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HELE LANDET
Primære erhverv Industri Bygge og anlæg

Handel og transport Privat service Offentlig service

JOB 307.885    
Nordjyske job  
november 2018

30.779
Nordjyske
arbejdspladser
november 2018

589.936
Nordjysk
indbyggertal
primo 2020

330.000 kr. 
388.000 kr. 
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GODE RESULTATER 
TRODS TURBULENTE TIDER
I mange henseender blev 2019 et overgangsår. Med en ny erhvervsfremmereform 
der trådte i kraft 1. januar, har flere aktører skulle tilpasse sig nye vilkår og ændrede 
opgaver, og opbygge nye relationer til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Er-
hvervsstyrelsen, som har overtaget midler og opgaver fra de regionale Vækstfora. 

I BRN er vi gået forrest. Vi har været med til at samle en række strategiske og udfø-
rende aktører for at sikre et bredt forankret og kvalificeret indspil til det nordjyske 
kapitel i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nye erhvervsstrategi. Det har været 
en frugtbar proces, hvor der er sat markante nordjyske aftryk i den fremadrettede 
strategi.

Parallelt har vi i BRN varetaget fælles nordjyske interesser overfor Erhvervsstyrelsen, 
så de gode nordjyske indsatser ikke faldt mellem to stole i overgangen fra Vækstfo-
rum til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. På den baggrund blev der blandt andet 
sikret medfinansiering af nordjyske klynger, EU-kontoret og den fælles nordjysk 
turismemarkedsføring i 2020. 

På aktivitetssiden har grøn omstilling og klimadagsordenen været i fokus i 2019. Der 
er sat yderligere initiativer i gang omkring fælles strategisk energiplanlægning, inte-
ressevaretagelse til fordel for multifunktionel jordfordeling samt udpeget ny mærke-
sag med navnet ”Bæredygtig vækst”.

Derudover har aktiviteterne i 2019 haft fokus på kvalificeret arbejdskraft, hvor BRN 
sammen med RAR, KKR og RN har godkendt en fælles politisk ambition med navnet 
”Det kompetente Nordjylland”, afholdt en fælles konference herom samt forberedt 
en videreførelse af Vækst via Viden-initiativet.

Vi er i bestyrelsen meget optaget af fremtidens arbejdskraftudbud, og vurderer at det 
er helt centralt for den nordjyske konkurrencekraft og jobskabelse, at vi sætter øget 
kraft i at iværksætte tiltag, der kan bidrage hertil.

Nordjysk turisme har oplevet blomstrende udvikling bl.a. takket være den fælles ind-
sats siden 2018 om at øge den nordjyske turismemarkedsføring i et stærkt partner-
skab mellem initiativtagerne fra Alle Tiders Nordjylland, det øvrige turismeerhverv 
og BRN. Udviklingen i nordjysk turisme har i en årrække været præget af stagnation, 
men for 2019 viser overnatningstallene at det for alvor er vendt og Nordjylland har 
under ét den største stigning i Danmark. Det kan vi godt være stolte over!

Perspektiver fra formanden:

Fortsætter på næste side 
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2020 bliver et svært, men afgørende år
Ved indgangen til 2020 var betingelserne for fortsat vækst og udvikling i Nordjyl-
land gode. Både årsrapporten for 2019 og BRN’s handlingsplan for 2020 er udarbej-
det i det lys. 

Ved godkendelse af denne årsrapport i april 2020 har den delvise nedlukning af 
samfundet som følge af COVID-19 ændret betingelserne markant, og det fulde om-
fang af de økonomiske følgevirkninger er fortsat uklare. Fra at tale om et nordjysk 
turismeerhverv, der er inde i en blomstrende udvikling med landets højeste vækst-
tal, er fokus nu at holde hånden under et turismeerhverv truet af manglende efter-
spørgsel og likviditet. Og fra at tale om vækstpotentialet for små og mellemstore 
virksomheder, der ansætter en højtuddannet, til at mange af disse virksomheder 
må sende alle medarbejdere hjem med lønkompensation fra staten.
 
Men i en tid som denne er det vigtigt også at have de langsigtede perspektiver for 
øje. 2020 vil blive præget af recession, men lige nu arbejdes der fra alle sider hårdt 
på, at recessionen bliver så kort som mulig. Når den økonomiske aktivitet og be-
skæftigelsen igen er stigende, er det vigtigt, at vi hjælper den på vej. Vi skal under-
støtte, at den nødvendige arbejdskraft skal stå klar til at sikre vækst og udvikling 
i de nordjyske virksomheder. Vi skal udbrede kendskabet til Nordjyllands sevær-
digheder og herligheder til gavn for turismeerhvervet og det omkringliggende 
samfund. Og sidst, men ikke mindst, skal vi sikre de fornødne investeringer i grøn 
omstilling af Nordjylland og udbygge regionens styrkeposition inden for udvikling 
og eksport af grønne teknologier og produkter. Det skal vi gøre i partnerskaber med 
alle de aktører, der kan og vil gøre en forskel for Nordjylland. Det er i tider som nu, 
at vi skal minde os om, at sammen står vi stærkere.

Mogens Christen Gade
Formand i BRN

Borgmester i Jammerbugt Kommune
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GRØN OMSTILLING, MOD 
OG STORE AMBITIONER
Vi har taget en snak med Kim Nørgaard, Senior Manager, Head of Production and Test 
Department FRH MAN Energy Soltions, for at blive klogere hans perspektiver på den 
grønne omstilling i Nordjylland. 

Udover at repræsentere det nordjyske erhvervsliv, er Kim også medlem af NBEs 
bestyrelse og erhvervsrepræsentant i Strategisk Energiråd i Nordjylland under SEP 
Nord, og han har derfor en finger på pulsen i forhold til den grønne omstilling.

Bæredygtig vækst: Ny mærkesag i BRN
I foråret 2019 godkendt Bestyrelsen en ny mærkesag under navnet ”Bæredygtig 
vækst”. Med mærkesagen er det vores ambition at bidrage til at sikre sammenhæng 
mellem de mange grønne og bæredygtige indsatser på tværs af kommunegræn-
serne som allerede eksisterer, og at bidrage de steder, hvor vi kan løfte endnu mere 
sammen. 
 
Vi vil som samlet region gerne gå forrest i den grønne omstilling og skabe vækst 
og udvikling på baggrund af bæredygtige løsninger og services. Derfor arbejder vi 
helt konkret for at omstille vores nordjyske virksomheder til nye, mere bæredygti-
ge måder at drive virksomhed på, fx gennem initiativerne Netværk for Bæredygtig 
Erhvervsudvikling og SEP Nord.

Grøn omstilling kræver mod og ambitioner
For Kim er det en selvfølge at tænke bæredygtighed og produktion sammen. I for-
bindelse med en ombygning af virksomhedens testcenter i Frederikshavn Kommu-
ne var det afgørende for dem at tænke bæredygtighed og verdensmål ind fra star-
ten. Det er ikke kun godt for virksomheden, det handler også at bidrage til at trække 
Nordjylland i en grønnere retning, så man tænker sig selv ind i en større sammen-
hæng. Spørger du Kim Nørgaard, er sammenhæng mellem forskellige grønne ind-
satser nemlig noget af det mest afgørende i den grønne omstilling:
 
”Det værste der kunne ske, var egentlig, at vi alle gik efter de samme projekter, for så 
kommer vi aldrig i mål. Og derfor skal vi passe på, at vi ikke går efter de samme projekter 
og starter ting op, som allerede findes og er i gang. I stedet skal vi sikre en fælles dagsor-
den omkring den grønne omstilling - både lokalt og nationalt”, forklarer han.

 Kim Nørgaard oplever heldigvis, at der er politisk vilje i Nordjylland til at skubbe på 
den grønne omstilling, men han savner større ambitioner på regionens vegne:

Fortsætter på næste side 

Ny mærkesag i BRN
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”Jeg oplever en stor velvilje hos virksomheder og politikere over hele Nordjylland, til at 
prioritere den grønne dagsorden. Og vi er også langt på mange områder - fx i forhold 
til affaldssortering, som ikke mindst skyldes det stærke samarbejde gennem NBE - men 
jeg så gerne, at vi satte barren endnu højere i forhold til grøn omstilling. Vi skal gøre 
det bedre og hurtigere end andre steder i Danmark, det har vi forudsætningerne for. Det 
kræver bare, at politikerne har endnu mere mod på at tage de rigtige og langsigtede be-
slutninger med høj målsætning.” forklarer han.

Netværks for bæredygtig erhvervsudvikling viser vejen
Kim fremhæver NBE som et godt eksempel på, hvordan vi i Nordjylland er lykkes 
med at samarbejde om den grønne omstilling. NBE formår nemlig at binde virk-
somheder, kommuner og uddannelser sammen og at vise vejen - også over for 
Folketinget, hvor NBE flere gange har gjort sig positivt bemærket. 

”En af styrkerne ved NBE er, at de hjælper konkrete grønne løsninger helt i mål - og det 
behøver ikke at være store og tunge processer, for faktisk kan de små eller mindre løsnin-
ger nogen gange være de bedste” forklarer Kim og fortsætter: 
 
” I NBE har vi det princip, at i stedet for at fokusere på at redde hele verden på én gang, 
så laver vi nogle afgrænsede cases, som vi kommer helt i mål med og på den måde vise 
vejen. De små skridt er nemlig rigtig vigtige for at fortsætte udviklingen og ikke gå i stå”, 
forklarer han. 

Vi skal spille hinanden gode
Vi skal ikke gå mange år tilbage, før grøn omstilling endnu var et fremmedord for 
mange. Sådan er det ikke i dag, mener Kim:

” I dag er grøn omstilling alles dagsorden. Det betyder også, at der findes rigtig mange 
projekter rundt omkring som arbejder med de samme ting. Og det er en skam, at vi ikke 
udnytter hinandens viden noget mere rundt om i hele landet, så vi ikke går og laver dob-
beltarbejde”, fortæller han.  

For viden og samarbejde er de to vigtigste ingredienser, for at sikre, at vi udvikler 
de rette løsninger til en grønnere fremtid, forklarer han og uddyber:
 
”Selvom vi måske er lokale konkurrenter, så vinder vi ved at samarbejde. For hvis én 
virksomhed vokser, så er det jo en gevinst for hele regionen – ja for hele landet.  Det er en 
af grundene til, at jeg med glæde deler ud af min viden til andre. Det er faktisk altid mit 
fokus, at vi sikrer en fælles dagsorden omkring grøn omstilling, fordi jeg mener, det er så 
vigtigt, som det er.”, forklarer han.
 
Et godt råd til BRN
Kim Nørgaard har særligt et godt råd til BRN i vores arbejde med bæredygtig vækst:

”Alle kommunerne skal bakke op om mærkesagen og sætte det på dagsordenen. Nogen 
kommuner er lige nu mere aktive end andre, fx Frederikshavn Kommune, hvor de har 
været frontmovers med Energibyen, som nu er blevet en standardting i alle kommuner. 
Det skal vi have mere af, for det er vigtigt, at vi alle er med og arbejder aktivt for at nå 
vores fælles målsætninger. Men så skal vi også nok lykkes ”, afslutter han.
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INTERESSEVARE-
TAGELSE 2019
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En vigtig opgave i BRN er varetagelse af nordjyske interesser på na-
tionalt og internationalt niveau. Her får du et overblik over udvalgte 
dagsordener, som har været særligt prioriteret i 2019.

FÆLLES NORDJYSK INDSPIL TIL NATIONAL ERHVERSFREMMESTRATEGI
BRN har i partnerksab med KKR og Erhvervshus Nordjylland samlet alle nordjyske 
aktører om et fælles indspil og dermed sikret konsensus om de nordjyske prioriteter og 
styrkepositioner. Partnerskabet har skabt et stærk aftryk i den nye nationale erhvervs-
fremmestrategi fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse - også i høringsfasen, hvor 
hovedparten af de nordjyske ændringsforslag blev indarbejdet. BRN har derudoer bi-
draget til at sikre medfinansiering fra Erhvervsfremmebestyrelsen  i 2020 til de nordjy-
ske klynger og fælles turismemarkedsføring af Nordjylland. 

3. LIMFJORDSFORBINDELSE OG RUTE A26/34
I 2019 har BRN arbejdet intensivt med at fremme to centrale infrastrukturmærkesager: 
vedtagelse af en anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse samt en opgradering af A26/rute 
34 fra Hanstholm over Mors til Skive. God mobilitet for såvel varer som arbejdskraft er 
væsentlige rammevilkår for de nordjyske virksomheder og for Nordjylland som helhed. 
Vi arbejder for, at de nordjyske prioriteter indgår i den kommende statslige infrastruk-
turplan og er klar i startblokken, når forhandligerne igangsættes. 

NORDJYSK FORSLAG OM "MULTIFUNKTIONEL JORDFORDELING"
Bestyrelsen fremsendte i juni et indspil til regeringsforhandlingerne om at sikre ram-
mer for storskalaprojekter for ”multifunktionel jordfordeling”. Metoden fokuserer på, 
at mange bundlinjer går op på én gang, så vi får mere for pengene og sikrer konkrete 
handlinger - til gavn for naturen, biodiversitet, landbruget, landdistrikterne og klima-
et. Elementer af forslaget indgik efterfølgende i regeringens aftalegrundlag og finans-
lovsaftalen for 2020 under overskriften "jordreform".

DIALOGMØDE MED DE NORDJYSKE FOLKETINGSMEDLEMMER 
Bestyrelsen holder et årligt dialogmøde med de nordjyske folketingsmedlemmer. For-
målet er at fremme fælles interessevaretagelse på en række nordjyske mærkesager, så 
nordjyske udviklingsmuligheder og potentialer, indgår i den nationale politiske dags-
orden. På mødet i september 2019 var fokus primært på infrastruktur, klima og miljø, 
bæredygtig vækst, erhvervsfremme og kvalificeret arbejdskraft. Der var generel opbak-
ning til BRN´s mærkesager, og der blev bl.a. kvitteret med forslag om at invitere rele-
vante folketingsudvalg på studietur til Nordjylland.
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Det har vi  
arbejdet med 
i 2019:
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KVANTESPRING I NORDJYSK  
TURISME

Det har vi arbejdet med i 2019: 

På initiativ fra det nordjyske turismeerhverv lykkedes det i 2018 at opbygge projektet 
”Fælles Vækst” med forankring i VisitNordjylland. 

Projektet skulle øge det årlige budget til markedsføringen af Nordjylland fra 15 mio. 
kr. i 2018 til 50 mio. kr. i 2021. Af denne stigning på 35 mio. kr. skulle de 70 % af for-
øgelsen komme fra øgede bidrag fra erhvervslivet, mens 30 % af forøgelsen skulle 
finansieres af BRN, de nordjyske kommuner og Vækstforum Nordjylland. 

Forøgelsen skulle ske gradvist over tre år, og i 2019 lykkedes det at sikre et samlet 
budget til markedsføring af Nordjylland på 27 mio. kr., svarende til næsten en for-
dobling fra året før. 

Kvantespring i nordjysk turisme
Med det øgede budget har VisitNordjylland bidraget til at skabe øget kendskab og 
interesse for at holde ferie i Nordjylland. Fra 2018 til 2019 er antallet af overnat-
ninger i Nordjylland væksten med 5,64 %, hvilket er den største vækst af alle fem 
regioner og et godt stykke over landsgennemsnittet på 3,99 %. Til sammenligning 
var væksten i antal overnatning blot 0,81 % fra 2017 til 2018, sammenholdt med et 
landsgennemsnit på 2,98 %. Nordjysk turisme har således taget et kvantespring i 
antallet af overnatninger i 2019 og kommer både omsætningen og antallet af ar-
bejdspladser i turismeerhvervet til gavn. 

Den nye erhvervsfremmereform indvirker på projektet
2019 blev samtidig året, hvor projektet Fælles Vækst risikerede at lukke efter kun 
ét år. Med afviklingen af Vækstforum Nordjylland forsvandt en væsentlig andel af 
finansieringen for 2020 og 2021, og med en ny lov om turismefremme, måtte den 
fælles nordjyske markedsføringsorganisation, VisitNordjylland, ikke længere være 
modtager af kommunale bidrag. 

Kun gennem en ihærdig indsats og fælles interessevaretagelse over for Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse, lykkedes det at sikre medfinansiering til at markedsfø-
ringsbudgettet i 2020 fastholdes på godt 25 mio. kr.  

Med virkning fra maj 2020 overdrages VisitNordjyllands medarbejdere og opgaver 
til Destination Nordvestkysten, som driver den fælles turismemarkedsføring videre 
frem til 2021 på vegne af hele Nordjylland. 
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676 MATCH MELLEL HØJTUD-
DANNEDE OG SMV’ER

Det har vi arbejdet med i 2019:

676 match mellem højtuddannede og nordjyske virksomheder er der blevet skabt 
frem til ultimo 2019 i Vækst via Viden 1.0. Initiativet skulle oprindeligt været afslut-
tet medio 2019, men grundet en stor efterspørgsel fra virksomhederne efter flere 
forløb og dermed et stadigt stort potentiale for yderligere match, blev det besluttet 
at forlænge perioden frem til medio 2020. 
 
Gennem BRN har de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland i 2016 udviklet 
og igangsat en fælles indsats, som har skullet bidrage til at øge antallet af højtud-
dannede i nordjyske SMV’er og derved sikre bedre adgang til kvalificeret arbejds-
kraft for private virksomheder i Nordjylland. Formålet med initiativet har været at 
understøtte nordjyske SMV’er i at øge produktivitets-, innovations- og konkurren-
ceevne via tilførsel af viden og kompetencer gennem ansættelse af højtuddannede 
medarbejdere.
 
Initiativet har indtil videre bidraget positivt til at øge kendskabet hos både højtud-
dannede og virksomheder, ligesom der er skabt grobund for yderligere succesfulde 
match i fremtiden på baggrund af de mange gode caseeksempler, som fungerer som 
inspiration for flere. 

Nyt initiativ i 2020: Vækst via Viden 2.0
BRNs bestyrelse godkendte i efteråret 2019 efterfølgeren til initiativet, nemlig 
Vækst via Viden 2.0 som bygger videre på de gode resultater fra første projektpe-
riode. Henover 2019 har en arbejdsgruppe udarbejdet en projektbeskrivelse, som 
danner grundlaget for det nye initiativ. Det nye initiativ skal bygge videre på suc-
ceserne fra første projektperiode, ligesom det skal bidrage til at løse to nordjyske 
hovedudfordringer: En lav produktivitet og mangel på kvalificeret arbejdskraft.
 
Vækst via Viden 2.0 er tilsat nogle justeringer, som skal gøre det endnu nemmere 
for højtuddannede og virksomheder at skabe relationer allerede under uddannel-
se. Derfor er matchbegrebet udvidet i det nye initiativ, så også studiejob, praktik 
og projektsamarbejde tæller som et match. Herudover er der også fokus på at øge 
den geografiske spredning af højtuddannede, så virksomheder over hele regionen 
i større omfang får mulighed for at rekruttere den højtuddannede arbejdskraft, de 
har brug for. 
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DET KOMPETENTE  
NORDJYLLAND
En fælles ambition på tværs af de politiske organer i Nordjylland
I efteråret 2018 igangsatte formandskaberne for KKR Nordjylland, Det regionale 
Arbejdsmarkedsråd, Region Nordjylland og Business Region North Denmark udar-
bejdelsen af en fælles ambition for de fire politiske parter inden for området kva-
lificeret arbejdskraft. Ambitionen blev godkendt af bestyrelserne for hver af de fire 
parter i sommeren 2019.

Ambitionen rummer de mest oplagte og gennemgående elementer fra hver af de 
fire parters nuværende strategier. Ambitionen fungerer derfor som en fælles stra-
tegisk retning fra de fire politiske parter.

Formålet med ambitionen er at styrke grundlaget for vækst, beskæftigelse og ud-
vikling i Nordjylland. Ambitionen indeholder parternes fælles strategiske ståsted 
og ønsker for Nordjylland, og det er et håndslag på, at parterne gerne vil bidrage til 
arbejdet med ”Det kompetente Nordjylland” sammen med alle aktører og øvrige 
parter, der arbejder inden for området.

Fire strategiske fokusområder
I ambitionen præsenteres fire strategiske fokusområder, hvor det er særligt oplagt 
at styrke samspillet og koordineringen på tværs:

• Uddannelsesvalg: Vores målsætning er, at alle unge træffer et kvalificeret ud-
dannelsesvalg.

• Under uddannelse: Vores målsætning er, at sikre, at vi uddanner til et højt fag-
ligt niveau og at deuddannede har de rette kompetencer til arbejdsmarkedet i 
dag - og i fremtiden.

• Vejen til arbejdsmarkedet: Vores målsætning er, at understøtte lediges vej i ar-
bejde og sikre virksomhedernes rekrutteringsbehov for kvalificeret arbejdskraft.

• Livslang læring: Vores målsætning er, at sikre, at alle, uanset alder eller ud-
dannelsesniveau, løbende har mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der 
efterspørges på arbejdsmarkedet.

I løbet af 2020 arbejdes der på at realisere de fælles ambitioner gennem tæt part-
nerskab mellem aktører inden for erhverv, beskæftigelse og uddannelse.

Det har vi arbejdet med i 2019:
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EN FÆLLES STRATEGISK ENER-
GIPLAN I NORDJYLLAND

Det har vi arbejdet med i 2019:

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland står sammen om, at fremtidens 
energisystem skal baseres på vedvarende energi. Omstillingen vil kræve store inve-
steringer, men vil samtidig skabe arbejdspladser og vil reducere udgifter til import 
af energi. 

BRN har iværksat udarbejdelsen af en fælles Strategisk Energiplanlægning for 
Nordjylland (SEP NORD), som skal vise vejen. I marts af 2020 vil det blive besluttet, 
hvor hurtigt omstillingen til vedvarende energi skal gå, med vedtagelse af visionen 
for SEP NORD - først i BRN’s Bestyrelse og efterfølgende i de 11 byråd og regionsrå-
det. 
 
Visionen vil bygge på et grundigt forarbejde foretaget i 2019, hvor en bred kreds af 
interessenter og eksperter er blevet inviteret til at bidrage med viden og inspiration. 
Gennem BRN er der blandt nedsat et Strategiske Energiråd for Nordjylland (SEN), 
som består af ledende repræsentanter fra erhvervslivet, forsyningsvirksomheder, 
vidensinstitutioner, erhvervsnetværk mfl. Rådet fungerer som sparringsorgan, 
og mødtes den 20. september 2019 med BRN’s Bestyrelse for at drøfte barrierer og 
muligheder for omstillingen til vedvarende energi. 

I november 2019 blev der afholdt regionale workshops i Aabybro og Aars, hvor 
repræsentanter fra byrådene, regionsrådet, erhverv, interesseorganisationer, 
borgergrupper, videninstitutioner og andre interessenter drøftede visionen for 
SEP NORD, samt hvad kommunerne hver især kan byde ind med for at sætte skub i 
omstillingen til vedvarende energi.
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DET CIRKULÆRE  
NORDJYLLAND

Det har vi arbejdet med i 2019:

2019 blev begyndelsen på initiativet ”Det Cirkulære Nordjylland”. Formålet er at gøre 
det nemmere for det nordjyske erhvervsliv at vækste via cirkulær økonomi, blandt andet 
via privat-offentlige partnerskaber.

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) driver projektet, gennem nær-
værende samarbejde med de nordjyske kommuner og erhvervscentre, Aalborg 
Universitet og det private erhvervsliv. 

Formålet med initiativet Det Cirkulære Nordjylland er at fremme den cirkulære 
økonomi i et regionalt perspektiv. Dette er med henblik på, at de økonomiske og 
jobmæssige gevinster ved initiativet forankres hos regionens erhvervsliv i størst 
muligt omfang. I Det Cirkulære Nordjylland er der fokus på social, miljømæssig og 
økonomisk bæredygtighed.

Ambitionen er i sidste ende, at Nordjylland i praksis skal være dagsordenssættende 
i forhold til at komme i gang med cirkulær økonomi - og derved høste de økonomi-
ske fordele, der er ved at være i front.

Et arbejde i to spor
Det Cirkulære Nordjylland kan inddeles i to spor: Spor 1 er stedet hvor der laves res-
sourceloops. Her omdirigeres ressourcestrømmene væk fra forbrænding, og i ret-
ning af de virksomheder der kan generere profit på materialerne. Spor 2 handler om 
at koordinere og understøtte samarbejdet mellem kommunale indsamlere, så det 
borgerindleverede affald på genbrugspladserne formidles videre til virksomheder 
som en ressource. Alle forsynings og renovationschefer i regionen deltager aktivt. 

Der er i 2019 etableret handlingsorienterede arbejdsgrupper for mursten, EPS(fla-
mingo), hårde hvidevarer og hård plast. Arbejdsgrupperne koordinerer, understøt-
ter og udbreder metoder til bedre genanvendelse og genbrug. 

Det Cirkulære Nordjylland en del af AAUs Megaprojekter, hvor de studerende får di-
rekte mulighed for at arbejde tværfagligt med konkrete udfordringer fra Det Cirku-
lære Nordjylland. Vi forventer bl.a. at det bidrager til en stigning af højtuddannede 
uden for Aalborg.
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ØKONOMISK  
OVERBLIK 2019 SAMT 
PERIODEN  2015-2019
I regnskabsåret 2019 udviser årets resultat indtægter fra region og kommuner på 
godt 14 mio. kr. Udgifterne til de forskellige indsatsområder har samlet set været 
på knap 19,4 mio. kr.  Hermed resulterer det i et årsresultat med et merforbrug på 
5.226.052 kr. Heraf udgør dog i alt 3,4 mio. kr. indbetalte projektmidler som tilba-
geføres – henholdsvis 1,8 mio. kr. til regionen (uforbrugte sundhedsmidler) og 1,6 
mio. kr. til kommunerne (uforbrugte fleksible midler).

Set over hele perioden 2015 til 2019 har regnskabet og aktiviteterne i de første to 
regnskabsår resulteret i større overskud. Herved er der akkumuleret et væsentligt 
overskud og arbejdskapital, som har dannet udgangspunkt for igangsættelse og 
realisere øgede bevillinger i de efterfølgende regnskabsår. 

Den samlede egenkapital udviser ved udgangen af 2019 i alt 2.557.046 kr., og denne 
akkumulerede kapital anvendes til finansiering af flerårige bevillinger i perioden 
2020 og fremadrettet. Hovedtallene fremgår af oversigten nedenfor, og er yderlige-
re specificeret i det reviderede regnskab.

Perioderegnskab 2015-2018 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Regnskab 2018 Regnskab 2019

Indtægter

Kontingenter - 12.235.272 - 12.295.479 - 12.334.035 - 12.372.108 - 12.384.855

Øvrig medfinansiering EU-kon-
tor

- 1.747.896 - 1.756.497 - 1.762.005 - 1.767.444 - 1.769.265

Indtægter i alt - 13.983.168 - 14.051.976 - 14.096.040 - 14.139.444 - 14.154.120

Udgifter

Sekretariatsudgifter 692.821 919.397 1.200.260 1.342.962 1.122.180

Turismemidler 1.495.264 2.341.996 2.349.340 2.356.592 2.350.000

NordDanmarks EU-kontor 1.747.896 1.756.497 1.762.005 1.767.444 1.769.265

Fælles projektmidler 3.075.000 4.440.250 6.190.331 6.414.354 6.378.655

Regulering af R 2015 ifm R 2016 - 1.409.978 - - -

Sundhedsmidler 0 400.000 1.566.666 1.400.000 2.506.764

Fleksible midler 173.164 1.465.000 3.099.256 2.941.121 5.253.308

Årets resultat - 8.209.001 - 2.728.836 1.071.818 2.082.921 5.226.052
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Aktivitetsmæssigt er de samlede aktiviteter – henholdsvis for det seneste regn-
skabsår 2019 og for hele perioden 2015-2019 – fordelt jf. nedenstående figurer:

Udvikling over årene

Fleksible
17%

Sekretariat
8 %

Turisme
16 %

ND EU-kontor
13 %

Fælles midler
37 %

Sundhed
9 %

Anvendelse af midler 2015-2019

Sekretariat
6 %

Turisme
12 %

Fælles midler
33 %

ND EU-kontor
9%

Sundhed
13 %

Fleksible
27 %

Anvendelse af midler 2019
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Ved udgangen af 2019 udgør de akkumulerede uforbrugte midler i alt 2,6 mio. kr. jf. 
nedenstående status:

Overførsler Overført til 2018 Overført til 2019
Sekretariatsmidler 533.788 591.118

Fælles projektmidler 2.711.443 830.338

Sundhedsmidler 2.233.334 1.126.570

Turismemidler 0 9.020

Fleksible midler 2.304.533 0

Samlet overførsel 7.783.098 2.557.046

Største årlige projektbevilinger 2019
Cirkulære Nordjylland 1.950.000 kr.

Chinese Nordic Inn. C 1.200.000 kr.

Fælles vækst - turisme 1.000.000 kr.

House of Energy 893.670 kr.

Interessevaretagelse 3. LF 605.000 kr.

Vækst via Viden 554.167 kr.

Nothern Angels 500.000 kr.

MARCOD 447.082 kr.

BrainssBusiness 393.215 kr.

Keep Nordjylland smiling 313.193 kr.

Styrket indsats A26/34 300.000 kr.

Fisketuren går til Limfjorden 231.357 kr.

Smartlog 223.418 kr.

International House North Denmark 200.000 kr.

Northern Connections 200.000 kr.
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VORES  
MÆRKESAGER

BÆREDYGTIG VÆKST

FÆLLES VÆKST I  
NORDJYSK TURISME

BEDRE ADGANG TIL  
HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT

BEDRE DIGITAL INFRASRUTKUR

3. LIMFJORDSFORBINDELSE  
- EN SIKKER INVESTERING

BEDRE ADGANG TIL  
FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT
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