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1.   Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Det indstilles at dagsorden til mødet den 11. juni 2008 godkendes. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 11-06-2008 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Flemming Stig deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5061 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ETU 

 



 
 

 

Erhvervs- og Turismeudvalget - Dagsorden - 11. juni 2008 Side 5 af 18 

 

 

2.   Godkendelse af referat 

 

Indstilling 

Det indstilles at referat fra møde den 6. februar 2008 godkendes. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 11-06-2008 

Referatet blev godkendt. 

 

Flemming Stig deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 

  

Fraværende: 

Peter E. Nielsen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6037 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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3.   Ansøgning om støtte til foranalyse - Skagen Kultur- og     

Fritidscenter 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Kultur- og Fritidscenter søger om støtte på 125.000 kr. til at gennemføre en 

foranalyse af muligheder for at etablere nye overnatningsfaciliteter med tilhørende 

wellnessfaciliteter. Faciliteterne skal målrettes bevægelseshandicappede i 

tilknytning til centret. 

  

Undersøgelsen skal afdække: 

 kundegrundlaget i Danmark og det øvrige Norden  

 økonomien i projektet både i forhold til anlægsbudget og driftsbudgetter  

 kompetencebehov i forhold til driften  

Ansøgningen har været behandlet i Vækstforum Nordjylland, hvor der er givet 

afslag med henvisning til, at finansieringen ikke var på plads, herunder en eventuel 

finansiering fra Frederikshavn Kommune. Vækstforum Nordjylland er søgt om 

243.600 kr. 

 

Skagen Kultur- og Fritidscenter er en selvejende institution, der ikke modtager 

driftsstøtte fra Frederikshavn Kommune. Centrets indtægter stammer primært fra 

udlejning af idrætshallen og svømmehallen til lokale foreninger og lokale borgere. 

De nye faciliteter vil på lignende måde skulle drives på kommercielle vilkår. Skagen 

Kultur- og Fritidscenters juridiske status gør, at det ikke er udelukket fra en 

kommunal støtte i forhold til etableringen. 

 

Forvaltningen har i forhold til vurderingen af projektet lagt vægt på, at der er tale 

om en forundersøgelse og ikke selve etableringen. Forundersøgelsen vil i sig selv 

ikke være konkurrenceforvridende. Samtidig er der tale om et initiativ, der falder 

inden for rammerne af idéerne bag Skagen Kur- og Helse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Erhvervs- og Turismeudvalget bevilger 125.000 kr. til 

forundersøgelsen under forudsætning af, at der opnås den ansøgte støtte fra 

Vækstforum Nordjylland. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 11-06-2008 

Flemming Stig tiltrådte under behandlingen af punktet. 

Indstillingen blev tiltrådt. Udvalget forventer at modtage en afrapportering af 

forundersøgelsens resultater. 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen 

Bilag 

fornyet ansøgning om støtte til forprojekt - Skagen Kultur- og fritidscenter (dok.nr.465948/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1090 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: erni 

 Besl. komp: ETU 
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4.   Ansøgning om støtte til fortsættelse af 

helårsturismeprojektet "Naturen+" 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget har på møder den 11. april 2007 og den 29. august 

2007 behandlet sagen om Toppen af Danmark som super-helårsdestination – 

Helårsturismeprojekt ”Naturen+”, som drejer sig om udvikling af nye superhelårs-

destinationer. På mødet den 29. august 2007 bevilgede udvalget 227.080,- kr. i 

2008 til udvikling af projektet. 

  

Toppen af Danmark retter nu henvendelse om videreførelse af udviklingsprojektet i 

2009. I henvendelsen gør Toppen af Danmark opmærksom på, at selv om de er i 

fuld gang med en konceptudviklingsplan, som afsluttes i 2008 med en 

implementeringsplan frem mod 2015, er der allerede nu behov for en stillingtagen 

til udviklingsprojektets fortsættelse i 2009. 

  

Bestyrelsen for Toppen af Danmark bakker op om fortsættelse af 

udviklingsprojektet ”Naturen+”. 

  

Bestyrelsen for Toppen af Danmark fremsender således projektbeskrivelse og 

budgetoverslag for 2009 til behandling i de tre involverede kommuner 

Frederikshavn, Hjørring og Læsø med anmodning om accept og medfinansiering af 

projektets fortsættelse. 

I vedlagte bilag er beskrevet igangsatte aktiviteter mv. i konceptudviklingsfasen 

2008 samt forestående aktiviteter i den forestående implementeringsfase fra år 

2009 og fremover. 

  

Budgetoverslag 2009 

Toppen af Danmark har opstillet et budgetoverslag for 2009 til fortsat udvikling af 

projektet ”Naturen+” på 5.000.000,- kr., som bl.a. skal dække fortsat 

projektudvikling og implementering, igangsætning af initiativer samt effektmåling og 

opfølgning. 

  

Toppen af Danmark er i øjeblikket i færd med at afklare øvrige 

finansieringsmuligheder hos VisitDenmark, Region Nordjylland/Vækstforum, 

Arbejdsmarkedets Feriefond, erhvervsfinansiering mv. 

  

Konkret anmodes der om stillingtagen til medfinansiering fra Frederikshavn 

Kommune – og ligeså Hjørring og Læsø kommuner – på i alt 2.000.000,- kr. fordelt 

mellem kommunerne efter de tre kommuners indbyggertal. 

  

For Frederikshavn Kommunes vedkommende vil anmodningen om støtte for 2009 

anslået svare til ca. 955.000,- kr. 

 

 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3935 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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Det er forvaltningens vurdering, at udviklingsprojektet ”Naturen+” er et initiativ, som 

kan bidrage væsentligt til turismeudviklingen inden for Frederikshavn kommune og 

Vendsyssel og Læsø i øvrigt. 

Såfremt Erhvervs- og Turismeudvalget fortsat vurderer det væsentligt at bidrage 

økonomisk til udvikling og gennemførelse af projektet ”Naturen+” som ansøgt på 

anslået 955.000,- kr. i 2009 ses der to muligheder for finansiering, dels: 

  

 Erhvervs- og Turismeudvalgets egen økonomiske ramme, som i 2007 og i 

2008 har været/er på 1.000.000,-kr. pr. år 

 anmodning til byrådet om optagelse af økonomiske midler til projektet 

”Naturen+” på budget 2009 og fremover 

 

Indstilling 

Det indstilles at: 

  

         Udvalget principielt tilkendegiver opbakning til videre udvikling og 

gennemførelse af projektet ”Naturen+” 

         Udvalget drøfter og beslutter i hvilket omfang udvalget vil støtte projektet i 

2009 med de midler, som udvalget bliver stillet til rådighed fra 

Økonomiudvalget 

         Hvor vidt udvalget vil anbefale, at økonomisk støtte til projektets videreførelse 

indgår i den forestående budgetbehandling for 2009 og fremover 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 11-06-2008 

Udvalget tilkendegiver fortsat opbakning til videre udvikling af "Naturen+". 

Udvalget besluttede at anbefale, at økonomisk støtte til projektets videreførelse 

indgår i den forestående budgetbehandling for 2009 og fremover. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen 

 

Bilag 

Ansøgning om støtte til fortsættelse af helårsprojektet "Naturen+" (dok.nr.512871/08) 

Bilag - Helårsturisme i toppen af Danmark - 2009-2015 (dok.nr.512873/08) 
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5.   Ansøgning om støtte til udvikling af et nyt 

kommunikationsværktøj - Kanal Skagen, Kanal Frederikshavn 

og Kanal Sæby 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget blev tidligere på mødet den 5. december 2007 

præsenteret for et oplæg til en samlet offentlig og privat hjemmeside for hele 

Frederikshavn Kommune. 

 

På mødet den 5. december 2007 besluttede udvalget, at der arbejdes videre med 

et konkretiseret oplæg til udvikling, finansiering og drift af kommunikationsportalen. 

Udvalgets medlemmer gav desuden tilsagn om, at der findes bidragydere fra både 

erhvervs-, turisme- og handelsmæssig side. 

 

Efterfølgende er nu modtaget ansøgning om støtte til udvikling af et nyt 

kommunikationsværktøj for borgere, foreninger og virksomheder mv. i 

Frederikshavn Kommune – KANAL Skagen, KANAL Frederikshavn og KANAL 

Sæby (Kanalerne). 

  

Idégruppen bag udviklingsprojektet anfører blandt andet, at Kanalerne er tænkt 

som et stærkt kommunikationsmedie, der kan medvirke til, at Frederikshavn bliver 

synlig og dynamisk, og alle kommunens byer, borgere og erhvervsliv kan profilere 

sig, og oplysninger om dem kan hentes. Borgernes mulighed for at få dialog, 

nærvær og indflydelse bliver afgørende i konkurrencen om at tiltrække og fastholde 

viden, og dermed videreudvikle erhvervslivet. Frederikshavn kommune skal derfor 

være det bedste sted i Danmark på dette område. 

 

Kanalerne vil give alle grupper et stærkt redskab til for eksempel at: 

 

         Synliggøre udviklingen omkring den vedtagne erhvervsstrategi og andre 

strategier mv. 

         Skabe dialog med borgere mv. om tiltag som følger af disse strategier 

         Skabe mulighed for at synliggøre den mangfoldighed som Frederikshavn 

Kommune rummer 

         Synliggøre de specielle styrker som de forskellige byer har og som skal være 

med til at gøre Frederikshavn Kommune til det mest dynamiske og lokalt 

forankrede område i Danmark 

         Synliggøre og markedsføre muligheder for kommunens borgere, foreningsliv 

og virksomheder samt tiltrække ny arbejdskraft 

  

Udviklingsprojektets formål, organisering og ledelse 

Projektets formål er at udvikle en interaktiv kommunikationsplatform, som kan 

tilbyde ydelser og fordele i bred og almen forstand for byer, borgere, foreninger og 

virksomheder mv. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1162 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ETU 
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Udvikling af projektet vil ske i en organisationsform, der giver mulighed for, at der 

lovligt kan ydes støtte med offentlige midler således, at der ikke tilfalder 

enkeltpersoner eller virksomheder udbytte eller støtte via offentlige midler. 

  

”Kanalerne” vil blive organiseret i et selskab med deltagelse af erhvervsråd, 

erhvervsforeninger, turistforeninger og handelsstandsforeninger inden for 

kommunen samt de virksomheder, som ønsker at støtte projektet. 

  

Bestyrelse/styregruppe forventes sammensat således: 

3 til 6 medlemmer fra de involverede foreninger i Skagen, Frederikshavn og Sæby 

1 repræsentant fra Frederikshavn Kommune 

2 medlemmer fra idégruppen 

  

Styregruppen vælger en formand og har ansvaret for at ansætte/udlicitere opgaven 

til firmaer som kan løse denne. Formanden har det overordnede ansvar og holder 

tæt kontakt til styregruppens medlemmer, med hvem der løbende afholdes møder. 

  

Styregruppens opgaver bliver at afklare udviklingsprojektets indhold og ydelser, 

implementeringsplan, økonomi samt krav og forpligtelser for brugen af kanalerne. 

  

Udviklingsprojektets etablerings- og investeringsbudget samt finansiering 

Det samlede etablerings- og investeringsbudget angives i 2008 til 1.050.000,- kr. 

og i 2009 til 550.000,- kr. – I alt 1.600.000,- kr. 

  

Finansiering af projektet forventes samlet for 2008 og 2009 at ske ved idégruppens 

eget bidrag på 500.000,- kr., bidrag fra erhvervs-, turist- og handelsforeninger på 

450.000,- kr., støtte fra Erhvervs- og Turismeudvalget på 400.000,- kr. Endelig er 

idégruppen i færd med at ansøge Vækstforum om udviklingsstøtte på 250.000,- kr. 

  

Idégruppen ansøger således Erhvervs- og Turismeudvalget om støtte på 200.000,- 

kr. i 2008 samt 200.000,- kr. i 2009. 

  

Forvaltningen bemærker i fortsættelse af idégruppens tidligere forelæggelse af 

projektet for udvalget, at projektet fortsat er en interessant mulighed for at etablere 

en dynamisk kommunikationsplatform for borgere, foreninger, virksomheder mv. 

inden for og uden for Frederikshavn Kommune. 

  

Desuden bemærkes, at tildeling af støtte forudsætter, at der etableres et selskab, 

forening eller tilsvarende som en juridisk enhed. 

  

Da der af ansøgningen ikke fremgår oplysninger om fremtidigt driftsbudget 

anbefales det - såfremt udvalget beslutter at støtte projektet – at der i 

udviklingsfasen sker en tydelig afklaring af kanalernes ydelser, drift og økonomi. 
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Indstilling 

Det indstilles at 

         Erhvervs- og Turismeudvalget bevilger støtte på 200.000,- kr. i 2008, som 

finansieres af den økonomiske pulje, som udvalget har fået stillet til rådighed af 

Økonomiudvalgets økonomiske midler 

         Erhvervs- og Turismeudvalget principielt tilkendegiver tilsagn om støtte på 

200.000,- kr. i 2009 – under forbehold af, at udvalget får stillet tilstrækkelige 

økonomiske midler til rådighed fra Økonomiudvalget 

         Økonomisk støtte udmøntes efter dannelse af en juridisk enhed. 

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 11-06-2008 

Indstillingen blev tiltrådt. Støtte gives under forudsætning af tilstrækkelig bred 

tilslutning fra de respektive erhvervs-, turist- og handelsforeninger. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen 

 

Bilag 

Ansøgning om støtte til udvikling af et nyt kommikationsværktøj (dok.nr.520264/08) 
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6.   Forslag om igangsættelse af udviklingsprojekt med analyse 

af indkøbs- og kundemønstre 

 

Sagsfremstilling 

Udvalgsmedlem Ejvind Nielsen foreslår udvalget, at der igangsættes en 

udviklingsproces på handelsområdet i de største byer, hvor vi eventuelt i 

samarbejde med universitetet (og/eller anden ekstern assistance) får analyseret 

indkøbsmønstrene året igennem, hvor kunderne kommer fra mv., så vi fremover 

bedre kan målrette vores markedsføring i samarbejde med turistforeningerne. 

Forvaltningen bemærker, at initiativets intentioner om samarbejde er i 

overensstemmelse med de indgåede aftaler mellem handelsstandsforeningerne og 

Erhvervs- og Turismeudvalget. 

 

Indstilling 

Til udvalgets drøftelse og beslutning. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 11-06-2008 

Ejvind Nielsen begrundede forslaget med, at der er behov for en konkret og specifik 

analyse for kommunens lokale områder. 

Udvalget gav principiel tilslutning til at iværksætte en analyse. Egentlig beslutning 

om igangsætning forudsætter et nærmere beslutningsgrundlag indeholdende 

analysens formål, omfang og økonomi. De respektive foreninger udarbejder i 

samarbejde med Erhvervs- og direktionssekretariatet et beslutningsgrundlag til 

udvalgets senere stillingtagen. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5361 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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7.   Byrådets forslag til udviklingsstrategi - Orientering 

 

Sagsfremstilling 

Byrådet besluttede på møde den 28. maj 2008, at udsende vedlagte forslag til 

udviklingsstrategi til offentlig debat i 8 uger. 

Byrådet drøftede på visionsseminar i april måned 2007 en række udfordringer, der 

tegnede sig i den nye virkelighed, som Frederikshavn Kommune befinder sig i efter 

kommunesammenlægningen. Udfordringerne omhandlede erhvervsudvikling, 

bosætning, unge, voksne og 50+.    

Med udgangspunkt i disse udfordringer satte byrådet retning for kommunens 

fremtidige udvikling og formulerede en række ambitioner, som har særlig betydning 

i forhold til udfordringerne. 

Ambitionerne er nu samlet i vedlagte forslag til udviklingsstrategi, som fremlægges 

til offentlig debat. 

Desuden indgår ambitioner vedrørende børn, landdistrikter og Frederikshavn som 

vedvarende energiby i strategien.    

Med udgangspunkt i udviklingsstrategien skal Frederikshavn Kommune 

efterfølgende udarbejde en ny kommuneplan. Kommuneplanen skal understøtte de 

ambitioner, som fremgår af udviklingsstrategien, så ambitionerne kommer til udtryk 

på den måde, vi ønsker at benytte og udvikle vores byer, landområder og 

naturressourcer på. 

Forvaltningen bemærker, at byrådets forslag til udviklingsstrategi kan betragtes 

som den overordnede ramme og retning for den ønskede udvikling i de kommende 

år. Den kommende erhvervsudviklingsstrategi skal således betragtes som en 

konkretisering af udviklingsstrategien inden for det erhvervs- og turismemæssige 

område. 

  

 

Indstilling 

Til udvalgets orientering. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 11-06-2008 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen 

 

Bilag 

Forslag til Udviklingsstrategi - opdateret 22. maj 2008.pdf (dok.nr.520493/08) 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5362 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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8.   Økonomistatus juni 2008 

 

Sagsfremstilling 

På sit møde den 20. februar 2008 besluttede Økonomiudvalget at stille en 

økonomisk ramme på 1.000.000 kr. til rådighed for Erhvervs- og Turismeudvalget 

for 2008. 

  

Inden for denne ramme er der i 2008 anvendt 87.673 kr. til afvikling af 

erhvervskonferencerne i Skagen, Sæby og den afsluttende samlede konference. 

Udgifterne er afholdt indenfor rammerne af Erhvervs- og Turismeudvalgets 

beslutning på mødet den 29. august 2007. 

  

Inden dagens møde er der 991.327 kr. til rådighed for resten af 2008.  

Til dagens møde foreligger der ansøgninger for i alt 325.000 kr. fordelt med 

 200.000 kr. til Kanal Frederikshavn i 2008  

 125.000 kr. til Skagen Kultur- og Fritidscenter  

Beslutter Erhvervs- og Turismeudvalget at imødekomme ansøgningerne, vil der 

herefter være 666.327 kr. tilbage. 

   

 

Indstilling 

Det indstilles, at Erhvervs- og Turismeudvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 11-06-2008 

På mødet forelå opdateret økonomistatus. 

 

De aktuelle - og korrekte - tal er: 

I 2008 er der anvendt 169.185 kr. til afvikling af erhvervskonferencer. Inden dagens 

møde er der 830.815 kr. til rådighed for resten af 2008. Efter beslutning om støtte til 

dagsordenens punkt 3 og punkt 4 for i alt 325.000 kr. er der herefter 505.815 kr. til 

rådighed. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1312 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: erni 

 Besl. komp: ETU 
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9.   Gensidig orientering 

 

Sagsfremstilling 

Udvalgets medlemmer har under dette punkt mulighed for at orientere om særlige 

mærkesager, nye initiativer samt drøfte ideer til udvalgets fremtidige udfordringer 

og indsatsområder. 

 

Indstilling 

Det indstilles at udvalgets medlemmer orienterer og drøfter ideerne med hinanden. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 11-06-2008 

Ejvind Nielsen omdelte materiale vedrørende igangsat projekt om seniorudvikling i 

private og offentlige virksomheder med henblik på at fastholde seniorer i 

virksomhederne på den rigtige måde. Projektet, som er igangsat i samarbejde med 

Kursuscentrer, Frederikshavn Handelsskole, forventes at få 500-600 deltagere. 

 

Ole Kildeby orienterede om, at der nu er udsendt gedigent og omfattende program 

for Tordenskioldsdagene den 27.-29. juni. Der opfordredes til opbakning om 

arrangementet. 

 

Jan Rohlen orienterede om, at der afholdes Open by Night i Sæby den 27. juni. 

  

  

Fraværende: 

Peter E. Nielsen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5071 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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10.   Oplæg til erhvervsudviklingsstrategi 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede i 2007 at igangsætte et arbejde med 

tilvejebringelse af en lokal erhvervsudviklingsstrategi for de kommende år. 

  

Som et led i dette arbejde blev der i perioden oktober 2007 – januar 2008 afholdt 

tre erhvervskonferencer med repræsentanter for virksomheder i henholdsvis 

Skagen-, Sæby- og Frederikshavnområdet, hvor virksomhedsrepræsentanterne fik 

mulighed for at pege på og drøfte deres syn på udfordringer, muligheder og ideer til 

fortsat erhvervsudvikling. 

  

Disse tre erhvervskonferencer blev efterfulgt af en fjerde samlet 

erhvervskonference for alle deltagerne på de tidligere tre afholdte konferencer. På 

denne fjerde konference blev hovedresultaterne fra de tidligere konferencer 

bearbejdet og prioriteret med hensyn til de væsentligste udfordringer, ambitioner og 

indsatser for de kommende års erhvervsmæssige udvikling. Resultaterne af 

konferencerne blev som afslutning på den fjerde konference overdraget til 

Erhvervs- og Turismeudvalget i form af 11 ”plakater” med 

virksomhedsrepræsentanternes råd til en kommende erhvervsudviklingsstrategi. 

  

Forvaltningen har efterfølgende med baggrund i konferencernes resultater udformet 

et udkast til indhold i en udviklingsstrategi bestående af tre dele: 

       oplæg om strategi 

       oplæg om handlemuligheder/indsatsområder/ideer 

       oplæg om statistisk baggrundsmateriale ”Sådan ser vi ud” 

  

I overensstemmelse med udvalgets kommissorium - hvor Erhvervs- og 

Turismeudvalget skal bidrage til byrådets politik- og strategiformulering i forhold til 

den lokale erhvervs- og turistpolitiske dagsorden - forelægges det 

vedlagte materiale med henblik på udvalgets involvering og drøftelse af 

elementerne i en erhvervsudviklingsstrategi for de kommende år. 

  

På mødet den 11. juni 2008 forelægges oplæg til drøftelse inden for hvert af de 

overordnede temaer Virksomhedsudvikling, Arbejdskraft, Oplevelsesøkonomi og 

Verden som handelsplads – med henblik på valg, prioritering og kvalificering af 

kommende erhvervsudviklingsstrategi og handleplan. 

  

Indstilling 

Det indstilles at: 

 udvalget drøfter og prioriterer elementerne i den kommende 
erhvervsudviklingsstrategi på baggrund af vedlagte oplæg  

 forvaltningen på baggrund af udvalgets drøftelser og beslutninger udfærdiger 
endeligt forslag til erhvervsudviklingsstrategi til behandling på udvalgets næste 
møde 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4034 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: tibr 

 Besl. komp: ETU 
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Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 11-06-2008 

Erhvervs- og direktionssekretariatet forelagde oplæg til drøftelse, kvalificering  og 

prioritering inden for de fire temaer: Arbejdskraft, Virksomhedsudvikling, 

Oplevelsesøkonomi og Verden som handelsplads. Oplæg fra mødet vedlægges 

referatet. 

Udvalget drøftede og tilkendegav en række bemærkninger til de fremlagte 

delelementer i en udviklingsstrategi. 

På baggrund af udvalgets bemærkninger viderebearbejder Erhvervs- og 

direktionssekretariatet udkastene til et egentligt forslag til udviklingsstrategi, som 

forelægges på udvalgets kommende møde. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen 

 

Bilag 

Oplæg erhvervsudviklingsstrategi - Arbejdskraft (dok.nr.523188/08) 

Oplæg erhvervsudviklingsstrategi - Oplevelsesøkonomi (dok.nr.523197/08) 

Oplæg erhvervsudviklingsstrategi - Verden som handelsplads (dok.nr.523192/08) 

Oplæg erhvervsudviklingsstrategi - Virksomhedsudvikling (dok.nr.523193/08) 

pdf Sådan Ser vi ud - statistisk baggrundsmateriale (dok.nr.520948/08) 

pdf udkast til erhvervsudviklingsstrateg.  (dok.nr.520945/08) 

pdf Udkast til Handlingsplan  (dok.nr.520950/08) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Erik Sørensen 
   

    

Ejvind Nielsen 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Lars Brandt 
   

      

Arne Ugilt 
   

 

      

Allan Kastor Andersen 
   

      

Brian Pedersen 
   

      

Jan Rohlen 
   

      

Kaj Christiansen 
   

      

Ulla Mosich 
   

 

      

Ole Kildeby 
   

      

Hans Jørgen Kaptain 
   

      

Flemming Stig 
   

      

A. Neil Jacobsen 
   

      

Cai Møller 
   

 

 
 


