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1.   Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Det indstilles at dagsorden til mødet den 27. oktober 2008 godkendes. 

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 27. oktober 2008 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 
 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 13. august 2008 godkendes. 

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 27. oktober 2008 

Referatet blev godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6037 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: ETU 
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3.   Erhvervs- og Turismeudvalgets mødedatoer i 2009 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med fastlæggelse af den samlede politiske mødekalender i 2009 for 

udvalg og byråd foreslås Erhvervs- og Turismeudvalgets møder afholdt på 

følgende datoer, som alle ligger én til to uger før Økonomiudvalgets møder: 

  

       11. februar 2009 

       15. april 2009 

       3. juni 2009 

       12. august 2009 

       30. september 2009 

       2. december 2009 

  

Alle møder foreslås afholdt på onsdage kl. 15.30. 

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller at de foreslåede mødetidspunkter 

tiltrædes. 

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 27. oktober 2008 

Mødetidspunkterne blev tiltrådt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/11627 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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4.   Økonomistatus oktober 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. oktober 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 

       75.000 kr. til Skagen By- og Egnsmuseum til foranalyse vedrørende 

historisk og kulturbåren oplevelsesøkonomi - jf. Udvalgets beslutning den 13. 

august 2008 

  

Erhvervs- og Turismeudvalget har inden dagens møde disponeret i alt 652.775 kr. 

af den afsatte ramme på 1.000.000 kr. Der er herefter 347.225 kr. tilbage af 

rammen. Inden for den tilbageværende ramme forventes det, at der skal anvendes 

26.000 kr. til trykning af erhvervsudviklingsstrategien til offentliggørelse. Når der 

tages hensyn hertil vil der være 321.225 kr. til rådighed for nye initiativer på dagens 

møde.  

 

Indstilling 

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

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 27. oktober 2008 

Udvalget godkendte udgifterne til trykning af erhvervsudviklingsstrategien. 

  

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1312 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: erni 

 Besl. komp: ETU 
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5.   Status og opfølgning på Erhvervsudviklingsstrategien 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget behandlede på møde den 13. august 2008 forslag til 

erhvervsudviklingsstrategi, og anbefalede strategien med enkelte rettelser over for 

økonomiudvalg og byråd. 

  

Økonomiudvalget og byrådet har henholdsvis den 1. og den 8. oktober 2008 

behandlet og vedtaget erhvervsudviklingsstrategien, som vedlægges i redaktionelt 

bearbejdet form.  

  

Erhvervsudviklingsstrategien vil desuden bl.a. blive sendt til alle deltagende 

virksomhedsrepræsentanter på de afholdte konferencer som kvittering for deres 

bidrag og input til strategien. 

  

Som oplæg til udvalgets drøftelse af opfølgning på erhvervsudviklingsstrategien 

vedlægges en oversigtelig statusbeskrivelse på de i handlingsplanen beskrevne 

igangværende initiativer. 

  

På udvalgets møde den 27. oktober 2008 lægges der op til en drøftelse af det 

videre arbejde med realisering af erhvervsudviklingsstrategien, herunder: 

  

        Stillingtagen til igangsætning af prioriterede initiativer og ideer til initiativer i 

handlingsplanen 

       Initiativ, involvering og forankring hos virksomheder og aktører 

       Hovedansvarlig 

       Erhvervs- og Turismeudvalgets rolle 

       Økonomi 

  

På udvalgets møde vil Erhvervs- og direktionssekretariatet gennemgå 

handlingsplanens prioriterede initiativer og handlingsplanens ideer til initiativer som 

oplæg til udvalgets drøftelse af opfølgning på erhvervsudviklingsstrategien. 

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller. at 

  

       udvalget tager statusbeskrivelse af de igangværende initiativer til 

efterretning 

       udvalget drøfter og tager stilling til opfølgning på 

erhvervsudviklingsstrategien 

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 27. oktober 2008 

Statusbeskrivelsen af de igangværende initiativer blev taget til efterretning. 

  

Der nedsættes en arbejdsgruppe med én repræsentant fra hver af erhvervs-, turist- 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4034 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: gihy 

 Besl. komp: ETU 
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og handelsorganisationerne samt to repræsentanter fra Erhvervs- og 

Direktionssekretariatet. Repræsentanter for LO og uddannelsesinstitutionerne står 

til rådighed for arbejdsgruppen. 

  

Arbejdsgruppens opgave er at levere et samlet oplæg til Erhvervs- og 

Turismeudvalget med forslag til prioritering af de vigtigste initiativer til igangsætning 

som opfølgning på erhvervsudviklingsstrategien. 

  

Inden første møde i arbejdsgruppen udpeger de respektive organisationer deres 

repræsentant samt koordinerer deres oplæg til væsentlige initiativer. 

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Vedtaget Strategi - Erhvervsudviklingsstrategi.Pdf (dok.nr.559218/08) 

Bilag 2 - Vedtaget Handlingsplan - Erhvervsudviklingsstrategi.Pdf (dok.nr.559217/08) 

Bilag 3 - Vedtaget Sådan ser vi ud - Erhvervsudviklingsstrategi.Pdf (dok.nr.559215/08) 

Oversigtelig statusbeskrivelse igangværede projekter.doc (dok.nr.560217/08) 
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6.   Afrapportering fra Frederikshavn Erhvervsråd 1. halvår 2008 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med indgåelse af aftalen for 2008 med Frederikshavn Erhvervsråd 

forudsatte Erhvervs- og Turismeudvalget, at der blev etableret en 

afrapporteringsprocedure, der er egnet til at sammenholde indsats og opnåede 

resultater. Den aftalte målemetode bygger på, hvorledes Erhvervskontoret 

anvender sine samlede ressourcer på de aftalte opgaver. Ressourceforbruget er 

desuden aftalt til at være underopdelt på: 

  

       aktivt opsøgende aktiviteter, der afspejler i hvilken grad Erhvervskontoret er 

opsøgende i forhold til målgrupperne med henblik på at skabe udvikling eller 

hjælpe med at overkomme udviklingsbarrierer 

       aktivt udførende aktiviteter, der afspejler i hvilken grad Erhvervskontoret 

løser opgaver efter henvendelse fra virksomheder af egen drift 

  

Der foreligger nu den første afrapportering for første halvår 2008 efter den aftalte 

målemetode. Den procentvise anvendelse af ressourcer tager udgangspunkt i 7,5 

fuldtidsstillinger. 

  

Overordnet viser afrapporteringen, at 

  

       21 % af personaleressourcerne er anvendt til den aktivt opsøgende indsats 

svarende til 1,6 fuldtidsstilling 

       de resterende personaleressourcer er anvendt til rekvirerede opgaver 

  

Inden for de aftalte hovedområder viser afrapporteringen, at 

  

       der er anvendt 18 % på iværksættere (svarende til 1,4 fuldtidsstilling), hvilket 

er lidt mindre end aftalt, men de forventede resultatmæssige måltal er nået. 

Indsatsen er primært sket med udgangspunkt i henvendelser fra en potentiel 

iværksætter 

       der er anvendt 20 % på eksisterende virksomheder (svarende til 1,5 

fuldtidsstilling), hvilken er 25 % mindre end det aftalte. Den væsentligste 

indsats har haft fokus på låne- og tilskudsansøgninger til EU-midler. 

Indsatsen har hovedsagelig været gennemført efter henvendelse fra 

virksomhederne 

       der er anvendt 12 % på netværk (svarende til 0,9 fuldtidsstilling), hvilket er 

lidt mere end aftalt. 

       der er anvendt 14 % på arrangementer og messer (svarende til 1 

fuldtidsstilling). Dette område står for ca. 50 % af Erhvervskontorets aktivt 

opsøgende indsats 

       der er anvendt 14 % på opgaver for Frederikshavn Kommune (svarende til 1 

fuldtidsstilling), hvilket svarer til det aftalte niveau 

       der er anvendt 22 % på sekretariatsfunktioner og administration (svarende til 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5073 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: erni 

 Besl. komp: ETU 
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1,6 fuldtidsstilling), hvilket er lidt mere end forudsat 

  

I forhold til afrapporteringen har forvaltningen bemærket sig, at de fleste af 

opgaverne under netværk, arrangementer og messer samt sekretariatsfunktioner 

og administration har driftslignende karakter, og som kræver op til 50 % af 

Erhvervskontorets ressourcer. 

  

Generelt er det Erhvervs- og direktionssekretariatets vurdering, at den opsøgende 

indsats i forhold til de eksisterende virksomheder, som ikke er med i de 

eksisterende netværk, med fordel kan øges med henblik på at sikre 

virksomhedernes udvikling i den globaliserede verden.  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

  

       dels tager afrapporteringen til efterretning i forhold til aktiviteterne i 2008, og 

       dels drøfter og beslutter i hvilken udstrækning Frederikshavn Erhvervsråds 

indsats i det fremadrettede kan styrkes med henblik på at skabe fremdrift og 

dynamik i eksisterende virksomheder. 

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 27. oktober 2008 

Afrapporteringen blev taget til efterretning. 

  

Udvalget tilslutter sig en fremadrettet styrkelse af den opsøgende indsats i forhold 

til virksomheder. Dette indføjes i aftalen for 2009.  

  

 

Bilag 

Afrapportering til Frederikshavn Kommune for første halvår 2008 (dok.nr.540288/08) 
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7.   Aftale med Frederikshavn Erhvervsråd 2009 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget har til opgave at indgå de årlige aftaler om 

erhvervsservice med Frederikshavn Erhvervsråd. Med henblik på at få udformet 

den endelige aftale har Frederikshavn Erhvervskontor og Erhvervs- og 

Direktionssekretariatet i dialog udarbejdet et administrativt forslag til 

indsatsområderne i 2009 med udgangspunkt i: 

  

       dels den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi 

       dels at den lokale erhvervsservice i videst mulige omfang skal trække på de 

tilbud der udbydes fra Væksthus Nordjylland for at få etableret det 

enstrengede erhvervsservicesystem, der er en forudsætning for 

kommunernes overtagelse af Væksthus Nordjylland i 2011 

       dels at der skal være plads til lokale fokuseringer 

  

Med udgangspunkt i disse overordnede synspunkter er der administrativ enighed 

om, at den lokale erhvervsservice i 2009 i Frederikshavn Kommune skal fokusere 

på følgende indsatsområder: 

  

       Iværksættere, hvor der fokuseres på nystartere, men også opfølgning på 

iværksættere, som typisk er startet inden for den seneste 3 - 4 år for at 

overvinde vækstbarrierer 

       Kompetence og teknologiudvikling, der har fokus på at bistå etablerede 

virksomheder med at overvinde vækst- og udviklingsbarrierer, hvor 

kvindelige ejerledede virksomheder vil have et særligt fokus, da deres 

udvikling ser ud til at være svagere end gennemsnittet 

       Verden som handelsplads, der har fokus på virksomhedernes 

afsætningskraft på både hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Ved 

afsætningskraft forstås både evnen og viljen til at agere på det globale 

marked 

       Finansiering, der især sigter på at bidrage til at enkeltmandsejede 

virksomheder kan få adgang til investeringskapital, der skal være med til at 

sikre virksomhedernes fremtid 

       Generationsskifte, der sigter dels på at få så mange virksomheder som 

muligt til at de vil være interessante for nye ejere samt at finde nye 

potentielle ejere til disse virksomheder 

       Foreningsdrift, der primært sigter på driften af erhvervsforeningerne og 

herunder at fremme vidensdeling og samarbejder inden for de enkelte 

foreninger såvel som på tværs af foreningerne ud fra Kommunens filosofi 

om, at ved at berige hinanden gør vi os stærkere 

       Netværk og messer med mere, hvor sigtet er at fortsætte understøttelsen af 

de aktiviteter, som ikke er kommercielt funderet og herunder at få etableret 

initiativer, der dækker hele Kommunen, og ikke blot de enkelte lokalområder 

       Leverandør til kommunale projekter, der sigter på at få inddraget den 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9737 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: erni 

 Besl. komp: ETU 
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erhvervsrettede ekspertise, der er behov for i de projekter Frederikshavn 

Kommune tager initiativ til 

  

I gennemførelsen af den lokale erhvervsservice har Frederikshavn Erhvervsråd 

indgået en partnerskabsaftale med Væksthus Nordjylland på iværksætterområdet, 

der omfatter Nordjysk Iværksætter Netværk og Vækst Iværksætter Programmet 

(NIN og VIP), hvor Erhvervsrådet er leverandør og kan fakturere initiativerne, hvor 

faktureringsniveauet er afhængig af aktivitetsniveau. For hvert af disse to initiativer 

er det forudsat, at Frederikshavn Kommune skal medfinansiere med 2 kr. pr. 

indbygger svarende til 250.000 kr. Da gennemførelse af initiativerne er en 

erhvervsservice, der ligger inden for den aftalte ramme ovenfor vil 

medfinansieringen blive finansieret inden for den ramme, som Byrådet har afsat til 

erhvervsservice. Dette vil være neutralt i forhold til det samlede 

erhvervsserviceniveau i Frederikshavn Kommune, da beløbene tilbageføres til 

Erhvervsrådet. 

  

Frederikshavn Erhvervsråd har desuden indgået partnerskabsaftale med Væksthus 

Nordjylland omkring de større initiativer ”Flere Virksomheder i Vækst” og 

”Virksomheder i Teknologisk Vækst”, der ikke kræver en kommunal 

medfinansiering, men som er fokuseret på at flere eksisterende virksomheder i 

vækst via længerevarende og fokuserede forløb, hvor Erhvervsrådet har forpligtiget 

sig til at nyttiggøre dem i maksimal udstrækning.  

  

Kommunerne forventes fra 2011 at overtage driften af Væksthus Nordjylland. Det 

er derfor Erhvervs- og direktionssekretariatets vurdering, at der med fordel kan 

påbegyndes udvikling af indikatorer og måleredskaber, som kan anvendes 

fremover med hensyntagen til de lokale interesser. Idet der på nuværende 

tidspunkt ikke foreligger en praksis herfor. I denne sammenhæng har 

Kommunernes Landsforening offentliggjort en vejledning, som lægger sig tæt op ad 

den nuværende statslige praksis, hvor der er stærkt fokus på antallet at 

virksomheder under de enkelte aktivitetsområder. 

  

Det er Erhvervs- og direktionssekretariatets vurdering, at det administrative oplæg 

til indhold og fokusering peger frem mod et enstrengede erhvervsservicesystem 

samtidig med, at der er taget hensyn til særlige problemstillinger for Frederikshavn 

Kommune. Der mangler dog den relevante metode til måling af resultatet at 

erhvervsserviceindsatsen.  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

godkender 

  

       de beskrevne indsatsområder som grundlag for aftalen for 2009 

       at alle erhvervsserviceaktiviteter, som Frederikshavn Kommune skal 

medfinansiere, sker inden for den ramme, som Frederikshavn Byråd har 

afsat til Frederikshavn Erhvervsråd, da der i vid udstrækning forventes en 

tilbageføring af midlerne til Frederikshavn Erhvervsråd 

       at der til aftalens endelige godkendelse på udvalgets næste møde udvikles 
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og aftales en målemetode, der reelt afspejler effekten af erhvervsservicens 

betydning for erhvervsudviklingen i Frederikshavn Kommune 

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 27. oktober 2008 

Indstillingen blev godkendt med tilføjelse af Erhvervsrådets øgede deltagelse 

fremadrettet også i erhvervsudviklingsdelen samt at målemetode udvikles og 

afklares inden for det kommende år.  

  

 

Bilag 

Administrativt oplæg til indhold af 2009 aftalen med Erhvervsrådet. (dok.nr.558901/08) 
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8.   Benchmarkinganalyse af turistkontorerne i Frederikshavn 

Kommune 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede på sit møde den 5. december 2007, at de 

tre turistforeninger i 2008 gennemfører en benchmarkinganalyse af 

turistforeningernes og turistkontorernes arbejde med henblik på fremtidig ideel 

løsning af turismeopgaverne. Beslutningen blev truffet som en forudsætning for 

godkendelse af aftalerne for 2008 med de tre turistforeninger. 

  

De tre turistforeninger har i samråd med Erhvervs- og Direktionssekretariatet 

enedes om, at en benchmarkinganalyse mest hensigtsmæssigt kunne indeholde 3 

overordnede elementer: 

  

       dels en beskrivelse af, hvad de enkelte turistkontorers personaleressourcer 

medgår til 

       dels en beskrivelse af turismens økonomiske betydning 

       dels en kvalitativ beskrivelse med inspiration fra en destinationsanalyse 

  

De tre turistforeninger har nu udarbejdet en benchmarkinganalyse inden for den 

overordnede ramme. Resultaterne fremlægges overordnet nedenfor. 

  

Ressourceanvendelsen på turistkontorerne 

Turistkontorernes opgørelse af ressourceanvendelsen tager udgangspunkt i 

kontorernes samlede personaleressourcer og den procentvise anvendelse på de 

forskellige opgaver, som kontorerne arbejder med. Dette viser den vægt, som de 

enkelte opgaver har hos hver af de tre turistforeninger. 

  

De tre turistforeningers opgørelser viser et forholdsvis ensartet billede, der kan 

sammenfattes således: 

  

       turistservicen i forbindelse med driften af certificerede bureauer kræver 40 % 

af ressourcerne. Frederikshavn skiller sig her lidt ud ved at bruge 48 % på 

denne opgave, hvilket kan forklares ved at færgepassagerer ved 

anløb passerer direkte forbi turistbureauet 

       salg forstået som feriehusudlejning, billetsalg og gavekortssalg kræver 25 % 

af ressourcerne 

       markedsføringen kræver i størrelsesordenen knap 20 % af ressourcerne 

       produktudvikling i forhold til lokalområdet og Toppen af Danmark kræver 

mellem 6 og 10 % af ressourcerne 

       den øvrige tid medgår til foreningsdrift og administration 

  

Den vedlagte budgetoversigt viser, at Skagen og Frederikshavn har en 

lønomkostning på 2,4 mio. kr. medens Sæby har en lønomkostning på 1,1 mio. kr. 

når der er taget højde for omkostningerne til feriehusudlejningen. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1973 

 Forvaltning: EDS 
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Det er Erhvervs- og direktionssekretariatets opfattelse, at det er svært at fortolke på 

procentopgørelsen, da der ikke kan ske en kobling til budgettallene, men der er en 

indikation af, at Skagen bruger de samme ressourcer på markedsføring som 

Frederikshavn og Sæby bruger til sammen. Samtidig viser tallene en indikation af, 

at Skagen bruger mindre ressourcer på produktudvikling end de to andre. En sådan 

konklusion vil imidlertid være misvisende, da produktudviklingen i Skagen ofte sker 

inden for andre regi og andre samarbejdsformer. 

  

Turismens økonomiske betydning 

Turismens økonomi i de 3 lokalområder er vanskeligt at opgøre, da der er valgt at 

tage udgangspunkt i de oplysninger, der opgøres af Danmarks Statistik. Disse viser 

ikke det faktiske antal overnatninger, men er valgt ud fra en betragtning om 

dokumenterbarhed. Desuden har det indgået i overvejelserne, at dette kun vil være 

en indikator for turismens betydning. 

  

Danmarks Statistik leverer kun oplysninger om hoteller og feriecentre med over 40 

sengepladser samt campingpladser med over 75 standpladser. 

  

Opgørelsen, der er fremsendt af turistforeningerne viser, at 

  

       hotel og feriecenter overnatningerne fra 2004 er vokset med 5 %, hvor 

Skagens andel er faldet fra 49 % i 2004 til 43 % i 2006. Stigningen er 

således foregået i Frederikshavn og Sæby. 

       overnatninger på campingpladser fra 2004 til 2006 er faldet med 1,3 %, hvor 

Skagens andel er faldet fra 63 % til 62 %. 

  

Omsætningsmæssigt giver overnatningsformerne et døgnforbrug på: 

  

       300 kr. for campingovernatninger 

       1.138 kr. for overnatninger på hotel og feriecentre 

  

Erhvervs- og direktionssekretariatets vurdering er, at indikatorerne viser, at 

turismen har differentieret betydning for beskæftigelse og indtjening i Frederikshavn 

Kommune som helhed 

  

Kvalitativ analyse 

Denne del af benchmarkinganalysen er foretaget som en selvevaluering fra de tre 

turistchefer med udgangspunkt i et spørgeskema, der er præsenteret for 

VisitDenmark som destination. Udgangspunktet for denne tilgang har været, at 

hvert lokalområde kan betragtes som en underdestination. 

  

Turistchefernes selvevaluering viser, at alle dele af kommunen kan betragtes som 

højtudviklet og konkurrencedygtige. 

  

Ved fremsendelsen af denne del af analysen har turistcheferne oplyst, at den gav 

anledning til en evaluering af kommunens turisme. Dette er indarbejdet i de udkast 

til aftaler, som behandles andet steds på dagsordenen. 
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Indstilling 

Det indstilles at Erhvervs- og Turismeudvalget drøfter analysens resultater, og 

hvorvidt det giver anledning til ændringer i turismeindsatsen.  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 27. oktober 2008 

Enkelte rettelser vedrørende analysens nøgletal for Skagen blev forelagt – 

herunder at ressourceforbrug til produktudvikling rettelig er 6 %. Hermed 

konstateredes en mere ensartet ressourceanvendelse hos de tre turistforeninger. 

  

Analysen blev taget til efterretning, idet det konstateredes at den er brugbar for 

foreningerne i den videre udvikling af turismeindsatsen.  

  

  

 

Bilag 

Benchmarkanalyse 17.10.2008.pdf (dok.nr.559821/08) 
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9.   Aftaler med Frederikshavn Kommunes turistforeninger for 

2009 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget har til opgave at indgå de årlige aftaler med 

turistforeningerne i Frederikshavn kommune. 

  

I lighed med tidligere år lægges der i 2009 op til, at der skal indgås 3 separate 

aftaler, da der vil være visse forskelligheder med udgangspunkt i de lokale styrker 

og muligheder samt vilkår for hver af de 3 turistforeninger. 

  

Efter dialog mellem turistforeningerne og Erhvervs- og direktionssekretariat har 

turistforeningerne fremsendt et konkret udkast til aftale, som rummer fælles 

elementer for alle turistforeningerne samt de særlige elementer for de enkelte 

lokalområder. 

  

De fælles elementer er blandt andet, at 

  

       turistforeningerne leverer turismefremme i både eget lokalområde og i 

Toppen af Danmark-samarbejdet og herunder at medvirke til at fremskaffe 

størst mulig ekstern medfinansiering til udviklingsprojektet Naturen+ 

       turistforeningerne forpligtiger sig til at indgå et forpligtigende samarbejde i 

Destinationen Toppen af Danmark med henblik at udnytte de enkelte 

lokalområders styrker og kendetegn, der er med til at sikre en effektiv 

udnyttelse af de ressourcer og kompetencer, som Frederikshavn kommune 

finansierer 

       de enkelte turistforeninger forpligtiger sig til at indgå et forpligtigende 

samarbejde med de 2 øvrige turistforeninger i Frederikshavn kommune med 

henblik på at udnytte de enkelte lokalområders særlige styrker og kendetegn 

for at sikre reel merværdi for hele kommunen 

       turistforeningerne forpligtiger sig til at stille ressourcer til rådighed i forhold til 

VisitDenmark og VisitNordjylland med henblik på at præge udviklingen til 

fordel for den lokale turismeudvikling, 

       turistforeningerne forpligtiger sig til at drive certificeret turistservice 

       de enkelte turistforeninger forpligtiger sig til at medvirke til udvikling af den 

lokale turisme inden for markedsføring og produktudvikling ud fra de lokale 

forudsætninger 

  

Turistforeningerne angiver, at der skal nås en tilsvarende turismeomsætning, der 

svarer til omsætningen i 2007. 

  

Frederikshavn Byråd har på sit 2009 budget afsat i alt 6.016.500 kr. til aftalerne 

med de 3 turistforeninger fordelt med 2.148.790 kr. til aftalen med Skagen 

Turistforening, 1.003.070 kr. til aftalen med Sæby Turistforening og 2.864.640 kr. til 

aftalen med Frederikshavn Turistforening. 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/10108 
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Forvaltningen vurderer, at turistforeningerne forslag til aftaler som noget nyt 

indeholder en forpligtigelse til at udvikle turismen i Frederikshavn Kommune ved at 

udnytte hinandens styrker ud over de lokalt fokuserede styrker. Desuden er der en 

forpligtigelse til bevidst nyttiggørelse af de investeringer, der foretages i regi af 

VisitDenmark og VisitNordjylland. 

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

godkender aftalernes indhold, og at 

  

       der indgås aftale med Skagen Turistforening med et beløb på 2.148.7990 kr. 

       der indgås aftale med Sæby Turistforening med et beløb på 1.003.070 kr., 

og 

       der indgås aftale med Frederikshavn Turistforening med et beløb på 

2.864.640 kr. 

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 27. oktober 2008 

Der blev fremført anke mod, at aftalerne på trods af tidligere beslutning i udvalget 

mangler pristalsfremskrivning. 

  

Aftalerne blev godkendt med den tilføjelse, at kontraktbeløbene korrigeres med 

pristalsfremskrivning.  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Skagen Turistforening - Udkast til aftale for 2009.doc (dok.nr.557106/08) 

Bilag 2 - Sæby Turistforening - Udkast til aftale for 2009 (dok.nr.559233/08) 

Bilag 3 - Frederikshavn Turistforening - Udkast til aftale for 2009.doc (dok.nr.557102/08) 
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10.   Forlængelse af aftalerne med handelsstandsforeningerne 

 

Sagsfremstilling 

På Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 6. februar 2008 blev aftalerne med 

de 3 handelsstandsforeninger godkendt. Aftalerne er indgået for 2008, og skal 

derfor fornyes. 

  

I forbindelse af arbejdet med byanalyserne har det været drøftet med 

handelsstandsforeningerne, hvorvidt der skulle laves nye aftaler. Resultatet er 

blevet et forslag om, at de nuværende aftaler forlænges til at omfatte 2009 også, da 

der ikke er sket ændringer i grundlaget for de nuværende aftaler.  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at 

  

       aftalen for 2008 med Skagen Handelsstandsforening forlænges til også at 

gælde for 2009 

       aftalen for 2008 med Sæby Handelsstandsforening forlænges til også at 

gælde for 2009 

       aftalen for 2008 med Handels- og virksomhedsforeningen FREDERIK 

forlænges til også at gælde for 2009 

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 27. oktober 2008 

Indstillingen om at forlænge aftalerne til også at gælde for 2009 blev godkendt. 

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1242 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: erni 

 Besl. komp: ETU 
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11.   Status vedrørende analyse af indkøbs- og kundemønstre 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget har tidligere principielt tilsluttet sig at iværksætte en 

analyse af indkøbs- og kundemønstre. 

  

På møde den 13. august 2008 blev udvalget præsenteret for et forslag til 

bruttoindhold i en indkøbs- og kundeanalyse til et beløb på ca. 1,2 mio. kr. På 

mødet besluttede udvalget at anmode arbejdsgruppen – bestående af 

repræsentanter fra det tre handels- og turistorganisationer samt 

Erhvervssekretariatet – om et konkret beslutningsoplæg med forslag til 

finansieringsplan. Desuden skulle der tages kontakt til nabokommunen om 

mulighederne for eventuelt samarbejde. 

  

Arbejdsgruppen har efterfølgende på møde den 22. september 2008 drøftet og 

vurderet behovet, omfanget og interesserne for gennemførelse og finansiering af 

en indkøbs- og kundeanalyse. 

  

Arbejdsgruppen konkluderer herefter, at det aktuelt ikke anses realistisk at 

igangsætte en detailhandelsanalyse samt kunde- og indkøbsanalyse i et omfang, 

som tidligere præsenteret for udvalget. Begrundelsen er, at der aktuelt ikke ses et 

enslydende behov blandt alle interessenterne og nabokommunen og dermed heller 

ikke finansieringsmulighed. 

  

Der er tilkendegivet principiel positiv interesse fra Hjørring og Frederikshavn 

Kommuner om et fremtidigt samarbejde om udarbejdelse af en 

detailhandelsanalyse til brug i forbindelse med efterfølgende 

kommuneplanrevisioner – dvs. om 2-3 år. 

  

Hjørring Kommune har foreslået, at der rettes fælles henvendelse til Region 

Nordjylland om revision af tidligere gennemført detailhandelsanalyse for 

Nordjyllands Amt i 1998/1999. Der er enighed mellem Hjørring og Frederikshavn 

Kommuner om, at der med fordel kan rettes principiel henvendelse til regionen med 

opfordring til revision af detailhandelsanalyse for hele regionen. 

  

Arbejdsgruppen har senest indhentet tilbud på en reduceret analyse, som fokuserer 

på fastboendes og turisters indkøbs- og kundemønstre, herunder adfærd og brug 

af by- og handelsområder samt opstilling af forbedringsmuligheder. 

Analysetilbuddet beløber sig til ca. 427.000 kr. Tilbuddet og honorarberegning 

vedlægges dagsordenen. 

  

Arbejdsgruppens vurdering og anbefaling vil foreligge på udvalgets møde den 27. 

oktober 2008. 

 

Indstilling 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/5361 
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Det indstilles, at  

  

        Hjørring og Frederikshavn Kommuner i fællesskab retter principiel 

henvendelse til Region Nordjylland med anbefaling af en revision af tidligere 

detailhandelsanalyse for Nordjylland fra 1998/1999 

       udvalget drøfter og tager stilling til eventuel igangsætning og finansiering af 

den reducerede analyse af fastboendes og turisters indkøbs- og 

kundemønstre. 

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 27. oktober 2008 

Indstillingen om fælles henvendelse fra Hjørring og Frederikshavn kommuner til 

Region Nordjylland blev tiltrådt. 

  

Udvalget besluttede at bevilge op til maksimalt 427.000 kr. til analysen, som 

fordeles over 2008 og 2009. Det forudsættes at analysen også omfatter 

færgeturister.  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Tilbud Byanalyser 14.10.2008 (dok.nr.559944/08) 

Bilag 2 - Honorar Byanalyser 14.10.2008 (dok.nr.559938/08) 
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12.   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 
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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 - 

gennem "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. august 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. 

 

Supplerende sagsfremstilling fra Erhvervs- og Turismeudvalget den 27-10-

2008 

Skagen365 har i henvendelse af 9. oktober 2008 genfremsendt ansøgning i 

uddybet form. Der søges fortsat om tilskud på 335.000 kr. årligt i årene 2009-2011. 

Brev og ansøgning er vedlagt dagsordenen. 

  

I den genfremsendte ansøgning er bl.a. uddybet en række direkte og indirekte 

tiltag, som initieres og/eller støttes af Skagen365. Desuden uddybes de kommende 

års indsats med videreudvikling af det branchetværgående netværk, hvor 

Skagen365 har formuleret følgende nyt formål for det fortsatte arbejde: ”Formålet 

for Skagen365 som tværgående netværksorganisation er primært at koordinere og 

udføre fælles initiativer til den samlede profilering af Skagen som et åbent 

helårssamfund og som et attraktivt turist, erhvervs, handels- og kulturområde for 

borgere og turister”. 
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Fremover forventer Skagen365 desuden med afsæt i den afholdte 

erhvervskonference i Skagen at operationalisere nogle af de ideer, som fremkom 

på konferencen. 

  

Som yderligere argument anfører Skagen365 i den uddybede ansøgning, at 

etablering og videreudvikling af netværk netop er i overensstemmelse med 

erhvervsudviklingsstrategien prioriterede indsats om styrkelse af netværk og 

klynger. 

  

Det er fortsat Erhvervs- og direktionssekretariatets vurdering, at tilskud til 

Skagen365 kan betragtes som en udvidelse af driftstilskud til opgaver, som 

naturligt vil skulle løses inden for allerede afsatte budgetrammer. 

  

Samtidig anerkender Erhvervs- og Direktionssekretariatet fortsat, at videreudvikling 

af netværk og samarbejde giver grobund for fornyende aktiviteter. 

 

Indstilling fra Erhvervs- og Turismeudvalget den 27-10-2008 

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

genfremsendte, uddybede ansøgning skal indstilles positivt til driftsstøtte over for 

Økonomiudvalget og byrådet med de driftsmæssige overlap der er. 

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 27. oktober 2008 

Med baggrund i den genfremsendte og uddybede ansøgning besluttede Erhvervs- 

og Turismeudvalget at anbefale den ansøgte støtte over for Økonomiudvalget.  

 

Bilag 

Skagen 365 - Genfremsættelse af ansøgning (dok.nr.557632/08) 

Skagen 365 - Ansøgning om kommunalt tilskud for perioden 2009-2011 inkl. budget (dok.nr.557633/08) 
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13.   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.  

  

Helårsturismeprojektet Naturen+ 

Status på projektet 

Erhvervs- og Turismeudvalget behandlede på sit møde den 11. juni 2008 

helårsturismeprojektet Naturen+, der har til formål at udvikle og understøtte 

helårsturismen i Frederikshavn Kommune, Læsø Kommune og Hjørring Kommune. 

Projektet bygger på, at omsætningen og turismesøgningen udenfor højsæsonen 

skal øges med 30 %. 

  

Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede at anbefale, at økonomisk støtte til 

projektets videreførelse indgik i budgetbehandlingen for 2009. Frederikshavn Byråd 

har den 8. oktober 2008 i budgetforliget afsat et beløb på 955.000 kr. om året i 3 år 

til fortsættelse og gennemførelse af turismehelårsprojektet Naturen+. 

  

Ligeledes er der i september 2008 indsendt en prækvalificeringsansøgning til 

Vækstforum, hvori der søges om et samlet beløb på 15 mio. kr. i støtte til 

gennemførelse af projektet fra 2009-2011. 

  

Til udvalgets orientering. 

   

Sammensætning af tværkommunalt erhvervspolitisk samarbejde i 

Vendsyssel 

Økonomiudvalget og byrådet har i februar 2008 tiltrådt, at der etableres et 

tværkommunalt erhvervspolitisk netværk i Vendsyssel med deltagelse af Hjørring 

Kommune, Læsø Kommune og Frederikshavn Kommune. 

  

Hjørring Kommune har imidlertid ønsket en udvidelse af netværkssamarbejdet med 

yderligere to politikere og to erhvervsrepræsentanter. På møde mellem 

kommunerne den 24. juni 2008 blev man enige om at anbefale at netværket 

udvides. Den reviderede modelbeskrivelse omfatter alene ændringer i antallet af 

medlemmer i netværkssamarbejdet samt en præcisering af udpegningsprocedure. 

Ligeledes er der en tilføjelse om koordinering mellem netværket og 

koordineringsudvalget, hvor Hjørring Kommune påtager sig sekretariatsfunktionen 

frem til 31. december 2009. 

  

Ifølge den reviderede modelbeskrivelse foreslås netværket sammensat således: 

  

       3 borgmestre 

       Formand for Hjørring Kommunes Udvalg for Landdistrikt, Erhverv og 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5071 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: ANAE 

 Besl. komp: ETU 
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Turisme 

       3 kommunaldirektører 

       3 erhvervsrådsformænd 

       2 erhvervsrepræsentanter 

  

Medlemmerne vælges for en fireårig periode, der følger den politiske valgperiode. 

De 2 erhvervsrepræsentanter udpeges i fællesskab af de andre medlemmer på det 

første møde i netværksperioden. 

  

Første netværksperiode løber frem til 31. december 2009. 

  

Begrundelsen for den foreslåede politiske sammensætning af netværket er, at i 

Frederikshavn kommune er borgmesteren også formand for Erhvervs- og 

Turismeudvalget, mens Hjørring kommune har en anden konstruktion, hvor 

borgmesteren ikke er formand for Udvalg for Landdistrikt, Erhverv og Turisme 

(svarende til Erhvervs- og Turismeudvalget). Hjørring kommune har derfor ønsket, 

at formanden for Udvalg for Landdistrikt, Erhverv og Turisme bliver repræsenteret i 

netværket. 

  

Sammensætning af det tværkommunalt erhvervspolitiske samarbejde behandles af 

Frederikshavn Økonomiudvalg den 22. oktober 2008 og af Frederikshavn Byråd 

den 29. oktober 2008. 

  

Til udvalgets orientering. 

  

 

Indstilling 

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

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 27. oktober 2008 

Orienteringen om Naturen+ og sammensætning af tværkommunalt erhvervspolitisk 

samarbejde blev taget til efterretning. 

  

Kaj Christiansen omdelte profilannonce ”Frederikshavn på toppen af det hele”, som 

blev distribueret sammen med Jylland-Posten den 26.10.2008. Herved nås op mod 

700.000 læsere. Annoncen er finansieret af Frederikshavn Erhvervsråd, 

Frederikshavn Kommune samt for en stor dels vedkommende af annoncører. 

Yderligere eksemplarer kan fås hos erhvervsrådet og kommunen. 

  

Udvalgets næste møde er onsdag den 3. december kl. 16.00. Mødet afsluttes med 

spisning i Siloens kælder. 
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