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Bilagsfortegnelse 

 

 

Punkt nr.  Dok.nr.  Tilgang  Titel  

4 78159/09 Åben Ansøgning om midler til oversættelse og trykning af 

HISTORIESTIEN til tysk 

8 82871/09 Åben Vedr. Forslag til strategi- og handlingsplan 2010 - inkl. budget 

8 82867/09 Åben Forslag til strategi og handlingsplan 2010 - for 

Distinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller at dagsorden til mødet den 12. 

august 2009 godkendes.  

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 12. august 2009 

Dagsordenen blev godkendt inklusiv tillægsdagsordenens to punkter "Toppen af 

Danmark - Forslag til strategi- og handlingsplan 2010" og "Nordjysk 

Fiskerikommune-Netværk - etablering af fælles sekretariat". 

  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5061 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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2. Godkendelse af referat 

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller at referat fra møde den 3. juni 2009 

godkendes.  

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 12. august 2009 

Referatet blev godkendt.  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6037 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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3. Erhvervs- og Turismeudvalgets drøftelse af budgetforslag 

2010 

 

Sagsfremstilling 

Det administrative forslag til budget 2010 er under udarbejdelse indenfor de 

overordnede økonomiske rammer, som er meldt ud for 2010. De områder det 

drejer sig om, er rammerne som hvert år afsættes til erhvervsservice, turistservice 

samt erhvervsudviklingsfonden. Den udmeldte løn- og pristals 

fremskrivningsprocent er for 2010 på 3,1 %, hvilket er lidt mindre end for 2009, hvor 

procentsatsen var på 4,2 %. 

  

Erhvervs- og Turismeudvalgets aktiviteter finansieres inden for rammen af 

erhvervsudviklingsfonden, hvor Økonomiudvalget i 2009 har stillet en ramme på 

1.000.000 kr. til rådighed. 

  

I forbindelse med budgettet for 2010 har Erhvervs- og Turismeudvalget til opgave 

at give en anbefaling til Økonomiudvalget om hvorvidt rammen fra 

Erhvervsudviklingsfonden er tilfredsstillende og alternativt give en anbefaling om 

ændringer. 

  

I skrivende stund er det administrative forslag til budget ikke meldt endeligt ud, 

hvorfor de reelle tal først vil være tilgængelige på mødet i Erhvervs- og 

turismeudvalget den 12. august. 

  

På udvalgets møde redegøres yderligere for budgetforslag 2010 med henblik på 

efterfølgende drøftelse. 

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

drøfter det på mødet fremlagte budgetforslag med henblik på en anbefaling til 

Økonomiudvalget.  

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 12. august 2009 

Det fremlagte budgetforslag anbefales over for Økonomiudvalget.  

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/11653 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU/ØU 
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4. Ansøgning om økonomisk støtte til oversættelse og 

trykning af HISTORIESTIEN til tysk 

 

Sagsfremstilling 

Sæby Museum & Arkiv søger Erhvervs- og Turismeudvalget om økonomisk støtte 

på 33.794 kr. til oversættelse og trykning af HISTORIESTIEN til tysk. 

  

HISTORIESTIEN er en folder med guidet tur gennem det historiske kulturmiljø i 

Sæby fra havnen, gennem byen og skoven til Sæbygård. 

  

HISTORIESTIEN har bl.a. til formål at formidle Sæbys historie med det 

velbevarede og levende kulturmiljø samt forene fortiden og nutiden. 

HISTORIESTIEN er et fleksibelt tilbud til den individuelle turist og et ekstra tilbud til 

byens gæster. 

  

HISTORIESTIEN er udviklet i samarbejde med Frederikshavn Kommunes Kultur- 

og Fritidsforvaltning som et delprojekt i en større udviklingsplan for Sæby Museum. 

  

Efterspørgslen og opmærksomheden omkring HISTORIESTIEN har vist sig stor 

også fra tyske turister, men ved første oplag var der ikke midler til oversættelse og 

tryk af en tysk udgave. Sæby Museum & Arkiv ansøger derfor Erhvervs- og 

Turismeudvalget om 33.794 kr. til oversættelse og trykning af foldere på tysk. 

  

Udviklings- og Erhvervssekretariatet bemærker, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

ved tidligere ansøgninger i stigende grad har lagt vægt på, at det ansøgte har 

udviklende og innovativ karakter samt har erhvervs- og turismemæssig tyngde. 

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

drøfter og tager stilling til, hvor vidt udvalget vil støtte oversættelse og trykning af 

HISTORIESTIEN.  

   

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 12. august 2009 

Udvalget besluttede, at ansøgningen ikke kan imødekommes. Ansøger anbefales 

at søge støtte hos fonde og sponsorer. 

  

Desuden anbefales at kontakte Frederikshavn Kommunes Tekniske Forvaltning, 

hvis man eventuelt anser behov for opstilling af informationstavler undervejs på 

HISTORIESTIEN. 

  

  

Bilag 

Ansøgning om midler til oversættelse og trykning af HISTORIESTIEN til tysk (dok.nr.78159/09) 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/13884 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 

 



 
 

 

Erhvervs- og Turismeudvalget - Referat - 12. august 2009 Side 8 af 17 

 

5. Tema - Hvad kan der gøres for at forbedre situationen med 

erhvervslivets vanskeligheder samt beskæftigelsessituationen 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede på forrige møde, at emnet ”Hvad kan der 

gøres for at forbedre situationen med erhvervslivets vanskeligheder samt 

beskæftigelsessituationen” drøftes på udvalgets augustmøde.  

  

Der lægges således op til at hvert af de repræsenterede ”områder” i Erhvervs- og 

Turismeudvalget – Erhvervsråd, Turisme, Handel, Uddannelse og LO – giver en 

samlet beskrivelse af den aktuelle situation med deres bud på problemer, 

udfordringer og løsningsmuligheder. 

  

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at udvalget drøfter den 

erhvervsmæssige og beskæftigelsesmæssige situation og de aktuelle problemer, 

udfordringer og løsningsmuligheder. 

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 12. august 2009 

Bilag fra FREDERIK med foreningens forestående initiativer/indsats blev omdelt. 

  

Mødets tema er blevet yderligere aktuelt med MAN Diesels varsling om 

nedlæggelse af motorproduktionen i Frederikshavn og forestående varslet 

afskedigelse af ca. 550 medarbejdere, med forventelig fratræden 1.1., 1.3. og 

1.6.2010. 

  

Omkring situationen på MAN er Frederikshavn kommune og Jobcenter, 

Erhvervsrådet, Regionen og Beskæftigelsesregionen samt MAN trukket i 

arbejdstøjet og er i fuld gang med at gøre alt, hvad der kan gøres. Kommunen 

tager teten i opgaverne ved at lægge kræfterne i, koordinere og involvere. 

  

Der har været afholdt møde mellem borgmesteren og MAN, afholdt telefonmøde 

med erhvervsministeren og beskæftigelsesministeren, etableret samarbejde 

mellem MAN og det Kommunale Jobcenter samt Beskæftigelsesregionen. 

  

Fra regional og ministeriel side er tilkendegivet, at man vil være behjælpelig inden 

for de muligheder, der er. 

  

Der er aftalt møde med direktøren for ”Globaliseringsfonden” med henblik på at 

benytte de muligheder, som ligger her. Desuden aftales der møde på MAN med 

ministre og MAN om statslig indsats og samarbejde. 

 

 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/11660 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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Der er igangsat/igangsættes flere parallelt løbende indsatser, bl.a.: 

          I forhold til medarbejderne, både aktuelt og på sigt – hvor der er etableret en 

taskforce 

          Underleverandører – hvor der allerede den 13.8. holdes møde om situationen 

og mulighederne 

          Afbureaukratiseringstaskforce for at sikre fleksibilitet ved at forebygge mod   

uhensigtsmæssige forhindringer i systemer mv. 

          Aktivering af de lokale kræfter med henblik på udvikling og realisering af ideer 

og alt det, vi selv kan gøre 

          En proces om ”Ny Vækst”/Hvad skal vi leve af fremover – hvor alle parter må 

bidrage. I øjeblikket ser det ud til, at der er følgende åbenlyse områder, hvor 

der kan skabes ny vækst: 

          Det maritime, hvor der kan videreudvikles på hidtidige succeser 

          Vedvarende energi, med Regeringens kommende ”Grøn Vækstpakke” 

          Oplevelsesøkonomi, som allerede er besluttet at sætte fokus på 

  

Erhvervs- og Turismeudvalget konstaterer, at udvalgets rolle i den forestående 

situation bl.a. vil være at medvirke til involvering af de rette mennesker på rette 

tidspunkt – ved at pege på lokale ildsjæle, indgå i lokale fora og deltage i 

arrangementer. 

  

Udvalget besluttede at mødes hyppigere fremover for gensidig orientering og 

deltagelse i den forestående indsats. 

  

Udvalget vil medvirke til ideudveksling og kvalificering af ideer til erhvervsudvikling. 

I den forbindelse anbefaler udvalget: 

          At der sættes fuldt tryk på helårsturismeprojektet ”Naturen +” 

          At der sættes fuldt tryk på Palm City 

          At det undersøges om der kan være muligheder for at etablere Slagteriskole 

  på Volstrup Skole 

          At der – udover de igangsatte initiativer – også holdes fokus på eksisterende 

  virksomheder, som måske hidtil er blevet overset. 

  

Inden for handelsområdet konstaterer udvalget, at der i Skagen og Sæby generelt 

er en god stemning, mens der i Frederikshavn er både gode og dårlige oplevelser. 

  

I Skagen forberedes en temadag om åbningstider. 

  

I Frederikshavn forberedes kurser ”5 gode grunde til at kunderne skal handle hos 

mig”. Desuden holdes den 31.8. temadag om fælles udfordringer og løsning heraf. 

Endelig forventes der møde med borgmesteren og Erhvervsrådet om situationen 

på MAN og følgerne heraf. 
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6. Økonomistatus august 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. august 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  

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

   Velkomstcenter i Transportcenter Sæby Syd, som udvalget besluttede på  

   sit møde den 3. juni 2009.  

  

Inden dagens møde er der således disponeret i alt 663.660 kr. af den samlede 

ramme på 1.000.000 kr. Der vil herefter være 336.340 kr. til rådighed for nye 

initiativer. 

  

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

  

         33.794 kr. til oversættelse og trykning af foldere om HISTORIESTIEN på tysk. 

  

 Imødekommes denne anmodning vil der være 302.546 kr. til rådighed for nye 

aktiviteter i 2009. 

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

tager orienteringen til efterretning.  

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 12. august 2009 

Efter beslutning på dagens møde om at støtte tillægsdagsordens punkt om ansøgt 

støtte til Nordjysk Fiskerikommunenetværk med 39.662 kr., vil der være 296.678 kr. 

til rådighed for nye aktiviteter i 2009.  

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1342 

 Forvaltning: UE 

 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 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at udvalgets medlemmer orienterer 

og drøfter ideer med hinanden.  

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 12. august 2009 

Erik Sørensen orienterede om, at bedømmelsesudvalget netop har udpeget 

vinderprojektet for det kommende kulturhus Kappelborg, og der er stor tilfredshed 

fra både foreningerne og den kommercielle dels side. 

Vinderprojektet giver mange anvendelsesmuligheder og kombinationsmuligheder. 

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5071 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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8. Toppen af Danmark - Forslag til strategi- og handlingsplan 

2010 

 

Sagsfremstilling 

Toppen af Danmark har fremsendt deres strategi- og handlingsplan for 2010 til 

godkendelse i Frederikshavn Kommune. I denne godkendelsesproces har 

Erhvervs- og Turismeudvalget til opgave at fremsætte en indstilling til 

Økonomiudvalget og Byrådet. 

  

Den overordnede turismeindsats i Frederikshavn Kommune fastlægges indenfor 

rammerne af Toppen af Danmark suppleret med lokale aftaler med de lokale 

turistforeninger. I den forbindelse har Toppen af Danmark udarbejdet en strategi - 

og handlingsplan som fortsat sætter fokus på at: 

 Toppen af Danmark skal konsolidere sin position som Danmarks førende 

destination for kystferie kombineret med oplevelser og aktiviteter  

 Toppen af Danmarks turisme skal skabe udvikling med vækst til følge - i 

både den enkelte turistvirksomhed som samfundet generelt  

 Udviklingen af turisme i Toppen af Danmark skal bygge på miljømæssig 

sociokulturel og økonomisk bæredygtighed.  

Indenfor denne ramme har Toppen af Danmark valgt en handlingsplan der 

overordnet fokuserer på: 

 Børnefamilier  

 Seniorer på over 50 år  

 Markederne Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Holland  

Toppen af Danmarks markedsføringsmæssige indsats vil være koncentreret om at 

bevare status som et førende dansk rejsemål i Danmark for danskere og 

nordmænd, og fastholde og øge betydelige andele i Sverige og Tyskland. Desuden 

forsøges i tæt samarbejde med VisitNordjylland fortsat at afprøve en 

markedsføringsmæssig indsats i Holland med henblik på at øge antallet af de 

hollandske gæster, og dermed opnå større spredning i de markeder, der opereres 

på. Derudover analyseres og evt. afprøves mulighederne for at gøre tiltag på det 

italienske og engelske marked. 

  

En fortsat stor satsning for Toppen af Danmark er projekt Naturen+, VisitDenmarks 

store udviklingsprojekt "Udvikling af nye superhelårsdestinationer", som nu er i sin 

implementerings- og igangsætningsfase. Projektet skal sætte nye standarder for 

udvikling af de bedste kystferiedestinationer i Danmark, og det overordnede mål 

med projektet er at skabe helårsturisme på lang sigt og sæsonudvikling på kort sigt. 

Projeket afvikles som et selvstændigt udviklingsprojekt de kommende tre år 

indenfor rammerne af destinationsselskabet. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 09/12333 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ETU/ØU/BR 
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Fra 2009 og fremadrettet beregnes kommunernes bidrag til Toppen af Danmark 

med den kommunale fremskrivningsprocent, som for 2010 er på 3.1%. Det betyder 

at bidraget for 2010 bliver på 14,70 kr. pr. indbygger svarende til 922.000 kr.  

  

Sekretariatet vurderer, at Toppen af Danmarks strategi og handlingsplan er i 

overensstemmelse med Frederikshavn Kommunes øvrige vedtagne strategier 

indenfor erhverv og turisme. 

 

Indstilling 

Udviklings og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at strategi og handlingsplanen med 

tilhørende budgetter godkendes som en strategisk satsning på turismeområdet. 

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 12. august 2009 

Indstillingen anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd.  

  

  

Bilag 

Vedr. Forslag til strategi- og handlingsplan 2010 - inkl. budget (dok.nr.82871/09) 

Forslag til strategi og handlingsplan 2010 - for Distinationsselskabet Toppen af Danmark 

A/S (dok.nr.82867/09) 
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9. Nordjysk Fiskerikommune-Netværk - Etablering af fælles 

sekretariat 

 

Sagsfremstilling 

Det skal besluttes om Frederikshavn Kommune vil give tilsagn om økonomisk 

støtte til etablering af et fælles sekretariat for Nordjysk Fiskerikommune-Netværk. 

  

Frederikshavn Byråd besluttede den 22. august 2007, at tiltræde en 

samarbejdsaftale med Nordjysk Fiskerikommune-Netværk. Selve netværket består 

af følgende kommuner: Frederikshavn, Hjørring, Læsø, Jammerbugt, Morsø og 

Thisted. Fiskerikommune-Netværkets bestyrelse udgøres af borgmestrene fra de 

deltagende kommuner. 

  

Netværket har som overordnet formål at kvalificere de deltagende kommuners 

erhvervspolitiske arbejde til gavn for fiskeri og akvakultur. Dette formål forsøges 

opfyldt via sekretariatsfunktionen, der bidrager til at sikre koordination og faglig 

kvalificering af netværkets aktiviteter. 

  

Netværket har siden 2007 foranlediget en analyse af fiskeri- og 

akvakultursituationen i hver af de deltagende kommuner, og på det grundlag 

formuleret en overordnet strategi for netværkets indsatsområder. Netværket har 

desuden medvirket til at søge regionale udviklingsmidler hjem til Fiskeri Lag Nord. 

Netværket har endvidere også medvirket til at lempe afgiftsbelastningen af de 

nordjyske fiskemelsfabrikker. Netværket har også for nyligt fået prækvalificeret en 

ansøgning ved Region Nordjylland om midler til en regional plan for udvikling af 

akvakulturerhvervet i Nordjylland. 

  

Fiskerikommune-Netværket planlægger fremadrettet en række konkrete indsatser 

med udgangspunkt i den overordnede strategi. Indsatserne kan inddeles i 

følgende: 

  

      På kort sigt - her og nu indsatser: Netværket vil løbende søge at gøre sin 

politiske indflydelse gældende i forhold til f.eks. lovgivningsmæssige og 

bevillingsmæssige forhold af betydning for fiskeri og akvakultur 

  

      På mellemlang sigt: For eksempel et projekt om samspillet mellem fiskeri og 

turisme 

  

      På lang sigt: En regional plan for udvikling af akvakultur i Nordjylland og 

sektorplan for fiskeindustrien med fokus på implementering af konkrete 

indsatser i samarbejde med erhvervet. Begge dele er pt. prækvalificeret hos 

Region Nordjylland. For selve sektorplanens vedkommende vil der blive 

samarbejdet med den nordjyske fiskeridelklynge 

  

 

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6535 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ETU 



 
 

 

Erhvervs- og Turismeudvalget - Referat - 12. august 2009 Side 15 af 17 

 

Etablering af et sekretariat 

På baggrund af at de 6 involverede kommuner skal deltage i ovennævnte 

indsatser, vil det være nødvendigt, at der etableres en sekretariatsfunktion, som 

kan varetage og koordinere dette arbejde. Intentionen er, at sekretariatsopgaven 

skal varetages af Nordsøen Forskerpark. Sekretariatets opgaver vil dels være at 

fungere som omdrejningspunkt, dels sikre videndeling imellem kommunerne samt 

sikre at planlagte aktiviteter gennemføres. Sekretariatet skal koordinere 

mødeaktiviteter, medvirke ved udarbejdelse af oplæg samt være ansvarlig for 

regnskabs- og projektafrapportering i forhold til bevilgede projektmidler. 

  

I opstartsfasen har sekretariatsfunktionen dels været finansieret af projektmidler og 

dels været gennemført uden beregning af de berørte aktører. Netværket har i selve 

etableringsfasen oplevet opbakning fra Direktoratet for FødevareErhverv (DFFE), 

og har derfor søgt Direktoratet om midler til sekretariatsbetjening. Tilsvarende har 

Region Nordjylland været ansøgt om midler, da netværkets fokus er udvikling af 

fiskeri og akvakultur i hele Nordjylland. Begge ansøgninger har fået afslag. 

Baggrunden herfor kan være, at det ikke har været tydeliggjort hvilke indsatser, 

som vil komme ud af at understøtte en sekretariatsfunktion. 

  

Netværkets kommuner forsøger nu at opnå en delvis kommunal finansiering af 

sekretariatet. Såfremt kommunerne ønsker at støtte sekretariatet økonomisk, 

samtidig med at de konkrete indsatser tydeliggøres, kan der forhåbentligt nemmere 

opnås medfinansiering fra andre kilder. Det er bl.a. planlagt, at søge midler hos 

Fiskeri Lag Nord, EU-fonde samt Direktoratet for FødevareErhverv. 

  

Tiltaget vil således være medvirkende til, at netværkskommunerne kan tilkøbe sig 

sekretariatsbistand ved Nordsøen Forskerpark (herunder Maritimt Vækstcenter, 

som er en del af Teknologisk Institut samt Innovative Fisheries Management, som 

er en del af Aalborg Universitet), som er nødvendig for at koordinere de 6 

kommuners arbejde på området. Dermed kan der også fremadrettet holdes 

sammen på og sikres fortsat faglig kvalificering og sparring i forhold til det 

etablerede samarbejde. 

  

Netværket og det planlagte sekretariat falder indenfor rammerne af lov om 

Erhvervsfremme §13, stk.1, nr. 1 og nr. 6. 

  

I ansøgningen til DFFE og Region Nordjylland (som ikke blev imødekommet), var 

der skitseret et budget for februar-december 2009 på 457.750 kr.: 

  

Løn til medarbejdere 114.750 kr. 

Konsulentbistand 306.000 kr. 

Revision af regnskab     8.000 kr. 

I alt 457.750 kr. 

  

Der arbejdes nu i stedet med tidsperioden september 2009 – december 2010 med 

et budget tilpasset i runde tal på 600.000 kr.: 

  

Samlet kommunal finansiering 150.000 kr. 
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Fiskeri Lag Nord (eu-kr.) 150.000 kr. 

DFFE (stat/nationale midler) 150.000 kr. 

EU (som medfinansiering af DFFE) 150.000 kr. 

I alt 600.000 kr. 

  

Bestyrelsen bestående af de 6 kommuners borgmestre besluttede i forbindelse 

med udformningen af samarbejdsaftalen, at i situationer, hvor netværkets 

bestyrelse beslutter, at der bør ske en kommunal likvid finansiering af netværkets 

aktiviteter, sker finansieringen baseret på en fordeling efter kommunernes 

indbyggertal. I den givne situation betyder det, at en kommunal ramme på 150.000 

kr. til etablering af netværkssekretariatet fordeles på følgende:  

  

Hjørring   42.160 kr. 

Frederikshavn   39.662 kr. 

Læsø     1.334 kr. 

Jammerbugt   24.173 kr. 

Thisted   28.696 kr. 

Morsø   13.975 kr. 

I alt 150.000 kr. 

  

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

bevilger 39.662 kr. til etablering og drift af sekretariatet under forudsætning af, at 

der er økonomisk opbakning fra netværkets øvrige kommuner. 

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 12. august 2009 

Indstillingen tiltrædes med den forudsætning, at der udarbejdes en konkret 

indsatsplan, som angiver de forventede udviklingsrettede aktiviteter.  
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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