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Anbefalinger til fremtidig kommunal samarbejdsmodel med NBE
BRN-Bestyrelsen valgte i juni 2021 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til
BRN om den fremtidige retning og model for BRN’s og kommunernes samarbejde med NBE.
Arbejdsgruppen har arbejdet med opgaven i efteråret 2021, hvor der er sikret input til arbejdet fra miljøog erhvervscheferne samt vidensgrundlag om NBE i dag fra NBE-sekretariatet. Fokusområder for arbejdet
har bl.a. været at afsøge efterspørgsel på erhvervsservice tilbud inden for grøn omstilling og cirkulær
økonomi, kommunale interesser ift. opgavevaretagelse på området, mulige organiseringsformer samt
skabe grundlag for et tydeligt samspil med og afsæt i det eksisterende erhvervsfremmesystem.
Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra BRN-Direktionen, teknik og miljøområdet, erhvervsområdet
ved Erhvervshus Nordjylland og lokale erhvervskontorer samt fra NBE og BRN-sekretariatet.
På grundlag af processen i arbejdsgruppen og BRN-bestyrelsens udgangspunkt lægges der op til
følgende anbefalinger til kommunerne:
1. Ny samarbejdsmodel mellem kommunerne og Erhvervshus Nordjylland
Det anbefales, at den fremadrettede organisering af opgaverne (fokus på virksomhedernes
ressourcebesparelser, optimering, restprodukter, cirkulær økonomi m.m.) indtænkes i højere grad i
erhvervsfremmesystemet. Der formaliseres en samarbejdsmodel mellem Erhvervshus Nordjylland
(EHNJ) og kommunerne, der sætter rammerne for samarbejdet mellem kommunerne (både
erhvervsservice og miljøchefkredsen) og EHNJ.
Samarbejdsmodellen skal lægge op til at beskrive kan/skal-opgaver lokalt og i erhvervshuset, samt
samspillet heri mellem. Det er også relevant at indtænke videninstitutioner (AAU) og
klyngesamarbejde i modellen. ENHJ og repræsentanter for kommunernes erhvervschefer og
miljøchefer udarbejder forslag med afsæt i fællesmøde i januar måned. Det endelige forslag foreligger
forud for BRN’s møderække i marts måned 2022.
2. Samspillet med landbruget – Teknik-/Miljødirektørerne udarbejder oplæg
NBE og en række andre fælleskommunale indsatser/organiseringer har i forskellige sammenhænge
lokalt og regionalt en dialog og samspil med landbrugsvirksomheder og -organisationer. Samspillet
spænder over: klima < > natur < > arealplanlægning < > bioressourcer < > erhvervsservice m.v.
Det anbefales, at Teknik-/Miljødirektørerne anmodes om at udarbejde et overblik over og fremtidig
model for opgaver og interesser, der giver mening og værdi ift. den fælleskommunale dialog og
samspil med landbruget/landbrugsorganisationerne. Modellen skal sikre mindst muligt overlap, og
skal indstilles til BRN/KKR via KDK/BRN-direktionen.
3. Det fælleskommunale bidrag til NBE afvikles - omkostninger afklares
I tråd med beslutning og signalerne fra BRN-Bestyrelsens møde d. 26. november, anbefales det, at det
fælles kommunale bidrag til NBE i BRN-regi afvikles snarest muligt. Bestyrelsen er dog opmærksom
på, at afviklingen af BRN- finansieringen sker på en ordentlig måde og valgte derfor, at reserveres et
beløb som kan anvendes i første halvår af 2022 til afvikling af eventuelle forpligtelser, som BRN har
overfor Aalborg Kommune.
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På den baggrund anbefales det, at NBE og Aalborg Kommune snarest muligt afklarer og opgør, hvilke
afviklings-omkostninger der vil forekomme i 2022, som med rette skal betales af BRN eller øvrige
fælleskommunale midler. Opgørelsen forelægges BRN’s Direktion på møde d. 14. januar 2022, hvor der
tages stilling til håndtering af finansieringsbehovet og bevilling.
4. Understøtte afklaring af fremtiden for NBE – foreningen
NBE er en selvstændig forening, og det vil derfor være op til NBE-foreningen at afklare, drøfte og tage
stilling til hvilken betydning nærværende anbefalinger samt BRN’s behandling heraf eventuelt har for
foreningen og dens arbejde. Det vil således være op til NBE at vurdere om der er basis for at
foreningen kan og vil fortsætte – og i givet fald i hvilken form. Arbejdsgruppen anbefaler, at Aalborg
og Hjørring Kommuner aktivt rækker ud og understøtter NBE-foreningen i denne afklaringsproces.
Erhvervshus Nordjylland inddrages i dialogen.

5. Tidsplan og videre proces
Arbejdsgruppen anbefaler, at den videre proces og tidsplan er følgende:
3. december 2021
6. december 2021
14. januar 2022
Januar – februar
2022
Januar – februar
2022
11. marts 2022
25. marts 2022
1. kvartal 2022

Kommunaldirektørkredsen orienteres om anbefalinger og proces
NBE-foreningen holder bestyrelsesmøde og orienteres om BRN og proces
Aalborg har udarbejdet overblik over økonomiske forpligtelser ved afvikling
Miljøchefer, erhvervschefer og EHNJ udarbejder ny samarbejdsmodel
Teknik-/Miljødirektører udarbejder oplæg til samspil med landbruget
BRN-direktionen drøfter oplæg og indstiller til BRN-bestyrelsen
BRN-bestyrelsen orienteres og træffer beslutning om økonomi
EHNJ-bestyrelse orienteres
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