag i 2016 og 2017.
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IndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområde     2222::::    Kommunikation og markedsføringKommunikation og markedsføringKommunikation og markedsføringKommunikation og markedsføring

Resultatmål der skal nås:
Markedsføringskampagne tilrettelagt og igangsat for 2014-15 om Gribskov som attraktiv �

erhvervskommune ("Tæt på alt - også hinanden")
Afholdelse af 3 Formandsmøder og 1-2 Dialogmøder. �

Mindst 5 pressemeddelelser udsendt om rådets aktiviteter.�

Tovholder: 
Markedsføringskampagne: Erhverv Gribskov udarbejder forslag til drøftelse og finjustering i  �

Erhvervsrådet og endelig godkendelse i Erhvervs- og Turismeudvalget..
Udmøntning af markedsføringskampagne: administrationen v/ Gribskov Erhvervsservice indtil  �

erhvervskontoret er bemandet til at overtage opgaven.
Logistik omkring møder og pressemeddelelser: administrationen v/ Gribskov Erhvervsservice.�

EvalueringEvalueringEvalueringEvaluering ::::
Erhverv Gribskov har udarbejdet forslag til markedsføringskampagne . Af tidsmæssige �

årsager, grundet etablering af Erhvervscentret, har Erhvervsrådet besluttet at afvente videre 
finjustering til Erhvervscentret er i drift .
Af tidsmæssige årsager, grundet etablering af Erhvervscentret, er der ikke afholdt �

Formandsmøder og Dialogmøder i 2014.
Der er udsendt 4 pressemeddelelser og en 5. forventes udsendt i forbindelse med etablering �

af Gribskov Erhvervscenter

IndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområdeIndsatsområde     3333::::    Forskønnelse af erhvervsområder i HelsingeForskønnelse af erhvervsområder i HelsingeForskønnelse af erhvervsområder i HelsingeForskønnelse af erhvervsområder i Helsinge ,,,,    Gilleleje og GræstedGilleleje og GræstedGilleleje og GræstedGilleleje og Græsted

Resultatmål der skal nås:
Udarbejde forslag til handleplan om forskønnelse af udpegede erhvervsområde i Helsinge , �

Græsted og Gilleleje i tæt dialog med grundejere ,  virksomheder og de lokale foreninger. 
Forslagene skal koordineres med den fysiske planlægning for de enkelte områder .

Tovholder: Erhverv Gribskov.

EvalueringEvalueringEvalueringEvaluering ::::
Af tidsmæssige årsager, grundet etablering af Erhvervscentret, er indsatsområdet ikke �

realiseret, men ønskes gennemført i 2015.

Herudover deltager Gribskov Erhvervsråd i strategiudvikling på erhvervs - og turismeområderne på 
baggrund af initiativ for de relevante politiske udvalg , og understøtter implementering af disse.

EvalueringEvalueringEvalueringEvaluering
Inden udgangen af 2014 skal Erhvervsrådet forelægge en evaluering af Resultataftale 2014 til 
Erhvervs- og Turismeudvalget. Evalueringen offentliggøres desuden på Erhverv Gribskovs web-portal 
og via nyhedsbreve til medlemmer af Erhverv Gribskov.

Tovholder: administrationen v/ Gribskov Erhvervsservice.


