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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at dagsorden til mødet den 30. 

september 2009 godkendes. 

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 30. september 2009 

Forud for Erhvervs- og Turismeudvalgets møde afholdtes fælles møde med 

Økonomiudvalget om den erhvervs- og beskæftigelsesmæssige situation 

aktualiseret af medarbejderreduktioner på virksomhederne MAN Diesel og MARTIN 

– herunder også organisering og tilrettelæggelse af den igangværende og 

forestående indsats for ”Omstilling og Vækst i Frederikshavn kommune”. 

  

Opsamling fra fællesmødet udsendes senere til Økonomiudvalgets samt Erhvervs- 

og Turismeudvalgets medlemmer. 

  

Dagsordenen for Erhvervs- og Turismeudvalgets møde blev godkendt inklusiv 

tillægsdagsordenens to punkter om henholdsvis ansøgning om sponsorat ”Den 

levende julekalender” og ansøgning om tilskud til Maritim Erhvervskonference den 

11.11.2009. 

  

 

 
 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 12. august 

2009 godkendes.  

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 30. september 2009 

Referat fra møde den 12. august 2009 blev godkendt.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6037 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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3. Forslag til kontrakt - Velkomstcenter 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 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. 

  

Im. Stiholt A/S henvendte sig i foråret 2009 vedrørende støtte til driften for 2009 på 

116.160 kr. Erhvervs- og Turismeudvalget drøftede på sit møde den 3. juni, 

hvordan tilskuddet skulle udmøntes for 2009 og hvordan fremtidige årlige 

driftstilskud burde afholdes.  

  

Erhvervs- og Turismeudvalget besluttede på sit møde den 3. juni 2009, at 

finansiere aftalen med Stiholt A/S for 2009 via udvalgets økonomiske ramme, som 

udvalget har fået stillet til rådighed i 2009. 

Det blev endvidere besluttet, at de tre turistforeninger på et efterfølgende erhvervs- 

og turismeudvalgsmøde skulle fremlægge forslag til, hvordan en fremtidig aftale 

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

  

Dette forslag til en fremtidig aftale er nu fremsendt til drøftelse i Erhvervs- og 

Turismeudvalget, hvor turistforeningerne foreslår at Stiholt A/S forpligter sig til 

følgende 

 at indrette lokaler til og drive velkomstcenter Sæby Syd således, at der er 

døgnbemanding på Velkomstcenteret, og at centeret til enhver tid lever op 

til kravene som grønt I-bureau, dette i henhold til de retningslinier, der 

gives fra Sæby Turistforening    

Sæby Turistforening forpligter sig til at  

 formidle information om servicekurser og andre relevante tilbud for 

servicepersonalet  

 bistå med relevant materiale  

 hjælpe med indretning af info-området for optimal udnyttelse af 

Velkomstcenterets potentiale som turismens vindue til motorvejen  

For ovennævnte ydelser betales Stiholt A/S årligt 110.000 kr. + moms. 

For administration og praktisk koordinering mellem de 3 turistforeninger og 

Velkomstcenteret betales Sæby Turistforening er årligt honorar på 6.000 kr. + 

moms. 

  

Kontrakten er betinget af, at Frederikshavn Kommune årligt bevilger ovennævnte 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7070 

 Forvaltning: UE 
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beløb til turistservicen i kommunen. Kontrakten indeholder derfor en passus om, at 

kontrakten for efterfølgende år kan opsiges senest 15. oktober året forinden. 

  

I relation til turistforeningernes opgave om at fremlægge forslag til, hvordan en 

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

turistforeningerne, må det fremsendte forslag anses som en økonomisk udvidelse 

af det samlede tilskud til turistservice. 

  

 

Indstilling 

Udvikling og Erhvervs indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

  

       drøfter de 3 turistforeningers forslag til videreførelse og drift af 

turistservicefunktion i Velkomstcenter Sæby syd 

       drøfter de økonomiske konsekvenser, herunder det forslåede honorar til 

Sæby Turistforening for de administrative og koordinerende opgaver 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 30. september 2009 

Behandling af sagen udsættes indtil den samlede økonomiske ramme til 

turistservice i 2010 kendes. 

  

 

Bilag 

Velkomstcenter Sæby Syd - kontrakt.doc (dok.nr.104615/09) 
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4. Ansøgning til støtte til aktiver i relation til "Interregionalt 

Center for Videns og Dannelsessstudier" INCEVIDA 

 

Sagsfremstilling 

Interim bestyrelsen for Interregionalt Center for videns og Dannelsesstudier 

(INCEVIDA) søger Erhvervs- og turismeudvalget om en støtte på 25.000 kr. til 

egenkapital til etablering af et forskningscenter. De ansøgte midler vil være en del 

af den fornødne egenkapital som der vil være behov for til en formel oprettelse af 

forskningscenteret som en selvejende institution. 

  

Det ansøgte projekt har til formål at skaffe den fornødne egenkapital til en formel 

oprettelse af forskningscenteret. Den fysiske placering vil være i Frederikshavn 

Kommune, hvorfra der skal tages afsæt til at skabe vækst, såvel lokalt som 

internationalt, i forening mellem virksomheder, kulturinstitutioner og universiteter. 

På længere sigt er hensigten at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder 

ved at kombinere styrkerne fra de kreative fag og områder med styrkerne i de 

aktuelle kommercielle virksomheder. 

  

Forskningscenteret er stiftet i august 2009 efter 1½ års forarbejde af en bred kreds 

af erhvervs-, museums-, og universitetsrepræsentanter. Forskningscenterets basis 

er et samarbejde mellem vidensinstitutioner, universiteter og museer samt 

erhvervslivet med særligt henblik på at udvikle og formidle viden om kulturel læring 

og dannelse, sådan at disse kreative elementer kan indlejres i erhvervslivets 

innovative processer og være med til at skabe vækst. 

  

Forskningscenterets fokus er viden og dannelse og mere overordnet set 

langsigtede alliancer med vidensinstitutioner, specielt universitetet, som 

udviklingspartner for erhvervslivets udvikling. Desuden sættes fokus på at opbygge 

et regionalt miljø i international klasse omkring innovation, og sikre at denne viden 

spredes og videreudvikles i det nordjyske erhvervsliv via rådgivning, 

samspilsprojekter mv. 

  

Fokus er endvidere i det interregionale eller mere præcist ifølge ansøger det 

interskandinaviske element med fokus på Sverige, Norge og Danmark. 

Forskningscenteret skal endvidere forankre den viden og de resultater, som kulturel 

læring, dannelse og formidling der tidligere er indhøstet ved store transnationale 

projekter, herunder det igangværende EU-projekt IKON. 

  

Forskningscenteret forventes placeret i Skagen med kontor i Aalborg, Göteborg 

samt Oslo. 

  

Formålet med forskningscenteret er: 

  

       Udføre grundforskning i kommunikations- og dannelsesprocesser  

       Udføre målforskning for virksomheder og organisationer med henblik på 

 
 Åben sag 
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koncepter of formler for konvertering af kulturel viden til kommerciel viden  

       Udføre målforskning for organisationer med henblik på opbygning af 

interkulturelle samarbejdsrelationer  

       Udføre målforskning for virksomheder og organisationer i anvendelsen af 

digitale medier til formidling af bl.a. kulturelle værdier  

       Gennem forskningsaktiviteter opbygge vidensbase om kulturel læring fra 

forskellige relevante videnskabelige discipliner så som arkitektur, 

kommunikation, kunsthistorie, historie, etnologi  

       Formidle forskningsresultater og viden i forhold til offentligheden  

  

Budgettet er udover det ansøgte tilskud fra Erhvervs- og Turismeudvalget 

  

Regionale udviklingsmidler 250.000 kr.  

Skagens Museum 10.000 kr.  

Limfjords Museet 10.000 kr.  

Vendsyssel Kunst Museum 5.000 kr.  

Nordjyllands Kystmuseum 10.000 kr.  

Frederikshavn Kommune (ETU) 25.000 kr.  

I alt 310.000 kr.  

  

Der forventes at blive søgt forskningsmidler fra Kulturarvsstyrelsen til museerne 

samt udviklingsmidler fra Kulturarvsstyrelsen. Endvidere søges midler ved 

Grundforskningsfonden og Industriens Fond.  

  

Det igangværende projekt IKON med en finansiering på 61 mio. kr. giver endvidere 

mulighed for at indlejre Ph.d studerende ved forskningscenteret i kortere perioder 

(et semester).  

  

På sigt er det planen, at få indlejret to EU-projekter (et Interreg og et 7. 

Rammeprogram) under forskningscenteret med henblik på Ph.d. studerende mv. 

Det er ikke oplyst, hvordan man forventer at medfinansierer de regionale 

udviklingsmidler. 

  

Forskningscenterets videre drift bygger for nuværende på følgende ressourcer: 

COWI konceptbeskrivelse af forskningscenteret. Kulturarv Nord - 

museumskontakter og centerledelsens nuværende drift. DI-sparring og 

virksomhedskontakt. Skagen Uddannelsescenter er sekretær for bestyrelsen. Niels 

Veirum er kontakt til Aalborg Universitet. 

  

Der vurderes, at projektet har interessante aspekter i formålet omkring erhvervslivet 

ved skabe vækst i små og mellemstore virksomheder, samt ved at kombinere 

styrkerne fra de kreative fag og områder med styrkerne i de aktuelle virksomheder. 

Det særlige erhvervsmæssige aspekt i ansøgningen holdt op mod det kulturelle, er 

at initiativet sigter direkte på et kommercielt målbart og værdiskabende output i 

erhvervslivet. Hvor det kulturelle afsæt normalt er rettet mod at skabe mere 

kvalitative/samfundsmæssige værdier, som kan skabe vækst på sigt. Initiativet 

indeholder med sit dobbelte afsæt – kultur og viden, samt erhverv – potentialet til at 
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generere vækst både på kort og lang sigt. 

  

Såfremt ansøgningen skal nyde fremme forudsættes, at der etableres en juridisk 

enhed, som sikrer at kommunen kan støtte initiativet på lovlig vis. 

  

 

Indstilling 

Udvikling og Erhverv indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget drøfter, hvorvidt 

det ansøgte beløb på 25.000 kr. skal bevilges til etableringen af egenkapital til 

forskningscenteret. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 30. september 2009 

Udvalget besluttede at støtte projektet med det ansøgte beløb på 25.000 kr. 

Støtten bevilges under forudsætning af, at der opnås tilsagn om øvrig ansøgt 

støtte, herunder støtte fra de regionale udviklingsmidler. Udvalgets støtte 

forudsætter desuden at der etableres en juridisk enhed, som sikrer at kommunen 

kan støtte initiativet kan støttes på lovlig vis. Støtten ydes i forventning om 

periodevis tilbagemelding til udvalget om projektets resultater og effekt. 

  

  

  

 

Bilag 

Bilag 1 - Supplerende oplysninger til brug for sagsbehandling ETU 2009.doc (dok.nr.104590/09) 

Bilag 2 - Stiftelsesdokument - Internationalt Center for Videns og Dannelsesstudier (dok.nr.100528/09) 

Bilag 3 - Plan for forretningsudvikling - Internationalt Center for Videns og 

Dannelsesstudier (dok.nr.100527/09) 

Bilag 4 - Ansøgning om støtte til aktiver/egenkapital i relation til Internationalt Center for Videns og 

Dannelsesstudier (INCEVIDA) (dok.nr.100525/09) 
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5. Afrapportering fra Frederikshavn Erhvervsråd 2009 

 

Sagsfremstilling 

På mødet den 3. december 2008 godkendte Erhvervs- og Turismeudvalget aftale 

med Frederikshavn Erhvervsråd for 2009. I forhold til tidligere aftale for 2008 

besluttede udvalget blandt andet, at Frederikshavn Erhvervsråd fremover skulle 

styrke den opsøgende indsats i forhold til virksomhederne, samt at Erhvervsrådet 

skulle have en øget deltagelse fremover også i erhvervsudviklingsdelen. Endvidere 

besluttede udvalget at aftalens detaileringsgrad genovervejes i forbindelse med 

efterfølgende års aftale. 

  

Som grundlag for kommende års aftale mellem Frederikshavn Erhvervsråd og 

Frederikshavn Kommune forelægges Frederikshavn Erhvervsråds afrapportering 

for den forløbne del af 2009 til Erhvervs- og Turismeudvalgets orientering og 

stillingtagen. 

  

Skriftlig afrapportering eftersendes til udvalgets medlemmer inden udvalgets møde. 

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

  

       tager afrapporteringen for den forløbne del af 2009 til efterretning 

       drøfter og beslutter, hvilke særlig fokusområder en kommende aftale for 

2010 skal indeholde 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 30. september 2009 

Afrapporteringen fra Frederikshavn Erhvervsråd blev taget til efterretning. 

  

Blandt Erhvervsrådets fokusområder i 2010 skal indgå indsatsen for ”Omstilling og 

vækst i Frederikshavn Kommune” foranlediget af den aktuelle erhvervs- og 

beskæftigelsesmæssige situation.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 08/9737 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ETU 
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6. Økonomistatus september 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. september 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 

      39.662 kr. i støtte til Nordjysk Fiskerikommunenetværk 

  

Inden dagens møde er der således disponeret i alt 703.322 kr. af den samlede 

ramme på 1.000.000 kr. Der vil herefter være 296.678 kr. til rådighed for nye 

initiativer. 

  

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

  

      25.000 kr. til Interregionalt Center for Videns- og Dannelsesstudier 

  

Imødekommes denne anmodning, vil der være 271.678 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 30. september 2009 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/1342 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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Efter udvalgets behandling af tillægsdagsordenens to punker med beslutning om 

tildeling af støtte til ”Den levende julekalender” på 15.000 kr. og ”Maritim 

erhvervskonference” på 9.500 kr. vil der være 247.178 kr. til rådighed for nye 

aktiviteter i 2009. 
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7. Evaluering Erhvervs- og Turismeudvalget 

 

Sagsfremstilling 

Sammenlægningsudvalget for Frederikshavn Kommune nedsatte i 2006 Erhvervs- 

og Turismeudvalget som et såkaldt § 17.4 udvalg. Jævnfør kommissorium refererer 

udvalget til Økonomiudvalget. 

  

Erhvervs- og Turismeudvalget har nu fungeret i ca. 3 år. I forbindelse med 

afslutning af den nuværende byrådsperiode lægges der op til, at udvalget evaluerer 

dets virke med henblik på anbefalinger til Økonomiudvalget for den kommende 4-

års byrådsperiode. 

  

På mødet bedes Erhvervs- og Turismeudvalget vurdere dets hidtidige virke med 

henblik på anbefalinger til Økonomiudvalget – herunder: 

  

       Rolle 

       Funktion 

       Opgaver 

       Resultater 

       Sammensætning 

       Samarbejde 

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

evaluerer dets hidtidige virke med henblik på anbefalinger til Økonomiudvalget for 

den kommende byrådsperiode. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 30. september 2009 

Udvalget drøftede dets hidtidige virke – herunder positive og negative erfaringer og 

resultater. 

  

Konkluderende anbefaler udvalget over for Økonomiudvalget, at der forsat er 

behov for et sådant forum for erhvervs-, turisme- og handelsrelateret strategi og 

udvikling, for ide- og erfaringsudveksling samt for igangsætning og koordinering. 

  

Selvom udvalget inden for dets kommissorium har haft tilstrækkelig mulighed for 

selv at sætte retning på udvalgets arbejde og selv at lægge niveauet, bør der 

fremover i højere grad sættes øget fokus på tematiserede, igangsættende og 

udviklende samt koordinerende tiltag. I den forbindelse anses det nødvendigt, at 

der fortsat stilles en økonomisk ramme til rådighed for udvalget til igangsætning af 

erhvervsudviklende initiativer og aktiviteter. 

  

Bilag 

Bilag 1 - Kommissorium for Erhvervs- og Turismeudvalget (dok.nr.104513/09) 

Bilag 2 - Forretningsorden for Erhvervs- og Turismeudvalget (dok.nr.104521/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/17242 

 Forvaltning: UE 
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8. 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 30. september 2009 

Udvalgets næste og sidste møde i denne byrådsperiode er onsdag den 2. 

december. Bemærk at mødetidspunktet er ændret til kl. 16.00. Mødet indledes 

med fotografering af udvalget. Mødet afsluttes med fælles spisning. 

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/5071 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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9. Ansøgning om sponsorat "Den levende julekalender" 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Turistforening søger om støtte på 15.000 kr. til ”Den levende Julekalender” 

i Skagen – et lokalt initiativ i december måned, der i de seneste to år ifølge ansøger 

er vokset stærkt. Projektet skal også ses som et hjælpeværktøj til optimering af 

julehandlen i Skagen samt til at øge fokus på Skagens havne- og turistindustri. 

  

Baggrunden for ansøgningen er, at Skagen siden 2004 har haft et gennemgående 

tema i byen ved navn ”Skagen har Englelyd” i december måned. Et begreb, som 

blev iværksat af Skagen Handelsstandsforening for at skabe fokus på Skagen i 

julemåneden, hvor handlen i byen traditionelt set har ligget lavere end i andre 

lignende byer i december måned.  

  

For at bakke op om dette projekt lancerede Skagen Turistforening i 2007 Danmarks 

første levende julekalender. Kort fortalt går arrangementet ud på, at der rundt om i 

Skagen bliver sat 24 kalenderlåger op, og bag hver låge gemmer der sig et 

spændende arrangement. Hver kalenderlåge er markeret med store gyldne tal, og 

en granguirlande markerer indgangen til den pågældende juleevent. Dermed opstår 

julekalenderens helt særlige kendetegn, nemlig at de besøgende får en 

fornemmelse af at bevæge sig rundt i en tredimensionel julekalender. For at skabe 

den helt rigtige julestemning kører en dekoreret hestevogn hver dag fra havnen og 

hen til dagens låge. Tre englebørn træder ned af vognen, fører an og åbner lågen. 

 Arrangementet byder på oplevelser af meget forskellig art, og ofte vil de 

besøgende opleve at de får et kig ind bag kulissen i Skagens erhverv.  

  

De to forgangne år har Den Levende Julekalender haft deltagelse af ca. 100-150 

personer ved hver lågeåbning. Dette har haft stor betydning for byens omsætning. 

Eksempelvis oplevede Skagens Museum en tidobling i deres besøgstal ved deres 

låge den 21. december sidste år, og med 400 besøgende oplevede Skagen 

Gourmetrejer en markant stigning i efterspørgslen på deres produkt efter deres 

lågeåbning. Dette har ifølge ansøger betydet et mersalg på op imod 10 % på det 

danske marked. Desuden har kalenderlågen skabt fokus på Skagen Gourmetrejer, 

hvilket har givet dem et succesfuldt og stærkt brand overfor forbrugerne.  

  

Projektets formål er at skabe opmærksomhed omkring Skagen i en måned som 

traditionelt set ikke er præget af megen vækst. Ideen er, at disse daglige events 

skal sætte fokus på Skagen som en juleby og øge interessen for både turister og 

lokale indbyggere til at gøre deres juleindkøb i Skagen by samt få en fortælling om 

havnens industri eller turismens historie. Formålet er således, at dette skal skabe 

opmærksomhed omkring byen og generere en meromsætning hos byens erhverv i 

december måned. 

  

Kort sagt kan man opsummere projektet til at indeholde følgende tre overordnede 

mål: 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/17308 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ETU 



 
 

 

Erhvervs- og Turismeudvalget - Referat - 30. september 2009 Side 17 af 20 

 

  

1)    At skabe opmærksomhed på Skagen som en juleby gennem gode 

oplevelser og herigennem forøge antallet af besøgende og dermed 

forbrugere i december. Dette indebærer også, at Den Levende 

Julekalender skal være medvirkende til at skabe vækst i Skagen og 

ultimativt hjælpe med til at udvikle byen som et helårsåbent samfund for 

både turister og lokale.  

  

2)    At fortælle om Skagens erhverv, havne- og turistindustri, og herigennem 

skabe kontakt, forståelse og interesse mellem forbruger og producent. 

Mange unge rejser i disse år ud af byen og kommer aldrig igen. Det er et 

mål, at julekalenderen skal øge fokus på turismen og havnens industri og 

således give anledning til, at byens unge mennesker vil få indsigt i 

Skagens erhvervsmæssige muligheder. Turistforeningen håber, at dette 

kan vække deres interesse, således at flere unge vil vende tilbage til 

Skagen efter endt uddannelse.  

3)    At skabe en model, der kan bruges til udvikling af mindre bysamfund til at 

skabe vækst gennem handelsfremmende events. 

  

”Skagens Levende Julekalender” har ifølge ansøger vist sig at være en succes, der 

har medvirket til, at andre dele af Skagens erhverv og industri har oplevet vækst og 

stigende interesse efterfølgende. Derfor er Skagen Turistforening nu klar til at 

styrke initiativet og løfte det op på national skala. Ifølge ansøger har man allerede 

nu oplevet en markant interesse for initiativet gennem VisitDenmarks 

markedskontorer i Norge og Sverige, der har fået henvendelser fra flere 

journalister, som har interesse i at opleve og skrive om den denne måde at 

arrangere en julekalender på. 

  

Den hidtidige finansiering har bestået primært af brugerbetaling fra det 

medvirkende erhverv og lokale sponsorater, men da denne kalender har vist sig 

interessant for udefrakommende (Herning by og Tivoli i København har bl.a. vist 

interesse for modellen) ønsker Skagen Turistforening i år at have et større budget, 

således at modellen kan udvikles i større omfang. Skagen Turistforening ønsker at 

markedsføre ”Skagens Levende Julekalender”, således at den bliver et velkendt 

fænomen i Danmark. Der er derfor etableret et tæt samarbejde med 

Destinationsselskabet Toppen af Danmark og VisitDenmarks markedskontorer i 

Skandinavien om at markedsføre og omtale denne event. Samtidigt lægges der op 

til at andre danske destinationer må drage nytte af de indkomne erfaringer og 

udvikle lignende handelsfremmende events til at styrke deres lokalsamfund. 

  

Da turismebranchen er kendetegnet ved at være et defragmenteret erhverv, kan 

det være svært at anslå den reelle værdi af Skagens Levende Julekalender. 

Skagen Turistforening kan på nuværende tidspunkt med sikkerhed sige, at den har 

en enorm effekt på de personer, der vælger at deltage i lågeåbningerne og på de 

dele af erhvervet, der vælger at medvirke i kalenderen. De fleste butikker kan 

berette, at deres juleomsætning er steget markant i dagene efter deres lågeåbning. 

  

Finansieringen skal foregå gennem indtægter på 2.500 kr. fra hver af de 
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deltagende aktører i Julekalenderen. Dette giver 52.500 kr. (tre låger er fritaget for 

betaling, herunder kirken). 

  

Derudover indvilligede 45 af Skagens butikker i 2008 i at sponsorere 500 kr. over 

en treårig periode. Dette giver 22.500 kr. årligt indtil 2010. 

  

De resterende midler søges finansieret via sponsorater og fonde. Det samlede 

budget er på ca. 711.000 kr. i alt 

  

Det vurderes, at projektet er et godt og inspirerende initiativ, som er ekstraordinært 

og fornyende. Projektet har også været afviklet over flere år med god succes. Det 

kan drøftes, om aktiviteten ligger ud over de opgaver, som turistforeningen skal 

udføre jf. kontrakt med kommunen på turistserviceområdet – og på den måde er 

forventet finansieret som en del af de aktiviteter, der forventes afviklet. Det kan 

også drøftes, om det er en aktivitet, der kunne eller skulle være en del af projektet 

Naturen+, som jo netop handler om at forlænge sæsonerne og tiltrække turister 

udenfor sommersæsonen 

 

Indstilling 

Udvikling og Erhverv indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget drøfter og tager 

stilling til hvorvidt ansøgningen skal støttes. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 30. september 2009 

Udvalget besluttede at støtte projektet med de ansøgte 15.000 kr. i forventning om, 

at ansøger opnår de i ansøgningens budget nævnte øvrige støttetilsagn. Desuden 

forventes en afrapportering til udvalget om projektets gennemførelse og effekt. 

  

 

Bilag 

Ansøgning om sponsorat til Den Levende Julekalender i Skagen (dok.nr.105265/09) 

Budgetoversigt 2009.xls (dok.nr.105267/09) 
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10. Ansøgning om tilskud til afholdelse af Maritim 

Erhvervskonference 

 

Sagsfremstilling 

Frederikshavn Erhvervsråd søger om tilskud på 9.500 kr. til afholdelse af Maritim 

Erhvervskonference den 11. november 2009.  Konferencen arrangeres af 

Frederikshavn Erhvervsråd i samarbejde med Frederikshavn Maritime Network, 

Service Team Skagen Havn og Frederikshavn Kommune. 

  

”Visionen er, at det maritime erhverv skal styrkes endnu mere i fremtiden i 

Frederikshavn Kommune – vi skal være endnu bedre til at samarbejde på kryds og 

tværs og udvikle nye forretningsidéer inden for det maritime”. 

  

Konferencens mål er, at 

  

         virksomheder fra hele kommunen mødes og får input om den rivende 

udvikling inden for det maritime område 

         sikre de bedste rammer for en frugtbar debat om nye 

forretningsmuligheder 

         øge forståelse af nødvendigheden for at vi skal have etableret et helt nyt 

vækstlokomotiv inden for det maritime område i Frederikshavn Kommune – 

et Maritimt Videns- og Innovationscenter, der kan samle hele regionen og 

styrke den maritime erhvervsudvikling lokalt og regionalt 

  

Udviklings- og Erhvervssekretariatet bemærker, at konferencen ses som et vigtigt 

skridt i forlængelse af det igangværende arbejde med afdækning af potentialet i og 

udvikling af det maritime område gennem styrkelse af det maritime samarbejde i 

Nordjylland. Initiativet ses endvidere at være et væsentligt skridt i udviklingen af det 

maritime område – om ét af vækstområderne i det igangværende arbejde med 

”Omstilling og vækst i Frederikshavn Kommune.” 

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

drøfter og tager stilling til, hvorvidt ansøgningen skal støttes.  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 30. september 2009 

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med et tilskud på 9.500 kr. 

 

Bilag 

Ansøgning om tilskud til afholdelse af Maritim Erhvervskonference (dok.nr.109545/09) 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/17883 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

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