Bilag G1

Forretningsgrundlag
Baggrund
Vækst & Viden Helsingør A/S er oprettet den 17. december 2008 som et aktieselskab.
Bestyrelsen har besluttet at revurdere forretningsgrundlaget for Vækst & Viden.

Mission
Vækst & Viden Helsingør A/S er et samarbejde, der er etableret for at skabe vækst og udvikling i
Helsingør Kommune – og i den nordlige Øresundsregion. Vækst & Viden Helsingør skal udnytte de
synergier, der er ved at skabe et stærkere samspil mellem erhverv, turisme, kultur og handel.
Vækst & Viden Helsingør A/S skal samtidig være Helsingør Kommunes sparringspartner. Det gælder
ved udarbejdelsen af fremtidige politikker og de elementer af kommuneplanen, som er relevante for
organisationen.
Vækst & Viden Helsingør A/S er en handlingsorienteret udviklings- og driftsorganisation for erhverv,
turisme, kultur og detailhandel i Helsingør kommune samt i den nordlige Øresundsregion.

Vision
Vækst og Viden Helsingør A/S skal opfattes som den vigtigste aktør i Helsingør Kommune, der
sammen med Visit Nordsjælland arbejder for tværgående udvikling af erhverv, turisme, kultur og
detailhandel.
Vækst og Viden skal opfattes som den organisation, der både kan arbejde med kortsigtede konkrete
projekter, og som kan understøtte den langsigtede udvikling af området.

Opgavedeling mellem Helsingør Kommune og Vækst og Viden
Det er væsentligt, at der er en klar deling af opgaver mellem de forskellige aktører, særligt mellem
Helsingør Kommune og Vækst og Viden.
Helsingør Kommune varetager følgende opgaver vedr. erhvervsudviklingen m.v.:
•

•
•
•

Eksterne kontakter herunder fx:
o Bestyrelsesarbejde i Visit Nordsjælland
o Bestyrelsesarbejde i Erhverv.net
o Dialog med andre offentlige organer som fx Væksthuset og Copenhagen Capacity
Formulering af politikker
o Herunder inddrager Vækst og Viden, når det skønnes hensigtsmæssigt
Kontakt til politikere ud over bestyrelsen i Vækst og Viden
Udfærdigelse af udkast til kontrakter med Vækst og Viden

Vækst og Viden arbejder inden for følgende rammer:
•
•

For at sikre interessenters ejerskab til den fælles udvikling
Vækst og Viden Helsingør er en stærk udviklingsorganisation, der igangsætter og varetager

•
•
•
•
•
•

udviklingsprojekter og markedsføringsinitiativer i samarbejde med interessenterne
Arbejder for at potentialet for at skabe merværdi på tværs af de faglige områder udnyttes
Søger at tilvejebringe flere midler fra ekstern side
Medvirker i vejledning af virksomheder med en klart defineret rolle under One Stop
Er fødselshjælper eller tovholder på begivenheder i Helsingør kommune
Har en viden, der kan kvalificere interessenters ideer og projekter, så bestyrelsen
forelægges underbyggede beslutningsoplæg
Vækst og Viden har kompetencer til at arbejde på opgaver der realiseres indenfor den korte
tidshorisont, men skal også holde udsynet for at sikre arbejdet hen imod at realisere en ønsket
langsigtet udvikling. Der kan købes supplerende kompetencer ad hoc

Ud fra den deling af ansvaret skal Vækst og Viden udføre en række konkrete opgaver. Opgaverne
specificeres nærmere nedenfor.

Opgaver
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiltrække investeringer ved fundraising, kontakt til investorer etc.
Skabe udviklingsmuligheder og gode rammebetingelser for erhvervs- og detailhandelslivet i
Helsingør Kommune ved på evidensbaseret niveau at påpege mulige forbedringer.
Medvirke til at markedsføre erhvervsarealer med henblik på tiltrækning af virksomheder
Medvirke til en erhvervsmæssig udnyttelse af klimasatsning ved målrettet kontakt til
produktions- og vidensvirksomheder med fokus på klima og energi.
Understøtte etablering og udvikling af erhvervsklynger med lokale virksomheder.
Initiativer til fremme af Helsingør, Hornbæk, Espergærde og Ålsgårde som handelscentre
Medvirke til branding af Helsingør og den nordlige Øresundsregion som udviklingsområde og
attraktivt handelscentrum
Tiltrækning af nye attraktioner til Helsingør Kommune og den nordlige Øresundsregion på et
bredt udsnit af områder som oplevelsesindustri, uddannelsesakademier, éngangsevents, m.v.
Sikrer et stærkt samarbejde med Visit Nordsjælland, således at synergien mellem turisme og
øvrige erhverv kan udnyttes
Understøtter udviklingen af Kulturhavn Kronborg som et nationalt kendt brand
Understøtter netværk for virksomheder, herunder med inspirerende arrangementer for
ledere og medarbejdere

Praktisk
For at sikre en god forbindelse til de væsentligste samarbejdsparter er Helsingør Kommune og Visit
Nordsjælland indbudt som tilforordnede til alle bestyrelsesmøder.

Forretningsgrundlaget er gældende fra august 2011.

