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1.   Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller at dagsorden til mødet den 15.april 

2009 godkendes.  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 15. april 2009 

Til mødet forelå tillægsdagsorden med følgende fire punkter: 

1.     Ansøgning om tilskud til udvikling af Sæby som ”Digterbyen ved havet” 

2.     Ansøgning om tilskud til udvikling af et marked for kunsthåndværk og lokale 

fødevarer på Sæby Havn 

3.     Ansøgning om tilskud til udvikling af aktiviteter til understøttelse Sæbygårds 

Venner 

4.     Ansøgning om et årligt tilskud i 3 år til udvikling af ”Det Historiske Klædeskab” 

  

Udvalget godkendte dagsordenen inklusiv tillægsdagsordenens fire punkter. 

  

Fraværende: Flemming Stig, Allan Kastor Andersen 

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5061 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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2.   Godkendelse af referat 

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller at referat fra møde den 11.februar 

2009 godkendes.  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 15. april 2009 

Referatet blev godkendt.  

  

Fraværende: Flemming Stig, Allan Kastor Andersen 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6037 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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3.   Naturen+ i Lysets Land - Handlingsplan for udvikling af 

helårsturisme i Toppen af Danmark 2009-2011 

 

Sagsfremstilling 

Toppen af Danmarks bestyrelse har fremsendt forslag til handlingsplan for udvikling 

af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009-2011 til godkendelse i Hjørring 

Kommune, Læsø Kommune og Frederikshavn Kommune. Erhvervs- og 

Turismeudvalget anmodes om at drøfte og godkende planen. 

  

I juni 2007 blev Læsø, Hjørring og Frederikshavn kommuner udpeget som 

udviklingspartner i VisitDenmarks udviklingsprojekt ”Udvikling af nye super 

helårsdestinationer” i regi af Toppen af Danmark. Herefter er der arbejdet intenst 

med udviklingsprojektet, og bestyrelsen i Toppen af Danmark fremsender hermed 

planen ”Naturen+ i Lysets Land – Handlingsplan for udvikling af helårsturisme i 

Toppen af Danmark 2009-2011” til drøftelse og godkendelse i de tre kommuner. 

  

De overordnede målsætninger i planen er, at der i 2015 i forhold til 2008 er: 

          30% flere overnatninger forår, efterår og vinter  

          10% flere overnatninger i sommersæsonen  

          30% øget omsætning med baggrund i turisme 

          30% flere turismevirksomheder, der har helårsåbent 

          30% øget beskæftigelse i turismevirksomheder 

          30% flere oplevelsestilbud i Toppen af Danmark 

  

Handlingsplanen indeholder en lang række initiativer, der kan grupperes i 5 

hovedfokuspunkter: 

          Oplevelsesudvikling 

          Synliggørelse 

          Overnatning 

          God adgang 

          Mål og analyse 

  

Disse hovedfokuspunkter indeholder i alt 54 indsatsområder, hvor hovedparten 

overvejende er indenfor oplevelsesudvikling. Der er lavet indholdsbeskrivelse og 

budget samt lagt tidsplan for gennemførelsen indenfor hvert indsatsområde. 

  

Frederikshavn Kommune har været involveret i udarbejdelsen af handlingsplanen, 

dels overordnet via Toppen af Danmarks bestyrelse, dels deltagelse i den nedsatte 

styregruppe for projektet, dels via en række medarbejdere fra den kommunale 

administration, der har deltaget i de nedsatte projektgrupper, der har stillet forslag 

til de konkrete indsatsområder i handlingsplanen. Frederikshavn Kommune vil også 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/3935 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ETU/ØU/BR 
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fremadrettet deltage i implementeringen via bestyrelse, styregruppe samt 

projektgrupper. 

  

Det er forvaltningens vurdering at handlingsplanen er i fin interaktion med 

Frederikshavn Kommunes erhvervsudviklingsstrategi og vurderes at være et godt 

supplement til Frederikshavn Kommunes turist- og oplevelsesøkonomiske 

strategier og indsatser. 

  

  

  

  

  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

drøfter handlingsplanen, og anbefaler den overfor Økonomiudvalget og byrådet. 

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 15. april 2009 

Handlingsplanen anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd.  

  

Fraværende: Flemming Stig, Allan Kastor Andersen 

 

Bilag 

Handlingsplan for udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009-2011pdf (dok.nr.33824/09) 
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4.   Ansøgning om støtte til KulturRaketten 2009 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget drøftede på udvalgsmødet den 5. december 2007, at 

der fremtidigt skulle igangsættes et kultur- og erhvervsarrangement i Frederikshavn 

Kommune. Efterfølgende har Frederikshavn Erhvervsråd, 

Handelsstandsforeningen Frederik og Frederikshavn Bibliotek i fællesskab taget 

initiativ til at opsende en kulturraket, der skal vise borgerne i nord, hvilke erhverv og 

hvilke kulturelle institutioner og instanser Frederikshavn Kommune rummer i midten 

og i syd. Tilsvarende skal raketten i sin bane vise borgerne i midten, hvilke erhverv 

og kulturelle institutioner og instanser, der findes i nord og syd, mens borgerne i 

syd inviteres til at opleve, hvad der i midten og nord kan bydes på. 

  

KulturRaketten sendes i luften den 18. til 20. september 2009 med størst flyvehøjde 

lørdag den 19. september, hvor Kultur- og Fritidsudvalget har sagt ja til, at 

Frederikshavn Kommunes kulturpris, Nordlysprisen, uddeles ved en stor aftenfest 

et centralt sted i Frederikshavn Kommune.  

  

Det er hensigten, at KulturRaketten i fremtiden skal sendes op i sin bane over 

Frederikshavn Kommune hvert andet år.  

  

Initiativtagerne har henvendt sig til Kultur- og Fritidsafdelingen, til Frederikshavn 

Kommunes arrangementgruppe, til turistforeningerne, til de andre 

handelsstandsforeninger og erhvervsforeninger i kommunen og til en lang række 

potentielle aktører. Idéen har alle steder fået opbakning, og mange har 

tilkendegivet vilje til at afsætte tid og ressourcer til formålet. 

  

Blandt arrangementerne kan allerede nu nævnes: 

  

         Forskellige arrangementer alle 3 dage arrangeret af Råbjerg – Aalbæk 

Jagtforening.  

         Åbent hus arrangementer alle 3 dage på bibliotekerne og i Frederikshavn 

Svømmehal  

         Åbent hus i Skagen Food 

         Natkirke i Frederikshavn Kirke  

         Vandretur med Frederikshavn Fodslaw  

         Oktoberfest på Knivholt, og særlige musikarrangementer på Sæbygaard  

         Mad gennem tiderne på Skagen By- og Egnsmuseum om fredagen 

  

Der er flere arrangementer i støbeskeen. Aktørerne står selv for egne 

arrangementer og betaler principielt alle udgifter i forbindelse med dem. 

KulturRakettens budget indeholder dog et mindre beløb afsat til nødvendige tilskud, 

ligesom aktørerne selv kan søge Kulturelt Samråd, Folkeoplysningsudvalget i 

Kultur- og Fritidsudvalget om tilskud jf. disse puljers formål.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/4912 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: smpe 

 Besl. komp: ETU 
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KulturRaketten har udarbejdet budgetforslag og ansøger Erhvervs- og 

Turismeudvalget om 100.000 kr. 

  

KulturRaketten søger desuden tilskud hos handelsstandsforeningerne, 

erhvervsforeningerne og det lokale erhvervsliv svarende til et beløb på i alt 85.000 

kr.  

  

På mødet redegøres nærmere for projektet. 

  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

drøfter og tager stilling til, om udvalget vil bevilge støtte til afholdelse af 

arrangementet. 

  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 15. april 2009 

Kultur- og fritidschef Chresten Sloth Christensen redegjorde for projektets 

baggrund, udvikling og aktuelle stade. 

  

Udvalget konstaterede, at projektet nu har langt mindre erhvervs- og 

turismemæssig relevans end forventet ved projektets start. 

  

Udvalget udtrykker moralsk støtte til projektets fortsatte udvikling, men afslår 

ansøgningen om økonomisk støtte på grund af den manglende erhvervs- og 

turismemæssige tyngde. 

  

Fraværende: Flemming Stig, Allan Kastor Andersen 

  

 

Bilag 

Budget til ansøgning om støtte til KulturRaketten 2009 (dok.nr.32949/09) 
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5.   Nordisk Sejlads - Frederikshavn som værtsby 2009 

 

Sagsfremstilling 

Maritim Historisk Forening har tidligere, nemlig den 6. februar 2008 ansøgt 

Erhvervs- og Turismeudvalget om midler til gennemførelse af værtsskab for 

Nordisk Sejlads 2009. Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede at anbefale, at 

Frederikshavn Kommune påtager sig værtsskabet under forudsætning af, at der 

sker en tæt koordinering med afvikling af Tordenskioldsdagene, samt erklærede sig 

villig til at bevilge op til 68.500 kr. af de midler som udvalget måtte få stillet til 

rådighed for 2009, samt at den praktiske gennemførelse med mere henlægges til 

Maritim Historisk Forening, herunder at fremskaffe de nødvendige sponsorater for 

den øvrige kontante finansiering eller bidrag i naturalier. 

  

Maritim Historisk Forening har nu henvendt sig med ønske om at få øget rammen 

på de midler, som blev stillet i udsigt til Nordisk Sejlads 2009. Maritim Historisk 

Forening har i forbindelse med den praktiske planlægning af arrangementet fået en 

række uforudsete og fordyrende udgifter, som også ønskes dækket – herunder 

overnatning og forplejning. Man havde oprindeligt en aftale om at indkvartere 

Nordisk Sejlads ledelse på et skib, men man er gået bort fra denne løsning af 

forskellige årsager og ønsker i stedet at tilgodese byens overnatningsfaciliteter. 

Derudover er der udgifter til badefaciliteter i byens svømmehal, hvor man først 

havde prøvet at give mulighed for dette gratis på havnen, hvilket ikke har vist sig 

muligt. Dertil kommer diverse udgifter til flagálle, slamsuger, toiletvogne og leje af 

boder. 

  

Samlet forventes arrangementets budget at beløbe sig til 267.000 kr., hvoraf 

Erhvervs- og Turismeudvalget ansøges om 116.000 kr. 

  

Frederikshavn Havn yder et bidrag til arrangementet i form af el og vand til skibe, 

containere, maskintimer og mandetimer for ca. 35.000 kr. 

  

Herudover er Kulturelt Samråd ansøgt om 29.000 kr. til underholdning lørdag aften. 

  

Der er tidligere år givet bevilling til Nordisk Sejlads, som bl.a. har været afholdt i 

forskellige værtshavne i Frederikshavn Kommune. I 2006 var Strandby Havn vært 

for sejladsen, til hvilket der blev bevilget 123.000 kr. I 2007 var Skagen Havn vært, 

hvor arrangementet var en del af havnens 100 års jubilæum, her blev der bevilget 

68.500 kr., og resten af udgiften blev afholdt af maritime sponsorer inkl. Skagen 

Havn. I 2008 blev arrangementet afholdt på Læsø.  

  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

  

         drøfter og tager stilling til en bevilling op til 116.000 kr. af de midler, som 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6364 

 Forvaltning:  

 Sbh: lehs 

 Besl. komp:  
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udvalget har fået stillet til rådighed for 2009.  

         anbefaler, at den praktiske gennemførelse med mere henlægges til Maritim 

Historisk Forening og herunder at fremskaffe de nødvendige sponsorater for 

den øvrige kontante finansiering eller bidrag i naturalier. 

  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 15. april 2009 

Udvalget besluttede at bevilge 100.000 kr. som et generelt tilskud, der finansieres 

af den økonomiske ramme, som udvalget har fået stillet til rådighed i 2009. Herefter 

tiltrædes indstillingen.  

  

Fraværende: Flemming Stig, Allan Kastor Andersen 

 

Bilag 

Ansøgning fra Maritim Historisk Forening om tilskud til Nordisk Sejlads 2009 (dok.nr.32874/09) 

Budget vedr. Nordisk Sejlads 2009 (dok.nr.32877/09) 

Ansøgning til Kulturelt Samråd fra Maritim Historisk Forening om bidrag til koncert ved Nordisk Sejlads 

2009 (dok.nr.32883/09) 
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6.   Ansøgning om tilskud til projekt "Kirker, kunst og kultur" 

 

Sagsfremstilling 

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på møde den 4. februar 2009 at videresende 

efterfølgende ansøgning til Erhvervs- og Turismeudvalget. 

  

Det drejer sig om ansøgning fra Hjørring og Jammerbugt kommuner om økonomisk 

støtte til "Kirker, kunst og kultur”, et projekt om digital formidling af kirkekunst 

godkendt ved prækvalificering i Vækstforum september 2008.  

  

Projektet præsenterer de nordjyske kirkers kunstskatte på tidens medier med tilbud 

til såvel kirkens brugere som andre kulturinteresserede om oplevelsesudveksling 

og gode historier. Endvidere tager projektet hul på den nærmeste fremtids kirke- og 

kulturoplevelser. Projektet forventes igangsat i foråret 2009 med en foreløbig 

driftsperiode på minimum 2010 - 2015.  

  

Samarbejdspartnerne på projektet er det regionale kulturliv og kirkernes egne 

udvalg og organisationer. Aalborg Stift støtter projektet med 265.200 kr.  

  

Der søges om et tilskud på 24.091 kr. til iværksættelse af projektet. Det samlede 

kommunale støttebeløb er angivet til 265.000 kr. og omfatter 11 nordjyske 

kommuner.  

  

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke tidligere ydet tilskud til projektet. 

  

Erhvervs- og Direktionssekretariatet vurderer, at projektet ligger indenfor 

Frederikshavn Kommunes erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan, idet 

projektet anses at medvirke til en udvidelse af de eksisterende oplevelsesaktiviteter 

med nye ”oplevelsespakker” med digital guidning og formidling. Det vurderes, at 

projektet med begrænset økonomisk støtte kan udvikles og afprøves med henblik 

på at styrke turismeudviklingen både inden for kommunen og i regionen. Det er dog 

vanskeligt at vurdere, hvor bred en kreds af turister og borgere aktiviteten vil rette 

sig mod. 

  

Erhvervs- og Direktionssekretariatet bemærker, at Vækstforum på møde den 3. 

februar 2009 besluttede at imødekomme ansøgningen med støtte på maksimalt 

897.000 kr., under forudsætning af, at der findes den resterende medfinansiering til 

udvikling og drift. Vækstforum vurderer, at projektet er i overensstemmelse med 

den regionale erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan 2008. Projektet vurderes 

at understøtte helårsturismeinitiativet med anvendelse af oplevelsesøkonomiske 

virkemidler, hvorved der er tale om en ny måde at formidle religiøs kunst via en 

digital portal. 

  

 

Indstilling 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/2479 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at projektet drøftes med henblik på 

støtte med 24.091 kr. under forudsætning af, at ansøger finder den resterende 

medfinansiering. 

Støtten finansieres af den økonomiske ramme, som Erhvervs- og Turismeudvalget 

har fået stillet til rådighed af Økonomiudvalget i 2009.  

  

  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 15. april 2009 

Udvalget vurderer, at projektets indhold ligger uden for Erhvervs- og 

Turismeudvalgets område, og udvalget afslår derfor at yde økonomisk støtte til 

projektet.  

  

Fraværende: Flemming Stig, Allan Kastor Andersen 

 

Bilag 

Anmodning fra Hjørring og Jammerbugt kommuner om støttetilsagn til "Kirker, kunst og kultur" 

 (dok.nr.17475/09) 

Beskrivelse og budget vedr. projekt "Kirker, kunst og kultur" - Notat udfærdiget af Jammerbugt 

Kommune (dok.nr.17479/09) 

Avisartikel fra Jyllands Posten 20/1-2009 "Nye og alternative tiltag i turismen" (dok.nr.17477/09) 
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7.   Opfølgning på Frederikshavn Kommunes 

Erhvervsudviklingsstrategi 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med Erhvervs- og Turismeudvalgets behandling af opfølgning på 

byrådets erhvervsudviklingsstrategi på møde den 11. februar 2009 tiltrådte udvalget 

den nedsatte arbejdsgruppes forslag til igangsætning af nye initiativer som 

opfølgning på erhvervsudviklingsstrategien. 

  

Desuden besluttede udvalget, at arbejdsgruppen fortsætter fremover med henblik 

på: 

  

         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 

         At sikre en dynamisk vedligeholdelse af erhvervsudviklingsstrategien 

  

På baggrund af Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning har arbejdsgruppen 

udarbejdet forslag til en oversigtelig opfølgningsstrategi til opfølgning på 

erhvervsudviklingsstrategien. 

  

På mødet den 15. april 2009 forelægges og uddybes arbejdsgruppens oplæg til 

opfølgningsstrategi vedrørende indsatserne:  

Kontakt og støtte til igangværende og nye initiativer, kommunikationsstrategi for 

omtale af igangværende initiativer, opfølgning over for Erhvervs- og 

Turismeudvalget samt dynamisk vedligeholdelse af erhvervsudviklingsstrategien. 

  

Opfølgningsstrategien lægger op til involvering af såvel Erhvervs- og 

Turismeudvalget, de i udvalget repræsenterede organisationer og ”baglande”, 

andre lokale foreninger og interessenter samt øvrige aktører og medier. 

  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

drøfter og tager stilling til arbejdsgruppens forslag til opfølgningsstrategi til 

opfølgning på erhvervsudviklingsstrategien. 

  

  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 15. april 2009 

Oversigteligt forslag til opfølgningsstrategi blev omdelt. Vedlægges referat fra 

mødet. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/4034 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: gihy 

 Besl. komp: ETU 
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Forslaget til opfølgningsstrategi blev tiltrådt som arbejdsgrundlag for det videre 

arbejde med opfølgning på erhvervsudviklingsstrategien. 

  

Fraværende: Flemming Stig, Allan Kastor Andersen 

  

 

Bilag 

Forslag - Sådan kan det gøres. Opfølgning erhvervsudviklingsstrategi.doc (dok.nr.37568/09) 
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8.   Økonomistatus april 2009 

 

Sagsfremstilling 

På sit møde den 18. februar 2009 besluttede Økonomiudvalget at stille en 

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

for 2009. 

  

Inden for denne ramme er der den 1. april disponeret følgende beløb: 

  

         150.000 kr. til den sidste del af den detailhandelsanalyse, som Erhvervs- og 

Turismeudvalget besluttede at iværksætte på sit møde den 27. oktober 2008 

         167.500 kr. til Skagen365 i 2009, som Erhvervs- og Turismeudvalget 

besluttede på sit møde den 3. december 2008 

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

KASK-projekt, som udvalget besluttede på sit møde den 11. februar 2009  

         20.000 kr. til afholdelse af lokal erhvervskonference i Skagen, som udvalget 

besluttede på sit møde den 11. februar 2009  

  

Inden dagens møde er der således disponeret for i alt 397.500 kr. ud af den 

samlede ramme på 1.000.000 kr. Der vil således være 602.500 kr. til rådighed for 

nye initiativer. 

  

På dagens møde anmodes der om: 

  

         100.000 kr. til afvikling af Kulturraketten 2009  

         116.000 kr. til afvikling af Nordisk Sejlads 2009  

         24.091 kr. til projekt ”Kirker, kunst og kultur” med digital formidling af kirke- og 

kulturoplevelser. 

  

Imødekommes anmodningerne på dagens møde vil der være 362.409 kr. til 

rådighed for nye aktiviteter i resten af 2009.  

  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

tager orienteringen til efterretning.  

  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 15. april 2009 

Indstillingen tiltrædes. 

  

Efter behandling og beslutning på dagsordens og tillægsdagsordenens punkter er 

der 452.000 kr. til rådighed for nye aktiviteter i resten af 2009.   

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1342 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: erni 

 Besl. komp: ETU 
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Fraværende: Flemming Stig, Allan Kastor Andersen 
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9.   Gensidig orientering 

 

Sagsfremstilling 

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

mærkesager, nye initiativer samt drøfte ideer til udvalgets fremtidige udfordringer 

og indsatsområder. 

  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget indstiller, at udvalgets medlemmer orienterer og 

drøfter ideerne med hinanden.  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 15. april 2009 

Lars Brandt orienterede om Erhvervsrådets initiativ til kommende 

informationsmøde den 29. april kl. 16.00 om opførelse af ”Det Grønne Hus” samt 

drøftelse af andre erhvervsprojekter inden for vedvarende energi. Der kan ses 

yderligere på erhvervsrådets hjemmeside. 

  

Neil Jacobsen opfordrede i den forbindelse til at tage kontakt til Smart City/Smart 

House Nordjylland, Jesper Carstens. 

  

Udvalgets næste møde er onsdag den 3. juni kl. 15.30.  

  

Fraværende: Flemming Stig, Allan Kastor Andersen  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5071 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 

 



 
 

 

Erhvervs- og Turismeudvalget - Referat - 15. april 2009 Side 19 af 31 

 

 

10.   Arbejdskraft - Oplæg om "jobcenterfusionen" og dens 

betydning set i forhold til arbejdskraft- og 

arbejdspladsudviklingen 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede på seneste møde at igangsætte et 

initiativ, der sætter fokus på arbejdskraften med henblik på fastholdelse af 

arbejdspladserne i Vendsyssel gennem uddannelse, kompetenceudvikling samt 

fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft. 

  

I Det Lokale Beskæftigelsesråds Virksomhedsplan 2009 indgår desuden som tema 

”rekrutteringsproblematikken”, hvor der bl.a. holdes fokus på: 

  

         At arbejdskraftudbuddet er så stort som muligt – herunder at igangsætte 

initiativer, der sikrer at såvel arbejdsmarkedsparate som udsatte borgere 

kommer tættere på arbejdsmarkedet 

         At den ledige del af arbejdsstyrken så vidt muligt matcher virksomhedernes 

efterspørgsel efter kompetencer 

  

Med arbejdsmarkedsreformens udlægning af det statslige jobcenter pr. 1.8.2009 til 

kommunen forestår aktuelt et arbejde med ”fusionering” af det statslige og det 

kommunale jobcenter. 

  

På udvalgets møde vil ny arbejdsmarkedschef Mai Hein give et oplæg om visionen 

og perspektivet i ”jobcenterfusionen” samt den fremtidige betydning heraf set i 

forhold til udvikling i arbejdskraften og arbejdspladserne. 

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 15. april 2009 

Kommende arbejdsmarkedschef Mai Hein gav et oplæg om den aktuelle ledighed, 

fremtidens udbud af arbejdskraft samt vision og rammebetingelser for det 

kommende enstrengede beskæftigelsessystem efter ”fusion” af jobcentrene.  

  

De viste plancher fra oplægget vedlægges referat fra mødet. 

  

Fraværende: Flemming Stig, Allan Kastor Andersen  

 

Bilag 

Oplæg jobcenterfusion.pptx (dok.nr.37418/09) 

 

 Åben sag 
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11.   Ansøgning om tilskud til udvikling af Sæby som 

"Digterbyen ved havet" 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Turistforening ansøger Erhvervs- og Turismeudvalget om midler til branding 

af ”Digterbyen ved havet” i samarbejde med en række lokale foreninger og 

kulturinstitutioner, skoler og Handelsstandsforeningen samt enkeltvirksomheder. 

Herudover vil man udvikle brandet i samarbejde med Ibsenbyerne i Norge. Der 

ansøges om 300.000 kr. over 3 år med en årlig bevilling på 100.000 kr. om året. 

  

Turistforeningen har ifølge sig selv tidligere gode erfaringer med praktisk, innovativt 

udviklingsarbejde med kunstnere som omdrejningspunkt i forbindelse med 

Kulturkommune 2001, hvor turistchefen var koordinator på et erhvervs-kultur-

turismeprojekt med kunstneren Marit Benthe Norheims galionsfigurprojekt ”Fruen 

fra havet” som et blivende udtryk for Sæbys identitet. Siden er brandet udviklet i 

samarbejde med teatergrupper fra Sæby samt udefra begivenheder som ”Digtets 

dag” og ”Glade sommerdage”. Det lokale erhvervsliv har endvidere bakket op med 

skabelse af særlige digtermenuer, og restaurant Ibsen er også startet.  

  

Erhvervslivet skal ifølge turistforeningen involveres i projektet via en række møder, 

hvor inspirationen skal flyde begge veje og nye produkter udvikles til en 

oplevelsesøkonomisk udvikling af Digterbyen, så indholdet hele tiden fornyes og 

drejes, så det giver såvel borgere som gæster kvalitative aha-oplevelser. 

  

Der skal tilkobles to kunstnere, en skuespiller samt en billedkunstner, som 

henholdsvis skal medvirke til udvikling af oplevelser i lys, lyd og billeder.  

Billedkunstneren skal være til at udvikle en række spændende værker i samarbejde 

med lokale kunstnere og produktionsskoler i forbindelse med Digtets Dag og i 

forbindelse med særlige lysmarkeringer, som skal gøre Digterbyen ”lyslevende”.  

Skuespilleren skal medvirke til udviklingen af oplevelser i lyd og billeder til hhv. 

”oplevelsesrum” og til downloading fra internet og mobiltelefon. 

  

Projektet påbegyndes i maj 2009 og videreudvikles i 2010 og 2011. Midlerne 

ansøges for et år ad gangen, men med henblik på et 3-årigt forløb og skal 

administreres fra Sæby Turistbureau, hvor turistchefen skal være projektleder. 

  

Midlerne fordeles således at der er et samlet budget på 190.000 kr. pr. år i 3 år. 

Finansieringen af projektet forventes fordelt således, at Erhvervs- og 

Turismeudvalget ansøges om 100.000 kr. Turistbureauet egenfinansiere med 

20.000 kr. og 70.000 kr. søges vis fonde og sponsorer. Disse fonde og sponsorer 

er ikke kendte på ansøgningstidspunktet. Over 3 år i alt 300.000 kr. fra Erhvervs- 

og Turismeudvalget. 

  

Forvaltningen vurderer, at projektet er en spændende idé, det kan dog ikke 

vurderes hvor innovativt og udviklende projektet er, da flere af de nævnte 

 

 Åben sag 
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udviklingsaktiviteter eller lignende er kendte fra andre kultur- og 

oplevelsesøkonomiske attraktioner.  

  

Sæby Turistforening har indsendt 4 ansøgninger: ”Marked for kunsthåndværk og 

lokale fødevarer på Sæby havn”, ”Digterbyen ved havet”, ”Det Historiske 

Klædeskab” samt ”Udvikling af aktiviteter til understøttelse af Sæbygårds 

levendegørelse”. 

  

De 2 førstnævnte af ansøgningerne er indsendt i samarbejde med Sæbygårds 

Venner og de 2 sidstnævnte af ansøgningerne er lavet i samarbejde med mange 

lokale interessenter. Det kan overvejes om ansøgningerne skal vurderes 2 og 2 i 

forhold til hvilke samarbejdspartnere der er ansøgt sammen med. 

  

Det kan også overvejes, om alle 4 skal vurderes som et samlet Sæbyprojekt eller 

om det skal være 4 særskilte ansøgninger. 

  

Der er for alle 4 ansøgninger ialt ansøgt for 487.000 kr. over 3 år, og alene for 2009 

er der samlet ansøgt for 267.000 kr. 

  

  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

drøfter hvorvidt projektet skal støttes, at såfremt projektet skal støttes, om 

ansøgningen skal vurderes sammen med øvrige indsendte ansøgninger, og 

såfremt projektet støttes, at der tages stilling med hvor meget man ønsker at støtte 

projektet med samt om man ønsker at støtte projektet i de kommende år. 

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 15. april 2009 

Udvalget drøftede samlet tillægsdagsordenens 4 ansøgninger: ”Digterbyen ved 

havet”, ”Marked for kunsthåndværk og lokale fødevarer på Sæby Havn”, ”Udvikling 

af aktiviteter til understøttelse af Sæbygårds levendegørelse” og ”Det Historiske 

Klædeskab”. 

  

Udvalget anser, at projekterne grænser op til – og bør indgå i en større helhed – 

blandt andet Naturen + og ”Tordenskiold”. 

  

Udvalget besluttede at bevilge støtte på 50.000 kr. til udvikling af projektet ”Marked 

for kunsthåndværk og lokale fødevarer på Sæby Havn” under forudsætning af, at 

det sker i samarbejde med de lokale foreninger. Støtten finansieres af den 

økonomiske pulje, som udvalget har fået stillet til rådighed i 2009.  

  

Det afslås at yde økonomisk støtte til projekterne ”Digterbyen ved havet”, ”Udvikling 

af aktiviteter til understøttelse af Sæbygårds levendegørelse” og ”Det Historiske 

Klædeskab”. 

  

Fraværende: Flemming Stig, Allan Kastor Andersen  
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Bilag 

Ansøgning - Oplevelsesøkonomisk udvikling af Digterbyen.doc (dok.nr.36388/09) 
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12.   Ansøgning om tilskud til udvikling af et marked for 

kunsthåndværk og lokale fødevarer på Sæby Havn 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Turistforening ansøger Erhvervs- og Turismeudvalget om 50.000 kr. til 

udvikling af et årligt tilbagevendende marked for kunsthåndværk og lokale 

fødevarespecialiteter. 

  

Ifølge Sæby Turistforening er markedet et synligt resultat af et netværk af lokale 

kunst- og fødevareproducenter, som siden 2007 har samarbejdet under 

overskriften ”Smagen af Kunsthåndværk”. 

  

Sæby Turistforening koordinerer markedet og sørger for aktiviteter og 

markedsføring. Det naturlige netværk, der ifølge Sæby Turistforening opstår i 

denne forbindelse, skal bruges til at udvikle nye måder at markedsføre de mange 

lokale kunsthåndværkere og fødevareproducenter. 

  

Der er et samlet budget på i alt 90.000 kr., hvoraf Erhvervs- og Turismeudvalget 

ansøges om 50.000 kr. Turistforeningen egenfinansierer 30.000 kr. og der 

forventes medfinansiering på 10.000 kr. fra sponsorer. 

  

Forvaltningen vurderer, at udviklingen af et lokalt marked er en udmærket 

udviklingsaktivitet. Det bør dog koordineres med lignende tiltag, som allerede 

forefindes i kommunen således at der er en sammenhæng i de 

oplevelsesøkonomiske aktiviteter som igangsættes pt.  

  

Det skal også nævnes, at der i den store satsning projekt Naturen+, allerede er to 

indsatsområder i Handlingsplanen, som omfatter lignende aktiviteter, det er 

 "Spisesteder og fødevarer", hvor der er budgetteret med 400.000 kr.  over 3 år 

samt indsatsområdet "Kunst og Kunsthåndværk" hvor der er budgetteret med ialt 

850.000 kr. over 3 år hertil.  

  

Det kan derfor overvejes at henvise dette projekt til  projekt Naturen + istedet, og 

hermed få igangsat aktiviteten. Det vil være de samme aktører, som skal involveres 

i projekterne, og det kan være en idé, at der laves en samlet og større satsning via 

Naturen +. 

  

Sæby Turistforening har indsendt 4 ansøgninger: ”Marked for kunsthåndværk og 

lokale fødevarer på Sæby havn”, ”Digterbyen ved havet”, ”Det Historiske 

Klædeskab” samt ”Udvikling af aktiviteter til understøttelse af Sæbygårds 

levendegørelse”. 

  

De 2 førstnævnte af ansøgningerne er indsendt i samarbejde med Sæbygårds 

Venner og de 2 sidstnævnte af ansøgningerne er lavet i samarbejde med mange 

lokale interessenter. Det kan overvejes om ansøgningerne skal vurderes 2 og 2 i 

 

 Åben sag 
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forhold til hvilke samarbejdspartnere der er ansøgt sammen med. 

  

Det kan også overvejes, om alle 4 skal vurderes som et samlet Sæbyprojekt eller 

om det skal være 4 særskilte ansøgninger. 

  

Der er 4 ansøgninger ialt hvor der er ansøgt for 487.000 kr. over 3 år, og alene for 

2009 er der samlet ansøgt for 267.000 kr. 

  

  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

drøfter hvorvidt projektet skal støttes, og såfremt projektet skal støttes, om 

ansøgningen skal vurderes sammen med øvrige indsendte ansøgninger, og 

såfremt projektet støttes, at der tages stilling med hvor meget man ønsker at støtte 

projektet med samt om man ønsker at støtte projektet i de kommende år. 

  

  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 15. april 2009 

Udvalget drøftede samlet tillægsdagsordenens 4 ansøgninger: ”Digterbyen ved 

havet”, ”Marked for kunsthåndværk og lokale fødevarer på Sæby Havn”, ”Udvikling 

af aktiviteter til understøttelse af Sæbygårds levendegørelse” og ”Det Historiske 

Klædeskab”. 

  

Udvalget anser, at projekterne grænser op til – og bør indgå i en større helhed – 

blandt andet Naturen + og ”Tordenskiold”. 

  

Udvalget besluttede at bevilge støtte på 50.000 kr. til udvikling af projektet ”Marked 

for kunsthåndværk og lokale fødevarer på Sæby Havn” under forudsætning af, at 

det sker i samarbejde med de lokale foreninger. Støtten finansieres af den 

økonomiske pulje, som udvalget har fået stillet til rådighed i 2009.  

  

Det afslås at yde økonomisk støtte til projekterne ”Digterbyen ved havet”, ”Udvikling 

af aktiviteter til understøttelse af Sæbygårds levendegørelse” og ”Det Historiske 

Klædeskab”. 

  

Fraværende: Flemming Stig, Allan Kastor Andersen  

 

Bilag 

Ansøgninger til ETU - Udvikling af marked for Smagen af Kunsthåndværk.doc (dok.nr.36311/09) 
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13.   Ansøgning om tilskud til udvikling af aktiviteter til 

understøttelse af Sæbygårds Venner 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Turistforening ansøger i tæt samarbejde med Sæbygårds Venner om at 

udvikle levendegørelsen af  Sæbygård til at omfatte aktiviteter i efterårsferie og 

juletiden. Der ansøges i alt 57.000 kr. til projektet fordelt på 2 aktiviteter. 

  

Den ene aktivitet foregår i efterårsferien ”Vinterforberedelser på Sæbygård”. Her 

skal der være udvikling af oplevelser omkring jagt, dyr og fuglevildt med 

jagthornsblæsning, jagthistorier, skovvandringer og falkonéropvisning, samt 

fortællinger ved ”Den vise kvinde” i Riddersalen. 

  

Herudover bliver der kartoffelhøst, indsamling af kål, gulerødder i kuler. 

Slagtning/plukning af høns + fremstilling af suppe i kæmpegryder over ildsted i 

slotsgården. Saltning af sild, maling af mel/bagning, filtning, syning, lysestøbning, 

fåreklipning og pileflet. 

  

Arrangementerne gennemføres i samarbejde med lokale foreninger, 

fødevareproducenter og kunsthåndværkere. 

  

Budgettet for denne aktivitet omfatter i alt 60.000 kr. med en finansiering fra 

Erhvervs- og Turismeudvalget på 32.000 kr. en egenfinansiering fra Sæby 

Turistforening på 10.000 kr. samt 18.000 kr. i sponsorater, som ikke er 

udspecificeret. 

  

Den anden aktivitet ”Gammeldags Jul på Slottet” skal udvikles i forbindelse med 

julen ved at julemanden vækkes på loftet, nisser og julemusik ude og inde. 

Juleøl/julepølse i slotskælderen, markedsboder i slotsgården, pileflettere, 

specialprodukter fra lokale fødevareproducenter. Overdådig julepyntning ude og 

inde.  

  

4 fortælleforestillinger ved Anna-Maria Helfer. (2 for børn – om englenisser, 2 for 

voksne – Historien om Vikingen Harald og munken, der kom ind og ændrede julen i 

Danmark). 

  

Budgettet for denne aktivitet omfatter i alt 45.000 kr.  med en finansiering fra 

Erhvervs- og turismeudvalget på 25.000 kr. en egenfinansiering fra Sæby 

Turistforening på 10.000 kr. samt 10.000 kr. i sponsorater, som ikke er 

udspecificeret. 

  

Forvaltningen vurderer at ideen bag de to aktiviteter er en perspektivrig måde at 

forlænge sæsonerne på Sæbygård. Det vurderes at være en udmærket måde lave 

fortællinger om det ”liv som var i gamle dage” for både voksne og børn. 
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Sæby Turistforening har indsendt 4 ansøgninger: ”Marked for kunsthåndværk og 

lokale fødevarer på Sæby havn”, ”Digterbyen ved havet”, ”Det Historiske 

Klædeskab” samt ”Udvikling af aktiviteter til understøttelse af Sæbygårds 

levendegørelse”. 

  

De 2 førstnævnte af ansøgningerne er indsendt i samarbejde med Sæbygårds 

Venner og de 2 sidstnævnte af ansøgningerne er lavet i samarbejde med mange 

lokale interessenter. Det kan overvejes om ansøgningerne skal vurderes 2 og 2 i 

forhold til hvilke samarbejdspartnere der er ansøgt sammen med. 

  

Det kan også overvejes, om alle 4 ansøgninger skal vurderes som et samlet 

Sæbyprojekt, eller om det skal være 4 særskilte ansøgninger. 

  

Der er 4 ansøgninger, hvor der ialt er  ansøgt for 487.000 kr. over 3 år, og alene for 

2009 er der samlet ansøgt for 267.000 kr. 

  

  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

drøfter hvorvidt projektet skal støttes, og såfremt projektet skal støttes, om 

ansøgningen skal vurderes sammen med øvrige indsendte ansøgninger, og 

såfremt projektet støttes, at der tages stilling med hvor meget man ønsker at støtte 

projektet med samt om man ønsker at støtte projektet i de kommende år. 

  

  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 15. april 2009 

Udvalget drøftede samlet tillægsdagsordenens 4 ansøgninger: ”Digterbyen ved 

havet”, ”Marked for kunsthåndværk og lokale fødevarer på Sæby Havn”, ”Udvikling 

af aktiviteter til understøttelse af Sæbygårds levendegørelse” og ”Det Historiske 

Klædeskab”. 

  

Udvalget anser, at projekterne grænser op til – og bør indgå i en større helhed – 

blandt andet Naturen + og ”Tordenskiold”. 

  

Udvalget besluttede at bevilge støtte på 50.000 kr. til udvikling af projektet ”Marked 

for kunsthåndværk og lokale fødevarer på Sæby Havn” under forudsætning af, at 

det sker i samarbejde med de lokale foreninger. Støtten finansieres af den 

økonomiske pulje, som udvalget har fået stillet til rådighed i 2009.  

  

Det afslås at yde økonomisk støtte til projekterne ”Digterbyen ved havet”, ”Udvikling 

af aktiviteter til understøttelse af Sæbygårds levendegørelse” og ”Det Historiske 

Klædeskab”. 

   

Fraværende: Flemming Stig, Allan Kastor Andersen  
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Bilag 

Ansøgning om tilskud til udvikling af aktiviteter på Sæbygård - offseason.doc (dok.nr.36378/09) 
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14.   Ansøgning om et årligt tilskud i 3 år til udvikling af "Det 

Historiske Klædeskab" 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Turistbureau ansøger på vegne af Sæbygårds Venner samt en bred vifte af 

det lokale erhvervsliv og kulturinstitutioner om et årligt tilskud på 60.000 kr. i 3 år til 

udvikling af ”Det Historiske Klædeskab” til syning af historiske dragter, der skal 

bruges i levendegørelsen af Sæbygård. 

  

Formålet er at skabe et grundlag for at udvikle Sæbygård som et levende 

historiefortællende center for oplevelsesøkonomisk nytænkning, hvor de autentiske 

dragter er grundlaget for at skabe den stemning, som skal give besøgende lyst til at 

fordybe sig i historien og komme igen for at opleve nye historier. 

  

Sæbygårds Venner samlede i 2008 for første gang en række personer eller 

”ildsjæle”, som udklædt i 17 forskellige dragter udførte levende formidling af 

Sæbygård i løbet af sommeren 2008. 

  

Herudover har arrangementerne ”Find spøgelset på Sæbygård”  under den fælles 

overskrift Toppen i børnehøjde” ifølge ansøger været en stor succes. Dragterne 

man anvendte var dog ikke autentiske, og man måtte leje dragter flere steder i 

landet, således at overskuddet som skulle have været anvendt til videreudvikling af 

aktiviteter på Sæbygård blev”spist” op i dragtleje. 

  

Der søges derfor om tilskud over 3 år, da det tager lang tid at håndsy disse 

autentiske dragter, som syes efter historiske oplæg, der findes på Sæbygård. 

Dragterne skal syes af de skræddere som også syr dragter til Tordenskjoldsdagene 

i Frederikshavn. 

  

Dragterne koster fra 4.000 kr. til 8.000 kr. alt efter hvor meget udstyr, der går til 

dragten, der er tale om både mands- og kvindedragter. 

  

Dragterne vil formelt tilhøre ”Det Historiske Klædeskab” under Sæbygårds Venner 

og høre hjemme på Sæbygård, men vil kunne udlejes til rimelige priser. Der satses 

på at opbygge et korps af levende figurer af Sæbygård ved større arrangementer 

udenfor sæsonen. 

  

Forvaltningen vurdere, at det er et spændende projekt med længere rækkende 

perspektiver for Sæbygård og kommende arrangementer også set i forhold til 

arrangementer udenfor højsæsonen. Det anses også som et middel til at få 

Sæbygård og dens arrangementer mere på landkortet i forhold til tiltrækning af flere 

typer af gæster samt brande Sæbygård endnu mere. 

  

Sæby Turistforening har indsendt 4 ansøgninger: ”Marked for kunsthåndværk og 

lokale fødevarer på Sæby havn”, ”Digterbyen ved havet”, ”Det Historiske 
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Klædeskab” samt ”Udvikling af aktiviteter til understøttelse af Sæbygårds 

levendegørelse”. 

  

De 2 førstnævnte af ansøgningerne er indsendt i samarbejde med Sæbygårds 

Venner og de 2 sidstnævnte af ansøgningerne er lavet i samarbejde med mange 

lokale interessenter. Det kan overvejes om ansøgningerne skal vurderes 2 og 2 i 

forhold til hvilke samarbejdspartnere der er ansøgt sammen med. 

  

Det kan også overvejes, om alle 4 ansøgninger skal vurderes som et samlet 

Sæbyprojekt, eller om det skal være 4 særskilte ansøgninger. 

  

Der er tilsammen for alle 4 ansøgninger ansøgt for  ialt 487.000 kr. over 3 år, og 

alene for 2009 er der samlet ansøgt for 267.000 kr. 

  

  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

drøfter hvorvidt projektet skal støttes, at såfremt projektet skal støttes, om 

ansøgningen skal vurderes sammen med øvrige indsendte ansøgninger, og 

såfremt projektet støttes, at der tages stilling til hvor meget man ønsker at støtte 

projektet med samt om man ønsker at støtte projektet i de kommende år. 

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 15. april 2009 

Udvalget drøftede samlet tillægsdagsordenens 4 ansøgninger: ”Digterbyen ved 

havet”, ”Marked for kunsthåndværk og lokale fødevarer på Sæby Havn”, ”Udvikling 

af aktiviteter til understøttelse af Sæbygårds levendegørelse” og ”Det Historiske 

Klædeskab”. 

  

Udvalget anser, at projekterne grænser op til – og bør indgå i en større helhed – 

blandt andet Naturen + og ”Tordenskiold”. 

  

Udvalget besluttede at bevilge støtte på 50.000 kr. til udvikling af projektet ”Marked 

for kunsthåndværk og lokale fødevarer på Sæby Havn” under forudsætning af, at 

det sker i samarbejde med de lokale foreninger. Støtten finansieres af den 

økonomiske pulje, som udvalget har fået stillet til rådighed i 2009.  

  

Det afslås at yde økonomisk støtte til projekterne ”Digterbyen ved havet”, ”Udvikling 

af aktiviteter til understøttelse af Sæbygårds levendegørelse” og ”Det Historiske 

Klædeskab”. 

  

Fraværende: Flemming Stig, Allan Kastor Andersen  

  

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud i 3 år til udvikling af "Det historiske Klædeskab" (dok.nr.36358/09) 
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