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1.   Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Det indstilles at dagsorden til mødet den 3. december 2008 godkendes. 

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. december 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 27. oktober 2008 godkendes. 

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. december 2008 

Referatet blev godkendt. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6037 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: becr 

 Besl. komp: ETU 
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3.   Aftale med Frederikshavn Erhvervsråd 2009 

 

Sagsfremstilling 

På mødet den 27. oktober 2008 godkendte Erhvervs- og Turismeudvalget det 

indholdsmæssige grundlag for en aftale med Frederikshavn Erhvervsråd. På 

samme møde besluttede udvalget ligeledes, at Erhvervsrådet skulle styrke den 

opsøgende indsats i forhold til virksomhederne, samt at Erhvervsrådet skulle have 

en øget deltagelse fremadrettet også i erhvervsudviklingsdelen. 

  

Det indholdsmæssige grundlag for udkastet til aftalen er i vid udstrækning identisk 

med de aktiviteter, som Erhvervsrådet beskriver på internettet. 

  

Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutninger er indarbejdet i punkt 1. og punkt 5. i 

vedlagte udkast til aftale for 2009. 

  

På mødet den 27. oktober 2008 besluttede Erhvervs- og Turismeudvalget også, at 

der skulle afklares og udvikles en målemetode inden for det kommende år. Denne 

beslutning er indbygget i punkt 6. i udkastet til aftale for 2009. 

  

Punkt 10 i udkastet til aftalen for 2009 er nyt i forhold til tidligere år, og er 

nødvendig på grund af, at Frederikshavn Erhvervsråd er begyndt at drive 

indtægtsgivende virksomhed. Erhvervsrådet har blandt andet vundet opgaven med 

sekretariatsbetjeningen af Fiskeri LAG’et efter udbud. Da opgaven er vundet på 

kommercielle vilkår, kan Frederikshavn Kommune ikke lovligt støtte løsningen af 

opgaven, da dette vil være konkurrenceforvridende i forhold til andre bydere. 

  

Frederikshavn Erhvervsråd er ligeledes blevet ansvarlig for 2 projekter med flere 

andre parter, der også har et finansieringsansvar. Her er det vigtigt, at 

Frederikshavn Kommunes bidrag til Erhvervsrådet ikke bliver anvendt til at erstatte 

de øvrige parters medfinansieringsforpligtigelse. De skal derfor regnskabsmæssigt 

holdes uden for Erhvervsrådets regnskab i forhold til denne aftale.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at Erhvervs- og Turismeudvalget godkender udkastet til aftalen. 

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. december 2008 

Udkast til aftale blev godkendt. Aftalens detaljeringsgrad genovervejes i forbindelse 

med efterfølgende års aftale.  

 

Bilag 

Udkast til aftale mellem Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn kommune for 

2009 (dok.nr.572141/08) 

Konkrete serviceområder i aftalen for 2009 mellem Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn 

Kommune (dok.nr.572118/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9737 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: erni 

 Besl. komp: ETU 
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4.   Ansøgning om kommunalt tilskud til Skagen365 for perioden 

2009 - 2011 

 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Skagen365 om årligt driftstilskud til på 335.000 kr. i årene 2009, 

2010 og 2011 blev senest behandlet på Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 

27.10.2008, hvor udvalget besluttede at anbefale den ansøgte støtte over for 

Økonomiudvalget. 

  

Ansøgning er herefter behandlet på Økonomiudvalgets møde den 12.11.2008. 

Økonomiudvalget besluttede at der ydes driftsstøtte på halvdelen af det ansøgte 

beløb i årene 2009, 2010 og 2011, svarende til 167.500 kr. pr. år. Økonomiudvalget 

besluttede desuden at oversende ansøgningen til Erhvervs- og Turismeudvalget til 

eventuel genvurdering af den resterende driftsstøtte. 

  

Udvalget bedes således drøfte og tage stilling til, hvor vidt man ønsker at yde den 

resterende ansøgte driftsstøtte af de økonomiske midler, som udvalget forventes at 

få stillet til rådighed i årene fremover. 

  

Til Erhvervs- og Turismeudvalgets orientering vedlægges oversigt over, hvad 

Økonomiudvalgets ramme til erhvervsudvikling har dækket i 2008 – herunder også 

den økonomiske ramme, som Erhvervs- og Turismeudvalget har fået stillet til 

rådighed. Desuden vedlægges referat af udvalgets tidligere behandling og 

Økonomiudvalgets behandling den 12.11.2008 samt den genfremsendte ansøgning 

fra Skagen365.  

 

Indstilling 

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

man ønsker at yde den resterende ansøgte driftsstøtte på 167.500 kr. pr. år af de 

økonomiske midler, som udvalget forventes at få stillet til rådighed for 2009 og 

årene fremover.  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. december 2008 

Udvalget besluttede at yde den resterende ansøgte driftsstøtte på 167.500 kr. i 

2009 af de økonomiske midler, som udvalget forventer at få stillet til rådighed for 

2009. Stillingtagen til eventuel støtte i 2010 forudsætter evaluering af Skagen365´s 

aktiviteter i 2009, idet udvalget udtrykker positive forventninger. 

 

Bilag 

Referat Økonomiudvlget 12.11.2008 - Ansøgning om kommunalt tilskud til Skagen365 for perioden 2009 

- 2011 (dok.nr.566624/08) 

Oversigt over anvendelse af erhvervsudviklingsmidler i 2008.doc (dok.nr.566365/08) 

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

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7831 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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5.   Indstilling af repræsentant for erhvervs- og turismeområdet 

til bestyrelse for Nordjyllands Kystmuseum 

 

Sagsfremstilling 

De tre kulturhistoriske museer i Frederikshavn Kommune – Skagen By- og 

Egnsmuseum, Bangsbo Museum og Arkiv samt Sæby Museum og Arkiv – har 

opnået enighed om et fælles grundlag for fusion af museerne som et 

statsanerkendt kulturhistorisk museum under navnet Nordjyllands Kystmuseum. 

Fusionen planlægges gennemført pr. 1. januar 2009. 

  

Fusionen har til formål at koordinere og optimere driften på de tre kulturhistoriske 

museer, således at de er bedre rustede til at imødekomme de skærpede krav på 

kulturarvsområdet. Ved fusionen opnås en bedre udnyttelse af de kommunale 

driftstilskud, og museerne vil få styrke til at håndtere den komplicerede 

projektøkonomi, som præger museumsområdet i dag. Endvidere vil fusionen styrke 

det faglige miljø på museerne, og Nordjyllands Kystmuseum vil blive en konstruktiv 

kraft i formidlingen af de kulturelle træk, som forbinder Ny Frederikshavn Kommune 

på tværs af de gamle kommunegrænser. Endelig vil fusionen gøre Nordjyllands 

Kystmuseum til en af de vægtigste kulturarvsinstitutioner i Region Nordjylland. 

  

Frederikshavn Byråd har den 19. november 2008 godkendt vedtægter for 

Nordjyllands Kystmuseum. Ifølge disse vedtægter etableres en bestyrelse på 10 

medlemmer, som er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen sammensættes 

således: 

  

         Byrådet udpeger to medlemmer fra byrådet samt én repræsentant for 

erhvervs- og turismeområdet – for en kommunal valgperiode 

         Frederikshavn Museumsforening, Sæby Museums Forening og Skagen By- og 

Egnsmuseums Venner udpeger blandt deres midte hver to medlemmer 

         Blandt museets medarbejdere udpeges ét medlem blandt deres midte. 

  

I det byrådet udpeger én repræsentant for erhvervs- og turismeområdet, anmodes 

Erhvervs- og Turismeudvalget om at indstille en erhvervs- og turismerepræsentant 

over for byrådet.  

 

Indstilling 

At Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller én repræsentant for erhvervs- og 

turismeområdet over for Frederikshavn Byråd.   

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. december 2008 

Udvalget indstiller turistchef Lene Kappelborg som repræsentant for erhvervs- og 

turismeområdet til bestyrelsen for Nordjyllands Kystmuseum.  

 

Bilag 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/7305 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: becr 

 Besl. komp: ETU/BR 
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Byrådsgodkendte vedtægter Nordjyllands Kystmuseum - version 22.oktober 2008  (dok.nr.561040/08) 
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6.   Økonomistatus december 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 25. november 2008 disponeret følgende beløb: 

 198.775 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  

 321.255 kr. til gennemførelse af byanalyserne, der beløbsmæssigt skal 
suppleres med 105.775 kr. i 2009 til i alt 427.000 kr. – jf. Udvalgets 
beslutning den 27. oktober 2008.  

Erhvervs- og Turismeudvalget har inden dagens møde disponeret i alt 1.000.000 

kr. af den afsatte ramme på 1.000.000 kr.  Der er således ingen ledige midler til nye 

aktiviteter på dagens møde.   

 

Indstilling 

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

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. december 2008 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/1312 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: erni 

 Besl. komp: ETU 
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7.   Ansøgning om økonomisk støtte til markedsføring af 

Kandidatnet ved Aalborg Universitet 

 

Sagsfremstilling 

Kandidatnet, Aalborg Universitet ansøger om støtte på 50.000 kr. til markedsføring 

og udvikling af Kadidatnet. Konkret består projektet i udarbejdelse og postomdeling 

af informationsmateriale til samtlige dimitterede kandidater fra universitetet siden 

1974. Samtidig er netværket under en større IT-mæssig udvikling og udbygning 

med henblik på at lette netværksdannelse bl.a. mellem studerende, kandidater, 

mentorskab og interessenetværk  Det ansøgte projekt beløber sig til i alt 600.000 

kr., som søges finansieret ved tilskud fra Aalborg Universitet, de nordjyske 

kommuner samt hovedsamarbejdspartnere. 

  

Kandidatnet består i øjeblikket af ca. 4.000 medlemmer. Netværket forventes ved 

en markant markedsføringsindsats at kunne blive betydeligt større, da Aalborg 

Universitet hidtil har fostret over 26.000 kandidater. 

  

Det overordnede formål med Kandidatnet er at styrke relationerne mellem tidligere 

studerende og mellem tidligere studerende og universitetet. På sigt tror ansøgerne 

på, at Kandidatnet kan bidrage til at løse udfordringen om fastholdelse og 

tiltrækning af videnarbejdskraft i landsdelen, hvis regionens kommuner står 

sammen om at gøre netværket større og stærkere. I forhold til den 

udviklingsmæssige og økonomiske vinkel arbejder Kandidatnetværk desuden på at 

få andre eksterne samarbejdspartnere, hvor der pt. er indgået et 2-årigt 

samarbejde med it-virksomheden KMD. 

  

Erhvervs- og Direktionssekretariatet anbefaler, at ansøgningen vurderes i forhold til 

projektets erhvervsudviklingsmæssige og arbejdsmarkedsmæssige forventede 

effekt.  

 

Indstilling 

At udvalget drøfter og tager stilling til den ansøgte støtte på 50.000 kr.  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. december 2008 

Udvalget besluttede at der ikke ydes støtte til det ansøgte. 

 

Bilag 

Ansøgning om økonomisk støtte til markedsføring af Kandidatnet ved Aalborg 

Universitet (dok.nr.573034/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15033 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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8.   "Vores rejse" - VisitDenmarks høringsudkast til en fælles 

strategi for dansk turisme, november 2008 

 

Sagsfremstilling 

Som ansvarlig for den nationale turismeindsats har VisitDenmark udarbejdet et 

forslag til ny fælles strategi for dansk turisme. Kommunerne har modtaget 

strategien til skriftlig høring. Høringsfasen er fra den 5. november til den 10. 

december 2008. Strategien vedtages endeligt den 22. december 2008 i 

VisitDenmarks bestyrelse. 

  

Den nye nationale strategi for dansk turisme skal styrke konkurrencesituationen for 

dansk turisme frem mod 2015. Dansk turisme har de seneste 10 år mistet 

markedsandele, og der er nu således tid til at skabe forbedringer i de lokale og 

regionale turismeindsatser. Overordnet set skal der skabes en øget værditilvækst i 

turismeerhvervet, der skal være bedre indtjeningsmuligheder, og der skal satses på 

gæster med et højere døgnforbrug end tidligere. Tanken bag strategien er, at den 

skal være medvirkende til at skabe ændringer i de strategier og handlingsplaner, 

der formuleres lokalt og regionalt eksempelvis i kommunerne.  

  

Strategien lægger op til, at der fremover fokuseres på styrke indsatserne i forhold til 

gæster, oplevelser, samarbejde og rammebetingelser. Herunder har man valgt at 

fokusere på de fem strategiske fokuseringer: Kyst-, by og naturferie, storbyferie, 

specialiserede rejser, internationale rundrejser og møder. I forhold til målgrupper 

vælger man i strategien at fokusere på, at målgrupperne for dansk turisme 

fremover skal afgrænses på baggrund af gæsternes rejsemotiver og ikke på 

baggrund af geografi eller rejseform. Herudfra har man defineret en række 

attraktive segmenter, som Danmark kan tiltrække: 

 Børneaktiviteter  

 Moderne byoplevelser  

 Forkælelse  

 Krydstogtoplevelser  

 Temaoplevelser  

 Internationale kongresser  

 Internationale møder  

 Fagmesser  

 Faglige studierejser  

Ud fra målgruppernes motiver er der stillet forslag til, at der dannes seks 

erhvervspartnerskaber, som skal sørge for, at der skabes og markedsføres flere 

produkter og oplevelser af høj kvalitet.  

  

Erhvervspartnerskaberne ser ud som følger: 

 Sjov leg og læring (indeholder målgruppen børneaktiviteter)  

 Urban lifestyle (indeholder målgruppen moderne byoplevelser)  

 Det gode liv (indeholder målgruppen krydstogtoplevelser og forkælelse)  

 Natur- og kulturnicher (indeholder målgruppen temaoplevelser)  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15044 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: smpe 

 Besl. komp: ETU 
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 Internationale kongresser (indeholder målgruppen internationale 
kongresser og internationale møder)  

 Business events (indeholder målgruppen faglige studieture og fagmesser)  

Disse erhvervspartnerskaber skal etableres i 2009 og skal sammensættes 

individuelt på tværs af virksomheder, organisationer og brancher. I forhold til 

strategiens vision er der sket et markant skift i fokuseringen, da det danske 

samfunds styrker (herunder danskerens høje livskvalitet og livsglæde) og 

konkurrenceevne nu skal være omdrejningspunktet for strategiens vision. Det vil 

sige, at vi ikke længere skal sælge Danmark på de fysiske elementer men på, at vi 

er et velfungerende samfund, som vi gerne vil vise frem til vores gæster. 

  

Det er vigtigt, at en ny fælles strategi ikke resulterer i en kraftig centralisering af 

midlerne til dansk turisme. VisitDenmarks midler bør anvendes både lokalt og 

centralt – og dermed ikke kun i VisitDenmark.  

 

Indstilling 

At Erhvervs- og Turismeudvalget drøfter og tager stilling til strategiudkastet.  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. december 2008 

Oplæg til hovedpointer i høringssvar blev omdelt. 

  

Udvalget bemærker at udkastet til strategi fremstår uoverskueligt og at der savnes 

den røde tråd. 

Strategien fremstår for generel og ufinansieret, ligesom der savnes de lokale 

potentialer og udviklingsmuligheder. 

Strategien anses i for høj grad at fokusere på det fjerne marked på bekostning af 

det nære marked. 

  

Med disse bemærkninger blev oplægget til hovedpointer godkendt som grundlag 

for udformning af Frederikshavn Kommunes høringssvar. 

  

 

Bilag 

Vores rejse - Fælles strategi for dansk turisme.pdf (dok.nr.573140/08) 
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9.   EU Interreg KASK program - muligheder for 

grænseoverskridende samarbejde - Orientering 

 

Sagsfremstilling 

Interreg er et EU-program, som giver økonomisk støtte til samarbejde på tværs af 

grænser og regioner med henblik på at styrke en afbalanceret udvikling af 

områderne i EU. Det nye Interreg IV A program for Øresund-Kattegat-Skagerrak 

giver nye muligheder for grænseoverskridende samarbejde bl.a. i Kattegat-

Skagerrak området. 

  

Programmet blev endelig vedtaget i marts 2008 og gælder for 2007-2013. 

Programmet består af to tydeligt definerede delprogrammer for henholdsvis 

Øresundsregionen og Kattegat/Skagerrak-regionen. Programmet omfatter 15 

regioner i Danmark, Norge og Sverige og er defineret af sine maritime grænser 

mellem landene. Programmet har 121 mio. Euro (ca. 907,5 mio. kr.) til rådighed i 

projektstøttemidler, dog skal projekterne medfinansieres med mindst 50 %.  

  

KASK-programmet giver muligheder på det internationale område i forbindelse med 

implementering og virkeliggørelse af Frederikshavn Kommunes 

erhvervsudviklingsstrategi. 

  

For Frederikshavn Kommune vil deltagelse i projektet forbedre mulighederne for at 

udnytte og styrke kommunens position og relationer til de kraftcentre, der ligger på 

den anden side af Kattegat/Skagerrak i Sydnorge og Vestsverige. Det 

skandinaviske område er en prioriteret strategisk satsning for Frederikshavn 

Kommune i erhvervsudviklingsstrategien. Derfor er KASK programmet en oplagt 

ramme for internationale aktiviteter i kommunen. Mange af de områder, som 

Frederikshavn Kommune allerede nu satser på, er oplagte samarbejdsområder i 

regi af KASK – eksempelvis det maritime område og vedvarende energi.  

  

Til Erhvervs- og Turismeudvalgets orientering.   

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. december 2008 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Støttede projekter under KASK-programmet kan ses på hjemmesiden 

www.interreg-oks.eu/se/Menu/Projekt  

  

  

 

Bilag 

Notat om EU interreg. IV A program Øresund-Kattegat-Skagerak (dok.nr.573101/08) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/15056 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: gihy 

 Besl. komp: ETU 
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10.   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 3. december 2008 

Kaj Christiansen orienterede om, at der den 20.1.2009, kl. 8.00 - 10.00 afholdes 

arrangementet "Vækst og Vilje" i det Musiske Hus med oplæg fra 

nationalbankdirektøren, uddeling af Vækst og Vilje prisen og optræden af de tre 

kongelige tenorer. Alle er velkomne. 

  

Dagsorden for udvalgets møder udsendes fremover 10 dage før møde. 

  

Ejvind Nielsen rejste spørgsmål om hvem og hvordan det afgøres, om et punkt kan 

komme på dagsorden. Hertil svarede Erik Sørensen som formand for udvalget, at 

ethvert medlem har ret til at få et punkt på dagsorden under forudsætning af, at det 

ligger inden for udvalgets kommissorium og arbejdsfelt. Udvalget afgør om et punkt 

ønskes behandlet. 

  

Kaj Christiansen rejste spørgsmål om udvalgets hidtidige virke lever op til formålet 

og kommissoriet for udvalget, idet der savnes overordnede, udviklingsrettede og 

principielle drøftelser. Udvalget besluttede, at der fremover på hvert møde skal 

være et tema på dagsordenen til drøftelse. Som tema på udvalgets næste møde 

giver Jane Wiis et oplæg om kommunens organisation og driftsvilkår. 

  

Udvalgets næste møde er onsdag den 11. februar 2008, kl. 15.30. 

   

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5071 

 Forvaltning: EDS 
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11.   FremKom - Tværgående samarbejde om fremtidens 

kompetenceudfordringer i Nordjylland 

 

Sagsfremstilling 

Vækstforum Nordjylland og Beskæftigelsesregion Nordjylland igangsatte i 2007 

FremKom-projektet for at få dybere viden om kompetenceudfordringer og 

udviklingstendenser, som de nordjyske virksomheder står over for. Projektet er det 

seneste års tid blevet gennemført i et samarbejde mellem de erhvervs-, 

beskæftigelses- og uddannelsespolitiske aktører i Nordjylland. Resultaterne af 

arbejdet foreligger nu i hovedrapporten ”Kompetenceudfordringer i Nordjylland” 

samt 6 delrapporter for hver af følgende erhvervsklynger: jern og metal, sundhed, 

oplevelseserhverv, IKT, fødevarer og byggeri. 

  

Projektet har en klar erhvervspolitisk vinkel: Hvordan sikrer man sig, at der fortsat 

kan være vækst i Nordjylland? – en klar beskæftigelsespolitisk vinkel: Hvordan 

sikrer man sig det nødvendige udbud af arbejdskraft i fremtiden? – og en klar 

uddannelsespolitisk vinkel: Hvad skal arbejdskraften have af kompetencer i 

fremtiden? 

  

Kontorchef i Beskæftigelsesregion Nordjylland Henrik Christensen er inviteret til 

udvalgets møde og giver et oplæg om FremKom-projektets hovedpointer – 

herunder fremtidens hovedudfordringer og muligheder set i relation til 

Frederikshavn kommunes erhvervsudviklingsstrategi. 

  

Til orientering vedlægges FremKom-projektets hovedrapport. Hovedrapporten, 

delrapporterne og baggrundsmateriale kan i sin helhed findes og læses på Region 

Nordjyllands og Beskæftigelsesregion Nordjyllands hjemmesider 

 http://www.brnordjylland.dk/sw6793.asp  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. december 2008 

Henrik Christensen orienterede om de hidtidige resultater af projektet FremKom. 

Herunder de kommende års kompetenceudfordringer inden for hver af de 6 

undersøgte erhvervsklynger, som kan sammenfattes således, hvis man vil bevare 

de danske arbejdspladser: 

         Mange udfordringer i at styrke de faglige kompetencer 

         Mange udfordringer i at styrke de personlige kompetencer – omstillingsevne, 

fleksibilitet mv. 

         Store udfordringer i kompetenceudvikling af ”ledelse” på alle niveauer 

         Store udfordringer vedrørende ”organisatorisk” kompetenceudvikling – intern 

læring, strategisk tænkning, netværksdannelse. 

  

Henrik Christensen havde blandt andet følgende opfordringer: 

         Mød hinanden om kompetenceudvikling af arbejdskraften – f.eks. på tværs af 

lokalt beskæftigelsesråd, Erhvervs- og Turismeudvalg, uddannelsesinstitutioner 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/14995 
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mv. 

         Tal om behovet for kompetenceudvikling 

         Iværksæt initiativer for at imødegå udfordringerne 

         Samarbejd om projekter og initiativer lokalt, i og på tværs af brancher mv. 

  

De viste plancher fra oplægget udsendes elektronisk til udvalgets medlemmer. 

  

  

  

 

Bilag 

Kompetenceudfordringer i Nordjylland - FremKom.pdf (dok.nr.573322/08) 
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