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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

5 306284/08 Åben ETU 05-12-2007 - referat - pkt. 3 - Ansøgning om aftale om 

velkomstcenter i Transportcenter Sæby Syd 

 



 
 

 

Erhvervs- og Turismeudvalget - Referat - 03. juni 2009 Side 4 af 13 

 

 

1.   Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller at dagsorden til mødet den 3. juni 

2009 godkendes.  

  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. juni 2009 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

Fraværende: Ole Kildeby, Hans Jørgen Kaptain, Peter E. Nielsen, Jan Rohlen, Lars 

Brandt og Ulla Mosich 

  

 

 

 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 15. april 2009 

godkendes. 

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. juni 2009 

Referatet blev godkendt. 

  

Fraværende: Ole Kildeby, Hans Jørgen Kaptain, Peter E. Nielsen, Jan Rohlen, Lars 

Brandt og Ulla Mosich 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6037 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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3.   Det historiske og kulturelle set i et 

erhvervsudviklingsmæssigt og oplevelsesøkonomisk perspektiv 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn kommune har inden for temaet oplevelsesøkonomi en række 

ambitioner, herunder blandt andet udvikling af helårsturisme. Det er samtidig en 

udfordring at få mest mulig merværdi ud af turismeindsatsen. 

  

Erhvervsudviklingsstrategien indeholder flere initiativer med historisk og kulturelt 

islæt, bl.a.: 

          Museet som kulturøkonomisk drivkraft i yderområderne 

          Digitales II, aktør i historien 

          Skagen Odde Interaktions projekt 

          IKON – Interregionalt KulturOplevelses Netværk 

  

Leder af Bangsbo Museum samt det nyetablerede Nordjyllands Kystmuseum Hans 

Munk Pedersen vil på udvalgets møde give et oplæg om ”det historiske og 

kulturelle set i et erhvervsudviklingsmæssigt og oplevelsesøkonomisk perspektiv” – 

herunder effekten beskæftigelsesmæssigt, turismemæssigt, omsætningsmæssigt 

og lokalsamfundsudviklingsmæssigt. 

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. juni 2009 

Museumsdirektør Hans Munk Pedersen gav et oplæg om, hvad museerne kan 

tilbyde set i forhold til den erhvervsudviklingsmæssige og oplevelsesøkonomiske 

betydning. Oplægget indeholdt præsentation af to konkrete projekter. 

  

1.     ”Digitales II” som er et projekt, der skal iscenesætte Bangsbo Fort ved hjælp af 

digitale formidlingsværktøjer, som understøtter historien. Projektets primære 

målgruppe er unge mennesker. Projektet rummer samarbejde med skolerne 

om ”uformel læring”. Man ser også gerne samarbejde med andre skoler i 

Danmark, Norge og Sverige. Det overvejes hvordan der kan etableres 

autentisk overnatningsmuligheder. 

  

2.     ”Kulturarv Nord” som er et projekt om udvikling og etablering af samarbejde 

mellem museerne i regionen. Projektet indeholder blandt andet et formål om at 

medvirke til fremme af den regionale økonomiske vækst. 

  

Der arbejdes for en ”omsætningsfremgang” på 10 % flere besøg årligt. Bangsbo 

Museum mv. har årligt ca. 11.000 betalende besøgende. Hele Bangsboområdet 

har i alt 30.000 – 40.000 besøgende årligt. 

  

Der arbejdes ihærdigt – gennem samarbejde og fornyelse – på at øge 

besøgstallene og dermed omsætningen. Der savnes dog et redskab til måling af 

den afledte omsætning fra en museumsgæst. 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/8901 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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De viste plancher fra oplægget eftersendes elektronisk til udvalgets medlemmer. 

  

Fraværende: Ole Kildeby, Hans Jørgen Kaptain, Peter E. Nielsen, Jan Rohlen, Lars 

Brandt og Ulla Mosich 
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4.   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.  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. juni 2009 

Kommunaldirektør Jane Wiis gav et oplæg om Frederikshavn Kommunes 

organisatoriske opbygning og driftsvilkår – beskrevet ud fra en 

”koncernbetragtning”, hvor Frederikshavn Kommune er landets 20. største 

kommunale virksomhed (kommune) og har en årlig ”bruttoomsætning” på mere end 

4 milliarder kroner. 

  

Den politiske organisation kan herudfra beskrives således, at byrådet betragtes 

som generalforsamlingen og de politiske udvalg betragtes som delbestyrelser. 

  

Kommunen som virksomhed består således af 214 virksomheder i virksomheden 

med samlet set ca. 5.000 fuldtidsansatte. Virksomhedsopbygningen blev illustreret 

med eksempler på opdeling i forskellige forretningsområder (forvaltninger), som 

hver rummer en række virksomheder. 

  

På flere punkter adskiller driftsvilkårene for kommunen sig dog fra privat 

virksomhedsdrift. Den kommunale virksomhed er i høj grad styret af centrale, 

statslige krav og lovgivninger. Herunder blandt andet også særlige krav til budget- 

og regnskabsmetode. 

  

De viste plancher fra oplægget eftersendes til udvalgets medlemmer. 

  

Fraværende: Ole Kildeby, Hans Jørgen Kaptain, Peter E. Nielsen, Jan Rohlen, Lars 

Brandt og Ulla Mosich 

  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/205 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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5.   Velkomstcenter i Transportcenter Sæby Syd 

 

Sagsfremstilling 

Siden 2000-2006 har der været indgået aftale med den tidligere Sæby Kommune 

omkring driften af Velkomstcenter Sæby Syd. Herefter har der været aftaler for 

henholdsvis år 2007 og 2008 med Frederikshavn Kommune. Der blev i forbindelse 

med aftalen for 2008 drøftet forskellige muligheder vedrørende den fortsatte drift af 

Velkomstcenter Sæby Syd, og turistforeningerne fik til opgave at fremlægge 

anbefalinger til løsningsmodeller for den fremtidige drift samt driftsstøtte til 

Velkomstcenter Sæby Syd. 

  

I forbindelse med den endelige aftale for 2008 blev Erhvervs- og Turismeudvalget 

anbefalet af de tre turistforeninger, at fortsætte aftalen med Stiholt A/S vedrørende 

velkomstcenter i Transportcenter Sæby Syd. 

  

Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede at fortsætte aftalen i 2008 – med Sæby 

Turistforening som ansvarlig på alle turistforeningers vegne for at indgå aftale med 

Stiholt A/S samt servicere velkomstcentret, som skal dække hele Frederikshavn 

Kommune. Aftalen for 2008 blev finansieret af den ramme som Økonomiudvalget 

har stillet til rådighed til Erhvervs- og Turismeudvalgets disposition i 2008. 

  

Sæby Turistforening tog efter aftale med de øvrige 2 turistforeninger ansvaret for at 

de 3 turistområder (Skagen, Frederikshavn og Sæby) i højere grad skulle 

fremhæves. Sæby Turistforening havde møder med ledelsen på Velkomstcenteret, 

hvor man blev enige om at rydde op i info-området, så det blev mere præsentabelt 

og let overskueligt, og sådan at det i højere grad fremstår som Velkomstcenter for 

både Frederikshavn, Sæby og Skagen. 

  

Sæby Turistbureau har i 2008 stillet en medarbejder til rådighed i 3 halve dage på 

centeret, hvor vedkommende sammen med den ansvarlige medarbejder på 

centeret har fået organiseret/prioriteret info-området. Der er desuden blevet 

organiseret 3 nye dias fra hver af byerne i de store lyskasser, og der er blevet 

produceret skilte som overskrift for de 3 områder, så nye gæster hurtigt kan 

orienterer sig. 

  

Der er iblandt de 3 turistforeninger enighed om, at det er vigtigt med synlighed ved 

indkørslen til kommunen, hvor det for mange også er det sidste stop inden 

færgerne mod Sverige/Norge og Læsø. 

  

Im. Stiholt A/S har nu henvendt sig vedrørende støtte til driften for 2009 på 116.160 

kr. Det bør derfor drøftes hvordan tilskuddet skal udmøntes for 2009 samt hvordan 

fremtidige årlige driftstilskud bør afholdes. Som det fremgår af bilag, blev der 

tidligere i Erhvervs- og Turismeudvalget drøftet flere muligheder for år 2008. Af de 

mulige modeller kan følgende 2 fremhæves: 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7070 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ETU 
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         At der fra 2009 sker en henlæggelse af aftale og ydelsesansvar til Sæby 

Turistforening samtidig med at Turistforeningens budget hæves med 116.160 

kr. i 2006 niveau. 

         At de tre turistforeninger i fællesskab indgår aftale om en autoriseret 

turistinformation i Transportcenter Sæby Syd, og hvor den samlede indsats 

holdes status quo i forhold til kommunens samlede udgift til turistservice. 

økonomi. 

  

Fra forvaltningens side er vurderingen, at det kan være hensigtsmæssigt, at aftalen 

og dermed ansvaret for modtagelse og servicering af turister og gæster placeres i 

fællesskab hos Sæby, Skagen og Frederikshavn Turistforeninger, da 

informationerne i Velkomstcenter Sæby Syd nu er dækkende for hele kommunen. 

  

Midlerne til aftalen for 2009 vil skulle findes inden for den økonomiske ramme, som 

Økonomiudvalget har stillet til rådighed for Erhvervs- og Turismeudvalget.  

  

  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller: 

  

         At finansiering af aftalen for 2009 på 116.160 kr. afholdes inden for den 

økonomiske ramme, som udvalget har fået stillet til rådighed i 2009  

         At udvalget drøfter og tager stilling til fremtidig driftsaftale om Velkomstcenter 

Sæby Syd samt finansiering heraf.  

   

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. juni 2009 

Udvalget besluttede, at aftalen med Stiholt A/S for 2009 finansieres af den 

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

  

De tre turistforeninger fremlægger på næste møde forslag til, hvordan en fremtidig 

aftale kan indgås og finansieres som en del af de samlede aftaler med 

turistforeningerne. 

  

Stiholt A/S orienteres om denne videre afklaring. 

  

Sekretariatet kontakter Teknisk Forvaltning angående ønsker om informationstavle 

mv. i transportcentret. 

  

Fraværende: Ole Kildeby, Hans Jørgen Kaptain, Peter E. Nielsen, Jan Rohlen, Lars 

Brandt og Ulla Mosich 

 

Bilag 

ETU 05-12-2007 - referat - pkt. 3 - Ansøgning om aftale om velkomstcenter i Transportcenter Sæby 

Syd (dok.nr.306284/08) 
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6.   Økonomistatus juni 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. juni 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 

         100.000 kr. til afvikling af Nordisk Sejlads 2009, som udvalget besluttede på sit 

møde den 15. april 2009  

         50.000 kr. til udvikling af marked for kunsthåndværk og lokale fødevarer på 

Sæby Havn, som udvalget besluttede på sit møde den 15. april 2009  

  

Inden dagens møde er der således disponeret i alt 547.500 kr. af den samlede 

ramme på 1.000.000 kr. Der vil herefter være 452.500 kr. til rådighed for nye 

initiativer. 

  

På dagens møde er der én indstilling, hvor der vil være behov for midler: 

  

         116.160 kr. til finansiering af aftale med Im. Stiholt A/S vedrørende 

Velkomstcenter i Transportcenter Sæby Syd. 

  

 Imødekommes denne anmodning vil der være 336.340 kr. til rådighed for nye 

aktiviteter i 2009. 

  

 

Indstilling 

Erhvervs- og Direktionssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

tager orienteringen til efterretning.  

  

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. juni 2009 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

Fraværende: Ole Kildeby, Hans Jørgen Kaptain, Peter E. Nielsen, Jan Rohlen, Lars 

Brandt og Ulla Mosich 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1342 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: becr 

 Besl. komp: ETU 
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7.   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 Direktionssekretariatet indstiller, at udvalgets medlemmer orienterer 

og drøfter ideer med hinanden.  

  

 

Beslutning - Erhvervs- og Turismeudvalget den 3. juni 2009 

Kaj Christiansen orienterede om, at Erhvervsrådet har indgået en aftale med 

Aalborg Universitet om videnssamarbejde, hvor universitetsansatte mv. tilbyder at 

komme ud på virksomheder og medvirke til at løse konkrete problemer og opgaver. 

  

I relation til at Arena Nord står foran ansættelse af ny direktør efterspørges status 

for arbejdet med at skabe bedre sammenhæng i organiseringen og arbejdet inden 

for kultur, erhverv, turisme og event. Kultur- og Fritidsforvaltningen kontaktes. 

  

Flemming Stig orienterede om, at den første af i alt fem 

spørgeskemaundersøgelser er gennemført i forbindelse med igangsat kunde- og 

indkøbsanalyse. Første spørgeskemaundersøgelse evalueres i næste uge forinden 

igangsætning af 2. undersøgelse, som gennemføres i uge 28-29. 

  

Ejvind Nielsen rejste spørgsmål om, hvad der kan gøres for at forbedre situationen 

med erhvervslivets vanskeligheder samt beskæftigelsessituationen. 

Spørgsmålet optages som emne på udvalgets næste møde. 

  

Sekretariatet omdelte som ”den gode historie” tre dagbladsartikler: ”Naturen+ 14 

millioner i støtte = helårsturisme”, ”AaU-folk rejser nord på” og ”Besøg hos en 

succes”. 

  

Jan Rohlen havde stillet forslag om, at udvalget fotograferes inden denne periodes 

afslutning. Sekretariatet laver aftale med fotograf om fotografering i forbindelse 

med kommende møde i udvalget. 

  

Udvalgets næste møde er onsdag den 12. august kl. 15.30. 

  

Fraværende: Ole Kildeby, Hans Jørgen Kaptain, Peter E. Nielsen, Jan Rohlen, Lars 

Brandt og Ulla Mosich 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5071 

 Forvaltning: EDS 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Ejvind Nielsen 
   

      

Erik Sørensen 
   

      

Peter E. Nielsen 
   

      

Lars Brandt 
   

      

Arne Ugilt 
   

 

      

Allan Kastor Andersen 
   

      

Brian Pedersen 
   

      

Jan Rohlen 
   

      

Kaj Christiansen 
   

      

Ulla Mosich 
   

 

      

Ole Kildeby 
   

      

Hans Jørgen Kaptain 
   

      

Flemming Stig 
   

      

A. Neil Jacobsen 
   

      

Cai Møller 
   

 

 
 


