
I forlængelse af BRNs beslutning om at trække sit engagement i NBE, jf. BRNs bestyrelsesmøde af 26. 

november 2021, fremsendes opgørelse vedr. planlagte aktiviteter i NBE. Forud for BRNs beslutning er der 

indgået forpligtende aftaler for 2022. Disse aktiviteter bør gennemføres for at sikre en ordentlig nedlukning 

af NBEs regionale aktiviteter. Tilsvarende bør eksisterende ikke-afsluttede projekter gennemføres, da det 

ellers vil medføre krav om tilbagebetaling af projektmidler. Desuden er der lagt vægt på en sikring af case-

materiale fremadrettet. Endelig er der indregnet ekstraordinære administrative opgaver, som følge af BRNs 

beslutning samt kommunernes tilkendegivelse af at den fælles kommunale servicering af virksomhederne 

ikke kan forventes dækket af kommunerne i 2022. 

Af BRN bestyrelsens referat fra mødet den 26. nov. 2021 fremgår: 

”På baggrund af det klare signal om, at der ønskes en hurtig afvikling af den fælles BRN-finansiering kunne 

Bestyrelsen ikke tiltræde indstillingen om en BRN-bevilling på 700.000 kr. for 2022 til NBE. Bestyrelsen er 

dog opmærksomme på, at afviklingen af BRN-finansieringen sker på en ordentlig måde. Bestyrelsen 

besluttede derfor, at der reserveres et beløb til bevilling til Aalborg Kommune, som kan anvendes i første 

halvår af 2022 til afvikling af eventuelle forpligtelser, som BRN har overfor Aalborg Kommune. Dette 

afklares efter nærmere drøftelse i Direktionen og i dialog med Aalborg Kommune.” 

Opgørelse af udgiften til nødvendige aktiviteter i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling er opgjort til 

ialt 375.000 kr. – fordelt således: 

Faglige leverancer til virksomheder i regionen:  285.000 kr. 

Overdragelse og sikring af fælles regional case-samling mm:  50.000 kr. 

Ekstraordinære administrative opgaver som følge af BRNs beslutning: 40.000 kr.  

Den detaljerede opgørelse fremgår af vedhæftede bilag. 

Medlemsaktiviteter i øvrigt afholdes af NBE forening i 2022 – frem mod en stillingtagen til den endelige 

fremtid for foreningsdelen. I den forbindelse skal nævnes, at de igangværende projekter målrettet 

virksomheder i hele regionen videreføres i regi af NBE forening. To projekter afsluttes med udgangen af 

2022, et andet projekt afsluttes medio 2023. Eventuelt underskud i projekterne dækkes så vidt muligt af 

NBE forenings egenkapital. Såfremt et underskud, mod forventning, skulle overskride foreningens 

egenkapital, vil dette søges dækket af de øvrige medlemskommuner. 

Aalborg Kommune og NBE sekretariatet står gerne til rådighed for afklarende spørgsmål vedrørende 

opgørelsen og i øvrigt. 

Med venlig hilsen 

Jakob Bisgaard 

25. januar 2022 



Opgaver Ressourcebehov i timer Eksterne udgifter i kr. Bemærkninger

3 datosatte screeninger ved virksomheder(5 stk. som ikke er datosat)

100 125.000

Screeninger i 

Mariagerfjord, 

Vesthimmerland og 

Thisted er datosat. 

Udgifter til 

ekspertbistand.

Event - Affaldsdating primo marts - symbioser og cirkulær økonomi på tværs af regionen

100 10.000

Udgifter i forbindelse 

med event forplejning, 

oplægsholder mv.

Kommunikation - 2-3 nyhedsbreve + LinkedIn opslag ca. 2-3 pr uge

75

Holdes aktuelt indtil 

NBE Forening m.fl. Er 

afklaret i forhold til 

fremtidig aktivitet

Understøttende aktiviteter ved medlemmer - hands on på symbioser

50

9 opfølgningsmøder ved 

virksomheder i regionen

NBE forening - økonomiopgaver som følge af BRN beslutning  (Regnskab 2021, budget 2022) 

75 10.000

Skal revideres af 

Deloitte - 10.000 kr. til 

revision

Overdragelse af viden og produkter til ny konstruktion 75

Afdække muligheder for fremtidig forankring af virksomhedstilbuddet 50

Understøttelse af tværkomunal indkøbsindsats 50

I alt 575 145.000

Opgave Udgift i kr.

Faglige leverancer 285.000

Administrative opgaver 40.000

Overlevering 50.000

I alt 375.000


