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1.   Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Det indstilles at dagsorden til mødet den 13. august 2008 godkendes. 

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 13-08-2008 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

Ejvind Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen, Flemming Stig, Lars Brandt, A. Neil Jacobsen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5061 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ETU 
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2.   Godkendelse af referat 

 

Indstilling 

Det indstilles at referat fra møde den 11. juni 2008 godkendes. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 13-08-2008 

Referatet blev godkendt. 

  

Ejvind Nielsen deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen, Flemming Stig, Lars Brandt, A. Neil Jacobsen 

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6037 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: ETU 
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3.   Genoptagelse af ansøgning om støtte til udvikling af nyt 

kommunikationsmedie "Kanalerne" 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2008 at bevilge 

støtte på 200.000 kr. i 2008 og principielt tilsagn om støtte på 200.000 kr. i 2009 til 

udvikling af kommunikationsmedie ”Kanalerne” Skagen, Frederikshavn og Sæby – 

under forudsætning af, at initiativtagerne opnår tilstrækkelig bred tilslutning fra de 

respektive erhvervs-, turist- og handelsforeninger. 

  

I overensstemmelse med udvalgets beslutning har idegruppen bag ”Kanalerne” 

arbejdet videre med hensyn til at sikre bredest mulig tilslutning til 

udviklingsprojektet. 

  

I vedlagte brev af 21. juli 2008 konstaterer idegruppen, at det ikke har været muligt 

at skaffe den af Erhvervs- og Turismeudvalget efterlyste brede opbakning til 

”Kanalerne”. 

  

Idegruppen anfører bl.a., at de er blevet mødt med stor forståelse, idet alle på en 

eller anden måde har kunnet se perspektiverne og mulighederne. – Imidlertid er det 

kun de tre foreninger i Frederikshavn, som har givet tilsagn om økonomisk støtte til 

projektet. Sæby Turistforening og Sæby Erhvervsforening har afslået økonomisk 

støtte til projektet, og der er ikke sket endelig tilbagemelding fra Sæby 

Handelsstandsforening. De tre foreninger i Skagen har bedt om endnu en 

fremvisning af projektet i september måned. 

  

På den baggrund konkluderer idegruppen, at ”Kanalerne” pt. ikke kan udvikles som 

et fælles projekt omfattende hele Frederikshavn kommune. I stedet ønsker 

idegruppen at udvikle og drive ”Kanal Frederikshavn” som et byprojekt ud fra den 

betragtning, at projektet fortsat har en fremtid. Det vil dog glæde idegruppen, hvis 

projektet på et senere tidspunkt kan udvides til at dække hele kommunen. 

  

Idegruppen anmoder således om udvalgets fortsatte støtte på 200.000 kr. i 2008 og 

200.000 kr. i 2009 til projektets udvikling. 

  

Erhvervs- og direktionssekretariatet har tidligere anført, at udviklingsprojektets 

grundprincip indeholder interessante muligheder for at etablere en dynamisk 

kommunikationsplatform for borgere, foreninger og virksomheder mv. 

  

Erhvervs- og Turismeudvalget bedes vurdere, om udvalget fortsat vil yde 

økonomisk støtte til udvikling af kommunikationsmediet i den anførte reducerede 

form – herunder om støtte skal bevilges i fuldt eller reduceret omfang i forhold til 

udvalgets tidligere tilsagn. 

 

 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1162 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ETU 
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Indstilling 

At udvalget beslutter hvorvidt man ønsker i helt eller delvist omfang at fastholde 

tidligere tilkendegivet støtte på 200.000 kr. i 2008 og 200.000 kr. i 2009 til 

udviklingsprojektet i dets reducerede form. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 13-08-2008 

Ejvind Nielsen tiltrådte under behandlingen af dette punkt. 

  

Udvalget besluttede at bevilge støtte på 200.000 kr. i 2008, der finansieres af den 

pulje som udvalget har fået stillet til rådighed af Økonomiudvalget. 

  

Stillingtagen til støtte i 2009 skal ske på baggrund af fornyet ansøgning. 

  

Støtten i 2008 udmøntes efter dannelse af en lovlig juridisk enhed. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen, Flemming Stig, Lars Brandt, A. Neil Jacobsen 

 

Bilag 

Status på "Kanalerne" - Brev af 21. juli 2008 fra Jette Lyng til E og T udvalget.doc (dok.nr.537096/08) 
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4.   Igangsættelse af analyse af indkøbs- og kundemønstre 

 

Sagsfremstilling 

I fortsættelse af Erhvervs- og Turismeudvalgets principielle tilslutning den 11. juni 

2008 til at iværksætte en indkøbs- og kundeanalyse er der afholdt indledende 

møde den 20. juni 2008 med deltagelse de tre handelsstandsforeninger, de tre 

turistforeninger samt Erhvervs- og direktionssekretariatet. På mødet den 20. juni 

drøftedes de forskellige behov og muligheder i en kommende analyse. Det aftaltes 

at Skagen Handelsstandsforening indhenter forslag til, hvad en analyse kunne 

indeholde. 

Forslag til analysens bruttoindhold foreligger til drøftelse blandt parterne på møde 

den 7. august 2008. 

På Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 13. august 2008 redegøres for 

resultaterne fra mødet den 7. august. 

 

Indstilling 

At udvalget på baggrund af den givne redegørelse tager stilling til det videre 

arbejde med analysen. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 13-08-2008 

Forslag til projektplan blev omdelt. Ejvind Nielsen redegjorde for, at forslaget til 

projektplan indeholder en beskrivelse af analysens indhold i overensstemmelse 

med de drøftelser, som er foregået i arbejdsgruppen. 

  

Udvalget besluttede, at sagen genoptages på baggrund af et konkret 

beslutningsoplæg fra arbejdsgruppen med forslag til finansieringsplan. 

  

Der tages kontakt til nabokommuner om mulighederne for eventuelt samarbejde. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen, Flemming Stig, Lars Brandt, A. Neil Jacobsen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5361 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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5.   Strategi- og handlingsplan 2009 - Toppen af Danmark 

 

Sagsfremstilling 

Toppen af Danmark har fremsendt deres strategi- og handlingsplan for 2009 til 

godkendelse i Frederikshavn Kommune. I den forbindelse har Erhvervs- og 

Turismeudvalget til opgave at fremsætte en indstilling til Økonomiudvalg og 

Byrådet. 

  

Den overordnede turismeindsats i Frederikshavn Kommune fastlægges inden for 

rammerne af Toppen af Danmark suppleret med lokale aftaler med de enkelte 

turistforeninger. I denne forbindelse har Toppen af Danmark udarbejdet en strategi- 

og handlingsplan, der sætter fokus på: 

  

 Toppen af Danmark skal konsolidere sin position som Danmarks førende 
destination for kystferie kombineret med oplevelser og aktiviteter, 

 Toppen af Danmarks turisme skal skabe udvikling med vækst til følge - i 
både den enkelte turistvirksomhed som i samfundet generelt, 

 udviklingen af turismen i Toppen af Danmark skal bygge på miljømæssige, 
sociokulturel og økonomisk bæredygtighed. 

  

Inden for denne ramme har Toppen af Danmark valgt en handlingsplan, der 

fokuserer på: 

 børnefamilier 

 seniorer på over 50 år 

 markederne Danmark, Norge. Sverige Tyskland og Holland 

  

I 2008 udgør Frederikshavn Kommunes bidrag til Toppen af Danmark 14,25 kr. pr. 

indbygger svarende til 898.634 kr. 

For 2009 og fremover fremskrives bidraget med den kommunale 

fremskrivningsprocent. Det betyder, at bidraget i 2009 bliver på 14,74 kr. pr. 

indbygger svarende til 924.400 kr. 

  

I 2007/2008 er der pågået et udviklingsarbejde med bistand fra VisitDenmark for at 

gøre Toppen af Danmark til en helårsdestination med flere tilbud og mulighed for 

flere helårs arbejdspladser. 

  

Sekretariatet vurderer, at Toppen af Danmarks strategi og handlingsplan er i 

overensstemmelse med forslaget til erhvervsudviklingsstrategi, som forelægges på 

dagens møde. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at 

strategi og handlingsplanen med tilhørende budgetter godkendes som en strategisk 

satsning på turismeområdet. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7301 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: erni 

 Besl. komp: ETU/ØU/BR 



 
 

 

Erhvervs- og Turismeudvalget - Referat - 13. august 2008 Side 10 af 21 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 13-08-2008 

Indstilles godkendt. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen, Flemming Stig, Lars Brandt, A. Neil Jacobsen 

 

Bilag 

Forslag fra bestyrelsen - Toppen af Danmark - til Strategi- og Handlingsplan for 2009 

 (dok.nr.530174/08) 

Forslag til strategi- og handlingsplan 2009 - Toppen af Danmark (dok.nr.537490/08) 
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6.   Ansøgning om kommunalt tilskud til Skagen365 for perioden 

2009 - 2011 

 

Sagsfremstilling 

Skagen365 ApS søger Frederikshavn Kommune om et årligt driftstilskud på 

335.000 kr. i 3 år fra 2009 til 2011. Driftstilskuddene skal anvendes til at videreføre 

den indsats og det samarbejde, der i perioden 2006 - 2008 er blevet etableret i 

forbindelse med de fire 100 års jubilæer, der har været i: 

  

 Skagen Turistforening 

 Skagen Museum 

 Skagen Handelsstandsforening 

 Skagen Havn 

  

Disse 4 jubilarer udgør også anpartskredsen i Skagen365 ApS. 

  

Det samlede budget for alle tre år er på 2.055.000 kr., hvoraf Frederikshavn 

Kommune søges om i alt 1.005.000 kr., medens de 4 anpartshaverne forventes at 

bidrage med 750.000 kr. De resterende 300.000 kr. søges dækket via sponsorater. 

  

Ved etableringen af Skagen365 Aps havde det til formål at forestå og afvikle 

jubilæumsaktiviteterne i årene 2006 - 2008. Selskabets formål er i 2008 ændret til: 

  

Selskabets formål er, som paraplyorganisation, at initiere, forestå og 

støtte fælles markedsføring af Skagen som et helårsåbent samfund samt 

at skabe og støtte udviklingsmæssige tiltag, der kan medvirke til at 

fremme helårsturisme samt erhverv i samfundet. 

  

På konkret forespørgsel er det oplyst, at de konkrete aktiviteter, der ligger bag 

anmodningen om medfinansieringen, først vil foreligge beskrevet i september 

måned. 

  

Sagen er på det foreliggende grundlag vanskelig at bedømme, men forelægges 

Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på en eventuel anbefaling til 

Økonomiudvalg og Byrådet i forhold til den igangværende budgetprocedure, da det 

er Økonomiudvalgets og Byrådets ansvar at tage stilling til driftstilskud til eksterne 

organisationer. 

  

Juridisk set skal man være opmærksom på, at de planlagte aktiviteter ikke direkte 

målrettes enkelte af anpartshaverne. Skagen365´ selskabsform anses dog legal, 

da 3 af anpartshaverne på den ene eller anden måde er i kommunalt regi. 

  

Et driftstilskud til Skagen365 ApS i forhold til Skagen Turistforening og Skagen 

Museum kan virke som en forhøjelse af de årlige driftstilskud til disse to 

organisationer, som netop har udvikling og markedsføring som nogle af deres 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7831 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: ETU 
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primære opgaver. Desuden har Frederikshavn Erhvervsråd til formål at fokusere 

på direkte erhvervsudviklingsaktiviteter. Mange af opgaverne vil således naturligt 

skulle løses inden for de allerede afsatte budgetrammer. 

  

På den anden side så viser arbejdet med erhvervsudviklingsstrategien, at der i 

Skagen er en særlig problemstilling med affolkning og lavt aktivitetsniveau i 

vinterhalvåret, hvilket er med til at reducere indtjeningsmulighederne i denne 

periode. Dette kan være en begrundelse for en særlig indsats, der ligger ud over de 

aktiviteter, som naturligt skal dækkes under de driftstilskud, som Frederikshavn 

Kommune i forvejen yder. Erhvervs- og direktionssekretariatet gør dog i denne 

forbindelse opmærksom på, at udvalget tidligere har besluttet, at fremme 

helårsturisme - og dermed beskæftigelse og indtjening uden for højsæsonen - 

gemmem "Naturen+". 

  

Sekretariatet er opmærksom på, at netværk og samarbejder giver grobund for 

fornyende aktiviteter, som der er tale om i den konkrete sag. Her kan Erhvervs- og 

Turismeudvalget vælge at anskue, at projektet sigter på at afdække, hvad et 

samarbejdsprojekt kan afstedkomme via samarbejder på lidt utraditionelle områder 

- dvs. skabelse af en vis rollemodel, der kan anvendes andre steder i Kommunen. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Erhvervs- og Turismeudvalget drøfter og tager stilling til, om 

projektet skal indstilles positivt til driftsstøtte over for Økonomiudvalget og Byrådet 

med de driftsmæssige overlap der er. 

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 13-08-2008 

Udvalget kan på det foreliggende grundlag ikke at anbefale det ansøgte. 

  

Udvalget er åben over for fremtidige ansøgninger vedrørende konkrete projekter 

med udviklingsperspektiv. 

  

Ansøger orienteres om udvalgets beslutning. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen, Flemming Stig, Lars Brandt, A. Neil Jacobsen 

 

Bilag 

Ansøgning fra Skagen 365 (dok.nr.532491/08) 

Udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. (dok.nr.537469/08) 
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7.   Økonomistatus august 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 den 1. august 2008 disponeret følgende beløb: 

  

 172.775 kr. til gennemførelse af de afholdte erhvervskonferencer i 2008 

 80.000 kr. til Skagen Kur og Helse til de indledende undersøgelser - jf. 
Udvalgets beslutning den 6. februar 2008 

 200.000 kr. til Kanal Frederikshavn i 2008 - jf. Udvalgets beslutning den 11. 
juni 2008 

 125.000 kr. til Skagen Kultur- og Fritidscenter - jf. Udvalgets beslutning den 
11. juni 2008 

  

Erhvervs- og Turismeudvalget har inden dagens møde disponeret i alt 577.775 kr. 

af den afsatte ramme på 1.000.000 kr. Der er herefter 422.225 kr. tilbage af 

rammen. 

  

På dagens møde er der ingen projekter eller initiativer, som umiddelbart kræver 

medfinansiering fra Erhvervs- og Turismeudvalgets ramme. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 13-08-2008 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen, Flemming Stig, Lars Brandt, A. Neil Jacobsen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1312 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: erni 

 Besl. komp: ETU 
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8.   Erhvervs- og Turismeudvalgets drøftelse af budgetforslag 

2009 

 

Sagsfremstilling 

Direktionen har nu udarbejdet det administrative forslag til budgettet for 2009 inden 

for de økonomiske rammer, der er meldt ud. Inden for erhvervsudviklingsområdet 

er der samlet sket en fremskrivning fra 2008 til 2009 med 4,2% til i alt 12.183.584 

kr. Heraf er der afsat: 

  4.120.688 kr. til erhvervsservice 

 6.010.975 kr. til turistservice 

 2.051.920 kr. til erhvervsudviklingsfonden 

Erhvervs- og Turismeudvalgets aktiviteter finansieres inden for rammen af 

erhvervsudviklingsfonden, hvor Økonomiudvalget i 2008 har stillet en ramme på 

1.000.000 til rådighed. 

  

I forbindelse med budgettet for 2009 har Erhvervs- og Turismeudvalget til opgave 

at give en anbefaling til Økonomiudvalget om hvorvidt rammen til 

erhvervsudviklingsfonden er tilfredsstillende og alternativt at give en anbefaling om 

ændringer. Erhvervs- og Turismeudvalget har tidligere anbefalet Økonomiudvalget, 

at turismeudviklingsprojektet "Naturen+" inddrages i budgetforhandlingerne. 

  

Erhvervs- og direktionssekretariatet bemærker, at der i de seneste år har kunnet 

konstateres et stigende pres på de samlede økonomiske midler til 

erhvervsudvikling. Der har således vist sig at være flere ønsker om støtte til 

erhvervsrelaterede projekter, end der har været økonomiske midler til. 

  

Hvis Frederikshavn kommune i de kommende år ønsker at holde fokus på 

erhvervsudvikling og udvikling generelt må der forventes et væsentligt behov for 

økonomiske midler i 2009 og fremover. Af aktuelle, kommende initiativer og 

perspektiver kan nævnes: Helårsturismeprojekt "Naturen+", eventuel udvidelse af 

byprojektet Tordenskiold, det nydannede Erhvervspolitisk Netværk, 

opfølgning/initiativer i forlængelse af Erhvervsudviklingsstrategien og Byrådets 

Udviklingsstrategi. 

  

På udvalgets møde redegøres yderligere for budgetforslag 2009 med henblik på 

efterfølgede drøftelse. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Erhvervs- og Turismeudvalget drøfter det fremlagte budgetforslag 

med henblik på en anbefaling til Økonomiudvalget. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 13-08-2008 

Udvalget drøftede behov og mulighed for at der afsættes en yderligere økonomisk 

ramme til realisering af den forestående Erhvervsudviklingsstrategi. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8732 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU/ØU 
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Erhvervs- og Turismeudvalget forudsætter, at der sker en fuld fremskrivning af 

budgettet for både erhvervsservice, turistservice og erhvervsudviklingsfond. 

  

Udvalget anmoder Økonomiudvalget om, at der også i 2009 stilles 1 mill. kr. af 

budgetrammen for erhvervsudviklingsfonden til rådighed for Erhvervs- og 

Turismeudvalget. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen, Flemming Stig, Lars Brandt, A. Neil Jacobsen 

 

Bilag 

Budgetoversigt 2008 - 2009.doc (dok.nr.537818/08) 
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9.   Forslag til Erhvervsudviklingsstrategi 

 

Sagsfremstilling 

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

tilvejebringelse af en lokal erhvervsudviklingsstrategi for de kommende år. 

  

Erhvervs- og direktionssekretariatet har i overensstemmelse med udvalgets 

bemærkninger og beslutning på sidste møde d.11.juni 2008 arbejdet videre med 

erhvervsudviklingsstrategien. På mødet d 18.august 2008 fremlægges et forslag til 

erhvervsudviklingsstrategi. 

  

Forslag til erhvervsudviklingsstrategi indeholder tre dele: 

  

Fælles for alle tre dele er et forord af formanden for Erhvervs- og 

Turismeudvalget/Borgmesteren (udarbejdes når strategien er endelig behandlet i 

Erhvervs- og Turismeudvalget) og en indledning, som kort opridser baggrund og 

proces samt præsenterer indhold og form i erhvervsudviklingsstategien for 

Frederikshavn Kommune.  

  

Del 1: Strategi 

I denne del er de fire temaer: arbejdskraft, virksomhedsudvikling, 

oplevelsesøkonomi og verden som handelsplads konkretiseret. Der er i 

strategidelen lagt vægt på at tegne et billede af de væsentligste udfordringer og 

ambitioner, der skal arbejdes med de kommende år med henblik på fortsat 

erhvervsudvikling. Hvert tema tager udgangspunkt i, hvad der er fremkommet på 

erhvervskonferencerne omkring udfordringer og ambitioner. Endelig er regionale og 

nationale strategier med relevans for temaet opsummeret i faktabokse, med det 

formål at synliggøre sammenhængen mellem disse niveauer og indsatsen i 

Frederikshavn Kommune .    

  

Del 2: Handlingsplan 

Dette er den operationelle del af strategien, som har til formål at beskrive de 

konkrete initiativer, der skal omsætte strategi til handling og dermed medvirke til at 

sikre realisering af erhvervsudviklingsstrategien. Der er i handlingsplanen lagt vægt 

på at skelne mellem prioriterede initiativer, ideer til initiativer og igangværende 

initiativer. Denne opdeling skal signalere, at Frederikshavn Kommune vil gå ind og 

påtage sig en aktiv rolle i nogle initiativer, mens andre initiativer vil kræve et initiativ 

fra ekstern side for at blive igangsat. Desuden gøres der i 

handlingsplanen opmærksom på, at der allerede er iværksat flere initiativer, som 

kan være med til at realisere erhvervsudviklingsstrategien. 

  

Del 3: "Sådan ser vi ud" 

Denne del tegner et billede af Frederikshavn Kommune på baggrund af statistisk 

materiale og peger på en række forudsætninger og tendenser af betydning for 

erhvervsudviklingen i kommunen. Der er lagt vægt på at tegne et detaljeret billede 

af, hvor vi er i dag, og hvilke muligheder og udfordringer vi har - og dermed skabe 
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et vidensgrundlag for at kunne udpege hvilken retning vi vil bevæge os i. 

  

Erhvervsudviklingsstrategien lægger op til, at såvel Erhvervs- og Turismeudvalget 

som de respektive erhvervs-, turist- og handelsstandforeninger, virksomheder og 

uddannelsesinstitutioner mv. løbende vil yde en aktiv indsats for at realisere 

strategien i de kommende år. 

  

Forslaget til erhvervsudviklingsstrategi forelægges til udvalgets yderligere 

kvalificering og stillingtagen inden fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet. 

 

Indstilling 

Det indstilles at: 

 udvalget drøfter forslag til erhvervsudviklingsstategi med henblik på en 
vurdering af, om forslaget i tilstrækkelig grad omfatter de kommentarer, der 
blev givet på mødet den 11.juni 2008  

 udvalget - med udvalgets rettelser og kvalificeringer - anbefaler forslag til 

erhvervsudviklingsstrategi overfor Økonomiudvalget og Byrådet.    

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 13-08-2008 

Der skal ske en omformulering af afsnittet i erhvervsudviklingsstrategiens del 1, 

side 13 om erhvervsfrekvens og arbejdsstyrke. 

  

Handlingsplanens afsnit om igangværende initiativer bearbejdes med hensyn til 

tydeliggørelse af initiativtager/ansvarlig. 

  

Med disse rettelser anbefales forslaget til udviklingsstrategi til vedtagelse over for 

Økonomiudvalg og Byråd. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen, Flemming Stig, Lars Brandt, A. Neil Jacobsen 

 

Bilag 

Handlingsplan - Forslag til erhvervsudviklingsstrategi.pdf (dok.nr.537342/08) 

Strategi - Forslag til erhvervsudviklingsstrategi.pdf (dok.nr.537340/08) 

Sådan ser vi ud - Forslag til erhvervsudviklingsstrategi.pdf (dok.nr.537338/08) 
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10.   Gensidig orientering 

 

Sagsfremstilling 

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

mærkesager, nye initiativer samt døfte ideer til udvalgets fremtidige udfordringer og 

indsatsområder. 

 

Indstilling 

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

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 13-08-2008 

Ejvind Nielsen mindede om aftenens arrangement i Frederikshavn, hvor TVNord 

holder auktion til fordel for Julemærkehjemmet i Hobro. 

  

Jan Rohlen orienterede om, at grundsalg er igangsat på tidligere Sæby 

Strand Camping. 

  

Arne Ugilt og Ulla Mosich oplyste, at sommerhusudlejning i Sæby pt. ligger 6-7% 

over det forventede. Mens Skagen ligger lidt under det forventede. I Skagen er der 

dog fremgang på hotelovernatninger. 

  

Bemærk at udvalgets næste møde er mandag den 27. oktober kl. 15.30. 

  

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen, Flemming Stig, Lars Brandt, A. Neil Jacobsen 
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11.   Ansøgning om støtte til forprojekt vedrørende historisk og 

kulturbåren oplevelsesøkonomi 

 

Sagsfremstilling 

Skagen By- og Egnsmuseum søger - på vegne af kommende Nordjyllands 

Kystmuseum - Erhvervs- og Turismeudvalget om støtte på 75.000 kr. til dansk 

medfinansiering af et forprojekt. Dette forprojekt skal bane vej for en større fælles 

nordisk ansøgning til Interreg inden for Kattegat/Skagerak programmet (KASK). 

  

Forprojektet drejer sig om udvikling af en fælles nordisk model for historisk og 

kulturbåren oplevelsesøkonomi i regionen samt på tværs af 

Kattegat/Skagerakområdet. 

  

Projektet tegner til at blive det største fælles nordiske kulturprojekt i Interreg-regi 

med deltagelse af over 60 partnere. Fra Danmark deltager bla. alle de 

statsanerkendte museer i Toppen af Danmark. Herudover ligger der 

hensigtserklæringer fra Aalborg Universitet og Visit Nordjylland om deltagelse. 

  

Fra dansk side forventes følgende konkrete projekter at indgå i det samlede 

forprojekt: 

 "Horisonter" - Kunstnernes blik mod havet (ideoplæg er beskrevet i bilag)   

 "Havet som kulturoplevelse"  

 "Herregårde og kulturmiljøer"  

 "Ottars rejse" (ideoplæg er beskrevet i bilag)  

 "Handel over havet"  

I ideoplæggene for de to konkrete projekter "Horisonter" og "Ottars rejse" indgår 

bla. en øget turisttilstrømning samt fremme af helårsturisme som væsentlige 

elementer i strategien. 

  

I det samlede forprojekt skal der gennemføres en række undersøgelser for at 

afdække de organisatoriske, økonomiske og driftsmæssige perspektiver - herunder 

følgende forhold: 

 Kunder - afdækning af potentielle kundegrupper i forhold til 
oplevelsestilbuddene samt kundegruppernes ønsker til supplerende 
ydelser og oplevelser i forbindelse med ophold i regionen  

 Økonomi - afdækning af mulige tilskudsmuligheder samt afdækning af 
økonomiske forudsætninger for efterfølgende drift, modeller for finansiering 
og acceptabel brugerbetaling  

 Proces - udarbejdelse at tidsplaner samt afdækning af relevante 
samarbejdspartnere for realisering  

 Kompetence - afdækning af kompetencekrav for gennemførelse samt 
afdækning af fremtidige kompetencekrav til medarbejdere i forhold til 
iscenesættelse af oplevelser og betjening af nye kundegrupper.  

Forprojektet forventes gennemført i perioden september 2008 - marts 2009. 
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Kultur- og Fritidsafdelingen bemærker, at region Nordjylland har igangsat en 

storstilet museumssatsning, idet museerne betragtes som vigtige led i 

oplevelsesøkonomien. Vækstforum har således bevilget ca. 18 mill. kr. til fem 

museumsprojekter, hvoraf Bangsbo Museum er bevilget 8 mill. kr., som er blevet 

fulgt op med 500.000 kr. fra Kulturministeriet. 

  

De nordjyske kommuner har desuden via "Kulturaftale Nordjylland" fulgt op med 

1,1 mill. kr. til museumssatsning. Der er nedsat en bestyrelse til at lede 

denne satsning. Bestyrelsen er sammensat efter et såkaldt FUNK-system, hvor 

repræsentanter for Forskning, Undervisning (erhvervsuddannelser), Næringsliv og 

Kultur alle har pladser i bestyrelsen. Formandsposten er besat af formanden for 

Frederikshavn Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg. 

  

Det ansøgte forprojekt anses således som yderst relevant samt som en yderligere 

"ring i vandet" på denne oplevelses- og museumssatsning. 

  

Erhvervs- og direktionssekretariatet bemærker, at projektet naturligt ses at ligge 

inden for den forestående Erhvervsudviklingsstrategis rammer og satsning på 

oplevelsesøkonomien - både hvad angår øgning af turisttilstrømning, udvidelse af 

turistsæsonen samt i forhold til netværk- og klyngedannelse. 

  

 

Indstilling 

Det indstilles at Erhvervs- og Turismeudvalget drøfter og beslutter eventuel tildeling 

af støtte på 75.000 kr. til forprojektet. Støtte finansieres af den økonomiske pulje, 

som udvalget har fået stillet til rådighed af Økonomiudvalgets økonomiske midler. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 13-08-2008 

Udvalget besluttede at støtte forprojektet med 75.000 kr., der finansieres af den 

økonomiske pulje, som udvalget har fået stillet til rådighed af 

Økonomiudvalget. Udvalget har hermed ikke tilkendegivet tilsagn om efterfølgende 

støtte til realisering af projekter. 

 

Fraværende: 

Peter E. Nielsen, Flemming Stig, Lars Brandt, A. Neil Jacobsen 

 

Bilag 

Bilag 1 - Ansøgning om støtte til forprojekt  (dok.nr.536894/08) 

Bilag 2 - "Horisonter" / "Ottars rejse" (dok.nr.538997/08) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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