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Det går godt i Nordjylland. Både beskæftigelsen og optimismen er stigende. Aldrig før har så mange nordjyder
taget uddannelse og opkvalificeret sine evner som nu.
Vi har nogle enormt stærke uddannelses- og vidensinstitutioner, der er med til at kvalificere vores arbejdskraft, og som går forrest inden for særligt innovation og
teknologiudvikling. Det er med til at sikre, at de nordjyske virksomheder kan løfte deres innovationsevne - og
de er godt med allerede. I en tid, hvor vi skal konkurrere
ikke på pris men på menneskelige ressourcer, er dette
essentielt.
Jeg vil i særlig grad fremhæve to områder, hvor BRN i
2018 har arbejdet intenst på at bidrage til at styrke de
nordjyske rammevilkår og sætte fokus på fælles interessevaretagelse.
For det første er det glædeligt, at det via en massiv
og fælles indsats mellem en række centrale aktører er
lykkedes os at flytte den kommende etablering af den
3. vestlige Limfjordsforbindelse via Egholm højt op på
den politiske dagsorden på Christiansborg. Indsatserne
i BRN, såvel som af mange andre, har betydet, at første
skridt med en opdatering af VVM-redegørelsen er kommet på finansloven. Den 3. Limfjordsforbindelse indgår
nu som et højt prioriteret projekt i de forskellige udspil
fra partierne i Folketinget. Det har været et væsentligt
tema på bestyrelsens dagsorden tidligere og gennem
hele 2018, og den koordinerede indsats, samt bestræbelserne på at sikre fælles fodslag blandt flertallet af
de nordjyske politikere, har båret frugt. Vi er naturligvis
ikke i mål endnu, men vi har aldrig været tættere på. Nu
skal vi sikre de næste skridt på vejen.
For det andet har vi arbejdet med at styrke turismen i
Nordjylland. Turisme er et vigtigt nordjysk erhverv, og
for at understøtte nordjysk turisme er det afgørende at
adressere udfordringerne og udnytte de nordjyske potentialer og styrkepositioner - således at vi står stærkt
i den stadig stigende konkurrence om at tiltrække flere

gæster. Derfor har vi i samarbejde med en lang række
aktører udarbejdet en fælles nordjysk turismestrategi,
”Fælles retning i Nordjysk turisme”, der koordinerer og
skaber opbakning til fælles pejlemærker og prioriteringer for turismeudviklingen i Nordjylland. Som en af de
første handlinger foretager vi sammen med turisterhvervet et markant løft af turismemarkedsføringsbudgettet.
Året 2018 har også været kendetegnet af foranderlighed
og uvished i kølvandet på den nye nationale erhvervsfremme- og turismefremmereform, og vi har alle skulle
finde vores rolle i det nye landskab. BRN har været et
oplagt forum til i fællesskab at tage bestik af situationen på tværs af kommunerne og Regionen – og samarbejdet synes vigtigere end nogensinde. Missionen for
BRN forbliver dermed at sikre fokus på og samarbejde
om fælles vækstdagsordener samt jobskabelse og udvikling. Vi forener kræfterne og skaber sammenhæng
og balance i hele Nordjylland. Alle 11 kommuner og Region Nordjylland fortsætter i BRN-samarbejdet, og det
ligger bestyrelsen meget på sinde, at vores initiativer
løbende udvikles og gennemføres i stærke partnerskaber med de mange øvrige interessenter og aktører på
erhvervsfremme- og turismefremmeområdet.
Fremadrettet skal vi fortsat være på forkant med initiativer, der kan sikre udvikling. Vi går en tid i møde, hvor
prognoserne spår en særlig mangel på kvalificeret og
kompetent arbejdskraft til de nordjyske virksomheder,
så en bedre adgang hertil forbliver en meget vigtig og
aktuel dagsorden for vækst og udvikling i Nordjylland.
Derfor har vi allerede nu, fra efteråret 2018 og sammen
med de strategiske aktører på området, formuleret en
fælles ambition for arbejdet. Det er blevet til strategipapiret ”Det Kompetente Nordjylland – nu og i fremtiden”,
som sætter en fælles, strategisk retning og skaber et
stærkere samspil mellem de centrale aktører. Næste
skridt bliver at omsætte det til fælles og konkrete indsatser på tværs af aktørerne.

Velkommen til 2019!
367.378
kr.

310.323
kr.

Hele landet

Nordjylland

Mogens Christen Gade
Formand i BRN
Borgmester i Jammerbugt Kommune
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NORDJYLLAND STÅR SAMMEN OM 3. LIMFJORDSFORBINDELSE
Nordjylland har et
akut problem

projektet, om dets akutte væsentlighed, om den fastlagte linjeføring og om, at det er et statsligt infrastrukturelt projekt.
Indsatsen fortsætter i 2019. Aktuelt har flere aktører,
herunder partier og interesseorganisationer, præsenteret deres indspil til en national masterplan for infrastrukturinvesteringer. Flere kan forventes at blive
præsenteret i de kommende måneder. For Nordjylland
handler det om at fastholde den gode position, som
Den 3. Limfjordsforbindelse har jf. positive signaler og
tilkendegivelser fra flere sider af Folketinget.

Limfjordstunnelen er i dag en af de mest belastede
strækninger på hele E45 motorvejen. Kapaciteten er
nået. Køer og totale trafiknedbrud bliver hyppigere.
Den forringede fremkommelighed hæmmer ikke alene væksten og investeringslysten i Nordjylland, men
påvirker også dansk økonomi negativt. Det er på høje
tid, at der vedtages en anlægslov og afsættes midler til
etableringen af Den 3. Limfjordsforbindelse.

Opgradering af
A26 og Rute 34

Hvorfor en
3. limfjordsforbindelse?

Krydsningerne over Limfjorden ved Aalborg forbinder
ikke blot Vendsyssel og Himmerland. De forbinder hele
regionen med resten af Danmark og udgør en vital del
af den danske infrastruktur. Forbindelserne er afgørende for at sikre sammenhængskraft i hele Danmark, og
samtidig udgør de et centralt led i den internationale
trafikforbindelse Jyllandskorridoren, der fungerer som
porten til Norden og landene syd for Danmark.
Men kapaciteten i de to nuværende forbindelser er
overskredet, og de trafikale udfordringer for både borgere, turister og gods, der skal krydse Limfjorden, hober sig i stigende tempo op.
Hyppige uheld giver daglige gener og svækker tilliden
til fremkommeligheden i Nordjylland. Det forstærkes
af Limfjordstunnelens ringe tilstand, eftersom den periodisk tages delvist ud af drift.
Både borgere og erhvervsliv er sårbare. Virksomhederne oplever stigende omkostninger som følge af
forsinkelser på godstransport og af medarbejderne,
der pendler mellem hjem og arbejde. Adgang til både
lufthavn og sygehus begrænses af de aktuelle forhold,
og det kan medføre fatale konsekvenser for akutberedskabets serviceniveau.
Etableringen af Den 3. Limfjordsforbindelse vil sikre
øget fremkommelighed, lavere kørselsomkostninger,
større forudsigelighed, sparet transporttid, m.v. – og
dermed medvirke til at skabe dynamik og vækst ved
at give virksomhederne lettere adgang til kunder, leverandører og arbejdskraft.
Desuden er etableringen af Den 3. Limfjordsforbindelse en af de samfundsøkonomisk mest attraktive
infrastrukturinvesteringer i Danmark. Den har en høj
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samfundsøkonomisk forrentning og en af de højeste
tilbagebetalingsrater blandt danske infrastrukturprojekter af sin slags.

Her står vi nu - sammen!

I sommeren 2018 udpegede bestyrelsen i BRN etableringen af Den 3. Limfjordforbindelse som en fælles
nordjysk mærkesag. Dermed arbejder de 11 nordjyske
kommuner og Region Nordjylland, såvel som en række
andre interessenter, tæt og målrettet sammen om at
sikre, at der senest i 2021 vedtages anlægslov og afsættes midler til etableringen af Den 3. Limfjordsforbindelse via den fastlagte, vestlige linjeføring.

Vi er enige om målet, og vi vil stå
sammen om at komme helt i mål.
Erkendelsen af behovet for en løsning af de trafikale udfordringer ved
krydsningen af Limfjorden er større
end nogensinde, og det er også erkendt på Christiansborg.
Fælles udtalelse fra nordjyske borgmestre, regionsrådsformanden, repræsentanter fra RIPU og de tilstedeværende nordjyske folketingsmedlemmer

VVM-undersøgelsen er for længst blevet gennemført,
linjeføringen over Egholm blev politisk vedtaget i 2014,
og opkøb af ejendomme er undervejs. Arbejdet i regi
af BRN, og ikke mindst Aalborg Alliancen, har bidraget
til, at der nu foretages en opdatering af VVM-undersøgelsen, hvoraf halvdelen finansieres af Finanslov 2019
og halvdelen af Aalborg Kommune. Centrale nordjyske
aktører, såsom borgmestrene og regionsrådsformanden, RIPU samt flertallet af nordjyske medlemmer af
Folketinget, står nu i højere grad sammen i en fælles,
koordineret indsats. De udtrykker enighed bl.a. om
grundlaget, problemstillingen og argumentationen for

Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner har indgået et partnerskab, hvor de sammen arbejder for
en opgradering af statsvejnettet mellem Herning og
Hanstholm.
Det lokale erhvervsliv er præget af fremstillingserhverv, industri og byggeanlægsvirksomhed samt landbrug og fiskeri, der tilsammen betyder et særligt behov
for gode transportkorridorer – bl.a. på grund af den
høje eksport- og importandel.
Derfor arbejdes der for, at der fra statslig side afsættes midler til etablering af en 2+1 vej på dele af strækningen A26 og Rute 34, så de lokale virksomheder kan
realisere sit vækstpotentiale til gavn for udviklingen i
området.

Fakta om Den 3. Limfjordsforbindelse
Længde

20 km

Anslået kapacitet

57.000-59.000 køretøjer pr. hverdagsdøgn

Anlægspris

6,8 mia. kr. (2017 priser)

Linjeføring

Vestlig forbindelse over Egholm

Status

Vestlig linjeføring over Egholm vedtaget
Opdatering af VVM i Finanslov 2019 vedtaget
Afventer anlægslov og finansiering

Se yderligere info m.v. på 3limfjordsforbindelse.nu
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OMORGANISERING AF ERHVERVSFREMMESYSTEMET
Folketinget har besluttet at ændre organiseringen af erhvervsfremmesystemet
Den 24. maj 2018 indgik Regeringen og DF en aftale om forenkling af erhvervsfremme ud fra i en vurdering af, at der er brug for et bedre og mere
enkelt system, der i højere grad imødekommer virksomhedernes behov.
Aftaleparterne har taget udgangspunkt i anbefalinger fra
Forenklingsudvalget, der blandt andet har peget på, at
det hidtidige system er for udbudsdrevet, komplekst og
præget af for mange aktører og overlappende indsatser.
Med en omorganisering af systemet sigtes der efter at
gøre det nemmere for virksomhederne at modtage kompetent vejledning og anvende ydelserne i erhvervsfremmesystemet - samtidig med, at færre offentlige midler
skal anvendes til administration.
Aftalen indebærer, at regionernes samt de regionale
vækstforas rolle på erhvervsfremmeområdet er skrevet
ud pr. 1. januar 2019. Kommunerne har en central rolle i
det nye erhvervsfremmesystem og udgør sammen med
de 6 nye tværkommunale erhvervshuse og den digitale
erhvervsfremmeplatform kernen i den decentrale erhvervsindsats.

På det statslige niveau etableres et nyt organ: Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse, som erstatter de seks regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd. Den nationale bestyrelse prioriterer fremover de tidligere regionale
udviklingsmidler og EU-midler. Den nye bestyrelse skal
også sikre en konsolidering af de offentligt finansierede
klynger og netværk, der i de kommende år skal reduceres
til 10-12 nationale styrkepositioner.
I Nordjylland ændres Væksthuset til et nyt fælleskommunalt Erhvervshus Nordjylland samt en filial på Mors.
Processen med at sikre en konstruktiv samarbejdsmodel
mellem kommunerne og Erhvervshuset med fokus på
ét sammenhængende erhvervsfremmesystem er godt i
gang, men 2019 vil blive et tilpasningsår.

Nordjysk indspil til strategien for
decentral erhvervsfremme 2019
Som led i overgangen til et nyt erhvervsfremmesystem igangsatte Erhvervsstyrelsen, på vegne af erhvervsministeren, udarbejdelsen af en midlertidig strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats i Danmark for 2019.
Den midlertidige strategi erstatter delvist de regionale vækstog udviklingsstrategier (REVUS), som hver region har udarbejdet, og danner desuden udgangspunkt for fordeling af de
midler, som fremadrettet varetages af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Strategien indeholder kapitler for hver af de fem
regioner, som fremhæver særlige regionale styrker og hovedprioriteter.
Udarbejdelsen af det nordjyske kapitel blev koordineret i en
fælles indsats mellem BRN, Kommunekontaktråd Nordjylland
(KKR) og Erhvervshus Nordjylland og tog udgangspunkt i det solide forarbejde, der var lavet til Nordjyllands REVUS 2019 - 2021.
Det nordjyske kapitel afspejler således de fælles prioriteter, som
en bred kreds af nordjyske aktører har været med til at udpege.
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4 særligt prioriterede
indsatsområder

• Innovation, ny teknologi og
digitalisering
• Vækstiværksætteri
• Internationalisering og eksport
• Kvalificeret arbejdskraft

8 særligt prioriterede
erhvervsområder
•
•
•
•
•
•
•
•

IKT (vækstområde)
Maritime erhverv (vækstområde)
Energiteknologi (vækstområde)
Fødevarer (traditionelt styrkeområde)
Turisme (traditionelt styrkeområde)
Sundhedsteknologi (vækstområde)
Byggeri (traditionelt styrkeområde)
Transport & Logistik (vækstområde)

Nye rammer betyder ny rolle for BRN
Landskabet for at fremme vækst og udvikling i Nordjylland ændrede sig
den 01. januar 2019, da den nye lov om erhvervsfremme trådte i kraft. BRN
har i løbet af 2. halvår 2018 drøftet og revideret sin fremtidige rolle set i lyset
af den nye organisering og lovgivning.
Det er fortsat vigtigt – og måske i højere grad end hidtil –
at have et stærkt, nordjysk samarbejdsorgan med fokus
på fælles interessevaretagelse og på rammevilkårene for
vækst og udvikling. Derfor forbliver BRN en central hjørnesten i det nordjyske erhvervsfremmelandskab.
Ændringerne og den nye arbejdsdeling har dog alligevel
givet anledning til at gentænke BRN's rolle og indholdet i BRN's fremtidige arbejde. Fremadrettet skal BRN i
endnu højere grad end hidtil medvirke til at samle nordjyske aktører omkring nordjysk interessevaretagelse og
skabe et frugtbart samspil mellem bl.a. Erhvervshuset,
kommunerne, NordDanmarks EU-kontor, uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer m.fl. Der lægges
desuden større vægt på dagsordenssættende initiativier
og koordinering af fælles strategier - og mindre på økonomisk støtte til mange, spredte initiativer.

En mere koordinerende og
faciliterende organisation

Den faste kerne i BRN er fortsat Bestyrelsen, hvor de 11
nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden sætter
retningen for samarbejdet. Sammen med de to øvrige
faste organer, Direktionen og Sekretariatsledelsen, er
de med til at sikre ejerskabet og forankringen ud i den
enkelte kommune og i Regionen for de beslutninger, der
træffes i BRN.
Samtidig er BRN en flydende netværksorganisation med
en ad-hoc baseret organisering og involvering fra sag til
sag. Der sammensættes løbende partnerskaber med og
mellem lige netop de aktører, der kan sikre, at hver enkelt dagsorden realiseres på en kompetent og effektiv
vis. Netop denne koordinerende og involverende facilitatorrolle vil der lægges endnu mere vægt på i fremtiden,
og der arbejdes nu og i 2019 på at konkretisere, hvordan
rollen bedst eksekveres.

Nordjyllands fælles organ
for interessevaretagelse

Når BRN fremadrettet i endnu højere grad skal styrke
den fælles interessevaretagelse for Nordjylland, bygger det ovenpå erfaringer fra tidligere og eksisterende

indsatser. Politikere og embedsfolk samt erhvervs- og
arbejdstagerinstitutioner har, mere eller mindre koordineret og systematisk, arbejdet med at fremme en række markante nordjyske sager overfor beslutningstagere
og interessenter. Gennem BRN skal denne systematiske
indsats styrkes for at sikre indflydelse og fremme de fælles nordjyske dagsordener regionalt, nationalt og internationalt.
Med BRN's forgrenede netværk og sin koordinerende
og faciliterende rolle, der kan samle relevante aktører,
er forudsætninerne tilstede for at påvirke beslutningstagere, så de fælles nordjyske dagsordener og budskaber
omsættes til konkret politisk handling.

Region Nordjylland er
fortsat en aktiv part i BRN

Med den nye lovgivning skal Regionerne ikke længere
arbejde med erhvervsfremme. Nordjylland har imidlertid et godt afsæt med en model, hvor kommunerne og
Regionen står sammen. Det stærke samarbejde giver en
førerposition i forhold til de øvrige regioner, og den er
vigtig at fastholde gennem fortsat dialog. Regionen ser
derfor fortsat sig selv som en aktiv part i BRN på en række udviklingsdagsordener - men naturligvis mindre på direkte erhvervsrettede område.
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NYE TIDER FOR TURISMEN I NORDJYLLAND
Ny og fælles nordjysk turismestrategi
sætter kurs mod vækst

National politisk aftale konsoliderer
den lokale turismefremmeindsats

Nordjylland skal være en synlig, attraktiv og konkurrencedygtig turistdestination, hvor der er fokus på udvikling, vækst og beskæftigelse. Sammen
skaber vi oplevelser af højeste kvalitet, der efterspørges af morgendagens
gæster.

Den lokale turismefremmeindsats, der i dag varetages af ca. 80 organisationer, skal fra udgangen af 2020 varetages af 15 - 25 tværkommunale destinationsselskaber på landsplan.

Sådan lyder visionen i Nordjyllands nye, fælles turismestrategi "Fælles retning i Nordjysk turisme". Strategien er
blevet udarbejdet i regi af BRN gennem en involverende
proces i foråret 2018 med deltagelse af erhvervsrepræsentanter, turismeaktører og eksperter samt ressourcer
fra kommuner, Region og sekretariatet i BRN. nor

Aftalen, der blev indgået d. 24. maj 2018, har til formål
at skabe stærkere destinationer og bedre sammenhæng
i turismefremmeindsatsen samt at styrke udviklingen i
dansk turisme.

Turisme er et vigtigt nordjysk erhverv. Både i forhold
til beskæftigelse og værditilvækst har turisterhvervet
størst betydning i Nordjylland sammenlignet med de
øvrige danske regioner. For at understøtte nordjysk turisme er det afgørende at adressere udfordringerne og
udnytte de nordjyske potentialer og styrkepositioner,
sådan at nordjysk turisme står stærkt i den stadig stigende konkurrence om at tiltrække flere gæster.

FÆLLES
RETNING
I
NORDJY
S
K TURIS
Turismes
trategi 20
M
E
18 - 2022

Rammerne for konsolideringen er aftalt mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, foreløbigt
gennem fem hensyn. Inden for disse rammer er det op
til kommunerne, bi- og multilateralt, at indgå aftaler om
fælles destinationsselskaber.

Der er behov for at sætte retning og skabe opbakning til
fælles pejlemærker og prioriteringer for turismeudviklingen i Nordjylland. En fælles indsats, koordineret gennem
strategien, er med til netop at adressere disse udfordringer og potentialer.

Ekstra 35 millioner til markedsføring af
turisme
BRN besluttede i marts 2018 at principgodkende et nyt
Turisme er en branche, der skaber
omsætning og jobs i alle lokalområder i Nordjylland, og når turister bruger penge, smitter det af på den lokale detailhandel, byggesektoren og
en lang række servicevirksomheder i
hele Nordjylland.
Mogens Gade, formand for BRN
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Turismefremmeindsatsen skal varetages i større destinationsselskaber og således have kritisk masse til at
løfte opgaverne på tværs af naturlige og geografiske destinationer. Det vil ofte kræve et tværkommunalt samarbejde, så kommunerne sammen kan løfte deres centrale
rolle i forhold til udvikling af stærke og attraktive destinationer i Danmark.

Udmøntning af konsolideringen har været drøftet i BRN,
herunder hvad man fortsat kan og vil samarbejde om på
tværs af Nordjylland. Muligheden for at etablere én samlet nordjysk destination blev drøftet, men opnåede ikke
opbakning. Alle 11 kommuner bakker dog fortsat op om
prioriteringerne i den fælles nordjyske turismestrategi
og om forøgelsen af midlerne til fælles turismemarkedsføring.

Signaler om den fremtidige destinationsstruktur
i Nordjylland pr. marts
2019.

Nordjysk turisme i tal

turismeinitiativ, der vil løfte den fælles markedsføring af
Nordjylland som turistmål fra et nuværende årligt niveau
på ca. 15 mio. kr. til 50 mio. kr. i 2021, altså en stigning på
35 mio. kr. henover tre år.

7.791.969 overnatninger i Nordjylland i 2018

Initiativet kommer fra en gruppe af nordjyske turistvirksomheder i samarbejdet Alletiders Nordjylland, og målet
med initiativet er, via en slagkraftig markedsføring, at
øge vækstkurven i turismen i hele Nordjylland.

Af de resterende er 88 % fra enten Tyskland (57 %),
Norge (23 %) eller Sverige (8 %)

Ideen bag initiativet er, at turisterhvervet selv skal investere og finde hovedparten af de 50 mio. kroner i egne
kasser og igangsætte en række fælles marketinginitiativer. Konkret dækkes 70 % af forøgelsen af turisterhvervet selv mens 30 % dækkes af det offentlige.

14.800 årsværk i nordjysk turisme (2016)

Danskere står for 55 % af overnatningerne

11,1 mia. kr. i turismeforbrug, dvs. det samlede udbud af varer og tjenester (2016)
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SAMMEN STÅR VI STÆRKERE
Fælles afsnit i den regionale
udviklingsstrategi (RUS) 2019-2022
Med et stærkt og innovativt erhvervs- og uddannelsesmiljø og gode rammer for borgernes hverdagsliv, har
Nordjylland et stort potentiale for at kunne klare sig i
den nationale og internationale konkurrence. Det kræver dog et målrettet samarbejde på kryds og tværs af regionen at indfri dette potentiale – for udvikling og vækst
kommer ikke af sig selv.
Det er baggrunden for, at de nordjyske kommuner og
Region Nordjylland gennem BRN i 2018 har udarbejdet
det fælles afsnit "Sammen står vi stærkere" til den regionale udviklingsstrategi for 2019-2022 og desuden til
kommunernes planstrategier. Udgangspunktet for arbejdet har været at skabe en strategisk ramme om nogle
fælles fremtidsbilleder, som kan udfoldes lokalt, og som
kan benyttes både i udviklings- og planstrategierne.

"Sammen står vi stærkere" tager afsæt i fælles nordjyske
vilkår for vækst og udvikling og giver et bud på, hvordan
Nordjylland kan styrkes gennem målrettet samarbejde
om de særlige stedbundne kvaliteter, styrkepositioner
og vækstpotentialer, der er i regionen:
•
•
•
•
•

Det sammenhængende Nordjylland
Det virksomme og entreprenante Nordjylland
Det kompetente Nordjylland
Det forbundne og mobile Nordjylland
Det attraktive Nordjylland

Ved at identificere fælles udfordringer, udvikle løsninger og drage fordel af hinandens styrker, øges sammenhængskraften og dermed forudsætningerne for vækst,
udvikling og jobskabelse i hele Nordjylland.

Øget kommunikationsindsats i BRN

Siden BRN's spæde begyndelse er der sket meget. Det har medført nye behov for styrket kommunikation internt og eksternt.
Dels har der i 2018 været flere konkrete udviklingsprojekter i BRN, hvor kommunikationsfaglighed har en central
rolle - og derfor også udgør et større behov end hidtil. Dels står BRN i en overgang til en mere interessevaretagende
rolle, som også fordrer en oprustning af den eksterne kommunikation. I 2018 har BRN derfor midlertidigt skruet op
for både den interne og eksterne kommunikationsindsats. Det har bl.a. betydet øget pressekontakt, ny hjemmeside
og varetagelse af flere kommunikations- og markedsføringsopgaver in-house.

Udpegelse af mærkesager

BRN opererer inden for fem indsatsområder og med
både store og små projekter og initiativer. Der er dog visse temaer inden for de forskellige indsatsområder, som
BRN vurderer aktuelt har ekstraordinær betydning og
afgørende vigtighed. Disse temaer udgør løbende de aktuelt primære fokusområder for BRN, og er i 2018 blevet
nærmere defineret og italesat som BRN's mærkesager.

BRN's mærkesager anno 2018
•
•
•
•
•
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Fælles retning i nordjysk turisme
Bedre adgang til højtuddannet arbejdskraft
Bedre digital infrastruktur
3. Limfjordforbindelse - En sikker investering
Bedre adgang til faglært arbejdskraft

Hjemmeside med overblik

Et af de kommunikative mål med opdateringen af hjemmesiden er at skabe mere gennemsigtighed i BRN. Platformen skal samle BRN's aktiviteter og give overblik både internt og eksternt.
Det har medført nye funktioner, ny struktur og opdateret indhold på hjemmesiden.

Væsentlige opdateringer på web
•
•
•
•
•

Det redaktionelle indhold
Struktur og nemmere navigation
Overblik i aktiviteter og initiativer
Overblik i mødeplan, dagsordener og referater
Overblik i mærkesager

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
Højtuddannede får yderligere millioner
BRN har længe arbejdet på at få flere højtuddannede i
arbejde i Nordjylland. Mange nordjyske virksomheder er
nemlig tilbageholdende med at ansætte netop højtuddannede - selvom undersøgelser viser, at det ofte medfører vækst. Som konsekvens vender nordjyske dimittender snuden mod job i andre regioner.
For at fastholde de dygtige kanditater i regionen og understøtte virksomhedernes vækstpotentialer vedtog
BRN i 2015 initiativet Vækst via Viden. Erhvervshus Nordjylland har været operatør på initaitivet, der har haft som
målsætning at matche 500 højtuddannede med 500 virksomheder med henblik på fastansættelse. Det sker ved,
at virksomhederne gennem initiativet får en del af deres
lønudgifter dækket, når de ansætter en højtuddannet.
Vækst via Viden har haft gode resultater, og i 2018, et
halvt år før tid, er pengene til initiativet opbrugt på grund
af særlig høj efterspørgsel. Derfor forlænges indsatsen
og tilføres yderligere syv mio. kr.

Indsatsens gode resultater taler for
sig selv. Nu gælder det om at holde
momentum, og derfor forlænger vi
vores støtte, så det nordjyske erhvervsliv kan vækste endnu mere.
Mogens Gade, formand for BRN

Fakta om Vækst via Viden
• Initiativet er forlænget til udgangen af 2020
• Med tilføring af yderligere syv mio. kr. (bl.a. 3,6
mio. kr. fra Socialfonden og 0,5 mio. kr. fra BRN)
er der afsat i alt 21 mio. kr. til initiativet
• I indsatsen har der været et bredt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, BRN,
Jobcenter Aalborg, de lokale erhvervskontorer og
Erhvervshus Nordjylland
• 88 % af deltagerne har opnået fastansættelse

Studiejob: Et middel til målet
Undersøgelser viser, at en tæt relation til erhvervslivet
allerede under studierne forbedrer en dimittends jobmuligheder i betydelig grad. Samtidig er studentermedhjælp en billig og fleksibel måde for virksomhederne at
prøve sig af med akademiske medarbejdere.
Derfor har promovering af studiejobs og etablering af
flere studiejobs i Nordjylland været et oplagt indsatsområde, når der i BRN fokuseres på at få flere højtuddannede i arbejde i Nordjylland.
Studiejobportalen www.StudiejobNordjylland.dk er et
middel til dette mål. Portalen samler automatisk studie-

jobopslag fra hele Nordjylland og gør det samtidig helt
og aldeles gratis for arbejdsgivere at få deres annoncer
ud til de studerende. Der er også masser af vejledning,
tips og tricks at hente for begge parter.
I 2018 er der i BRN lagt vægt på at støtte portalen med
diverse markedsføringsaktiviteter, ligesom BRN også
har været facilitator på at promovere studiejobs generelt over for både studerende og arbejdsgivere.
Både de nordjyske kommuner, erhvervskontorer, uddannelsesinstitutioner og Region Nordjylland m.fl. har deltaget aktivt i indsatsen.

Flere fælles indsatser på vej
Der fokuseres fortsat på at få sat de højtuddannede i spil på det nordjyske
arbejdsmarked.
I efteråret 2018 besluttede KKR Nordjylland, at der i
samarbejde med BRN skal tages initiativ til konkrete
handlinger på området. Udgangspunktet for arbejdet er
spørgsmålet om, hvordan man kan bidrage til at få de
ny- og højtuddannede unge til at flytte sig rundt i alle
dele af Nordjylland, hvor der er arbejdskraftsmæssig efterspørgsel.

Gennem dialog og en bred involvering arbejdes der således i løbet af 2019 på at identificere, udvikle og udarbejde anbefalinger til konkrete initiativer, der med fordel
kan iværksættes for at sikre, at højtuddannede i højere
grad finder arbejde og fastholdes i hele Nordjylland.
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BRN'S ØKONOMI
I regnskabsåret 2018 udviser årets resultat indtægter fra
region og kommuner på godt 14 mio. kr. Udgifterne til de
forskellige indsatsområder har samlet set været på godt
16 mio. kr. Hermed resulterer det i et årsresultat med et
merforbrug på 2.082.921 kr. Merforbruget er et resultat
af en række flerårige bevillinger, der bevidst finansieres
af opsparede akkumulerede midler fra de første regnskabsår.

overskud. Herved er der akkumuleret et væsentligt overskud og arbejdskapital, som har dannet udgangspunkt
for igangsættelse og realisere øgede bevillinger i de to
seneste regnskabsår.
Den samlede egenkapital udviser ved udgangen af 2018 i
alt 7.783.098 kr., og denne akkumulerede kapital anvendes til finansiering af flerårige bevillinger i perioden 2019
og fremadrettet. Det bemærkes, at det akkumulerede
overskud i al væsentlighed er disponeret for de kommende år.

Set over hele perioden 2015 til 2018 har regnskabet og
aktiviteterne i de første to regnskabsår resulteret i større

Indtægter
Kontingenter
Øvrige medfinansiering EU-kontor
Indtægter i alt

Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017

Regnskab 2018

-12.235.272
-1.747.896
-13.983.168

-12.295.479
-1.756.497
-14.051.976

-12.334.035
-1.762.005
-14.096.040

-12.372.108
-1.767.444
-14.139.552

692.821

919.397

1.200.260

1.342.962

Turismemidler

1.495.264

2.341.996

2.349.340

2.356.592

NordDanmarks EU-kontorW

1.747.896

1.756.497

1.762.005

1.767.444

3.075.000
-1.409.978
0

4.440.250

6.190.331

6.414.354

400.000

1.566.666

1.400.000

173.164

1.465.000

2.099.256

2.941.121

-8.209.001
-8.209.001

-2.728.836
-10.937.837

1.071.818
-9.866.019

2.082.921
-7.783.098

Udgifter
Sekretariatsudgifter

Fælles projektmidler
Regulering af R 2015 ifm R 2016
Sundhedsmidler
Fleksible midler
Årets resultat
Akkumuleret resultat over årene

Anvendelse af midler
2015-2018
Fleksible
14%

- = indtægter/ overskud

Udviklingen over årene
18.000.000

Anvendelse af midler
2018
Fleksible
18%

Sekretariat
8%
Turisme
18%

Sundhed
7%

Hovedtallene fremgår af oversigten nedenfor, og er yderligere
specificeret i det reviderede regnskab
Perioderegnskab 2015-2018

Aktivitetsmæssig fordeling af midler for hhv. hele peridoden 2015-2018
og for det seneste regnskabsår 2018

ND EUkontor
14%

Fælles midler
39%

Sundhed
9%

Sekretariat
8%

Turisme
14%

ND EUkontor
11%
Fælles midler
40%

Største årlige projektbevillinger 2018
NBE				
LifeScience Innovation		
House of Energy		
Vækst via Viden		
Vestkystpartnerskab		
Bedre Bredbånd 2.0		
MARCOD			
BusinessBroen			
BrainsBusiness			

1.650.000
1.400.000
1.000.000
700.000
718.000
619.000
500.000
500.000
450.000

Interessevaretagelse		
330.000
Open Data			300.000
Grøn Havnefront AK		
300.000
Chinese Nordic IC		
300.000
SmartLog			
250.000
Fisketuren Limfjord		
231.357
Northern Connections		
200.000
International House		
200.000

16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000

Ved udgangen af 2018 udgør de akkumulerede
uforbrugte midler i alt 7,8 mio. kr.

8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0

Indtægter

Udgifter

Indtægter

2015

Sekretariat
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Udgifter

Indtægter

2016

Turisme

ND EU-kontor

Udgifter

Indtægter

2017

Sundhed

Fleksible

Udgifter

2018

Fælles midler

Overførsler
Sekretariatsmidler
Fælles projektmidler
Sundhedsmidler
Fleksible midler
Samlet overførsel

Overført til 2018 Overført til 2019
698.454
533.788
4.634.317
2.711.443
2.233.334
2.233.334
2.299.914
2.304.533
9.866.019
7.783.098
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BRN'S INITIATIVER
Her vises et komplet overblik over BRN's konkrete initiativer til dato.
Status er opgjort 1. januar 2019, og initiativerne er fordelt efter BRN's
fem indsatsområder.

Igangværende
initiativer

BrainsBusiness
2019 - 2021

Nordjysk
FødevareErhverv
2019 - 2021

SmartLog
2019 - 2021

Afsluttede
initiativer

International
House
North Denmark
2019

StudiejobNordjylla nd.dk

Afsluttede
Initiativer

1000 nye
Studiejobs

Vækst via Viden
2016 - 2019

Vækst via Viden
2019 - 2020

CABI konference Alternative
rekrutteringsveje

DM i Skills 2017

Flere unge på
fordels uddannelser

Hænderne op for
Nordjylla nd

Fisketuren går til
Limfjorden

Fælles retning i
nordjysk turisme:
Turismestrategi
2018 - 2022

Fælles Vækst boost af nordjysk
turismemarkedsføring 2018 - 2021

Made in
Himmerland

Nordjyske
møder

Vækst i nordjyske
campingerhverv

BusinessBroen
Erhverv 2019

Det Cirkulære
Nordjylla nd

House of Energy
2019 - 2021

BrainsBusiness
2016-2018

BusinessBroen
Erhverv
2016 - 2018

Digital Vækst fra buzzword til
business

Entreprenørskab
i ungdoms uddannelserne

Grøn Havne front

Grøn metanol

Igangværende
initiativer

House of Energy
2016 - 2018

Internationale erfaringer med virksomhedsudvikling
i landdistrikter

Life Science
Innovation
North Denmark
2017 - 2018

MARCOD
2016 - 2018

Methanola nlæg—
forundersøgelse

Netværk for
bæredygtig
erhvervsudvikling

Nordjysk stand på
folkemødet i 2015
og 2016

Sammenhængende
turismeindsats
i Brønderslev
Kommune

Vestkystpartnerskabet

VisitNordjylland

SmartLog
2016 - 2018

Qualify - Innovation i produktionsvirksomhe der

Afsluttede
initiativer

Incoming
North Denmark

Open Data
Nordjylla nd

Igangværende
initiativer

EU-ansøgnings strategi 2018 Vesthimmerland

NoFun - Styrkelse
af oﬀentlig
fundraising

Northern
Connections

Afsluttede
initiativer

EU-ansøgnings strategi 2017 Thisted

EU-ansøgnings strategi 2017 Vesthimmerland

Fundraisingkonference
2016

Igangværende
initiativer

Afsluttede
initiativer
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Life Science
Innovation
North Denmark
2019

Igangværende
initiativer

Fisketuren går til
5GLimfjorden
- Nordjylland
som testsite

Big Data
Konference

Bedre Bredbånd i
Nordjylla nd 3.0

Bedre Bredbånd i
Nordjylla nd 1.0

Etablering af
3. Limfjords forbindelse

Bedre Bredbånd i
Nordjylla nd 2.0

Fremkommelighedsanalyse

International
House
North Denmark
2016 - 2018

MARCOD
2019 - 2021

Fælles afsnit i
REVUS 2015

17

www.businessregionnorthdenmark.dk

