
 

Tilbageblik 2013 

2013 er næsten gået, og vi kan se tilbage på et meget spændende år i Erhvervshus Nord og for vores 

erhvervsliv. Her kan du se nogle af højdepunkterne fra 2014. 

Politiske besøg med fokus på erhverv 

Der sker mange spændende tiltag i Frederikshavn Kommune, og det har Christiansborgspolitikernes 

bevågenhed.  

Statsminister Helle Thorning-Schmidt besøgte Frederikshavn 11. nov.  
Mødet koordineret af Erhvervshus Nord. Statsministeren fik rundvisning på Orskov Yard og hørte om 
havneudvidelserne. Oplæg ved erhvervsdirektør Niels Christensen. 
 

Uddannelsesminister Morten Østergaard besøg på MARTEC 11. nov. 

Frokostmøde med fokus på erhvervslivets behov for maritim arbejdskraft + efterfølgende studiedebat. 

Finansminister Bjarne Corydon besøgte Frederikshavn 23. sep.  
 Han besøgte MAN Diesel og Turbo, Karstensens Skibsfært og FME, hvor han fik indsigt i de spændende 
erhvervstendenser og havneudvidelser i vores område. Mødet koordineret af Erhvervshus Nord og FME. 
 
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen 5. september 
Besøg på Martin Professional. Oplæg ved erhvervsdirektør Niels Christensen.  
 
Daværende erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen 18. marts 
Ved et maritimt vækstmøde i Kattegat Siloen talte erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen om 
regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark. Mødet var arrangeret af Danske Maritime, Danske Havne, 
MARCOD og Danmarks Rederiforening.  
 
Børne - og undervisningsminister Christine Antorini 11. marts 
 Indvielse af Nordstjerneskolen med deltagelse af erhvervsdirektør Niels Christensen. 

 
Vækstforum Nordjylland på besøg 4.juli i Kattegat Siloen 
 Møde omkring samspil mellem regional og kommunal erhvervsstrategi. Oplæg omkring havneudvidelserne 
og deres betydning for Nordjylland.  
 
 

Arrangementer  
Vi startede traditionen tro ud med at hylde erhvervslivet ved Vækst og Vilje arrangementet, og vi kunne i år 

også hylde Karl Erik Slynge som ny formand for Frederikshavn Erhvervsråd og sige tak til Kaj Christiansen 

efter ni år på posten. 

Vækst og Vilje Erhvervs- og Kulturarrangement i Det Musiske Hus 
Her løb Skagensværftet Danish Yachts A/S med Vækst og Vilje Erhvervsprisen. De har til fulde levet op til 
prisen i 2013, hvor de for alvor har fået gang i produktionen af deres SWATH letvægtsfartøjer. 
Iværksætterprisen gik til Ostefruen, en spændende butik med kvalitetsfødevarer i Sæby, der oplevede stor 
kundefremgang efter kåringen. 

 
Reception formandsskifte i Frederikshavn Erhvervsråd 17. maj 

 Karl Erik Slynge blev hyldet som ny formand for Frederikshavn Erhvervsråd, og vi sagde farvel til Kaj 

Christiansen.  

Matchmaking og virksomhedsdag for højtuddannede 2. maj 
Cirka 20 ledige, højtuddannede besøgte Frederikshavn Kommune for at lære mere om erhvervslivet. 

Arrangementet var i samarbejde med Akademikerkampagnen og Frederikshavn Kommune.  



 

Iværksætteri  

 
Basis Iværksætterrådgivning  
Flere end 100 iværksættere har været igennem vores basisiværksætterrådgiving i 2013. Det er en vækst på 

omkring 25 procent i forhold til 2012.  

VIP – VækstIværksætterProgrammet 

Vi fik hele 12 vækstiværksættere gennem VIP-programmet, som er for særligt perspektivrige iværksættere.  

Erhvervsprojekter  

I Erhvervshus Nord har vi fokus på at skabe erhvervsprojekter med et stort vækst- og 
beskæftigelsespotentiale. I 2013 tog flere spændende projekter form, som Erhvervshus Nord er involveret i. 
 
Nordjysk Erhvervsfremstød, Norge 
Konsulent Ejvind Schiønning er ansat til opsøgende arbejde i Norge. Formålet er at skabe 
forrretningsrelationer mellem norske og nordjyske virksomheder inden for de maritime og industrielle 
brancher.  
 
Det Nordiske Måltid 
Et spændende forprojekt sammen med skandinaviske partnere, som skal hjælpe små og mellemstore 
fødevareproducenter til at vækste. 
 
Energieffektive grønne færger 
Et Interreg KASK forprojekt, der skal lede frem til et skandinavisk hovedprojekt om fremtidens energieffektive 
og miljøvenlige skibsbygning i kulfiberkomposit. 
 
Kulfiberfærgen 
Formålet er at få bygget Danmarks første grønne og CO2-neturale kulfiberfærge. 
 
Tiltrækning af fiskeindustri 
Projektet har til formål at markedsføre den stærke nordjyske maritime sektor med henblik på at tiltrække 
investeringer og etablering af ny fiskeindustri. 
 
BusinessBroen Norge-Norddanmark 
Etableringen af et nordjysk erhvervskontor i Stavanger.  
 
Maritimt BrancheUdviklingsCenter  
Centret skal være omdrejningspunkt for et internationalt anerkendt, maritimt forsknings- og uddannelsesmiljø 
i Frederikshavn.  
 
Krydstogt 
Med udvidelsen af Skagen Havn er der et kæmpe vækstpotentiale i krydstogtturismen. Projektet skal gøre 
det lokale erhvervsliv parat til modtage det øgede antal gæster.  
 
Task Force Flådestationen  
Kommunal gruppe, der arbejder politisk for Flådestation Frederikshavn. 
 
HD-forløb I Frederikshavn  
I foråret startede Erhvervsøkonomi HD. 1.del op med 30 deltagere, mens vi i efteråret udbød HD Erhvervsret 
sammen med Aalborg Universitet og Frederikshavn Handelsskoles Kursuscenter 
 
Læs mere om alle vores projekter her.   
  
 

 

http://www.erhvervshusnord.dk/om-os/erhvervshus-nord/projekter/


 

Jobrotation og højtuddannede 
Ved udgangen af 2013 afsluttes et toårigt jobrotationsprojekt, som havde til formål at åbne dørene til de 
private virksomheder for at igangsætte jobrotation. Projektet er et samarbejde mellem Erhvervshus Nord og 
Center for Arbejdsmarked i Frederikshavn Kommune, hvor vi har arbejdet med at forene de to politikområder 
– beskæftigelsespolitikken og erhvervspolitikken. Alene Erhvervshus Nord har lavet 104 jobrotationsaftaler i 
44 forskellige private virksomheder. Det har ført til opkvalificering af 500 medarbejdere, hvor af de 28 er 
ufaglærte, som er blevet opkvalificeret til faglærte. Projekterne har til dags dato ført til ansættelsen af 70 
ledige som vikarer, men afløbet fra projekterne skønnes at føre til 160 ansættelser i alt. Derudover har 
Erhvervshus Nord formidlet job til 38 højtuddannede i private små og mellemstore virksomheder gennem 
ordningerne Jobrotation, Yderlig Vækst og Videnspilotordningen.  
 

Indlæg og messedeltagelse  

Indlæg hos Søfartsstyrelsen 3. oktober 
Erhvervsdirektør Niels Christensen holdt indlæg for alle medarbejdere hos Søfartsstyrelsen omkring 

innovation inden for den maritime service- og udstyrsindustri.  

Besøg hos Forsvarskommandoen 13. september 

Med deltagelse af erhvervsdirektør Niels Christensen omkring Flådestation Frederikshavn.  

Deltagelse på DanFish-messen i Aalborg 

Deltagelse på Bygg og Reiss messen i Norge 

Deltagelse på Karrieremessen i Gigantium 
Erhvervshus Nord og Frederikshavn Kommune havde en samlet stand på karrieremessen i Aalborg for at 
gøre de højtuddannede opmærksomme på jobmulighederne i private virksomheder i Frederikshavn 
Kommune.  
 

Gå-hjem-møder 
Vi har i årets løb også afholdt en række spændende erhvervsarrangementer for vores medlemmer. 

Inspirationsmøde for Iværksættere ”Sådan når du dine kunder” 
 
Achilles – et must i den norske offshorebranche 
I samarbejde med MARCOD 
 
Skab værdi med bestyrelsesarbejdet 
Gå-hjem-møde arrangeret af Frederikshavn Erhvervsforening. 
 
Det værdifulde bestyrelsesarbejde 
Skagen Erhvervsforening i samarbejde med BOARD GOVERNANCE A/S.  
 
 Infomøde om ISO 9001 certificering 
 I samarbejde med MARCOD.  
 
Sådan får du succes med E-handel 
 I samarbejde med FREDERIK og Nordjyske.  
 
Generationsskifte  

Møde for inviterede rådgiver i samarbejde med EjerskifteDanmark.  

 

”Digitalisering i byggeriet” 

Gå hjem-møde arrangeret i samarbejde med ejendomscenteret og UCN  


