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1.   Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Det indstilles at dagsorden til mødet det 11. februar 2009 godkendes.  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 11. februar 2009 

Udvalget accepterede at behandle tillægsdagsorden med ansøgning fra Skagen 

Erhvervsforening om støtte til afholdelse af lokal erhvervskonference i Skagen. 

  

Dagsordenen blev godkendt. 

  

Ulla Mosich deltog ikke i behandlingen af punktet. 

  

Der var afbud fra Ole Kildeby, Brian Pedersen, Hans Jørgen Kaptain, Lars Brand, 

Kaj Christiansen og Cai Møller.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5061 

 Forvaltning: EDS 
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 Besl. komp: ETU 
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2.   Godkendelse af referat 

 

Indstilling 

Det indstilles at referat fra møde den 3. december 2008 godkendes.  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 11. februar 2009 

Referatet blev godkendt. 

  

Ulla Mosich deltog ikke i behandlingen af punktet.  

  

Der var afbud fra Ole Kildeby, Brian Pedersen, Hans Jørgen Kaptain, Lars Brand, 

Kaj Christiansen og Cai Møller.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6037 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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3.   Opfølgning på Byrådets erhvervsudviklingsstrategi 

 

Sagsfremstilling 

Med henblik på opfølgning af den af Byrådet vedtagne Erhvervsudviklingsstrategi 

har udvalget tidligere besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med én repræsentant 

fra henholdsvis erhvervs-, turisme- og handelsorganisationerne samt to 

repræsentanter fra Erhvervs- og direktionssekretariatet. 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. 

  

Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et oplæg til udvalgets drøftelse og stillingtagen. 

Oplægget, der er vedlagt som bilag, indeholder i hovedtræk: 

  

        Initiativer som er videreudviklet eller igangsat siden afholdelse af 

erhvervskonferencerne og vedtagelsen af erhvervsudviklingsstrategien, og som 

anbefales til fortsat videreudvikling / gennemførelse 

        Forslag til hvilke yderligere initiativer som anses at være de væsentligste at 

prioritere til igangsætning i den nærmeste periode 

        Forslag til placering af hovedansvar for igangsætning og realisering af 

forestående initiativer – herunder Erhvervs- og Turismeudvalgets rolle. 

  

Arbejdsgruppen konstaterer, at der – ud over de allerede nævnte igangværende 

initiativer i erhvervsudviklingsstrategien – er igangsat eller videreudviklet en række 

yderligere initiativer. Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der i opfølgningen af 

erhvervsudviklingsstrategien i lige så høj grad fokuseres på gennemførelse af de 

igangværende og senest igangsatte initiativer, samtidig med at der igangsættes de 

allervigtigste nye initiativer til fortsat fremdrift. Af oplægget fremgår således, at der 

alene anbefales følgende nye initiativer til igangsætning i den nærmeste periode: 

  

        Initiativ som sætter fokus på arbejdskraften med henblik på at fastholde 

arbejdspladserne i Vendsyssel gennem uddannelse, kompetenceudvikling 

samt fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft 

        Initiativ med henblik på udvikling og etablering af ”Håndværkerakademi” i 

Vendsyssel i samarbejde med Hjørring Kommune. Initiativet skal sætte fokus 

på kompetenceudvikling og virksomhedsudvikling i bygge- og anlægsbranchen 

        Initiativ til afklaring af mulighederne for og effekten af et strategisk samarbejde 

mellem erhvervshavnene i Frederikshavn Kommune 

        Initiativ til udvikling af skandinavisk maritim klynge med henblik på at skabe 

endnu flere samarbejdsrelationer og udviklingsmuligheder for de 

vendsysselske virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner mv. 

  

Desuden peges på følgende mulige, konkrete projektinitiativer, som er afhængig af 

initiativ og igangsætning lokalt: 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4034 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: becr 

 Besl. komp: ETU 
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        FishMarket – lokalt råvaremarked for producenter, leverandører, forbrugere og 

turister 

        Campus (medarbejderby) – med henblik på kompetenceudvikling og tiltrækning 

af arbejdskraft til servicebranchen specielt i højsæsonen 

        Skagen Maraton – udvikling af fast tilbagevendende event med henblik på at 

tiltrække deltagere og besøgende i lighed med f.eks. Berlin Maraton, og som 

kan medvirke til at styrke Skagens brand. 

  

Det bemærkes at bilagets oversigt over initiativer ikke betragtes som 100 % 

fyldestgørende, da der sikkert kan peges på andre konkrete initiativer, som 

arbejdsgruppen ikke har haft mulighed for at opfange. 

  

Desuden bemærkes at arbejdsgruppens oplæg til igangsætning af initiativer ikke 

skal betragtes som en hindring for andre initiativer og projekter initieret privat eller 

lokalt. 

  

Arbejdsgruppen anbefaler, at opfølgning og realisering af 

erhvervsudviklingsstrategien vedligeholdes gennem en løbende og dynamisk 

proces. Derfor foreslås at der i Erhvervs- og Turismeudvalget årligt gøres status og 

tages stilling til den videre opfølgning. 

  

Arbejdsgruppen foreslår endeligt, at Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler over 

for de respektive lokale organisationer, foreninger mv., at konkretisering og 

realisering af erhvervsudviklingsstrategien også sikres gennem lokal opfølgning. 

  

På udvalgets møde redegøres nærmere for arbejdsgruppens oplæg med forslag til 

opfølgning på erhvervsudviklingsstrategien. 

 

Indstilling 

Det indstilles at 

  

        Erhvervs- og Turismeudvalget drøfter og tager stilling til de i sagsfremstillingen 

foreslåede nye initiativer til igangsætning 

        Erhvervsudviklingsstrategien fortsat vedligeholdes i en dynamisk proces, hvor 

der i Erhvervs- og Turismeudvalget årligt gøres status og tages stilling til den 

videre opfølgning 

        Erhvervs- og Turismeudvalget anbefaler de respektive organisationer, 

foreninger mv. at erhvervsudviklingsstrategiens realisering også sikres gennem 

lokal opfølgning. 

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 11. februar 2009 

Ulla Mosich tiltrådte under behandling af dette punkt.  

  

Indstillingen tiltrædes inklusiv de i sagsfremstillingen nævnte nye initiativer til 

igangsætning. 
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Udvalget ønsker, at arbejdsgruppen fortsætter fremover med henblik på: 

         At sikre en dynamisk vedligeholdelse af erhvervsudviklingsstrategien 

         At sikre kontakt og støtte til de igangværende og nye initiativer 

         At tilvejebringe en kommunikationsstrategi som sikrer løbende omtale af de 

igangværende initiativer 

        Løbende opfølgning på initiativerne over for Erhvervs- og Turismeudvalget. 

  

Peter Nielsen ønsker ikke at ”Kanal Frederikshavn” fremgår af oversigten over 

igangværende initiativer. 

  

Der var afbud fra Ole Kildeby, Brian Pedersen, Hans Jørgen Kaptain, Lars Brand, 

Kaj Christiansen og Cai Møller.  

  

  

 

Bilag 

Notat - oplæg om opfølgning på Byrådets erhvervsudviklingsstrategi.doc (dok.nr.9935/09) 
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4.   Ansøgning om tilskud til forberedende projekt vedrørende 

Maritim klyngeudvikling i Skandinavien - MarKIS 

 

Sagsfremstilling 

Parter i Nordjylland, Vestsverige og Sydnorge arbejder i øjeblikket på at igangsætte 

et ”maritimt kluster og innovationssamarbejde i Kattegat-Skagerrak” MarKIS). 

Projektet udspringer af, at det maritime område siden etablering af ”Den 

skandinaviske Triangel” i 2001 har haft særlig stor bevågenhed i skandinavisk 

sammenhæng. Der har således siden 2004 været afholdt maritime partenariater 

(mødebørs mellem maritime virksomheder samt arena for maritime workshops og 

netværksaktiviteter) på skift i landene. Partnerne bag de maritime partenariater har 

med det nye intereg program ”KASK” set en mulighed for at bygge videre på de 

gode erfaringer fra de maritime partenariater, og udnytte de kontaktflader, der 

allerede er blevet skabt mellem regionerne. 

  

MarKIS projektet vil få fokus på en række udvalgte temaer, som har en fælles 

maritim grænseoverskridende relevans: kompetence og rekruttering, grøn maritim 

innovation og forretningsmodeller/virksomhedsudvikling og vil involvere en bred 

skare af aktører (virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner, 

erhvervsfremmeaktører) fra de tre lande. 

  

MarKIS projektet har været drøftet i erhvervspolitisk netværk og i projektgruppen 

bag ”det regionale maritime klyngeprojekt”, og der har begge steder været 

opbakning til deltagelse i projektet. Et Skandinavisk maritimt samarbejde vurderes 

at kunne bidrage positivt til at styrke rammerne omkring fortsat udvikling og vækst 

indenfor den maritime sektor bl.a. at skabe endnu flere samarbejdsrelationer og 

udviklingsmuligheder for nordjyske virksomheder, organisationer og 

uddannelsesinstitutioner.  

  

Fra dansk side ønskes der etableret et bredt samarbejde omkring den danske 

deltagelse i MarKIS projektet. Der er allerede tilsagn fra Hjørring kommune og 

erhvervsråd, Aalborg kommune, Region Nordjylland og Region Midtjylland om at 

deltage i det forberedende projekt. Der er behov for en landekoordinerende partner 

i forhold til ansøgning af midler, et forslag kunne være, at Frederikshavn Kommune, 

som projektleder på ”Maritim klyngeudvikling i Norddanmark” påtager sig denne 

rolle formelt.  

  

Som et naturligt led i projektudviklingen ønskes det at gennemføre et forberedende 

projekt i perioden marts – september 2009. Det forberedende projekt skal bruges til 

at afklare indhold og aktiviteter i de tre indsatsområder (maritim kompetence og 

rekruttering, grøn maritim innovation, maritim klynge og business innovation), 

rekruttering af projektdeltagere og afholdelse af en række workshops, hvor 

projektdeltagerne får mulighed for at møde hinanden og komme med faglig input. 

Målet er at kvalificere MarKIS projektet til endelig ansøgning september 2009.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1025 

 Forvaltning: EDS 
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 Besl. komp: ETU 



 
 

 

Erhvervs- og Turismeudvalget - Referat - 11. februar 2009 Side 10 af 19 

 

Budgettet for det forberedende projekt er på 371.400 kr. 50 % af midlerne søges 

hos KASK sekretariatet, og de resterende 50 % skal findes i medfinansiering fra 

henholdsvis Norge, Sverige og Danmark. Der skal derfor findes en dansk kontant 

medfinansiering på 60.000 kr. De danske partnere er indstillet på at dele den 

kontakte medfinansiering mellem sig, men da der er forskellige administrative og 

politiske procedure for bevilling af udviklingsmidler i kommunerne anmodes 

Erhvervs- og Turismeudvalget om at stille en medfinansieringsgaranti på 60.000 kr. 

så den fulde danske medfinansiering i det forberedende KASK projekt kan 

imødekommes ved indsendelse af ansøgning d.16. februar. Den reelle 

medfinansiering af det forberedende projekt for Frederikshavn Kommune forventes 

at være på ca. 20.000 kr. 

  

 

Indstilling 

Det indstilles at Erhvervs- og Turismeudvalget bevilliger 60.000 kr. som en samlet 

ramme til at sikre den fulde danske medfinansiering af et KASK forberedende 

projekt – med henblik på at sikre grundlaget for et kommende større skandinavisk 

projekt på det maritime område. 

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 11. februar 2009 

Indstillingen blev tiltrådt. 

  

Bevillingen finansieres af den økonomiske ramme som Økonomiudvalget stiller til 

udvalgets rådighed i 2009.   

  

Der var afbud fra Ole Kildeby, Brian Pedersen, Hans Jørgen Kaptain, Lars Brand, 

Kaj Christiansen og Cai Møller.  

  

 

Bilag 

Bilagsmateriale til ansøgning om tilskud til forberedende projekt vedrørende Maritim klyngeudvikling i 

Skandinavien (dok.nr.9372/09) 
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5.   Erhvervs- og Turismeudvalgets økonomi 2009 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget har til opgave at foretage indstillinger og igangsætte 

konkrete projekter inden for Udvalgets fastlagte økonomiske ramme.  Erhvervs- og 

Turismeudvalgets aktiviteter er omfattet af den ramme, der er afsat til 

Økonomiudvalgets erhvervsfremme indsats. 

  

I 2008 afsatte Økonomiudvalget en ramme på 1.000.000 kr. til Erhvervs- og 

Turismeudvalgets disposition. Denne ramme er i løbet af 2008 blevet anvendt fuldt 

ud til blandt andet etableringen af Kanal Frederikshavn, gennemførelse af en 

detailhandelsanalyse samt foranalyser omkring kur og helse i Skagen. I 2008 blev 

erhvervsudviklingsstrategien færdiggjort, og står nu over for at skulle udmøntes i 

konkrete aktiviteter. Til dette formål er der behov for økonomiske midler. De 

økonomiske midler skal stilles til rådighed af Økonomiudvalget. I lighed med de 

tidligere år kan Erhvervs- og Turismeudvalget som en passende ramme anmode 

Økonomiudvalget om en ramme på 1.000.000 kr. i 2009. 

  

Under forudsætning af, at Økonomiudvalget stiller en ramme på 1.000.000 kr. til 

rådighed, så har Erhvervs- og Turismeudvalget på forhånd disponeret følgende 

beløb af rammen: 

  

        150.000 kr. som den sidste del af finansieringen af den detailhandelsanalyse, 

som Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede at iværksætte på sit møde den 

27. oktober 2008. Der er tale om de sidste 35 % af den samlede aftalesum på 

425.000 kr., der først udbetales til konsulenten, når analysen er fuldt 

gennemført ultimo 2009. 

        167.500 kr. til Skagen 365 i 2009, som Erhvervs- og Turismeudvalget 

besluttede på sit møde den 3. december 2008. 

  

Inden dagens møde er der således disponeret for i alt 317.500 kr. ud af den 

forventede ramme på 1.000.000 kr. Der vil således være 682.500 kr. til rådighed for 

nye initiativer.  

  

På dagens møde anmodes der om: 

  

        60.000 kr. som en samlet ramme til at sikre den fulde danske finansiering af et 

KASK-forprojekt til at sikre grundlaget for et kommende større skandinavisk 

projekt på det maritime område. 

  

Imødekommes anmodningen på dagens møde vil der være 622.500 kr. til rådighed 

for nye aktiviteter i resten af året. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

 
 Åben sag 
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        anmoder Økonomiudvalget om at få stillet en økonomisk ramme på 1.000.000 

kr. til rådighed i 2009, 

        bevilliger rammen på de 60.000 kr. til gennemførelsen af forprojektet til en 

indsats på det maritime område under forudsætning af, at Økonomiudvalget 

stiller den nødvendige ramme til rådighed. 

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 11. februar 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Efter udvalgets beslutning om at yde støtte på 20.000 kr. til afholdelse af lokal 

erhvervskonference i Skagen vil der være 602.500 kr. til rådighed for nye aktiviteter 

i resten af 2009.   

  

Der var afbud fra Ole Kildeby, Brian Pedersen, Hans Jørgen Kaptain, Lars Brand, 

Kaj Christiansen og Cai Møller.  
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6.   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.  

  

  

Status Helårsturismeprojektet Naturen+ 

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. Prækvalificeringsansøgningen blev 

behandlet i Vækstforum den 8. december 2008, hvor det besluttedes, at 

ansøgningen skal forholdes til et notat vedrørende: ”snitfladen mellem kultur- og 

turisme- og oplevelsesøkonomiprojekter, beskrive det erhvervs- og vækstmæssige 

potentiale samt belyse, hvornår et projekt har regionalpolitisk betydning/interesse i 

modsætningen til projekter af mere lokal karakter.” Notatet og 

prækvalificeringsansøgningen behandles på ny af Vækstforum den 3. februar 2009. 

  

Til udvalgets orientering. 

  

  

Erhvervspolitisk Netværk Vendsyssel 

Erhvervspolitisk Netværk har netop afholdt sit første møde den 28. januar. Der var 

uarbejdet en dagsorden til mødet, som bl.a. omfattede 3 emner til beslutning samt 

2 orienterende punkter. Punkterne til beslutning var bl.a. ”Skandinavisk håndværker 

akademi”, som omhandler et videre arbejde i at opbygge en modulbygget 

diplomhåndværker-uddannelse. Det omfatter både ungdomsuddannelse og 

efteruddannelse. Der fokuseres desuden på, at kompetenceudvikling indenfor 

byggebranchen i Vendsyssel skal skabes via et innovativt net af virksomheder. 

  

Det blev besluttet at godkende indstillingen om at støtte op om det videre arbejde 

med etablering af akademiet samt støtte op omkring organiseringen af en 

styregruppe. Netværket lægger vægt på, at erhvervslivet inddrages. 

 
 Åben sag 
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Maritim klyngeudvikling i region Nordjylland og Skandinavien. Dette punkt handler 

om den maritime sektor, som er af særlig betydning og koncentreret omkring de 

mange havne i området. Der arbejdes pt. med 3 forskellige erhvervsfremme 

initiativer, som alle har til hensigt at styrke rammerne omkring fortsat udvikling og 

vækst indenfor den maritime sektor. De vendsysselske kommuner og erhvervsråd 

har påtaget sig en aktiv rolle heri. 

  

Det blev besluttet at godkende indstillingen om at anbefale, at der arbejdes videre 

med etablering af et maritimt klyngeinitiativ i Norddanmark, at anbefale en forsat 

deltagelse i det forberedende arbejde med det skandinaviske projekt ”Markis” og 

endelig en anbefaling af en fortsat rolle i afholdelse af skandinaviske maritime 

partenariater. Netværket lægger vægt på, at erhvervslivet inddrages. 

  

Det tredje punkt som var til beslutning var ”Rådet for agroindustri – smagen af 

Nordjylland”. Fødevaresektoren udgør en stor erhvervsgren i Nordjylland, hvor der 

igennem flere år er igangsat mange initiativer til sikring af en større værditilvækst i 

erhvervet. Siden 2005 er der pågået et arbejde for at samle indsatsen overfor 

fødevaresektoren til en samlet sammenhængende regional indsats, som 

Vækstforum skal tage stilling til på sit næste møde. Der skal derfor tages stilling til, 

hvorvidt der skal bakkes op omkring den samlede og sammenhængende regionale 

indsats. 

  

Det blev besluttet at godkende indstillingen om at anbefale, at kommunerne i det 

Erhvervspolitiske netværk ikke tegner medlemskaber i Rådet for Agroindustri på 

linje med anbefalingen fra KKR. At der bakkes op omkring forslaget til Vækstforum 

med mulighed for at lave særlige tiltag i det nordlige Vendsyssel i den udstrækning, 

der er behov herfor, og at de ikke alle er dækket af det regionale tiltag. 

  

Herudover var der orienteringspunkter om ”Velfærdsministeriets 

Landdistriktskonference den 11-12. september, hvor Frederikshavn Kommune har 

værtskabet. Samt samarbejdsprojekt ”Vendsyssels Innovative Netværk for Kvinder 

– ViNK” som omhandler netværksdannelse af erhvervskvinder fra virksomheder i 

landdistrikter og byområder. 

  

Til udvalgets orientering. 

  

  

 

Indstilling 

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

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 11. februar 2009 

Orienteringen om Naturen+ og Erhvervspolitisk Netværk blev taget til efterretning. 

  

Den af byrådet vedtagne International strategi blev omdelt. 
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Udvalgets næste møde er onsdag den 15. april kl. 15.30.  

  

Der var afbud fra Ole Kildeby, Brian Pedersen, Hans Jørgen Kaptain, Lars Brand, 

Kaj Christiansen og Cai Møller.  
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7.   Kommunens organisation og driftsvilkår 

 

Sagsfremstilling 

Udvalget besluttede på mødet den 3. december 2008, at der fremover på hvert 

møde skal være et tema på dagsordenen. Som tema på dagens møde giver 

kommunaldirektør Jane Wiis et oplæg om kommunens organisation og driftsvilkår.  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 11. februar 2009 

Punktet udsættes.  

  

Der var afbud fra Ole Kildeby, Brian Pedersen, Hans Jørgen Kaptain, Lars Brand, 

Kaj Christiansen og Cai Møller.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/205 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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8.   Ansøgning om støtte til afholdelse af lokal 

erhvervskonference i Skagen 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Erhvervsforening ansøger om støtte til afholdelse af en lokal 

erhvervskonference den 2. april 2009. 

  

Bestyrelsen i Skagen Erhvervsforening vil efterkomme den opfordring, som blev 

givet på Frederikshavn Kommunes erhvervskonference i Skagen den 15. januar 

2008 om at fortsætte med at afholde lokale erhvervskonferencer i Skagen. 

Bestyrelsen i Skagen Erhvervsforening har derfor besluttet at afholde et sådant 

arrangement. Med den begrundelse at bestyrelsen mener, at et sådant 

arrangement er i tråd med Frederikshavn Kommunes erhvervsudviklingsstrategi.  

  

Der ansøges om et tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af dette arrangement. Der er 

budgetteret med at ca. 80 personer vil deltage. 

  

Det bemærkes, at der i aftalekontrakten for 2009 indgået mellem Frederikshavn 

Erhvervsråd og Frederikshavn Kommune er forudsat, at Frederikshavn Erhvervsråd 

afholder minimum 10 arrangementer med en eller anden form for fagligt indhold 

overfor virksomheder i Frederikshavn Kommune. 

  

Det bemærkes endvidere, at den førnævnte konference i Skagen i januar 2008 

havde ca. 75 deltagere inkl. kommunale repræsentanter og hjælpere. 

  

 

Indstilling 

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

udvalget vil bevilge støtte og i så fald drøfter, hvor stort et beløb man vil give til 

afholdelse af en lokal erhvervskonference i Skagen. 

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 11. februar 2009 

Udvalget besluttede at yde støtte på 20.000 kr. til afholdelse af lokal 

erhvervskonference i Skagen. 

  

Det forventes at resultaterne af konferencen også vil være til gavn for hele 

kommunen. 

  

Støtten finansieres af den økonomiske ramme som Økonomiudvalget stiller til 

rådighed for udvalget i 2009.  

  

Udvalget er indstillet på at yde samme støtte til tilsvarende aktiviteter i Sæby- og 

Frederikshavnområdet.  

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2075 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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Der var afbud fra Ole Kildeby, Brian Pedersen, Hans Jørgen Kaptain, Lars Brand, 

Kaj Christiansen og Cai Møller.  

 

Bilag 

Ansøgning om støtte til afholdelse af lokal erhvervskonference i Skagen (dok.nr.14011/09) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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