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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at dagsorden til mødet den 2. 

december 2009 godkendes. 

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 2. december 2009 

Dagsordenen blev godkendt.  

  

 

 
 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 30. 

september 2009 godkendes.  

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 2. december 2009 

Referat fra møde den 30. september 2009 blev godkendt.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/6037 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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3. Aftale med Frederikshavn Erhvervsråd 2010 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget har til opgave at indgå de årlige aftaler om 

erhvervsservice med Frederikshavn Erhvervsråd. Med henblik på at få udformet 

den endelige aftale har Frederikshavn Erhvervskontor og Udviklings- og 

Erhvervssekretariatet i dialog udarbejdet et forslag til konkrete serviceområder i 

2010 med udgangspunkt i dels: 

  

           den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi 

           at den lokale erhvervsservice i videst mulige omfang skal trække på de tilbud 

der udbydes fra Væksthus Nordjylland for at få etableret det enstrengede 

erhvervsservicesystem, der er en forudsætning for kommunernes overtagelse 

af Væksthus Nordjylland i 2011 

           ”Omstilling og vækst i Frederikshavn Kommune” 

           at der skal være plads til lokale fokuseringer 

  

Med udgangspunkt i disse overordnede synspunkter lægges der i enighed op til 

følgende justeringer af serviceområderne for 2010 i forhold til serviceområderne i 

2009: 

  

           Udbygning af iværksætternetværket i Frederikshavn Kommune 

           Etablering af ekstraordinært uddannelsestilbud til iværksættere 

           Udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af Maritimt Partenariate i Skagen 

– en kontaktbørs for maritime virksomheder i Skandinavien 

           Udvikling og drift af netværk for leverandører og underleverandører 

           Deltagelse i udvikling og realisering af ”Omstilling og vækst i Frederikshavn 

Kommune”, som udtrykker den kommende prioriterede og fokuserede indsats 

for, hvad ”Frederikshavn skal leve af fremover” – herunder i særlig grad 

deltagelse i udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af 

mobiliseringskonference 2010 samt udvikling af vækstplanens tre spor 

           Maritimt Videns- og Innovationscenter – udvikling og etablering af et maritimt 

innovationscenter i Frederikshavn Kommune, som også fokuserer på 

forretnings- og markedsudvikling. 

  

Beskrivelse af de konkrete serviceområder danner det indholdsmæssige grundlag 

for en aftale mellem Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn Kommune. 

  

I forhold til udvalgets tidligere beslutninger i forbindelse med aftalen for 2009 er der 

i aftalen for 2010 lagt vægt på, at Erhvervsrådet deltager i den fremadrettede 

erhvervsudviklingsdel. Ligesom der er lagt vægt på gensidig erfaringsudveksling og 

koordinering mellem erhvervsservice, erhvervsfremme og erhvervsudvikling. 

Endelig foreslås Frederikshavn Erhvervsråds afrapportering reduceret til at ske én 

gang årligt pr. 1. oktober. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20377 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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Frederikshavn Byråd har på sit budget for 2010 afsat 4.099.580 kr. til dels aftale 

med Frederikshavn Erhvervsråd og dels partnerskabsaftale med Væksthus 

Nordjylland på iværksætterområdet, der omfatter Nordjysk Iværksætter Netværk og 

Vækst Iværksætter Programmet (NIN og VIP). 

  

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

godkender udkastet til aftale.  

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 2. december 2009 

Aftale med Frederikshavn Erhvervsråd for 2010 blev godkendt.  

  

 

Bilag 

Konkrete serviceområder i aftalen for 2010 mellem Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn 

Kommune.doc (dok.nr.130471/09) 

Udkast til aftale med Frederikshavn Erhvervsråd 2010 (dok.nr.130028/09) 
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4. Anmodning om opretning af økonomisk efterslæb fra 2009 

og fremover for Frederikshavn Erhvervsråd 

 

Sagsfremstilling 

Kommunernes Kontakt Råd (KKR) indgik i 2008 på kommunernes vegne en 

partnerskabsaftale med Væksthus Nordjylland på iværksætterområdet, der blandt 

andet omfatter Vækst Iværksætter Programmet (VIP). Til finansiering af dette 

program bidrog Frederikshavn Kommune i 2009 med 2 kr. pr. indbygger, svarende 

til 125.000 kr. Da gennemførelse af initiativet er en erhvervsservice, der ligger 

inden for den mellem Frederikshavn Erhvervsråd og Frederikshavn Kommune 

aftalte ramme for erhvervsservice, blev beløbet finansieret inden for den 

økonomiske ramme, som byrådet havde afsat til erhvervsservice. Beløbet er 

således fratrukket kommunens tilskud til Frederikshavn Erhvervsråd i 2009 og i 

2010, da det forventedes at beløbet ville blive tilbageført til Frederikshavn 

Erhvervsråd som betaling for erhvervsrådets levering af ydelser i forbindelse med 

programmets gennemførelse. 

  

Det har nu vist sig, at Frederikshavn Erhvervsråd ikke har mulighed for at få den 

forventede indtægt på 125.000 kr., da det viser sig, at beløbet ikke i fuldt omfang 

går tilbage til erhvervsrådet. I 2009 forventes kun en indtægt på 10.000 kr. 

Erhvervsrådet står således med et økonomisk efterslæb på 115.000 kr. i 2009, og 

der forventes tilsvarende efterslæb i 2010 og fremover. 

  

Frederikshavn Erhvervsråd søger derfor om økonomisk kompensation på 115.000 i 

2009 samt i 2010 og fremover for den manglende indtægt i forbindelse med Vækst 

Iværksætter Programmet. 

  

Udviklings- og erhvervssekretariatet bemærker, at den ansøgte kompensation i 

2009 kan finansieres af de økonomiske midler, som er stillet til rådighed for 

Erhvervs- og Turismeudvalget. 

 

Indstilling 

Udviklings- og erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

drøfter og tager stilling til den ansøgte økonomiske opretning af Frederikshavn 

Erhvervsråds efterslæb på 115.000 kr i 2009 og forventet tilsvarende efterslæb i 

2010 og fremover. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 2. december 2009 

Udvalget drøftede den uheldige situation. 

  

Udvalget besluttede i den aktuelle situation at bevilge et tilskud på 115.000 kr. til 

opretning af efterslæbet i 2009. Tilskuddet finansieres af den økonomiske ramme, 

som udvalget har fået stillet til rådighed af Økonomiudvalget. 

  

Idet udvalget betragter sagen som et anliggende for Økonomiudvalget og ikke 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20549 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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Erhvervs- og Turismeudvalget fremsendes sagen til Økonomiudvalget med 

anbefaling af, at finansiering i årene 2010 – 2013 sker ved en forøgelse af den 

økonomiske ramme for erhvervsservice og erhvervsfremme på 125.000 kr. 
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5. Aftaler med Frederikshavn Kommunes turistforeninger for 

2010 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget har til opgave at indgå de årlige aftaler med 

turistforeningerne i Frederikshavn Kommune. 

  

I lighed med tidligere år lægges der i 2010 op til, at der skal indgås 3 separate 

aftaler, da der vil være visse forskelligheder med udgangspunkt i de lokale styrker 

og muligheder samt vilkår for hver af de 3 turistforeninger. 

  

Efter dialog mellem turistforeningerne og Udviklings- ogEerhvervssekretariatet er 

der udformet udkast til konkrete aftaler, som rummer fælles elementer for alle 

turistforeningerne samt de særlige elementer for de enkelte lokalområder. 

  

De fælles elementer er blandt andet, at 

  

           turistforeningerne leverer turismefremme i både eget lokalområde og i Toppen 

af Danmark-samarbejdet og herunder at medvirke til at fremskaffe størst mulig 

ekstern medfinansiering til udviklingsprojektet Naturen+ 

           turistforeningerne forpligtiger sig til at indgå et forpligtigende samarbejde i 

Destinationen Toppen af Danmark med henblik at udnytte de enkelte 

lokalområders styrker og kendetegn, der er med til at sikre en effektiv 

udnyttelse af de ressourcer og kompetencer, som Frederikshavn Kommune 

finansierer 

           de enkelte turistforeninger forpligtiger sig til at indgå et forpligtigende 

samarbejde med de 2 øvrige turistforeninger i Frederikshavn Kommune med 

henblik på at udnytte de enkelte lokalområders særlige styrker og kendetegn 

for at sikre reel merværdi for hele kommunen 

           turistforeningerne forpligtiger sig til at stille ressourcer til rådighed i forhold til 

VisitDenmark og VisitNordjylland med henblik på at præge udviklingen til 

fordel for den lokale turismeudvikling 

           turistforeningerne forpligtiger sig til at drive certificeret turistservice 

           de enkelte turistforeninger forpligtiger sig til at medvirke til udvikling af den 

lokale turisme inden for markedsføring og produktudvikling ud fra de lokale 

forudsætninger 

  

I aftalerne for 2010 er som et nyt punkt indføjet, at der inden for det kommende år 

udvikles en afrapporteringsform til synliggørelse af den turismemæssige og 

samarbejdsmæssige indsats og effekt, hvor årsafrapportering fremlægges for 

Erhvervs- og Turismeudvalget på oktobermøde. 

  

Frederikshavn Byråd har på sit 2010 budget afsat i alt 5.964.990 kr. til aftalerne 

med de 3 turistforeninger fordelt med 2.130.040 kr. til aftalen med Skagen 

Turistforening, 983.570 kr. til aftalen med Sæby Turistforening og 2.851.380 kr. til 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20380 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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aftalen med Turistforeningen for Frederikshavn og Omegn. 

  

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

godkender aftalernes indhold, og at der indgås aftale med 

  

           Skagen Turistforening med et beløb på 2.130.040 kr. 

           Sæby Turistforening med et beløb på 983.570 kr. 

           Turistforeningen for Frederikshavn og Omegn med et beløb på 2.851.380 kr. 

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 2. december 2009 

De tre turistforeninger tilkendegav principielt, at de bør have samme økonomiske 

beløb i 2010 som i 2009.  

  

De tre forelagte aftaler blev godkendt.  

  

 

Bilag 

Udkast aftale Skagen Turistforening 2010.DOC (dok.nr.130516/09) 

Udkast aftale Sæby Turistforening 2010.DOC (dok.nr.130520/09) 

Udkast aftale Turistforeningen for Frederikshavn og omegn 2010.DOC (dok.nr.130523/09) 
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6. 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. 

  

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 07/7070 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: LISG 

 Besl. komp: ETU 
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Kontrakten er betinget af, at Frederikshavn Kommune årligt bevilger ovennævnte 

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 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

drøfter de 

  

           3 turistforeningers forslag til videreførelse og drift af turistservicefunktion i 

Velkomstcenter Sæby Syd 

           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. 

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 2. december 2009 

Hans Jørgen Kaptain deltog ikke i behandlingen af punktet på grund af inhabilitet. 

  

Turistforeningerne tilkendegiver, at Velkomstcenter Sæby Syd er værdifuld for hele 

Frederikshavn Kommune, men i situationen hvor den økonomiske ramme til 

turismeservice reduceres, anses det ikke muligt at finansiere aktiviteten inden for 

den nuværende ramme. 

  

Udvalget anser i øvrigt, at det økonomiske anliggende vedrørende Velkomstcentret 

ikke bør være en sag, som årligt forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget. 

Udvalget besluttede at fremsende sagen til Økonomiudvalget med anbefaling af, at 

den økonomiske ramme til turismeservice forhøjes med 110.000 kr. til finansiering 

af aftale om Velkomstcenter Sæby Syd. 

  

 

Bilag 

Velkomstcenter Sæby Syd - kontrakt.doc (dok.nr.104615/09) 
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7. Forlængelse af aftaler mellem kommunens tre 

handelsstandsforeninger og Frederikshavn Kommune for 2010 

 

Sagsfremstilling 

Skagen Handelsstandsforening, Sæby Handelsstandsforening og Handels- og 

virksomhedsforeningen Frederik indgik primo 2008 aftaler med Frederikshavn 

Kommune inden for de områder, hvor Erhvervs- og Turismeudvalget har 

kompetence og ansvar. Aftalerne er udformet således, at de ikke indeholder 

bestemmelser om gensidige økonomiske forpligtelser. 

  

Aftalerne er udformet således, at de gælder for ét år ad gangen. Tidligere er 

aftalerne for 2008 besluttet forlænget til også at gælde for 2009. 

  

Mellem Skagen Handelsstandsforening, Sæby Handelsstandsforening, Handels- 

og virksomhedsforeningen Frederik og Frederikshavn Kommune er der enighed om 

at anbefale, at de nugældende aftaler forlænges til også at omfatte 2010. 

  

 

Indstilling 

Udviklings- og erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

tiltræder, at nugældende aftaler mellem Frederikshavn Kommune og henholdsvis 

Skagen Handelsstandsforening, Sæby Handelsstandsforening, Handels- og 

virksomhedsforeningen Frederik forlænges til også at gælde for 2010.  

  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 2. december 2009 

Udvalget godkendte, at de nugældende aftaler med handelsstandene forlænges til 

også at gælde for 2010.  

  

 

 
 Åben sag 

 Sagsnr: 09/20547 

 Forvaltning: UE 

 Sbh: BECR 

 Besl. komp: ETU 
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8. Erhvervs- og Turismeudvalgets økonomi 2010 

 

Sagsfremstilling 

Erhvervs- og Turismeudvalget har blandt andet til opgave at bistå Økonomiudvalg 

og byråd med oplæg til strategi og handling inden for det erhvervs- og 

turismemæssige område. Desuden har udvalget til opgave at indstille samt 

igangsætte og koordinere initiativer og projekter inden for en økonomisk ramme, 

som er afsat indenfor Økonomiudvalgets ramme til erhvervsfremmende indsats. 

  

I de tidligere år har Økonomiudvalget efter anmodning afsat en ramme på 

1.000.000 kr. årligt til Erhvervs- og Turismeudvalgets disposition. 

  

Erhvervs- og Turismeudvalget har senest på møde den 30.9.2009 evalueret 

udvalgets hidtidige virke. I den forbindelse konstaterede udvalget, at der fremover i 

højere grad bør sættes fokus på tematiserede, udviklende, igangsættende og 

koordinerede tiltag. I den forbindelse anser udvalget det nødvendigt, at der fortsat 

stilles en økonomisk rammer til rådighed for udvalget til igangsætning af 

erhvervsudviklende initiativer. 

 

Indstilling 

Udviklings- og erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

drøfter og tager stilling til i hvilket omfang udvalget vil anmode Økonomiudvalget 

om at får stillet økonomiske midler til rådighed samt tager stilling til, om der er 

særlige indsatser og initiativer, som prioriteres økonomisk i 2010. 

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 2. december 2009 

Udvalget tilkendegiver, at der i 2010 bør sættes øget fokus på tematiserede, 

udviklende og igangsættende initiativer. 

  

I særlig grad bør der sættes fokus på ”Omstilling og vækst i Frederikshavn 

Kommune” og herunder de tre vækstspor: Det maritime og etablering af maritimt 

innovationscenter, Vedvarende energi, Oplevelse og vækst. 

  

Udvalget anmoder Økonomiudvalget om, at der stilles økonomiske midler til 

rådighed for Erhvervs- og Turismeudvalget i 2010 til initiativer og projekter inden for 

disse fokusområder.   

 

 
 Åben sag 
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9. Økonomistatus december 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. december 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, som udvalget 

besluttede på sit møde den 12. august 2009 

      25.000 kr. til Interregionalt Center for Videns- og Dannelsesstudier, som 

udvalget besluttede på sit møde den 30. september 2009 

         15.000 kr. til ”Den levende julekalender”, som udvalget besluttede på sit 

møde den 30. september 2009 

         9.500 kr. til Maritim Erhvervskonference, som udvalget besluttede på sit 

møde den 30. september 2009 

  

Inden dagens møde er der således disponeret i alt 752.822 kr. af den samlede 

ramme på 1.000.000 kr. Der vil herefter være 247.178 kr. til rådighed for nye 

initiativer. 

  

 

Indstilling 

Udviklings- og Erhvervssekretariatet indstiller, at Erhvervs- og Turismeudvalget 

tager orienteringen til efterretning.  

 

Beslutning Erhvervs- og Turismeudvalget den 2. december 2009 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
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Efter udvalgets beslutning om at bevilge et tilskud på 115.000 kr. til opretning af 

Erhvervsrådets efterslæb i 2009 vedrørende Vækst Iværksætter Programmet er der 

132.178 kr. til rest af den økonomiske ramme, som udvalget har fået stillet til 

rådighed i 2009. 
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10. 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 2. december 2009 

En bordrunde om den aktuelle situation og igangværende initiativer: 

  

Arne Ugilt – Sæby Turistforening har igangsat et initiativ med lokale fødevarer i 

restaurationsbranchen. Foreningen er optimistiske med hensyn til udlejning i 2010. 

  

Ulla Mosich – I Skagen kører aktuelt ”Den levende julekalender”. Har fået 

elektronisk gavekort. Desuden lægges der kræfter i tilrettelæggelse af TaD’s 

forårsaktiviteter. Budgettet er slået fejl i 2009, men satser på status quo i 2010. 

  

Ole Kildeby – Foreningen er sammen med ”Frederik” og andre med i et fremstød i 

Sverige. Foreningen ser spændt frem til en afklaring af Palm City. 

  

Ejvind Nielsen – Handlen står i en vanskelig situation, hvor julehandlen er vigtig. 

Der ligger en stor udfordring i at holde handlen i Frederikshavn Kommune. ”Open 

by Christmas” forløb rimeligt fornuftigt. 

  

Flemming Stig – ”Skagen365” er slået igennem, blandt andet er der nu ”Colorbus” 

som bringer turister fra Hirtshalsfærge til Skagen. 

  

Jan Rohlen – Sæby har fået elektronisk gavekort. Erhvervs- og Turismeudvalgets 

medlemmer inviteres til indvielse af ny isbane i Sæby den 11.12. kl. 16.00. 

  

Allan Kastor – Skagen Havn ser ud til at holde den budgetterede omsætning. 

  

Cai Møller – LO har stor opmærksomhed på arbejdsmarkedssituationen. Har 

kortlagt kompetencer og kompetencebehov, og man ser et stort marked i 

energiomstilling. Der er bekymring for den unge generation – derfor er der bl.a. 

som led i ungeindsatsen etableret særlig ”ungebutik” på jobcentret. 

  

Kaj Christiansen – Selv om ledigheden er stigende, er den aktuelt ”kun” godt 4 % i 

forhold til tidligere, hvor ledigheden har været på over 12 %. Nu kniber det for 
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håndværksbranchen. Den maritime service er på vej op igen, i dag er ca. 4.000 

beskæftiget indenfor den maritime branche. Erhvervskontoret er i gang med 

etablering af underleverandør netværk med henblik på i samarbejde at gå ud på 

markederne. Der ses vækstmuligheder i den maritime servicebranche. Minder om 

Maritime Partenariate i Skagen i marts 2010, hvor der forventes at 120 – 130 

skandinaviske virksomheder deltager på kontakt- og forretningsbørs. Vedrørende 

maritimt innovationscenter er der kontakt til Søfartsstyrelsen, og der er en 

ansøgning om foranalyse på vej til ministeriet. 

  

Neil Jacobsen – Efteruddannelser er i gang. Gør opmærksom på, at der efter 

finanslovens vedtagelse forventes at blive ydet et tilskud til virksomheder på 50.000 

kr. pr. praktikplads – efterspørger praktikpladser. Vær opmærksom på at der bliver 

mangel på kompetencerne om få år. Energivejlederuddannelsen – som den første i 

Danmark – er trukket til Nordjylland/Frederikshavn. Eventuddannelse som 

etableres i samarbejde med Frederikshavn Handelsskole placeres i Frederikshavn. 

De maritime uddannelser er under pres med hensyn til at kunne opretholdes i 

Frederikshavn. 

  

Lise-Lotte Stisager – Ansøgning til globaliseringsfonden om midler til 

efteruddannelse og kompetenceudvikling af afskedigede medarbejdere på MAN om 

andre inden for samme branche i Nordjylland står umiddelbart foran afsendelse til 

ministeriet og herefter til EU. Ansøgningen beløber sig i alt til ca. 115 mill. kr., heraf 

finansierer globaliseringsfonden ca. 75 mill. kr. til efteruddannelse og 

kompetenceudvikling. 

  

  

Bemærk – Reserver onsdag den 10. februar 2010 til udvalgets første møde i 

den kommende byrådsperiode. 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 
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