
Afrapportering for 
Erhvervs- og Turismeudvalgets arbejde 2010-2013 

- med anbefalinger til videre strategiske indsatser 
på erhvervs- og turismeområdet

[ØU 21.10.2013]

Baggrund for udvalgets arbejde

Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) blev nedsat af Byrådet den 7. december 2010, som et § 
17, stk. 4-udvalg under Økonomiudvalget og Byrådet, med hele byrådsperioden 
funktionsperiode. 

Udvalget har haft tværgående opgaver af forberedende og rådgivende karakter i forhold til de 
stående udvalg, hvori indgår opgaver vedrørende erhverv og turisme. 

I det følgende forelægges en afrapportering for udvalgets arbejde i forhold til:
1. hvad udvalget har fået udrettet og hvad det har betydet, 
2. udvalgets erfaringer med måder at arbejde på som § 17, stk. 4-udvalg ift. 

erhvervslivet, 
3. udvalgets anbefalinger til kommunens videre strategiske indsatser på erhvervs- og 

turisme-området, samt
4. udvalgets anbefalinger til organisering af arbejdet fremadrettet.
5. opmærksomhedspunkter ift. faste udgifter relateret til erhverv og turisme

1. Strategisk retning og en lang række initiativer

Med udvalget er der gennemført en lang række initiativer i løbet af de fire år og sat strategisk 
retning for erhvervs- og turismeudviklingen i Gribskov Kommune for de kommende år. 

På det strategiske plan, har udvalget rådgivet fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet ift. 
koordinering af erhvervs- og turismerelaterede inputs til Planstrategi 2012, Kommuneplan 
2013-25, RUP 2012, Erhvervsplan for Helsinge, Temaudvalg "attraktiv kommune", placering af 
turistkontor i Gilleleje, informationskontor i Helsinge m.v., som samlet set har strategisk 
retning for kommunens erhvervs- og turismeudviklingen for de kommende år. 

En række lokale initiativer/projekter blevet understøttet via bevillinger (af ETUs egen ramme, 
såvel som den fælles investeringspulje for 2013 med Kultur- og Idrætsudvalget), og gennem 
konkrete samarbejder mellem kommunen og enkelt-virksomheder (fx Kulturhavn, Alleris, 
Kvickly, Netto, Linematic, Wisecon, Ecowind og Frederiksborggruppen). Og så er der søsat 
turistudviklingsprojekter og nye feriekoncepter med VisitNordsjælland, gennemført 
forundersøgelser til etablering af et erhvervshotel/vækstfabrik, understøttet klyngedannelser 
ift detailhandel (inkl. særlig turisme og landbrugsvinkel), byggeri&anlæg og hestebranchen og 
etableret Gribskov Erhvervspris 2013.

Organisatorisk har ETU spillet en helt central rolle i etablering af en lokal erhvervsstruktur med
netværksorganiseringen af de lokale erhvervsforeninger i Erhverv Gribskov og med 
etableringen af Gribskov Erhvervsråd. Desuden er den regionale énstrenget erhvervsservice 
blevet styrket med etablering af det tværkommunale nordsjællandske Iværksætterhus, og 
turismen i Nordsjælland er styrket med udvikling af destinationsselskabet VisitNordsjælland.

Også internt i organisationen er der sket en styrket organisering og tværgående koordinering 
omkring erhverv og turisme, politisk såvel som administrativt. Politisk, har ETU og 
Arbejdsmarkedsudvalget i 2012 og 2013 iværksat en række fælles initiativer, og ETU og Kultur-

Afrapportering for Gribskov Kommunes Erhvervs- og Turismeudvalg for perioden 2010-2013 side 1 af 4



og Idrætsudvalget har i 2013 håndteret en fælles investeringspulje på 4 mio. til lokale 
initiativer, og sammen med Plan- og miljøudvalget er der iværksat en række initiativer i til 
gavn for klimadagsordenen (klimamesse 2012, energikonference 2013, samt uddannelse 
håndværkere i starten af 2014). Administrativt, er der sket en styrket koordinering, særligt 
mellem arbejdsmarkedsområdet, det tekniske område og turisme-området, og med etablering 
af Gribskov Erhvervsservice er der skabt en mere klar indgang for virksomheder med en tæt 
kobling til myndighedsbehandling og anden virksomhedsrelevant kontakt på tværs i 
organisationen og til det politiske niveau og Gribskov Erhvervsråd. Desuden har ETU sammen 
med arbejdsmarkedsområdet, igangsat et storstilet internt kompetenceudviklingsprogram til 
styrkelse af den professionel erhvervsrettede service for knap 60 medarbejdere og ledere på 
tværs af organisationen.

Kommunikation om det vi gør og er ift. erhvervslivet, er væsentlig styrket siden 2010, bl.a. 
gennem virksomhedsbesøg, etablering af erhvervsportal på www.gribskov.dk/erhverv, 
udsendelse af elektronisk nyhedsbrev til et stort antal lokale virksomheder hver 2. uge,  
formulering af en markedsføringsstrategi i regi af Gribskov Erhvervsråd til udmøntning i 2014-
15 m.v. samt løbende refleksion og læring fra Dansk Industris og Dansk Byggeris årlige 
erhvervsklimaundersøgelser. 

Arbejdet omkring ETU bevirket, at der er skabt en større viden blandt alle aktører om til det 
lokale erhvervsliv og om hvordan erhvervslivet har det. Særligt omkring detailhandel, turisme, 
landbrug, og produktions- og fremstillingserhverv, de lokale erhvervsforeninger og de større 
virksomheder. Kommunens kendskab til erhvervs- og turismerelaterede samarbejdspartnere 
(herunder også de potentielle) lokalt og regionalt er desuden blevet væsentligt styrket, og det 
samme gælder evnen til at bringe potentielle samarbejdspartnere sammen. Kort sagt viden om
hvad vi med fordel kan arbejde videre med, hvordan og med hvem.

Med Byrådets etablering af ETU, er erhverv og turisme de seneste fire år tydeligvis kommet 
højt på dagsordenen politisk, administrativt såvel som lokalt, således at fokus blandt mange 
aktører er sat på at styrke Gribskov som en attraktiv erhvervs- og turistkommune. Etablering 
af ETU har således, udover at en række konkrete resultater, haft en vigtig signalværdi.

En positiv lokal erhvervsudvikling (sammenlignet med landets andre kommuner) indikerer at Byrådets 
styrkede erhvervssatsning har haft en effekt. [Kilder: *) Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse 2013 og 
**) Dansk Byggeris erhvervsklimaundersøgelse 2013.]

2. Nye måder at arbejde med erhvervslivet på er etableret

ETU afprøvet flere nye måder for Byrådet at arbejde på i forhold til erhvervslivet i Gribskov 
Kommune, sammenlignet med tidligere. 

Først og fremmest er der etableret en række platforme til tæt dialog mellem politikere, 
virksomheder og administrationen. Det gælder særligt med Gribskov Erhvervsråd, de 
kvartalsvise Formandsmøder hvor ETU har mødtes med erhvervsforenings-formændene og 
Dialogmøder i regi af erhvervsrådet hvor alle med interesse for kommunens erhvervsliv har 
haft mulighed for at mødes 2-3 gange årligt. Et forhold som foreningerne bag Erhverv Gribskov
og erhvervsrepræsentanterne i Gribskov Erhvervsråd har givet udtryk for meget stor 
tilfredshed med, og som der i princippet ikke er noget til hinder for kan videføres, uanset om 
opgaverne forankres fremadrettet i et eller flere stående udvalg.
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Positiv lokal erhvervsudvikling sammenlignet med landets andre kommuner
Ændring i andel af privat beskæftigelse (de seneste 3 år): 9 pladser op*
Andel af erhvervsarealer ift. samlet bygningsmasse (de seneste 3 år): 16 pladser op*
Udvikling i indpendling (det seneste år): 19 pladser op* 
Ændring i nyregistrerede virksomheder (de seneste 3 år): 41 pladser op*
Udvikling i antallet af virksomheder pr 1.000 indbyggere (1 år): 46 pladser op**



Udvalgets medlemmer tilskriver det at ETU har været et §17, stk. 4-udvalg, at der har været 
en god mulighed for fokuseret dialog og fordybelse omkring erhvervs- og turismerelaterede 
emner. Udvalgets møder har desuden som hovedregel været afholdt ude hos virksomheder - 
noget som også stående udvalg kan have nytte af fremover. Det har givet kendskab og 
personlig kontakt til de konkrete virksomheder og givet en anden dynamik på møderne end 
hvis de havde været afholdt på rådhuset. 

At ETU har refereret til ØU og BY har understreget det tværgående i udvalgets arbejde og 
lettet beslutningsgange ift. Økonomiudvalget, fordi ETUs anbefalinger alle er blevet tiltrådt her.
Men samtidig har det også betydet at der har været uklarhed ift. beslutningsgange ift. andre 
stående udvalg.

3. Anbefalinger til Byrådet om det videre erhvervsstrategiske arbejde

Kerneopgaver
ETU anbefaler at der i det videre arbejde fokuseres på følgende kerneopgaver til at sikre gode 
rammer for at fastholde eksisterende erhverv og turistattraktioner, tiltrække nye og skabe 
grundlag for iværksættere:

• Styrke den professionelle erhvervsrettet service – myndighedsbehandling, samarbejder 
og virksomhedssparring.

• Målrettet indsats for at tiltrække investeringer, nye virksomheder og events/oplevelser 
– langt sejt træk og markedsføring sammen med Gribskov Erhvervsråd, 
VisitNordsjælland og andre aktører, men også indtænke konkret i alle relevante 
projekter.

• Sikre god tilgængelighed – infrastruktur, arealer, udvidelsesmuligheder, 'erhvervshotel' 
og mangfoldighed af etableringsmuligheder.

• Sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft herunder også tilgængelighed til uddannelse og
arbejdsmarkedet for alle (også handicappede) / aktivere uudnyttet arbejdskraft.

• Fremme iværksætteri (fra tidligt stadie) inkl. evt. lokal 'iværksætter-uge' ála grøn uge. 
Desuden særligt fokus på socialøkonomiske virksomheder.

• Styrke klyngesamarbejder fx eksport, klima og sundhed med mål om at øge 
produktion/omsætning og skabe/tiltrække flere virksomheder til understøttelse af 
Byrådets overordnede strategiske.

• Følge lokale erhvervs- og turismerelaterede projekter der får kommunal støtte så der 
samles erfaring til videre strategiske tiltag.

• Koordinering af Gribskov Erhvervspris så den sammentænkes bedre ed LBR-priserne)
• Udarbejde høringssvar i forhold til andre aktører og myndigheder til fremme af de 

lokale og regionale erhvervs- og turismestrategiske målsætninger.
• Fortsat videnopbygning om erhvervslivet og hvordan det har det.

Politik- og strategiudvikling 
I løbet af byrådsperioden er der formuleret en række forskellige strategiske dokumenter på 
erhvervs- og turismeområdet. På erhvervsdelen er dette særligt sket på det lokale og regionale
niveau, mens det på turismedelen mere er sket på det Nordsjællandske niveau i regi af 
VistNordsjælland.

For tydelighedens skyld og fordi vi nu indtræder i en ny fase på området, anbefaler ETU at der 
den kommende tid fokuseres på at formulere en samlet tværgående erhvervsstrategi for 
Gribskov Kommune, der særligt kobler til uddannelse og beskæftigelse, kultur, 
oplevelsesøkonomi og socialområdet.

Samtidig anbefaler udvalget at der udarbejdes en egentlig turismestrategi for kommunen til at 
understøtte aktiviteter på det lokale niveau.
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Begge som led i at markere Gribskov som en attraktiv erhvervs- og turisme kommune og med 
kobling til vækstdagsordenen (lokalt, regionalt såvel som for Nordsjælland).

Dialog og samarbejde
ETU anbefaler at de etablerede platforme for dialog og samarbejde mellem erhvervslivet, 
politikere og administration fastholdes og videreudvikles. Det gælder særligt Gribskov 
Erhvervsråd, Formandsmøderne, Dialogmøderne og den daglige erhvervsrettede service.

Desuden anbefaler ETU at samarbejdet med andre aktører styrkes - f.eks. de største 
virksomheder, ikke-organiserede virksomheder, branche organisationer, faglige organisationer, 
kommuner mv. og at arbejdsdelingen i den enstrengede erhvervsservice fortsat tydeliggøres.

4. Udvalgets anbefalinger til administrativ og politisk organisering

For at bevare fokus på at skabe en attraktiv erhvervs- og turismevenlig kommune, er det 
kritisk at arbejdet forankres bredt politisk såvel som administrativt.
Administrativt, anbefales det at fastholde og styrke den netværksstruktur (hvor det er mange 
og ikke få der arbejder med erhvervsrettet service) der nu er etableret omkring Gribskov 
Erhvervsservice. Det er ligeledes afgørende at der er en tydelig ansvarsforankring til den 
øverste ledelse og tæt kobling til myndighedsbehandling og anden virksomhedsrelevant 
kontakt på tværs i organisationen og til det politiske niveau og Gribskov Erhvervsråd. 

Politisk, vil forankring af arbejdet i et §17, stk. 4 udvalg kunne sikre en bred politisk forankring
og kunne bygge videre på de gode erfaringer fra 2010-13, men det er vigtigt at sikre klare 
beslutningsgang ift. andre udvalg. Refererer udvalget til et eller flere fagudvalg vil det kunne 
betyde tungere beslutningsgange. Referere udvalget direkte til ØU understøttes det 
tværsektorielle i opgaverne og beslutningsgange ift. Økonomiudvalget optimeres. 

Forankring i et samlet stående udvalg vil kunne give større vægt til udvalget og udvidde 
udvalgets handlerum og beslutningskompetence. Det er dog vigtigt at sikre sammenhæng til 
andre udvalg og at dynamikken i udvalget fastholdes.

Fra arbejdsmarkedsområder bør der tilknyttes en ledelsesrepræsentant til evt. nyt udvalg 
uanset udvalgstype.

5. Opmærksomhed på faste erhvervs- og turismerelaterede udgifter

Der gøres opmærksom på at der i forbindelse med det nuværende ETU er tilknyttet en række  
faste udgifter til diverse kontingenter, info-standere m.v. som det er vigtigt at forankre 
fremover.
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