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1. Godkendelse af dagsorden
2. Oplæg om Green Hub Denmark og perspektiver for grøn omstilling i Nordjylland
3. Udpegning af repræsentant til Green Hub Denmarks bestyrelse
4. Den Fælles Nordjyske Klimaambition
5. Status på DK2020
6. Interessevaretagelse
7. STEM- kompetencer til fremtiden - Opfølgning på dialogmøde
8. Økonomistatus
9. Vækst via Viden 2.0. – fortsættelse af vækstpilotordning
10. Øvrige opfølgnings- og orienteringspunkter
11. Eventuelt

Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
• godkender dagsordenen.
Referat
Dagsordenen blev godkendt.

Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
• med udgangspunkt i oplæg fra Lene Espersen, Bestyrelsesformand for Green Hub Denmark, tager en dialog og temadrøftelse om Green
Hub Denmark, herunder den regionale forankring af initiativet, og perspektiver for grøn omstilling i Nordjylland
Sagsfremstilling
Jf. BRN’s årshjul er der på dagens møde lagt op til en temadrøftelse med afsæt i BRN’s nye indsatsområde om klima og grøn omstilling.
En væsentlig indsats herunder er Green Hub Denmark (GHDK) – et offentligt-privat partnerskab, som arbejder med grøn innovation, bæredygtige forretningsmodeller, tiltrækning af investeringer og virksomheder samt storskalatest og demonstration for at tackle klimaudfordringer.
BRN-Bestyrelsen besluttede på mødet i juni 2020 at give et tilskud til GHDK et år frem (2020/2021) under forudsætning af, at der sker en
yderligere regionalisering af indsatsen såvel aktivitets- som bestyrelsesmæssigt. Der var særligt fokus på, at Bestyrelsen for GHDK udvides med
repræsentanter fra tre nye regionale partnere, og at der i øvrigt sikres tilgængelighed af projektets aktiviteter i hele Nordjylland. GHDK er siden
(efteråret 2020) blevet etableret som en erhvervsdrivende fond. Lene Espersen er i den forbindelse indtrådt som bestyrelsesformand for fonden
og skal være med til at gøre Danmark og Nordjylland til samlingspunkt for morgendagens grønne løsninger, og gøre Nordjylland til et af
verdens førende storskala testcentre for grøn omstilling for virksomheder og andre aktører, der har idéer til bæredygtige løsninger, som kan
være katalysatorer for erhvervsudviklingen i Nordjylland.
Til mødet er Lene Espersen derfor inviteret til at komme med et oplæg, hvor hun vil fortælle om de første erfaringer, hun har gjort sig som
bestyrelsesformand, og hvilken retning hun ser for GHDK-indsatsen fremadrettet. Oplægget vil indledningsvist give en status på aktiviteterne i
Green Hub Denmark og på arbejdet med at skabe en bred og stærkere regional forankring af indsatsen. Derudover vil oplægget også give et
bud på, hvilke strategiske perspektiver og muligheder, der kan være fremadrettet for Nordjylland ift. Green Hub Denmark-indsatsen og BRN’s
ambitioner om en styrket fokus på klima og grøn omstilling.
Der er afsat 45 - max. 60 minutter (9.00 – 10.00) til oplæg inklusiv efterfølgende dialog og refleksioner.
I det efterfølgende punkt skal BRN-Bestyrelsen tage stilling til udpegning af repræsentant til Green Hub Denmarks Bestyrelse. På kommende
møderække forventes der endvidere fremlagt en skriftlig afrapportering fra GHDK for 2020/2021 sammen med tilsvarende afrapporteringer fra
øvrige støttede initiativer.

Referat
Lene Espersen indledte punktet med en præsentation af baggrunden for at etablere GHDK og seneste status på hvilke dialoger, aktiviteter og
projekter, der er igangsat i Nordjylland siden juni sidste år. Hun lagde i den forbindelse vægt på, at hun som Bestyrelsesformand er meget
optaget af arbejdet med at skabe en bredere og stærkere regional forankring af indsatsen, særligt idet ambitionen bag GHDK netop er at
samle de mange nordjyske kræfter og kompetencer på området, således at der skabes en stærk positioneringsplatform for hele Nordjylland.
I sit oplæg kom hun desuden ind på, hvilken værdi, der skabes for målgrupperne med de forskellige aktiviteter, og hvordan der konkret
arbejdes med nye ideer, herunder hvordan samarbejdet og arbejdsdelingen ses ift. de nationale videns- og erhvervsklynger. Afslutningsvist
præsenterede hun en af de visioner, man for nuværende arbejder med i GHDK, om en etablering af en fremtidig fælles nordjysk infrastruktur
til co2 lagring og anvendelse, hvilket har stærke perspektiver ift. den grønne omstilling af Nordjylland.
Bestyrelsen drøftede dernæst de væsentligste pointer fra oplægget i samspil med Lene Espersen og kom bl.a. ind på følgende:
• Der kvitteres af flere bestyrelsesmedlemmer for et inspirerende oplæg, som illustrerer perspektiver og potentialerne ved GHDK
• Bestyrelsen vægter også højt, at de mange aktiviteter i GHDK omsættes til konkrete resultater og synlige projekter med erhvervsfokus
• Positivt, at GHDK har fokus på arbejdsdelingen med de nationale klynger, og arbejder for en styrket dialog og samarbejde
• Der er flere væsentlige udfordringer i Nordjylland, som man i fællesskab med fordel kan arbejde på, ift. den infrastruktur, der skal
understøtte den grønne omstilling, og behovet for at sikre investeringer til dette område. Det er f.eks. med hensyn til at sikre en bedre
fremtidig forsyningsinfrastruktur ift. elnettet. Her kan GHDK-platformen og samarbejdet forventeligt bruges som en fælles løftestang.
Formanden afrundede punktet med at kvittere for et godt oplæg, der bekræfter, at der i GHDK er fokus på at sikre en bredere og mere
balanceret regional forankring af indsatsen samt en klarere arbejdsdeling med de nationale klynger.

Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
• Træffer beslutning om udpegning af repræsentant til bestyrelsen for Green Hub Denmark
Sagsfremstilling
I forlængelse af bestyrelsens beslutning i juni 2020 om foreløbig medfinansiering af Green Hub Denmark og signalerne herfra om ønsket om
øget regionalisering har Green Hub Denmark stifterne taget initiativ til etableringen af en erhvervsdrivende fond. Ifølge vedtægternes §5.3
(bilag 3A) består bestyrelsen af 8 repræsentanter udpeget af de nævnte organisationer, herunder BRN samt op til 4 yderligere repræsentanter
ved selvsupplering i bestyrelsen.
Den aktuelle sammensætning af bestyrelsen fremgår af bilag 3B. I tilknytning hertil kan det oplyses, at Green Hub-bestyrelsen på kommende
møde udpeger den sidste (12.) bestyrelsespost via selvsupplering, og det forventes at blive en repræsentant fra Thy/Mors-området.
Med udgangspunkt i vedtægterne skal BRN udpege et bestyrelsesmedlem, som skal være ledelsesmedlem eller bestyrelsesmedlem i en
kommunalt ejet erhvervshavn, lufthavn eller kollektiv transportvirksomhed med hjemsted i Region Nordjylland. I henhold til §5.7 i
vedtægterne udpeger BRN repræsentanten frem til fondens 3. årsregnskabsmøde – dvs. april 2023, med mulighed for genvalg. Der er ikke
tale om politiske poster. Ud fra en erhvervspolitisk vinkel og med fokus på grøn omstilling foreslås der, at bestyrelsen udpeger:
• En ledelsesrepræsentant eller bestyrelsesmedlem fra en nordjysk erhvervshavn (Hirtshals eller Frederikshavn).
(Thy-Mors repræsenteres på anden vis i bestyrelsen).
På det operative niveau er der jf. orienteringen og drøftelserne på møde i juni 2020 etableret en bredere regional forankring, herunder med et
tæt samarbejde med Energibyen/Frederikshavn, Thisted Kommune og Hydrogen Valley/Mariagerfjord samt NBE m.fl.

Referat:
Bestyrelsen besluttede, at udpege Niels Arnold Lund, bestyrelsesformand for Skagen Havn som BRN-repræsentant til bestyrelsen for GHDK.
Dette skal medvirke til en øget regional forankring.

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
• drøfter og godkender udkast til Den Fælles Nordjyske Klimaambition,
• drøfter hvorledes, der kan opnås politisk ejerskab til Klimaambitionen i de nordjyske kommuner, samt
• anbefaler, at de nordjyske kommunalbestyrelser og regionsrådet tilslutter sig Den Fælles Nordjyske Klimaambition.
Sagsfremstilling
KKR Nordjylland og BRN-bestyrelsen besluttede den 7. februar 2020, at man vil udarbejde en fælles klimastrategi for de nordjyske
kommuner og regionen. Til at varetage dette arbejde blev der i april 2020 nedsat en arbejdsgruppe bestående af fire kommunaldirektører, to
tekniske direktører og den regionale udviklingsdirektør. Gruppen har i denne periode primært haft fokus på følgende:
• Afgrænsning af den fælles nordjyske klimaindsats, herunder kortlægning af eksisterende nordjyske samarbejder på området.
• Øget governance i den nordjyske klimaindsats for at sikre bedre sammenhæng og mindske overlap på klimaområdet.
• En klimastrategisk ambition for de nordjyske klimaindsatser, kaldet Den Fælles Nordjyske Klimaambition. Der har været fokus på at
sammentænke det strategiske arbejde med DK2020 – klimahandlingsplaner for de nordjyske kommuner.
Forslag til Den Fælles Nordjyske Klimaambition
Der foreligger nu et forslag til Den Fælles Nordjyske Klimaambition for de 11 kommuner og Region Nordjylland (bilag 4A), gældende for
perioden 2021-23. Forslaget har været sendt til de aktører/organisationer, der er nævnt i strategien med henblik på at indsamle og
indarbejde eventuelle kommentarer og inputs.
Direktionen har på møde den 22. januar 2021 behandlet Klimaambitionen og havde en række bemærkninger hertil. Bemærkningerne er
ligeledes indarbejdet i det udkast, som nu forelægger til politisk behandling.

Hovedformålet med Den Fælles Nordjyske Klimaambition er at binde de ambitiøse nordjyske klimaindsatser sammen og skabe en rød tråd
gennem indsatserne. Klimambitionen skal med andre ord skabe en ramme for den grønne omstilling i Nordjylland, så vi bevæger os i
samme retning, og så klimadagsordenen ryger til tops på den nordjyske politiske scene.
Da vi allerede har en række fælles, igangværende mål, indsatser og planer på det grønne område, skal vi i første omgang ikke nødvendigvis
opfinde nye fælles indsatser, men derimod mindske uhensigtsmæssig parallelaktivitet og løbende prioritere i indsatserne. Vi sammenbinder
således de klimaindsatser, vi allerede arbejder med, i en samlet nordjysk fortælling om det, vi gør sammen – og sikrer politisk og
administrativt ejerskab til dem.
Klimaambitionen tager afsæt i tre overordnede pejlemærker, der er udformet som statements. De er alle tre retningsgivende for de
fokusområder, som strategien er udmøntet i. Pejlemærkerne skal derfor betragtes som en overligger for de ambitiøse nordjyske mål, og
som rettesnor for både eksisterende og fremtidige regionale samarbejder:

• I Nordjylland vil vi sikre ressourcer til de kommende generationer
• I Nordjylland vil vi dyrke synergierne og skabe sammenhæng på tværs
• I Nordjylland vil vi gøre den grønne omstilling til en vækstdriver for nordjyske virksomheder
Med dette in mente er der identificeret og udvalgt fem strategiske fokusområder, som skal bidrage til at sikre, at vi sammen når de
ambitiøse mål i eksisterende og kommende indsatser i Nordjylland - og bidrager til at nå nationale og internationale målsætninger:
•
•
•
•
•

Vidensdeling og governance
DK2020 - klimahandlingsplaner
Mobilitet
Grøn Energi
Grøn Vækst

Samtlige fokusområder afspejler desuden alle de tre overordnede pejlemærker. Således bidrager de alle til at sikre ressourcer til kommende
generationer, dyrke sammenhængen på tværs og skabe grobund for grøn vækst i nordjyske virksomheder.
Ovenstående er uddybet i vedlagte udkast til klimaambition.
Videnspakken
Som led i at sikre størst mulig sammenhæng på området er der udarbejdet en videnspakke (bilag 4B), som kortlægger aftaler og strategier,
organisationer og netværk samt øvrige udvalgte indsatser på klimaområdet på europæisk, nationalt og regionalt niveau - og er en del af den
nordjyske indsats.
Videnspakken tydeliggør, at klimaområdet er præget af mange aktører med stor vilje til at igangsætte nye tiltag, som kan være med til at
løse nogle af klimaudfordringerne. Mange af aktørerne har desuden defineret konkrete og ambitiøse målsætninger for dette arbejde. Der
findes desuden en oversigt over relevante tematikker og mulige handlingsrum for kommuner og Region. I videnspakken er der som
udgangspunkt linket aktørernes mål, strategier og planer, så den får karakter af et opslagsværk.
Videnspakken har således til formål at sikre et veloplyst fundament for det fælles strategiske arbejde og er vedlagt som bilag til Den Fælles
Nordjyske Klimaambition.
Eksempler på mål og handlinger
Den Fælles Nordjyske Klimaambition skal være det regionale afsæt for at prioritere den grønne dagsorden i form af konkrete handlinger i
kommuner og region. Der er brug for forskellige handlinger for at nå de ambitiøse mål, der er sat indenfor eksisterende samarbejder og
netværk – i forhold til strategiens fokusområder. På næste side er nævnt et par eksempler.

Grøn Energi Nordjylland 2040

Green Hub Denmark

Masterplan - bæredygtig mobilitet

Målsætningsmæssigt har vi i Nordjylland med det fælles
initiativ Grøn Energi sat en høj ambition med udarbejdelse
af en fælles strategisk energiplan, der skal føre frem til at vi
i Nordjylland allerede i 2040 er selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Green Hub Denmark faciliterer grøn omstilling i
samarbejde med virksomheder, forsyningsselskaber,
uddannelsesinstitutioner, kommuner og borgere for at øge
vækst og beskæftigelse og samtidig være med at der
tiltrækkes grønne investeringer til Nordjylland.

Den fælles Masterplan for Bæredygtig Mobilitet har en
målsætning om at reducere udslip fra transporten til gavn
for både klima og miljø. I den tilhørende handlingsplan
anvendes en bred vifte af virkemidler for at nå i mål,
herunder handlinger der understøtter en grøn omstilling
og transportvaner, der skubbes i en mere bæredygtig
retning.

Denne ambitiøse målsætning kan kun opnås ved at
udnytte Nordjyllands styrkepositioner inden for energi i et
samspil mellem vidensinstitutioner, erhvervsliv og
erhvervsfremmeaktører, så der samtidig skabes vækst og
grønne arbejdspladser. Det er afgørende for en hurtig
omstilling, at borgerne og foreningerne i regionen deltager
i og tager ejerskab til den grønne omstilling.

Målet for Green Hub Denmark er at gøre Nordjylland til et
af verdens førende testcentre for grøn omstilling for
virksomheder og andre aktører, der har ambitioner om og
idéer til bæredygtige løsninger, som kan være
katalysatorer for erhvervsudviklingen i Nordjylland.

Som Danmarks grønne energiregion vil Nordjylland yde et
væsentlig bidrag til at reducere drivhusgasser og
understøtte nationale og internationale
klimamålsætninger.

Midlet er blandt andet Green Hub Denmarks Task Forces,
der samler interessenter med henblik på at samskabe
projekter og løsninger, der kan bidrage til at komme i mål
med regeringens 70% CO2 reduktionsmål. Som et
eksempel på et projekt kan nævnes ”På Brint Over
Fjorden”, hvor det i samarbejde med de enkelte
kommuner undersøges, hvordan flere af færgerne, der
sejler på Limfjorden, kan ombygges til at sejle på lokalt
produceret brint og derved omstilles til grønne drivmidler.

Blandt handlingsplanen muligheder findes en strategisk
indsats: ”Fremme af aktive transportformer og delt
transport”. Til denne strategiske indsats er knyttet en
handling, der hedder ”dør-til-dør-rejser”, som har til
formål at fremme kombinationsrejser: ”Det skal være
nemt at kombinere flere transportmidler for at kunne
konkurrere med privatbilen. Skiftet skal gøres enkelt og
fleksibelt”.
På den baggrund gennemfører Nordjyllands Trafikselskab,
Region Nordjylland, Nordjyske Jernbaner, Frederikshavn
og Hjørring Kommuner et samarbejde om at øge
passagergrundlaget i de Nordjyske tog yderligere ved at
skabe endnu bedre muligheder for at kombinere tog og
cykel. Dermed har projektet fokus på at forbedre
cykelparkeringsforholdende på de to
lokalbanestrækninger: Hirtshalsbanen og Skagensbanen
og støttes af Bygge- og Boligstyrelsen.

Den politiske behandling af Klimaambitionen
Den Fælles Klimaambition behandles på KKR-mødet den 5. feb. 2021 og på BRN-bestyrelsesmødet den 12. feb. 2021 med henblik på
godkendelse.
BRN har en koordinerende politisk rolle i forhold til arbejdet med DK2020, Grøn Energi samt bevillinger til Green Hub Denmark og andre
grønne initiativer med henblik på at sikre en bred forankring af indsatserne i hele regionen.
Efter den politiske behandling i KKR og BRN-bestyrelsen er planen, at Klimaambitionen udsendes til politisk behandling i de 11 kommuner
og Regionen.
Det foreslås, at bestyrelsen har en opmærksomhed på, hvorledes der kan opnås politisk ejerskab til Klimaambitionen i de nordjyske
kommuner og Region Nordjylland.
Referat
Bestyrelsen gav fuld opbakning til og godkendte Den Fælles Nordjyske Klimaambition. Bestyrelsen anbefaler derfor, at de nordjyske
kommunalbestyrelser og regionsrådet tilslutter sig klimaambitionen.
I drøftelsen lagde bestyrelsen vægt på betydningen af at skabe lokalt ejerskab i kommuner og region. Der var desuden enighed om, at for at
opnå politisk ejerskab til Klimaambitionen er det afgørende, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer påtager sig ansvaret i forhold til at få
drøftet og videreformidlet hensigten med Klimaambitionen i egen kommune.

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen (som politisk styregruppe for DK 2020)
• Drøfter status på DK2020 og tager denne til orientering.
Sagsfremstilling
I den godkendte nordjyske samarbejdsaftale er det aftalt, at samarbejdet omkring DK2020-klimahandlingsplaner organiseres i et fælles
projektsekretariat i tilknytning til BRN-sekretariatet med en understøttende politisk og administrativ styregruppe via henholdsvis BRN´s
bestyrelse og BRN-direktionen. Bestyrelsen er således politisk styregruppe og skal sikre den politiske forankring blandt kommunerne og
regionen, og betjenes af projektsekretariatet/BRN-sekretariatet.
På dagens møde gives en status på opstartsaktiviteter, budget samt opmærksomhedspunkter i forhold til koordinering af indsatser:
1) Status på opstart og opstartsaktiviteter:

• Internt i DK2020-sekretariatet er der forberedt fælles tilgang til arbejdet i de nordjyske kommuner, herunder omkring CAPF-struktur
og tilgang, lokal organisering og inddragelse, muligheder for virkemiddelkataloger, m.v.
• Sekretariatet har afholdt erfaringsopsamlingsmøder med de to nordjyske pilotkommuner
• Sekretariatet har indgået aftale om ekstern konsulentbistand til baseline og scenarieberegninger med leverance i marts
Der søges mest mulig medfinansiering fra national DK2020-pulje.
• Der afholdes fælles regionalt intro-opstartsmøde i Nordjylland med deltagelse fra alle kommuner den 15. januar 2021
• Der afholdes efterfølgende fælles møde for de 3 kommuner i runde 1: Hjørring, Vesthimmerland og Aalborg.
• Der er afholdt bilateralt opstartsmøde med Hjørring Kommune, mens de to øvrige kommuner afventer ansættelse af projektleder.
2) Budget og økonomi
Der er med udgangspunkt i aftalen mellem KKR, Region Nordjylland og BRN udarbejdet et selvstændigt budget for DK2020-sekretariatet
under BRN jf. bilag 4A. De kommunale bidrag for 2021 forventes faktureret i februar 2021.
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3) Opmærksomhedspunkter i forhold til koordinering med øvrige igangværende indsatser
I forbindelse med opstart af DK2020 tilkendegav bl.a. Direktionen, at der er ønske om og behov for at sikre en god koordinering og
sammenhæng med øvrige initiativer, herunder Grøn Energi. Også i oplægget til fælles nordjysk klimastrategi peges der på (Vidensdeling og
Governance) et stort potentiale i at fremme endnu mere sammenhæng og koordinering mellem indsatserne for klima og grøn omstilling samt
at mindske overlap imellem disse.
4) Opmærksomhedspunkter i forhold til tidsplan for runde 1 og runde 2-kommunerne
Sekretariatet vurderer, at det kan blive vanskeligt for kommunerne i runde 1 at nå i mål med færdiggørelse og godkendelse af deres
klimahandlingsplaner til tiden. Behov for at den enkelte kommune afklarer den interne og eksterne forankring. Kommunalvalget med
nykonstituering af udvalg m.v. kan også spille ind. Sekretariatet er i dialog med Concito om mulighederne for også at fremrykke
igangsætningen af runde 2-kommunerne og i højere grad se de 2 kommunerunder og tidsplanen under ét.
5) Opmærksomhedspunkt vedrørende CONCITO´s og C40 byernes krav til Klimahandlingsplan
Sekretariatet opsamling af erfaringer fra pilotkommuner har gjort det meget tydeligt, at der stilles store krav til godkendelse af kommunernes
Klimahandlingsplan. Derfor foreslår sekretariatet, at der i kommunernes ledelser sikres stærk tværgående ledelseskompetence og tilslutning,
idet målet må være at alle igangværende og kommende Klimahandlingsplaner opnår godkendelse af formkravene hos CONCITO og C40
byerne.
6) Opmærksomhedspunkt vedrørende Klimaplanens afdækning af kommunen som helhed
Der bør allerede fra arbejdets start være fokus på at Klimaplanarbejdet forudsætter markant inddragelse af eksterne parter som
erhvervssektorer, herunder landbrug m.fl. som væsentlige parter i såvel planudarbejdelse som efterfølgende implementering.
Referat
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
• Drøfter status på interessevaretagelse vedrørende 1) kommende statslige infrastrukturforhandlinger, 2) fordelingen af de statslige
forskningsmidler til universiteterne, samt 3) høringssvar i f.t. lovforslag om naturnationalparker.
Sagsfremstilling
På mødet er der denne gang oplæg vedrørende: 1) kommende statslige infrastrukturforhandlinger, 2) fordelingen af de statslige
forskningsmidler til universiteterne, samt 3) høringssvar i f.t. lovforslag om naturnationalparker.

1) Infrastruktur
Tilgængeligheden af velfungerende infrastruktur i hele Nordjylland og koblingen til det øvrige Danmark er afgørende for, at regionen er et
attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i. Konsekvenserne af de nuværende trafikale flaskehalse giver udfordringer i forhold til
beskæftigelse, bosætning, regional udvikling samt vækst og balance i forhold i hele Danmark.
Det forventes, at regeringen her i 1. kvartal 2021 indkalder til forhandlinger om en ny statslig investeringsplan for de kommende års
infrastrukturinvesteringer. BRN arbejder for at fremme styrket koordinering og interessevaretagelse på tværs af en række regionale aktører
og interessenter, blandt andet med afsæt i den fælles nordjyske mobilitetsstrategi og BRN´s hovedprioriteringer. Det forventes, at den
opdaterede VVM-undersøgelse for den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm offentliggøres af Vejdirektoratet i uge 6.
Der gives en status for arbejdet med hovedprioriteterne, herunder:
• Aktuelt om status for hovedprioriteterne
• Koordinering og materialer (bilag 6A – eftersendes. Bilaget er lukket og vil kun være tilgængeligt via First Agenda)
• Interessevaretagelse
• Forventningerne til infrastrukturforhandlinger på Christiansborg

2) Interessevaretagelse vedrørende fordelingen af de statslige forskningsmidler til universiteterne/Aalborg Universitet
På mødet den 20. november 2020 blev der givet opbakning til at arbejde videre med forslag om nordjysk interessevaretagelse i forhold til de
kommende forhandlinger på Christiansborg om fordelingen af de statslige basisforskningsmidler. Den seneste politiske aftale om
fordelingsmodellen udløb i 2017, og det forventes, at uddannelses- og forskningsministeren i løbet af nogle måneder indkalder til
forhandlinger om ny model. Som optakt hertil er der udarbejdet et indlæg fra BRN´s formandskab til afsendelse medio februar måned (bilag
6B - lukket).
Udgangspunktet for henvendelsen er, at fordelingen af midlerne til forskningsbaseret uddannelse er ulige fordelt og begunstiger de ældre
universiteter. Dette indebærer, at f.eks. AAU ikke har de samme muligheder for strategiske forskningsprojekter, som samfundet efterspørger
på bl.a. det grønne område. En mere rimelig og fornuftig fordelingsmodel fremover vil kunne gøre en stor forskel for universitetet og
regionen.
3) Naturnationalparker – fælles nordjysk høringssvar
I sommeren 2019 sendte BRN en opfordring til den nye regering, hvor de nordjyske kommuner i fællesskab gjorde opmærksom på, at
Nordjylland i samarbejdet med landbruget er klar til at arbejde med storskala-projekter til gavn for biodiversitet, landbrug, klima og miljø.
Siden 2019 har kommunerne samarbejdet omkring visionen ”Naturen på tværs af Nordjylland” om at udlægge og samle store
sammenhængende naturområder på tværs af Nordjylland. Det seneste resultat af dette samarbejde er et notat fra Århus Universitet, DCE,
som har analyseret data for det samlede Nordjylland og peger på oplagte områder, hvor vi kan arbejde for en større og vildere natur.
Miljøministeriet har i januar 2021 sendt et lovforslag om naturnationalparker i offentlig høring frem til den 12. februar 2021, og det forventes
at blive fremsat i Folketinget i foråret 2021. Lovforslaget lægger op til at begrænse placeringen af parkerne til statslige arealer, og først senere
muliggøre etablering af naturnationalparker på frivillig basis på kommunale og private arealer. Via kommunernes natur/miljøchefer er der
udarbejdet et høringssvar, der blandt andet understreger behovet for at involvere kommunale arealer. Samtidig understreger høringssvaret,
at naturnationalparker vil være en løftestang for den nordjyske vision og etablering af store sammenhængende naturområder.
Der er vedlagt høringssvar (bilag 6C - lukket) fra BRN´s formandskab som fælles nordjysk høringssvar. Deadline for indsendelse er 12. februar
2021.

4) Status på øvrig interessevaretagelse
Til orientering er der fortsat fokus på nordjysk interessevaretagelses ift. DEB (bl.a. også i f.t. det positive udfald på tillægsbevilling til
vækstpilotordningen), Fonden for retfærdig omstilling (FRO). Til kommende møderunde i direktionen lægges der op til en dialog med
EnergiNet om strategiske nordjyske behov i fremtidens energiinfrastruktur.
Referat
Infrastruktur
Bestyrelsen anerkendte oplægget om den fælles interessevaretagelse samt prioriteringer forud for Folketingets infrastrukturforhandlinger.
Forskningsmidler – AAU
Bestyrelsen godkendte forslag til interessevaretagelse i forhold til øget geografisk balance i fordelingen af basisforskningsmidler. Bestyrelsen
gav i den forbindelse til kende, at der var behov for fair konkurrence og større fokus på, hvilke styrker universiteterne besidder og bidrager
med til samfundet i en fremtidig model.
Naturnationalparker
Bestyrelsen godkendte indstilling om fælles høringssvar ifm. Miljøministeriets høring om af lovforslag om etablering af naturnationalparker.

Bestyrelsen understregede, at der er behov for at vægte både biodiversitet og rekreative formål, m.v. i evt. kommende naturnationalparker i
Nordjylland. Det blev besluttet yderligere at understrege de sundhedsmæssige fordele ved rekreativt brug af naturen. Høringssvaret tilrettes
i overensstemmelse med drøftelserne på mødet. Det fremsendte høringssvar er uploadet som revideret bilag 6C.
Bestyrelsen påpegede desuden, at landbrug samt evt. minkfarme i dvale med fordel kan tænkes ind i denne proces, fremfor kun at fokusere
på udnyttelsen af statslige arealer, jf. BRN’s arbejde for multifunktionel jordfordeling (Naturen på tværs) og i den forbindelse ambitioner om
udtagning af lavbundsjorde til gavn for klima og rekreative formål.
Øvrig status på interessevaretagelse blev taget til orientering.

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
• Tager den beskrevne status for kommunernes og regionens indsatser på STEM-området til efterretning,
• Godkender, at BRN’s videre arbejde på STEM-området sker i regi af Den Nordjyske Teknologipagt med fokus på at styrke koordinering og
vidensdeling på tværs af relevante aktører og samarbejdspartnere, herunder på tværs af kommuner og Region.
Sagsfremstilling
Jf. BRN’s årshjul er der aftalt en opfølgning på det dialogmøde Bestyrelsen havde sidste år (februar 2020) med uddannelsesrepræsentanter om
temaet ”STEM-kompetencer til fremtiden”. Formålet med opfølgningen er overordnet at:
• belyse hvordan de nordjyske kommuner bredt set arbejder med tiltag på STEM-området i dag, herunder kommunernes bidrag til
ambitionerne i Den Nordjyske Teknologipagt
• belyse de tværkommunale foras vurdering af kommunernes aktuelle STEM-indsatser og evt. behov for yderligere tiltag på området
• danne grundlag for en overordnet drøftelse af BRN’s fokus ift. at imødekomme det fremtidige behov for STEM-kompetencer, herunder
hvordan kommunerne kan kobles tættere til arbejdet i Region Nordjylland og ambitionerne i Den Nordjyske Teknologipagt
Der er udarbejdet flg. baggrundsmaterialer til drøftelsen – de væsentligste pointer opsummeret på følgende sider:
1) Status på Den Nordjyske Teknologipagt, Region Nordjyllands og Regionsrådets arbejde hermed (bilag 7A)
2) En udforskning af nordjyske kommuners arbejde med at fremme STEM (bilag 7B)
3) Bemærkninger fra Børn- og Unge-Direktørerne samt kredsen af nordjyske skolechefer (bilag 7C)
De indsamlede baggrundsmaterialer indikerer overordnet, at:
• der er et stort fokus på STEM-dagsordenen og mange STEM-relaterede tiltag i de nordjyske kommuner på skoleområdet, og at dette
udmøntes meget forskelligt fra kommune til kommune
• samtlige kommuner arbejder med tiltag (strategisk el. operationelt), der på støtter op om ambitionerne i Den Nordjyske Teknologipagt
• der kan være potentiale i nye praksisnære/operationelle indsatser målrettet lærerne, men at der allerede er flere større projekter på vej
• der efterspørges mere koordinering ml. relevante aktører, særligt ift. kommende projekter/tiltag, og vidensdeling på området
• Region Nordjyllands arbejde og organisering på STEM-området medvirker positivt til at bringe de relevante aktører sammen og styrke
koordinering, vidensdeling mv. Hensigtsmæssigt, at det videre arbejde tager afsæt i denne organisering. Der er potentiale i at styrke den
kommunale kobling hertil yderligere. Her positivt, at der nu er udpeget endnu en kommunal repræsentant til STEM i Nord, så skolechef18
kredsens er repræsenteret på flere niveauer.

Baggrund
BRN-Bestyrelsen havde i februar 2020 et fælles dialogmøde med repræsentanter fra uddannelsesområdet om Nordjylland som STEM-region
og fremtidig efterspørgsel på STEM-kompetencer. Der var på mødet enighed om, at det overordnet er vigtigt med en fælles og koordineret
indsats i hele fødekæden for at fremme opbygningen af STEM kompetencer og sikre den nødvendige fremtidige arbejdskraft. Derfor var der
fra bestyrelsens side ønske om, at der arbejdes videre med dette tema i regi af Region Nordjyllands ”STEM i Nord” -sekretariat (hvor mange
af samarbejdspartnerne også er repræsenteret) – og at bestyrelsen får en opfølgning herpå.
På de efterfølgende møder i maj-juni blev det desuden aftalt, at opfølgningen bør tage afsæt i, hvordan ambitionerne i den Nordjyske
Teknologipagt og det igangværende STEM-arbejde i Region Nordjylland kan kobles tættere til det kommunale/lokale niveau og dermed til
fødekæden for fremtidig arbejdskraft. Bestyrelsen lagde i den sammenhæng vægt på at få perspektiver med fra fagligt relevante
tværkommunale fora med som input og baggrundsmateriale til opfølgningen.
Status og opfølgning – væsentligste pointer

1)

Status på Den Nordjyske Teknologipagt, Region Nordjylland og Regionsrådets arbejde hermed (bilag 7A)
Region Nordjylland og Regionsrådet har i hele 2020 haft særligt fokus på STEM-dagsordenen og arbejdet med afsæt i Den Nordjyske
Teknologipagt, der med strategiske målsætninger og fire indsatsområder bl.a. skal medvirke til, at virksomheder har adgang til
medarbejdere med STEM-kompetencer i fremtiden. Som en del af arbejdet er der bl.a.:
•
•
•

afsat en pulje til at understøtte STEM initiativer, der har til formål, at flere unge interesserer sig for, uddanner sig inden for eller i
deres arbejde anvender STEM
godkendt og tildelt støtte til igangsættelse af foreløbigt 9 STEM-initiativer og projekter, der understøtter teknologipagtens formål
nedsat en administrativ styregruppe med en bred repræsentation, der følger implementering af teknologipagten. Skole- og
dagtilbudschef i Vesthimmerlands Kommune, Anders Norup, deltager heri på vegne af kommunerne og skolechefkredsen
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•
•
2)

etableret en rådgivende og koordinerende gruppe med navnet STEM i Nord, der består af repræsentanter fra bl.a. de nordjyske
uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt arbejdsmarkedskontor. Gruppen skal være et forum, hvor der kan vidensdeles,
skabes netværk, synergi og projektudvikle med ”STEM” som det overordnede fokusområde.
koordineret og planlagt afholdelse af Nordjysk Uddannelseskonference med hovedtema om ”STEM-kompetencer til en forandret
verden” d. 12. november. Konferencen blev imidlertid aflyst grundet corona.

Udforskning af kommunernes arbejde med at fremme STEM , herunder kommunernes samarbejde med Astra (bilag 7B)
For at belyse hvordan de nordjyske kommuner bredt set arbejder med tiltag på STEM-området i dag, er der indhentet eksempler fra
kommunerne på eksisterende strategier, mål og tiltag på skoleområdet, som understøtter, at flere børn og unge på sigt kommer til at
interessere sig for STEM-fag, påbegynder en STEM-uddannelse og kommer til at arbejde med STEM-kompetencer i praksis.
Kommunernes besvarelser kan ses opsummeret i layoutet version i bilag 7B. Overordnet kan det dog fremhæves fra eksemplerne at:
•
•
•

•
•

der er et stort fokus på STEM-dagsordenen og mange STEM-relaterede tiltag i gang i de nordjyske kommuner på skoleområdet, og
at dette udmøntes meget forskelligt fra kommune til kommune
i mange kommuner kommer fokus på STEM-dagsordenen til udtryk som en del af andre strategier som f.eks. ungestrategi,
matematikpolitik, plan for implementering af teknologiforståelse eller skole-uddannelsespolitik fremfor i en særskilt eller særligt
dedikeret STEM- eller naturfagsstrategi
samtlige kommuner arbejder med tiltag (strategisk el. operationelt), der på støtter op om ambitionerne i Den Nordjyske
Teknologipagt og overordnet med et bredt fokus på tværs af indsatsområderne
Kommunerne og skolerne samarbejder og vidensdeler både med lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner, med andre
kommuner, og deltager i større tiltag, events og projekter finansieret af f.eks. centrale fonde
mange kommuner samarbejder desuden med det nationale naturfagscenter, Astra, om strategisk udvikling af
naturfagsundervisningen samt koordinering, videndeling og kompetenceudvikling på området. Eksempelvis er 8 ud af 11 kommuner i
Nordjylland pt. med i Astras naturfagsnetværk for kommunale naturfagskoordinatorer
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3)

Bemærkninger fra Børn- og Unge-Direktørerne samt kredsen af nordjyske skolechefer (bilag 7C)
Børn- og Ungedirektørerne gav i august 2020 input til den planlagte uddannelseskonference og vendte i den forbindelse også
opfølgningen til BRNs bestyrelse. Direktørerne fremhævede, at der allerede foregår rigtigt meget STEM-relateret i kommunerne, også
i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Der mangler måske bedre kendskab til de mange kommunale tiltag, indsatser, mv. blandt de
øvrige parter på området. Herudover var der ønske om, at skolecheferne drøfter temaet og at input herfra indgår i opfølgningen.
De nordjyske skolechefer drøftede STEM-temaet på møde d. 11. december 2020 og havde opsummeret følgende bemærkninger:
• Bekræfter, at der er stort kommunalt fokus på STEM-dagsordenen, som udmøntes i forskelligartede tiltag, både på strategisk og
operationelt niveau i de enkelte kommuner. Opmærksomhed på, at STEM-dagsordenen blot er en blandt flere vigtige dagsordner,
som skal løftes i folkeskolen
• Der er mange aktører, som interesserer sig for STEM-dagsordenen og som henvender sig om muligt samarbejde med kommunerne.
Det vil være hensigtsmæssigt og vurderes at være behov for en øget koordinering og videndeling på området og ift. tiltag
• Der kan være grundlag for at skabe et stærkere fælles nordjysk afsæt på området - med tiltag man kan være fælles om, men det
understreges at det i så fald bør være meget operationelt. Det bør desuden være frivilligt/op til den enkelte kommune at vælge om
man vil kobles på eventuelle fælles nordjyske tiltag.
• Såfremt man ønsker at arbejde med området, vurderes der at være potentiale i at arbejde med tiltag målrettet lærerne - som
fokuserer på og har indhold, der giver mening for lærerne og som hurtigt og nemt kan anvendes i undervisningen
• Det påpeges, at der bør koordineres med det kommende projekt ”LabSTEM Nord” med AAU som lead, som vurderes at skabe et
godt videnfundament om best-practise og behov samt imødekomme det efterspurgte om tiltag målrettet lærerne
• Generelt påpeges det, at BRN kan medvirke til at omsætte ambitionerne i Den Nordjyske Teknologipagt til lokal virkelighed ved at
gøre opmærksomhed på det operationelle og forbindelsen ud til folkeskolen i eksisterende og kommende nordjyske tiltag
• Opbakning til at øge den kommunale repræsentation i den koordinerende gruppe STEM i Nord, så kommunerne og skolecheferne
også her kan kobles tættere til Den Nordjyske Teknologipagt. Der blev udpeget en repræsentant fra Aalborg Kommune.
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Flere væsentlige STEM- initiativer på vej
Det er værd at bemærke, at der er flere STEM-initiativer på vej, som vurderes at imødekomme meget af det efterspurgte fra Bestyrelsens
dialogmøde med uddannelsesrepræsentanter sidste år, pointerne fra de nordjyske skolechefer og som taler ind i teknologipagten.
Her et par fremhævede eksempler:
• ”LabSTEM Nord” (2021-2024, lead AAU) indeholder bl.a. en forundersøgelse, der kortlægger nuværende forhold og best practices i den
nordjyske STEM-undervisning. På baggrund af forundersøgelsen udvikles en fælles STEM-didaktik, der udvikles og gennemføres STEMundervisningsforløb og opbygge lærefællesskab og netværk omkring dette. Der arbejdes vertikalt i uddannelseskæden, udvikles og
gennemføres forløb for både folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Aktiviteterne skal føre til, at lærerne opnår
et kompetenceløft i forhold til at integrere problem-baseret STEM-didaktik i undervisningen, og at eleverne oplever en mere
sammenhængende og meningsfuld STEM-undervisning. Støttet af Den Nordjyske Teknologipagt.
• ”Fremme børns interesser for STEM” - STEM-indsats for pædagoger og lærere i indskolingen (arbejdstitel, lead UCN).
Forundersøgelsen (start medio 2021/2022) og det efterfølgende projekt vil omhandle opkvalificering af STEM-kompetencer på tværs af
pædagoger og lærer. UCN vil bidrage til, at børns interesser for STEM dyrkes og udvikles yderligere gennem deres opvækst, skolegang og
fritidsliv. Målgrupperne vil være kommende pædagoger, kommende lærere dagtilbuddene, indskolingen (lærere og pædagoger) og
fritidsområdet.

• ”UdviklingsRum 2021-22”: Astra – det nationale naturfagscenter - har i januar inviteret alle kommuner i Danmark til at deltage i
"UdviklingsRum 2021-22”, der omhandler strategisk udvikling af naturfagsområdet. Konkret tilbydes der en ramme for opbygning af den
enkelte kommunens egen kapacitet til løbende udvikling af naturfagsområdet. Formen vil være en vekselvirkning mellem fælles møder,
sparring med andre kommuner samt kommunens egne interne processer. I Nordjylland er allerede Vesthimmerlands, Jammerbugt og
Aalborg Kommune tilmeldt.
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Referat
Bestyrelsen tager den beskrevne status for kommunernes og regionens indsatser på STEM-området til efterretning. Det bemærkes til status,
at det er positivt med en bekræftelse på, at der er stort fokus på STEM-dagsordenen og mange STEM-relaterede tiltag i gang i både
kommuner, region og andre aktører.
Det godkendes, at BRN’s videre arbejde på STEM-området sker i regi af Den Nordjyske Teknologipagt med fokus på at styrke koordinering og
vidensdeling på tværs af relevante aktører og samarbejdspartnere, herunder på tværs af kommuner og Region.
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Direktionen indstiller, at Bestyrelsen:
• Tager økonomistatus til efterretning, herunder overblik over kommende mulige disponeringer og aktuel indstilling om medfinansiering
til vækstpilotordningen i tilknytning til Vækst via Viden
• Tager til efterretning af der til en kommende møderunde forventes at foreligge oplæg fra direktionen om BRN fremtidige engagement
i og medfinansiering af relevante klyngeaktiviteter samt større initiativer som Green Hub Denmark, NBE m.fl., og set i lyset af BRN´s
satsning på Klima og grøn omstilling samt behovet for øget regional forankring m.m.
Sagsfremstilling
Status på BRN’s økonomi er et fast punkt. Det summariske overblik vises nedenfor samt i bilag 8A. Det samlede detaljerede økonomioverblik fremgår af bilag 8B og bilag 8C. Til dagens møde foreligger indstilling om bevilling til medfinansiering af vækstpilotordning.
Beløb i hele kroner
FÆLLES MIDLER - årligt - INKL: interessevaretagelse
Overførte midler fra foregående år
Disponeringer aktuelt - kommunalt finansieret (klynger samt turisme)
Disponeringer aktuelt - kommunalt og regionalt finansieret (kval. arb.+ interessev. mv.)
Disponeringer aktuelt - regionalt finansieret
Disponible midler - efter bevilling og før nye dispositioner/reservationer

2020

2021

2022

6.489.296 kr.
1.298.238 kr.
3.146.027 kr.
1.121.125 kr.
1.075.000 kr.
2.445.382 kr.

6.489.296 kr.

6.489.296 kr.

3.050.000 kr.
700.000 kr.
1.225.000 kr.
1.514.296 kr.

150.000 kr.
800.000 kr.
5.539.296 kr.

2.445.382 kr.

1.514.296 kr.
645.000 kr.
1.500.000 kr.
650.000 kr.
?
500.000 kr.
-1.780.704 kr.
664.678 kr.

5.539.296 kr.
215.000 kr.
2.000.000 kr.
1.300.000 kr.
?
?
?
?
500.000 kr.
1.524.296 kr.
2.188.974 kr.

2021

2022

-1.670.448 kr.
-110.256 kr.
-1.780.704 kr.

504.552 kr.
1.019.744 kr.
1.524.296 kr.

Mulige disponeringsforslag og reservationer:
Disponible midler - efter bevilling og før nye dispositioner/reservationer
SEP NORD Fase 3 (2021-22)
Særlige nordjyske klyngeindsatser 2021 > ?? (afklares i 2. halvår 2020) - reservation
Green Hub Denmark - kommunal finansiering - eventuel videreførelse ??
International House (initiativet har BRN-bevilling til og med 2021 på 200.000 kr. årligt)
NBE (initiativet har BRN-bevilling til og med 2021 på 900.000 kr. årligt)
Anvendelse af turismemidler fra 2022 og frem (4 kr. pr. indbygger i kommunerne)
OBS: Ramme til interessevaretagelse samt råderum til bestyrelsen
Vækst via Viden - medfinansiering til ansøgning til DEB om vækstpilotordning 2021-22
Disponible fælles midler (ikke akkumuleret) afhængig af prioriteringer
Disponible fælles midler INKL. Interessevaretagelse - AKKUMULERET

2.445.382 kr.
2.445.382 kr.

Specifikation af disponible midler
Overført fra foregående år 2019
Disponible midler kommunerne
Disponible midler regionen
I alt disponible midler - ikke akkumuleret

2020
1.298.238 kr.
422.963 kr.
724.182 kr.
2.445.382 kr.

?

Behandling og noter

Reservation - prioriteres evt. i 2021
Afklares - 1. halvår 2021
Afklares i 2021
Afklares i 2021
Afklares i 2021
Behov for råderum
Prioritering til VVV - Vækstpilot
Positiv "bundlinje" inkl. overførsel

Indstilling vedr. bevilling til medfinansiering af vækstpilotordningen i Vækst via Viden 2.0 – projekt i samarbejde med DEB
Jf. selvstændi9t punkt på dagsordenen skal der tages stilling til medfinansiering af en fortsættelse af vækstpilotordningen i VVV i 2021 og
2022. DEB gav i efteråret 2020 afslag på en ansøgning til et landsdækkende projekt (videreførelse af VVV 1.0), men der er via drøftelser mellem
Erhvervsstyrelsen og EHNJ samt BRN nu givet tilsagn fra DEB på mødet den 3. februar 2021 tager om en tillægsbevilling, så vækstpilotordningen kan videreføres i Nordjylland med 50 forløb pr. år i 2021 og 2022. Oplægget er, at egenfinansieringen skal tilvejebringes gennem
medfinansiering fra BRN på maximalt 500.000 kr. årligt i 2021 og 2022.
Økonomiske opmærksomhedspunkter
I forhold til seneste status i bestyrelsen er der ikke større ændringer i disponeringerne og den økonomiske status (bortset fra forøgelsen af
råderummet med 0,9 mio. kr. som følge af 2020-bevilling til HOE ikke udbetales). De væsentligste opmærksomhedspunkter er fortsat:
1) Begrænset økonomisk råderum i 2021 – samt disponering heraf:
o Indstilling om anvendelse af 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til medfinansiering af vækstpilotordning i tilknytning til VVV 2.0
o Reservationer på i alt 2,8 mio. kr. til SEP NORD fase 3, Klynger og Green Hub 2 – prioriteringen drøftes på næste møderunde
o Realiseres ovenstående giver dette et akkumuleret råderum 665.000 kr. i 2021 i kraft af overførte midler fra 2020
o Mulighed for større råderum i det omfang at reservationerne sættes på stand-by
2) Rammerne i 2022 – udsigt og muligheder
o Også i 2022 begrænset råderum, såfremt de nævnte reservationer realiseres
o I løbet af 2021 skal der tages stilling til udløb og afslutning af bevillinger/ alternativt nye bevillinger til International House samt NBE
o I forbindelse med Budget/Handlingsplan 2022 skal det afklares det fremtidige budget for så vidt angår de hidtidige øremærkede
turismemidler (4 kr. pr. indbygger fra kommunerne).
3) Opgørelse og fordeling af råderum på kommunal henholdsvis regional ramme
o Jf. begrænsningerne i erhvervsfremmelovgivningen i forhold til regional medfinansiering af erhvervsfremmeinitiativer er der i
foranstående oversigt samt bilag 8C tilføjet en opgørelse af fordelingen på det akkumulerede råderum for henholdsvis kommunerne
og regionen. Opgørelsen illustrerer det begrænsede råderum for begge parter.

Prioriteringsproces med fokus på klynger og grønne initiativer
Med udgangspunkt i foranstående økonomiske opmærksomhedspunkter samt behovet for prioritering af det fremtidige engagement i og
medfinansiering af relevante klyngeaktiviteter og større initiativer som Green Hub Denmark, NBE m.fl. har direktionen besluttet, at
dagsordensætte dette på næste møderunde. Der vurderes, at være behov for en bredere drøftelse af de fremtidige perspektiver for
initiativerne. Dette skal også ses i lyset af BRN´s satsning på Klima og grøn omstilling samt behovet for øget regional forankring, governance,
snitflader (herunder arbejdsdelingen mellem initiativerne og EHNJ, de nye nationale klynger m.fl.).
Det er usikkert, om der kan foreligge et samlet beslutningsgrundlag for en endelige afklaring i marts-april, idet Sekretariatsledelsen bl.a.
peger på, at også 2021 med stor sandsynlighed bliver et overgangsår for de nationale klynger, hvorved det fortsat er uafklaret hvilke ydelser
de nordjyske virksomheder vil få fra klyngerne. Uagtet dette vil der være en økonomisk prioriteringsudfordring, særligt hvis den reserverede
økonomiske ramme ikke kan holdes. Direktionen vil i næste møderunde drøfte status på initiativerne og lægge op til en samlet prioritering af
midler til klyngerne samt de grønne initiativer. Det forventes, at direktionen indstiller til bestyrelsens prioritering til mødet i april måned eller
på efterfølgende bestyrelsesmøde i juni.

Referat
Bestyrelsen tager økonomistatus til efterretning. Ulla Astman bemærkede til økonomistatus, at Region Nordjylland ventes at prioritere
regionens disponible midler til medfinansiering af den nationale klynge på sundhedsområdet, Life Science Cluster Denmark.
Bestyrelsen tager derudover til efterretning, at der til en af de to kommende møderunder forventes at foreligge oplæg fra direktionen om
BRN’s fremtidige engagement i og medfinansiering af relevante klyngeaktiviteter samt større initiativer som Green Hub Denmark, NBE m.fl.,
og set i lyset af BRN’s satsning på Klima og grøn omstilling samt behovet for øget regional forankring m.m. Formanden bemærkede hertil, at
det i oplægget vil være væsentligt med et bredt afsæt i områderne i erhvervsfremmestrategien og med udgangspunkt i en prioritering, der
kan skabe mest værdi for BRN-midlerne samlet set.

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
• bevilger en ramme på maksimalt 500.000 kr. årligt i 2021 og 2022 i medfinansiering til fortsættelse af vækstpilotordningen
Sagsfremstilling
Siden BRN-Bestyrelsens godkendelse og igangsættelse af Vækst via Viden 2.0. ultimo 2019, har den brede kreds af samarbejdspartnere bag
VVV arbejdet for at sikre nationale midler fra f.eks. DEB til fortsættelse af den Nordjyske Vækstpilotordning (NVP), hvor nordjyske SMV
kan få medfinansieret dele af lønomkostningen (max. 12.500 pr. mdr. i 4 mdr.), når der ansættes højtuddannede profiler til udviklingsopgaver,
hvor værdien og udbyttet er ukendt. For BRN er VVV et af de helt centrale initiativer med afgørende betydning for hele regionen.
Senest har DEB i efteråret 2020 givet afslag på en ansøgning til et landsdækkende projekt, men der blev, på baggrund af en bred
interessevaretagelsesindsats og via drøftelser mellem Erhvervsstyrelsen og EHNJ samt BRN, skabt mulighed for, at DEB på mødet den 3.
februar 2021 kunne tage stilling til et forslag om en tillægsbevilling, så vækstpilotordningen kan videreføres i Nordjylland med et sted
mellem 35-50 forløb pr. år i 2021 og 2022. Rent teknisk er der tale om en forlængelse af og tillæg til den af DEB tidligere godkendte ramme fra
VVV1.0 med udløb ultimo 2020, men med NVP, som eneste aktivitet. Løsningen med en tillægsbevilling er den mest attraktive, set med
nordjyske øjne, af de muligheder, der hidtil har været i spil, idet vækstpilotforløbene afgrænses geografisk til Nordjylland til realisering af
udviklingsopgaver i nordjyske virksomheder. Det samlede indhold i det, der blev behandlet på DEB-mødet d. 3. februar, er kort opridset i
vedhæftede idébeskrivelse jf. bilag 9A.
Der blev på mødet d. 3. februar sikret en medfinansiering fra DEB via decentrale erhvervsfremmemidler på 5 mio. kr. Oplægget er, at dette
suppleres af en egenfinansiering fra BRN på et sted ml. 375.00- 500.000 kr. årligt i 2021 og 2022, samt 713.998 kr. - 980.000 kr. over de to år
fra Erhvervshus Nordjylland og den resterende finansiering fra virksomhederne (den anden halvdel af lønomkostningerne til ansættelse af
Vækstpiloterne). Da det endelige beløb i egenfinansiering fra BRN vil afhænge af det endelige antal af Vækstpilot-forløb, der kan tilbydes, og
videre dialog med Erhvervshus Nordjylland, foreslår BRN-Sekretariatet, at der bevilges en ramme på op til 500.000 kr. årligt i 2021 og 2022,
som kan benyttes til formålet.

Kort om Vækst via Viden 2.0. og effekterne af Nordjysk Vækstpilotordning (NVP)
VVV2.0. har overordnet til formål, at nordjyske virksomheder, uanset deres geografiske placering, sikres vækst og udviklingsmuligheder via
tilførsel af højtuddannet arbejdskraft. I indsatsen benyttes en række matchredskaber fra studentersamarbejde, studiejob, virksomhedspraktik, løntilskud m.fl., men NVP er blevet særligt fremhævet som et essentielt matchredskab og en ”katalysator”, der efter partnernes
erfaring kan være afgørende for om en virksomhed ”tør tage springet” og kommer til at stifte bekendtskab med denne type arbejdskraft.
NVP er endvidere særligt velegnet til ansættelse af nyuddannede, da der ikke er krav til varigheden af ens ledighedsperiode. Evaluering af de
foreløbigt gennemførte forløb viser, at 78% af Vækstpiloterne ansættes efter forløb i samme virksomhed samtidig med, at yderligere 10% af
de ikke-ansatte benyttede forløbet som springbræt til et job i anden virksomhed.
Referat
Bestyrelsen noterer det store arbejde fra BRN og andre samarbejdspartnere, som har skabt grundlag for en tillægsbevilling til Vækst via Viden
indsatsen. Bestyrelsen bevilger en ramme på maksimalt 500.000 kr. årligt i 2021 og 2022 i medfinansiering til fortsættelse af vækstpilotordningen.

Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
• tager orienteringerne til efterretning
Sagsfremstilling
Nedenfor gives en orientering om en række emner, som det vurderes, at Bestyrelsen skal være opmærksomme på.:
• Orientering om drøftelserne i NDEU´s bestyrelse om fremtidig organisering af nordjysk EU-kontor
• Opfølgning vedrørende betinget tilskud til MARLOG 2021
• Status på viden og grundlag for fyrtårnsprojekter
• ErhvervsCAMP 2021 - Erhvervsudvikling post corona (online event)
• Deltagelse på Folkemødet 2021
Orientering om drøftelserne i NDEU´s bestyrelse om fremtidig organisering af nordjysk EU-kontor
I forlængelse af orientering på seneste møde giver Leon Sebbelin igen en status efter drøftelserne i NDEU´s bestyrelse i december 2020 samt
det aktuelle opfølgende arbejde om den fremtidige organisering.
Opfølgning vedrørende betinget tilskud til MARLOG 2021
I forlængelse af orienteringen på bestyrelsen den 20. november 2020 omkring MARLOG´s tilbagemeldinger på det nordjyske indspil om en
yderligere lokalisering i Nordjylland af MARLOG´s aktiviteter for innovation og funding, har der 8. januar 2021 været afholdt møde om
mulighederne og vilkårene. Der er fra MARLOG´s side stor interesse for et tættere samarbejde med Nordjylland og potentialerne i en tæt
tilknytning til forskning, innovation samt særligt Energy Cluster Denmark. MARLOG har på baggrund af mødet udarbejdet et ”Letter of
Intent”. De nordjyske parter inkl. BRN er aktuelt ved at afklare, hvorvidt MARLOG´s tilbagemelding giver grundlag for en gensidig
partnerskabsaftale, også set i lyset af de vilkår bl.a. BRN har opstillet i forbindelse med det nordjyske oplæg.

Status på viden og grundlag for fyrtårnsprojekter
I DEB pågår proces for udpegning af et eller flere fyrtårnsprojekter i de syv erhvervshus-geografier, hvortil DEB forventes at afsætte en
særskilt pulje. Fra Nordjylland har vi foreløbigt foreslået et fyrtårnsprojekt, som ligger i spændingsfeltet mellem grøn omstilling, digitalisering
og højtuddannet arbejdskraft. På BRN-Bestyrelsens dialogmøde med EHNJ’s bestyrelse d. 20. november blev det aftalt, at der nedsættes en
arbejdsgruppe til at konkretisere det foreløbige materiale og udarbejde et beslutningsoplæg om et eller flere nordjyske fyrtårnsprojekter,
som efterfølgende sendes til drøftelse i EHNJ og BRN. Gruppen nedsættes i fællesskab mellem BRN-sekretariatet og Erhvervshusets ledelse,
og med bred bemanding fra relevante erhvervsfremme-aktører, erhvervs- og arbejdstagerorganisationer, uddannelsesinstitutioner,
kommuner, regionen m.fl. Før gruppen kan komme i gang med arbejdet, er der imidlertid behov for at rammerne, grundlaget og
rækkevidden i ”fyrtårnsprojekter” fra DEB´s side bliver mere afklaret. Der er derfor d. 13. januar blevet afholdt administrativt møde med
Erhvervsstyrelsen om status på processen og afgrænsning. Pointerne herfra om status på viden om grundlag for fyrtårnsprojekter samt de
foreløbige overvejelser om den videre proces er opsummeret i bilag 10A (kun tilgængelig via First Agenda).
ErhvervsCAMP 21 - Erhvervsudvikling post corona, online 15.-26. marts
BRN indgår i arbejdet omkring dette års virtuelle ErhvervsCAMP, hvor det overordnede tema er erhvervsudvikling post corona med særligt
fokus på kvalificeret arbejdskraft. På campen vil der blive afholdt digitale workshops inden for seks forskellige undertemaer, som ventes at
resultere i et idékatalog med handlings- og løsningsforslag på de problematikker, der drøftes inden for emnerne. Styregruppen for
ErhvervsCAMP vil samle op på og gennemgå forslagene i forlængelse af eventet. Program og tilmeldingen kan tilgås her.
Deltagelse på Folkemødet 2021
Direktionen og bestyrelsen besluttede i juni 2020, at det nordjyske partnerskab på Folkemødet blev videreført i 2021, og afsatte i den
forbindelse 150.000 kr. til BRN’s deltagelse. Partnerskabets koncept, ramme og partnerkreds er stadig intakt. Den nuværende
coronasituation taget i betragtning, er det dog uvist, hvorvidt Folkemødet justerer formatet, reducerer deltagerantal eller på anden vis
begrænser arrangementets omfang – eller endda aflyser. Partnerkredsen har imidlertid aftalt at se tiden an. Dog giver uvisheden anledning til
en eventuel revurdering af BRN’s fortsatte tilslutning til partnerskabet og deltagelse på Folkemødet 2021, da ændringer kan have
konsekvenser for den ønskede effekt af BRN’s deltagelse og investeringen i deltagelsen. Den 1. marts melder Folkemødet endeligt ud,
hvordan rammerne og skalaen bliver for det næste Folkemøde.

Referat
Leon Sebbelin gav en kort status på seneste nyt vedr. NDEU og det aktuelle opfølgende arbejde om den fremtidige organisering.
Bestyrelsen tager status vedr. NDEU og øvrige orienteringer til efterretning.

Referat
Følgende emner blev drøftet og ført til referat:
Brexit og konsekvenser for fiskerierhvervet
Bestyrelsen drøftede kort konsekvenserne af Brexit ift. det nordjyske fiskerierhverv, herunder hvilke handlingsrum, der kan være for at gøre
en indsats på tværs af flere kommuner og i samarbejde med Erhvervshus Nordjylland.
Mulig indsats ift. minkerhvervet
Formanden orienterede om, at man i Jammerbugt Kommune arbejder med en idé til et projekt målrettet minkerhvervet og muligvis vil
henvende sig til øvrige relevante kommuner ift. at afklare interessen for at være en del af en eventuel fælles indsats eller projekt.
Dialogmøde med Nordjyske Medier
Bestyrelsen blev orienteret om, at det tidl. planlagte dialogmøde med Nordjyske Medier forventes afholdt i den 9. april.
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