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Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
• godkender dagsordenen.
Referat
Godkendt.

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
• godkender forslaget til ny budgetfordeling, herunder at regionen fast anvender 4 kr. til medfinansiering af NDEU, samt at midlerne til
interessevaretagelse og fælles midler ses under ét.
• reserverer midler til finansiering af indsats i forbindelse med DK 2020 og facilitering af klimahandlingsplaner, jf. disponeringsforslag
• reserverer et rammebeløb på 2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til prioritering og drøftelse i 2. halvår 2020 af BRN’s eventuelle
medfinansiering af særligt prioriterede nordjyske indsatser i tilknytning til de nye fremadrettede nationale klynger
• godkender at der i løbet af 2021 skal tages stilling til anvendelsen af de 4 kr. per indbygger til Turisme fra 2022 og frem
• i øvrigt tager økonomistatus til efterretning
I tilknytning til indstillingen bemærkes det, at direktionens indstillinger vedrørende midler til finansiering af SEP-Nord fase 2 og 3, midler til
Green Hub Denmark, samt midler til supplerende indsatser til Vækst via Viden 2.0 fremgår af de efterfølgende punkter 3,4 og 6.

Sagsfremstilling
Som fast punkt på møderne gives der en status på BRN’s økonomi, blandt andet som beslutningsgrundlag for eventuelle bevillinger, der skal
drøftes på mødet. På baggrund af aktuelle bevillingssager, kommende disponeringer samt hensynet til bestyrelsen fremadrettede råderum
er der behov for en bredere stillingtagen til rammerne for disponering af BRN´s samlede budget.
A: Forslag til justering i budgetfordeling (anvendelsen af kontingent)
Med udgangspunkt i det fastlagte kontingent på 15 kr. pr. indbygger fra
kommunerne samt 9 kr. pr. indbygger fra regionen foreslås på baggrund
af drøftelser i sekretariatsledelsen og efterfølgende med regionen, at der
med virkning fra indeværende år foretages en (neutral) omfordeling af
disponeringen af henholdsvis regionens og kommunernes
kontingentmidler, jf. følgende oversigt:

Kontingent

Oprindelig fordeling
Kommuner
Region

Ny fordeling
Kommuner
Region

Kroner pr indbygger

Kroner pr indbygger

Indtægter

15

9

15

9

Sekretariat
Turisme
NDEU
Interessevaret.
Fælles
Budget i alt

1
4
3
2
5
15

1
0
3
0
5
9

1
4
3
1
6
15

1
0
4
1
3
9

Forslaget til ny fordeling tilgodeser på samme tid en række hensyn:
• At såvel kommuner som region bidrager økonomisk til interessevaretagelsen
• En bedre balance i forhold til BRN´s samlede initiativ-portefølje, hvor alene kommunerne kan støtte virksomhedsrettede aktiviteter i
f.eks. klynger samt turisme
• Regionens ønske om disponering af yderligere 1 kr. pr. indbygger til NDEU
Samtidig foreslås det, at midlerne til 1) interessevaretagelse samt 2) fælles projektmidler ses under ét, da dette vil øge fleksibiliteten i
anvendelsen af BRN´s midler. Forslaget er også begrundet i at flere forskelligartede aktiviteter kan have karakter af interessevaretagelse,
herunder bevillinger til konkrete tiltag. Der skal dog fortsat sikres råderum til bestyrelsen til strategisk interessevaretagende initiativer.
Det bemærkes, at der i løbet af 2021 skal tages stilling til anvendelsen af de budgetterede 4 kr. per indbygger til Turisme fra 2022 og frem, idet
midlerne hidtil har været afsat til kommunernes medfinansiering af fælles turismemarkedsføring (tidligere i VisitNordjylland og i 2019-21 i
Fælles Vækst-initiativet).

B: Økonomisk råderum og aktuelle disponeringsforslag
Beslutningen på bestyrelsesmødet i februar 2020 om klyngefinansieringen for 2020 har umiddelbart øget det økonomiske råderum (frie
midler) i 2020. Der er dog fortsat begrænsede midler samlet set i forhold til en række aktuelle disponeringsforslag, samt under hensyn til
bestyrelsens ønske om råderum til bestyrelsens initiativer og interessevaretagelse.
I efterfølgende oversigt gives et samlet overblik 2020-22 på status samt aktuelle disponeringsforslag og forslag til reservationer til kommende
initiativer med eventuel (med)finansiering fra BRN. Oversigten kan give et samlet overblik inden der tages stilling til de enkelte bevillinger og
disponeringer. I oversigten er anført direktionens anbefalinger og indstillinger. Den samlede aktuelle detaljerede økonomioversigt er
vedhæftet i bilag 2A. Derudover er der udarbejdet et bilag 2B, der giver en økonomisk status inkl. bevillinger og disponeringer til forslagene i
efterfølgende oversigt. Af bilag 2B fremgår også en ”budgetteknisk” fordeling på henholdsvis kommunal og regional finansiering af de
aktuelle og foreslåede disponeringer for 2020-2022.

Overblik over den samlede pulje på 6,5 mio. kr. årligt til Fælles Midler inkl. interessevaretagelse – økonomisk status og disponeringsforslag:
Beløb i hele kroner

2020

2021

FÆLLES MIDLER - årligt - INKL: interessevaretagelse
Overførte midler fra 2019

6.489.296 kr.
1.298.238 kr.

6.489.296 kr.

6.489.296 kr.

Disponeringer aktuelt - kommunalt finansieret (klynger samt turisme)
Disponeringer aktuelt - kommunalt og regionalt finansieret (kval. arb.+ interessev.
Disponible midler - FØR prioritering

3.389.697 kr.
821.125 kr.
3.576.712 kr.

1.900.000 kr.
400.000 kr.
4.189.296 kr.

6.489.296 kr.

675.000 kr.
150.000 kr.

870.000 kr.
150.000 kr.
2.000.000 kr.
800.000 kr.
650.000 kr.
650.000 kr.
?
-930.704 kr.
771.008 kr.

Aktuelle disponeringsforslag:
SEP-Nord projektledelse fase 2 og 3 - regional medfinansiering
Vækst via Viden 2.0 - finansiering af delaktiviteter
Særlige nordjyske klyngeindsatser 2021 > ?? (afklares i 2. halvår 2020) - reservation
DK 2020 - Klimahandlingsplaner - regional medfinansering
Green Hub Denmark - ansøgning - kommunal finansiering - fase 1
Green Hub Denmark - kommunal finansiering - eventuel videreførelse ??
International House (har BRN-bevilling til og med 2021 på 200.000 kr. årligt)
NBE (har BRN-bevilling til og med 2021 på 900.000 kr. årligt)
OBS: Ramme til interessevaretagelse samt råderum til bestyrelsen
Disponible fælles midler (ikke akkumuleret) afhængig af prioriteringer
Disponible fælles midler INKL. Interessevaretagelse - AKKUMULERET

400.000 kr.
650.000 kr.
?
1.701.712 kr.
1.701.712 kr.

2022 Indstilling DIR.

215.000 kr.
150.000 kr.
2.000.000 kr.
800.000 kr.

ѵ
ѵ
ѵ
ѵ
ѵ

1.300.000 kr.
?
?
?
2.024.296 kr.
2.795.304 kr.

?
?
?
!

Behandling

Behandles i punkt 3
Behandles i punkt 6
Reservation - se punkt
Reservation - 2. halvår
Behandles i punkt 4
Afklares i 2021
Afklares i 2021
Afklares i 2021

Som det fremgår af bemærkninger i oversigten behandles en del af disponeringsforslagene i de efterfølgende dagsordenspunkter på det
aktuelle bestyrelsesmøde, mens andre reservationer først behandles i 2. halvår 2020 (reservation til det fælles arbejde med DK 2020 samt
reservation til særlige nordjyske indsatser i tilknytning til de kommende nationale klynger). Endvidere skal det først i 2021 afklares om der
fortsat skal bevilges midler til International House, NBE samt videreførelse af Green Hub Denmark.
Oversigten illustrerer, at der akkumuleret over årene 2020-22 aktuelt er balance (overskud), men samtidig at det er vigtigt at have for øje at
der skal være midler til rådighed til interessevaretagelse og øvrige initiativer udfordre BRN´s samlede økonomiske ramme.

Illustrativt vil den akkumulerede effekt af bevilling på eksempelvis yderligere 1 mio. kr. årligt udover de nævnte beløbsposter i foranstående
oversigt resultere i underskud i 2021 og 2022. Sikringen af et nødvendigt råderum kan ske ved en prioritering eller alternativt ved at parterne
bidrager yderligere i det omfang, det findes relevant at gennemføre initiativerne i BRN-regi.
Set i lyset af Covic-19 har Sekretariatsledelsen i øvrigt drøftet BRN`s strategi samt handlingsplan 2020. Det vurderes, at BRN´s rolle og
indsatser særligt omhandler langsigtede perspektiver for regionens vækst og udvikling og større strategiske satsninger, og dermed er
strategien og handlingsplan fortsat relevant og retningssættende. Sekretariatsledelsen fremhæver særligt følgende mærkesager som vigtige:
• Bæredygtig vækst og grøn omstilling, som mulig dynamo til at skabe flere arbejdspladser
• Adgang til kvalificeret arbejdskraft vil fortsat være afgørende for virksomhedernes vækst
Referat
Bestyrelsen godkendte den nye budgetfordeling, hvor Regionen anvender 4 kr. til medfinansiering af NDEU, samt at midlerne til
interessevaretagelse og fælles midler fremover ses under ét. Derudover reserverede Bestyrelsen foreløbigt:
• et rammebeløb på 2 mio. kr. over tre år til finansiering af indsats i forbindelse med DK 2020 og facilitering af klimahandlingsplaner, jf.
disponeringsforslag,
• et rammebeløb på 2 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til prioritering og drøftelse i 2. halvår 2020 af BRN’s eventuelle medfinansiering af
særligt prioriterede nordjyske indsatser i tilknytning til de nye fremadrettede nationale klynger.
Det blev aftalt, at der i af 2021 tages stilling til den fremadrettede anvendelse af de 4 kr. per indbygger som er øremærket Turisme. Det skal
blandt andet drøftes, om der fortsat er opbakning til fælles, nordjysk turismemarkedsføring på baggrund af erfaringerne og partnerskabet fra
Fælles Vækst.

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
• godkender aftaledokument med visionen for SEP NORD, og sender dokumentet til behandling i de 11 byråd og regionsrådet med henblik
på godkendelse.
• godkender projektbeskrivelsen for SEP NORD’s anden fase, herunder bevillingen på 900.000 kr. fra BRN’s fælles midler.
Sagsfremstilling
Punktet indledes med en præsentation ved Inger Taylor, Mariagerfjord Kommune, som har været en central medarbejder i arbejdet med at
udvikle og fremme fælles strategisk energiplanlægning i Nordjylland, og som er medlem af procesgruppen for SEP NORD.
Baggrund
Med udarbejdelse af en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) skabes en platform for styrket samarbejde og
koordineringen mellem kommunerne på energiområdet og med regionen. Energiplanen skal sikre en fælles retning for Nordjyllands
omstilling til et integreret energisystem, samtidig med at der skabes nordjyske job og tiltrækkes investeringer. Indsatsen i SEP NORD ligger
således i spændingsfeltet mellem myndighedsopgaver, hvor kommunerne varetager en række energirelaterede områder, og regional
udvikling, hvor fokus er på erhvervsudvikling, jobskabelse, landdistriktsudvikling og investeringsfremme. Ligesom kommunerne, arbejder
Region Nordjylland også for at nedbringe CO2-udledningen og fremme en koordineret, sammenhængende indsats i Nordjylland. Derfor
indtager BRN’s Bestyrelse rollen som tværgående, politisk organ for udarbejdelse af den fælles Strategisk Energiplan for hele Nordjylland,
som samtidig skal forankres, behandles og i sidste ende godkendes i de 11 kommuners byråd og regionsrådet.
Afslutning af første fase – visionskonference for SEP NORD og politisk godkendelse af visionen
Processen for udarbejdelse af den strategiske energiplan for Nordjylland (SEP NORD) er inddelt i tre faser:
• første fase har til formål at skabe en fælles vision og retning blandt de nordjyske aktører, og forventes afsluttet i første kvartal 2020
• anden fase har til formål at omsætte visionen til en strategisk energiplan, som forventes færdiggjort i første kvartal af 2021, hvorefter den
sendes til godkendelse i de 11 byråd, Regionsrådet i andet kvartal 2021.
• tredje fase igangsættes, når planen er godkendt i byrådene og regionsrådet, og har til formål at implementere den strategiske energiplan i
kommunale planer og hos aktører i form af planer, projekter og indsatser.

Den 5. marts 2020 blev der afholdt visionskonference for SEP NORD, hvor alle medlemmer af de nordjyske kommunalbestyrelser og regionsrådet
var inviteret. Formålet var at opnå en tværgående drøftelse af, hvor ambitiøse vi i Nordjylland skal være i omstillingen til vedvarende energi, og
afsættet for drøftelsen var blandt andet:
• Kortlægningen af det nordjyske energisystem, som de nordjyske kommuner og Regionen foretog i perioden 2014-2017 som forberedelse af
den strategiske energiplan. Forarbejdet omfattede blandt andet mulige scenarier for, hvordan Nordjylland kan omstilles til vedvarende energi.
• Anbefalinger fra det Strategiske Energiråd for Nordjylland (SEN), som er nedsat af BRN til at bidrage til udpegning af udfordringer, barrierer
og muligheder i den nordjyske omstilling til vedvarende energi. Rådet består af ledende repræsentanter fra erhvervsliv, forskning, forsyning,
brancheorganisationer og erhvervsnetværk og mødtes den 20. september 2019 med BRN’s Bestyrelse.
• Input fra to regionale workshops der blev afholdt i Aabybro og Aars i november 2019. I alt deltog 140 repræsentanter fra byråd, regionsrådet,
erhverv, interesseorganisationer, forsyning, borgergrupper, videninstitutioner i en tværgående drøftelse af den nordjyske energiomstilling.
På visionskonferencen den 5. marts var 42 politikere med til at sætte retningen for Nordjylland, og danne udgangspunktet for den fælles vision:
”Nordjylland skal være Danmarks grønne energiregion. Der skal sættes turbo på omstillingen mod det integrerede energi- og
transportsystem med det mål, at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040. ”
Af bilag 3A fremgår det politiske aftaledokument, som ud over visionen også indeholder de opmærksomhedspunkter til den strategiske
energiplan, som er blevet indsamlet i SEP NORDs første fase. Det politiske aftaledokument skal først godkendes af BRN’s Bestyrelse, hvorefter
det sendes til godkendelse i de 11 byråd og Regionsrådet. Når visionen er godkendt af alle kommuner og Regionen, igangsættes SEP NORDs
anden fase formelt.
Jævnfør beskrivelsen under dagsordenspunkt 5 skal SEP NORD ses i sammenhæng med de øvrige indsatser i Nordjylland på klimaområdet, hvor
der samlet set skal sikres størst mulig koordinering og mindst muligt overlap. Med SEP NORD sættes der en strategisk retning for arbejdet med
omstilling af energi og transportsystemet i Nordjylland, som i fase 3 skal udmøntes i konkrete indsatser og tiltag, og forankres hos relevante
myndigheder og aktører, regionalt og i de enkelte kommuner.

Godkendelse SEP NORD’s anden fase
I anden fase skal visionen omsættes til en samlet strategisk energiplan for hele Nordjylland, som udarbejdes i en vekselvirkning mellem:
• det kommunale niveau, hvor byrådene er beslutningstagere på, om der kan opstilles energianlæg og i øvrigt er myndighed på flere energirelaterede områder. Både politisk og administrativt skal det afklares, hvor og hvordan den enkelte kommune vil bidrage til den samlede
nordjyske omstilling til vedvarende energi, med afsæt i kommunens egne styrker, udfordringer og behov.
• det regionale niveau, hvor drøftelserne i de enkelte kommune samles med henblik på at beskrive de fælles rammer, som den strategiske
energiplan vil indeholde. De tværgående grupper af medarbejdere og chefer fra kommunerne vil sammen med medarbejdere og chefer
fra regionen sikre opsamling af erfaringerne fra drøftelse i den enkelte kommune.
Vedhæftet i bilag 3B er projektbeskrivelsen for SEP NORD’s anden fase, herunder aktivitetsplan og budget. Aktiviteterne afvikles i perioden
fra april 2020 til juni 2021 og har et samlet budget på 1.827.000 kr. Heraf finansierer de 11 kommuner til sammen de 220.000 kr. i kontante
tilskud og 582.000 kr. i timer, mens Regionen finansierer 125.000 kr. i timer. Fordelingen af kommunernes udgifter er baseret på den
fordelingsnøgle (se s.8), som blev vedtaget i september 2018 ved igangsættelse i første fase. De resterende 900.000 kr. foreslås finansieret af
BRN fælles midler, heraf 675.000 kr. i 2020 og 225.000 kr. i 2021. Det skal bemærkes, at projektbeskrivelsen gennemgående er udarbejdet ud
fra det scenarie, at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2050, som er den nationale målsætning. Såfremt visionen
godkendes, vil SEP NORD’s materiale revideres og scenarierne revideres med afsæt heri.
Anden fase afsluttes ved, at den samlede strategiske energiplan for Nordjylland vedtages i BRN’s Bestyrelse, hvorefter den sendes til
godkendelse de 11 byråd/kommunalbestyrelser og regionsrådet. Samtidig præsenteres BRN’s Bestyrelse for en beskrivelse af aktiviteterne og
budgettet for den tredje og sidste fase, hvori planen skal omsættes til planer i de enkelte kommuner og til konkrete handlingsspor. På
nuværende tidspunkt estimeres det, at det samlede budget for tredje fase vil være 1.845.000 kr., hvoraf BRN’s medfinansiering forventes at
være 860.000 kr.

Referat
Bestyrelsen godkendte aftaledokument SEP NORD, herunder visionen om at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040. I
forbindelse med den forestående behandling i de 11 byråd og regionsrådet anbefaler bestyrelsen, at den samlede vision og det videre arbejde
med en fælles strategisk energiplan for Nordjylland godkendes. Der udarbejdes en fælles sagsbeskrivelse til den lokale politiske behandling,
hvori bestyrelsen anbefaling indarbejdes.
Bestyrelsen godkendte projektbeskrivelsen for SEP NORDs anden fase, herunder bevillingen på 900.000 kr. fra BRN’s fælles midler. Der er
foreløbig reserveret 860.000 kr. til SEP NORDs tredje fase.

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
• Godkender medfinansieringen af Green Hub Denmark på 1.300.000 for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021
• Forudsætter et regionalt aftryk på organiseringen og forankringen af projektet, herunder sammensætningen af Bestyrelsen, som med
fordel kan udvides med repræsentanter fra de tre nye regionale partnere.
• Forudsætter en tydeliggørelse af, hvordan initiativet vil bidrage til øget koordinering og minimering af overlap med andre regionale og
nationale aktører på området.
Sagsfremstilling
Punktet indledes med en præsentation ved Michael Stie Laugesen, projektleder for Green Hub Denmark.
Baggrund
Da regeringens Grønne Vækstteam i 2018 offentliggjorde sine anbefalinger til Danmark som frontløber i den grønne omstilling, var det med
en ambition om, ”at der i to store danske byer kan etableres storskala referenceprojekter inden for 2-3 år, hvor fx en hel by eller bydel fungerer som
testområde og udstillingsvindue for implementeringen af innovativ energi- og miljøteknologi”. På baggrund heraf blev der etableret et bredt
partnerskab om ”Aalborg som Danmarks Grønne Testcenter”, hvor Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Aalborg Forsyning, Aalborg Havn
og en lang række erhvervsaktører sammen argumenterer for, hvorfor Aalborg er et oplagt sted at placere ét af Danmarks to grønne
testcentre. Partnerskabet var blandt andet vært for et besøg fra daværende energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt.

Fra BRN er der er af flere omgange opfordret til, at indsatsen kunne gøres regional som ”Nordjylland som Grønt Testområde”, så der sikres
størst mulig synergi mellem eksisterende nordjyske testområder og kommunale satsninger på energiområdet. Det kommer blandt andet til
udtryk i BRN’s handlingsplan for 2020, hvori der indgår to handlingsspor vedrørende grønt testområde:
• Interessevaretagelse: Vi arbejder sammen med de relevante interessenter for at sikre nationalt fokus på de nordjyske styrkepositioner i den
grønne omstilling.
• Koordinering: Vi koordinerer sammen med AAU, klynger, virksomheder, organisationer og øvrige offentlige aktører studieture i foråret 2020 til
Nordjylland for Folketingets Erhvervsudvalg samt Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.

Siden er Green Hub Denmark blevet lanceret som et offentligt-privat partnerskab, som arbejder med grøn innovation, bæredygtige
forretningsmodeller og storskalatest for at tackle klimaudfordringer. Partnerkredsen består af Aalborg Kommune, Port of Aalborg, Aalborg
Universitet, DI-Aalborg, Erhverv Norddanmark, ErhvervsNetværk 9220, Aalborg Forsyning, RenoNord og Himmerland Boligforening, som
hver har en plads i initiativets Bestyrelse. Partnerskabets ambition er dog at opnå en bredere regional forankring, hvor hele Nordjylland skal
bidrage til Green Hub Denmark, og at effekterne af samarbejdsinitiativet skal komme hele Nordjylland til gode. På den baggrund foreslår
Aalborg Kommune, at udbredelsen af Green Hub Denmark sker gennem medfinansiering fra BRN på 3.900.000 kr. fordelt over tre år.
Et første udkast til projektbeskrivelsen blev behandlet på mødet i BRN’s Sekretariatsledelse den 30. april 2020, hvor der var lagt op til en
medfinansiering fra BRN på 4.500.000 kr. over tre år. Efterfølgende er projektbeskrivelsen blevet revideret frem mod behandlingen i BRN’s
Direktion ud fra Sekretariatsledelsens signaler og opfølgende dialog med BRN Sekretariatet. Den reviderede projektbeskrivelsen fremgår af
bilag 4A. Nedenfor fremgår en tematiseret gennemgang af bemærkningerne fra Sekretariatsledelsen, Sekretariatet og Direktionen.

Bidrag til at udbygge Nordjylland eksisterende styrkeposition
Direktionen vurderer, at Green Hub Denmark kan være et vigtigt bidrag til at udbygge Nordjyllands grønne styrkeposition gennem arbejdet
med udvikling og test af nye energi- og miljøteknologier. Initiativet er således i god overensstemmelse med det den fælles prioritering, der
blev foretaget ved udarbejdelse af det nordjyske kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi og som fremhævet tidligere i
sagsfremmestilling, er initiativet også er i god tråd med BRN´s handlingsplan 2020.
Direktionen indstiller derfor, at Bestyrelsen godkender medfinansieringen af Green Hub Denmark på 1.300.000 for perioden 1. juli 2020 til 30.
juni 2021. I det år skal Green Hub Denmark både demonstrere en evne til at regionalisere projektets organisering og forankring, og få
tydeliggjort, hvordan initiativet vil bidrage til øget koordinering og minimering af overlap med andre regionale og nationale aktører på
området.

Involvering i og medejerskab for Green Hub Denmark
På baggrund af første udkast til projektbeskrivelsen opfordrede sekretariatsledelsen til, at Green Hub Denmark udfolder de nordjyske
perspektiver i forslaget yderligere, og redegøre mere detaljeret for, hvordan det nordjyske samarbejde i Green Hub Denmark ventes at
foregå, herunder konkret hvordan de øvrige kommuner tænkes involveret og sikres medejerskab i samarbejdet.
Dette har Green Hub Denmark delvist adresseret, blandt andet ved at udvide partnerskredsen med Hydrogen Valley i Hobro, Energibyen
Frederikshavn og Thisted Kommunes energiaktiviteter. Det vurderes, at de sammen med Green Hub Denmark udgør de fire nordjyske
initiativer, som har direkte fokus på grøn omstilling og energisektoren. De tre nye partnere indtræder indledningsvist ikke i Bestyrelsen for
partnerskabet, men får hver en plads i sekretariatet for Green Hub Denmark. Af ansøgningen fremgår det, at BRN’s finansiering på sigt kan
give anledning til, at Bestyrelsen udvides med flere medlemmer af partnerkredsen fra øvrige dele af regionen.
Det fremhæves endvidere i projektbeskrivelsen, at ”Green Hub Denmark tilbyder en struktur og en platform som alle nordjyske virksomheder og
kommuner kan anvende ” og at ”de virksomheder og kommuner, som ønsker at bakke op om initiativet, tilbydes at indgå i partnerkredsen”.
Business Aalborg, Hydrogen Valley i Hobro, Energibyen i Frederikshavn og Thisted Kommune vil indgå i sekretariatsbetjeningen af Green Hub
Denmark rundt om i Region Nordjylland, men det er fortsat uklart hvordan denne sekretariatsbetjening vil foregå, og hvordan Green Hubs
tilbud formidles og forankres til de 7 kommuner som ikke er repræsenteret i partnerkredsen. Det gælder eksempelvis for deltagelse i
forsknings- og udviklingsprojekter, storskala test og demonstrationsprojekter, tiltrækning af danske og udenlandske virksomheder og
delegationsbesøg til testfaciliteter.

Konkret opfodrer Direktionen til, at ønsket om en regionalisering af Green Hub Denmark som projekt, også skal indebære et mere regionalt
aftryk på organiseringen og forankringen af projektet. Der lægges især vægt på sammensætningen af Bestyrelsen, som med fordel kan
udvides med repræsentanter fra de tre nye regionale partnere - Hydrogen Valley, Energibyen Frederikshavn og Energiaktiviteterne i Thisted
Kommune. Derudover understregede Direktionen vigtigheden af, at alle kommunerne har adgang til og mulighed for at deltage i
aktiviteterne i Green Hub Denmark.

Samarbejds- og snitflader til andre aktører på området
På baggrund af første udkast til projektbeskrivelsen opfordrede sekretariatsledelsen til, at Green Hub Denmark skal beskrive sammenhænge
og snitflader til øvrige nordjyske aktører på energiområdet i Nordjylland, erhvervsfremmeaktører der beskæftiger sig med grøn vækst, samt
øvrige BRN-initiativer under mærkesagen Bæredygtig Vækst, navnlig NBE, SEP NORD, fælles klimaindsats og House of Energy/Energy
Cluster Denmark.

Green Hub Denmark har delvist imødekommet ønsket om at tydeliggøre samarbejds- og snitflader til andre aktører på området, herunder
ved at udvide partnerkredsen med tre andre nordjyske organisationer, samt indgåelse af samarbejdsaftale med Energy Cluster Denmark. Det
er dog uklarhed om samarbejdsflader og potentielle overlap til andre aktører, bl.a. set i lyset af at Green Hub Denmark vil favne bredt
indenfor ressourcer, byggeri, energi og mobilitet. Det gælder eksempelvis arbejdsdelingen med NBE, som i forvejen finansieres med 900.000
kr. årligt fra BRN, og hvor det indtil videre kun er dialog og ikke en decideret samarbejdsaftale.
Direktionen opfordrer på den baggrund til, at der er behov for en yderligere afklaring af samarbejds- og snitfladerne til andre regionale
aktører, herunder NBE og Erhvervshus Nordjylland.
Referat
Bestyrelsen godkendte medfinansieringen af Green Hub Denmark på 1.300.000 kr. for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021, hvorefter der
tages stilling til eventuel finansieringen for medio 2021 og frem. Bevillingen gives under forudsætning af:
• at Bestyrelsen/forretningsudvalget for Green Hub Denmark udvides med repræsentanter fra de nye regionale partnere, og at der i øvrigt
sikres tilgængelighed af projektets aktiviteter i hele Nordjylland.
• at Green Hubs Denmark bidrager til øget koordinering og minimering af overlap med andre regionale og nationale aktører på området.
Konkret fremhæves det, at Norddanmarks EU-Kontor skal inddrages som en del af partnerkredsen i Green Hub Denmark.

Sekretariatet indstiller, at Bestyrelsen
• tager orienteringerne til efterretning
Sagsfremstilling
Nordjylland som region har i dag en markant styrkeposition inden for energi og grøn omstilling. Eksempelvis er vi den region i Danmark der
siden 2012 har haft den største vækst i omsætningen af grønne varer og tjenester. Vi har derudover en betydelig styrke inden for fremstilling
af energiteknologisk udstyr og anlæg som kedler, pumper, kompressorer, køle og ventilation - en branche som rummer mange
vækstvirksomheder og som har både et højere produktivitetsniveau og en højere beskæftigelsesandel inden for branchen end i resten af
landet. Denne styrkeposition blev yderligere cementeret, da en bred, nordjysk partnerkreds sammen udpegede styrkepositionen ”Det
Grønne – Energi og grøn omstilling”, som en fælles nordjysk hovedprioritet i det nordjyske kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi.
Bæredygtig Vækst er udpeget som en af BRN’s mærkesager med en ambition om, at Nordjylland vil gå forrest i den grønne omstilling og skabe
vækst og udvikling på baggrund af bæredygtige løsninger og services. Mærkesagen tager afsæt i, at kommunerne og Regionen, siden
etableringen af BRN i 2015, sammen har udviklet og udbredt en række initiativer i spændingsfeltet mellem klima, grøn omstilling og
erhvervsudvikling, herunder Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE), House of Energy og Det Cirkulære Nordjylland, samt støttet
mindre initiativer, eksempelvis vedrørende brint og metanol. Senest har BRN igangsat arbejdet med fælles strategisk energiplanlægning i
regi af SEP NORD, og bidraget til at sætte Multifunktionel Jordfordeling på dagsordenen regionalt og nationalt.
På mødet i BRN’s Bestyrelse den 7. februar blev der foreslået endnu en fælles strategisk satsning på klimaområdet - deltagelse i en udvidelse
af Realdania-projektet DK2020. Jammerbugt Kommune og Frederikshavn Kommune har sammen med 18 andre kommuner været udvalgt til
at i deltage det oprindelige DK2020, hvor målet er udvikling af handlingsorienterede klimaplaner for hver kommune. Regionerne og
Realdania havde efterfølgende arbejdet på en udvidelse af projektet til at omfatte de øvrige danske kommuner. På mødet den 7. februar
besluttede BRN’s Bestyrelse, at de nordjyske kommuner ønskede at deltage i en ansøgning, som Region Nordjylland ville aflevere til
Realdania og nordjysk deltagelse i udvidelsen af DK2020. Efterfølgende er KL trådt ind i forhandlingerne om et partnerskab med Realdania og
Regionerne, hvilket har udskudt ansøgningsprocessen. Forhandlingerne pågår stadig. Drøftelsen af de nordjyske kommuners deltagelse i
DK2020 behandles blandt andet på mødet i KKR den 19. juni, forud for mødet i BRN. I tillæg til klimahandlingsplaner i den enkelte kommuner
i regi af DK2020, foreslog Region Nordjylland på mødet den 7. februar, at der kan udarbejdes en fælles nordjysk klimastrategi.

Den 7. februar blev der også afholdt møde i KKR Nordjylland, hvor tværkommunale samarbejder på klimaområdet blev drøftet med afsæt i bl.a.
KL’s to klimaudspil; CO2-reduktion i kommunerne og klimatilpasnings for fremtiden. Her blev det blandt andet besluttet, at KKR, i samarbejde
med BRN og Region Nordjylland, skal være omdrejningspunkt for et forpligtende tværkommunalt samarbejde. Det blev endvidere besluttet, at
der formuleres en fælles strategi for det fælleskommunale samarbejde på klimaområdet med inddragelse af øvrige relevante aktører.
I begge fora blev der således lagt op til, at der udarbejdes en strategi for den fælles klimaindsats i Nordjylland og i begge fora er der lagt op til,
at indsatsen skal omfatte KKR, BRN og Region Nordjylland, og at det politiske niveau (lokalt) skal engageres i arbejdet. Til at arbejde videre
hermed nedsatte KDK og BRN’s Direktion en arbejdsgruppe bestående af fire kommunaldirektører, to tekniske direktører og den regionale
udviklingsdirektør. Arbejdsgruppen har siden primo maj 2020 arbejdet videre med tre spor, som beskrives mere detaljeret på de følgende sider:
1. Afgræsning af den fælles nordjyske klimaindsats
2. Øget governance i den nordjyske klimaindsats
3. Strategi for den nordjyske klimaindsats
Interessevaretagelse vedrørende fonden for retfærdig omstilling
Sideløbende med de tre spor har arbejdsgruppen også afsøgt mulighederne for at hjemtage midler fra EU’s Fond for Retfærdig Omstilling
(FRO), som er en del af forslaget til Green Deal fremsat af EU-Kommissionen. Arbejdsgruppen har vurderet, at opgaven med fælles
interessevaretagelse bør forankres i regi af BRN. Fonden har til formål at støtte de regioner, der bliver mest berørt af omstillingen til et
klimaneutralt EU i 2050, og her er Nordjylland udpeget som den eneste danske region, bl.a. på grund af Aalborg Portlands store CO2-udledning.
Regeringen har af Europaudvalget fået mandat til at forhandle med Kommissionen om forslaget til FRO. Regeringen er positiv over etablering
af en særlig Fond, men ønsker at den knyttes til eksisterende nationale planer og indsatser på klimaområdet. Fra Kommissionens side er der
lagt op til, at fonden skal udmøntes gennem territorielle planer for de omfattede regioner (Nordjylland), og at relevante myndigheder fra de
pågældende landsdele involveres i at udarbejde disse planer. Da det hidtil har været en udfordring at få yderligere information fra udenrigsministeriet om den planlagte involvering af myndighederne i Nordjylland, sendes der, på vegne af BRN’s formandskab, en henvendelse til
Udenrigsministeren. I henvendelsen stiller de nordjyske kommuner og Regionen sig til rådighed for sparring om de territorielle planer for
udmøntning af fonden i Nordjylland. Fonden forhandles endelig på plads i forbindelse med budgetforhandlinger i Europarådet sidst på året.

1) Afgræsning af den fælles nordjyske klimaindsats
Indledningsvist er der behov for at afgrænse og prioritere, hvad der skal samarbejdes om i den fælles nordjyske klimaindsats, og hvad formålet med
indsatsen skal være. Det er blandt andet vigtigt at tage stilling til, hvilke opgaver der er:
• fælles nordjyske, og bør forankres et samarbejde bestående af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, f.eks. i regi af BRN
• fælleskommunale, og bør forankres i et samarbejde bestående af alle 11 nordjyske kommuner, f.eks. i regi af KKR Nordjylland
• tværkommunale, og bør forankres i samarbejdskonstellationer bestående af flere nordjyske kommuner og eventuelle tilstødende kommuner i
Region Midtjylland, f.eks. Limfjordsrådet
Den brede klimaindsats kan (med inspiration fra Concito) overordnet set inddeles i følgende seks kategorier, hvor kommunerne og regionen kan
bidrage til at fremme udviklingen som myndighed, virksomhed eller initiativtager:
1. Ressourceanvendelse: Herunder affaldshåndtering og -planlægning, facilitering af industrielle symbioser, grønne indkøb, råstofindvinding,
informationskampagner rettet mod borgere, mm.
2. Teknologi- og erhvervsudvikling: herunder understøtte innovation og udvikling gennem miljøtilsyn eller erhvervsfremme, offentlig
markedsmodning af grønne løsninger, tage initiativ til storskalaprojekter for test af nye teknologier i tværsektorielle samarbejder, mm.
3. Energi og bygninger: herunder fremme etablering af vedvarende energianlæg via planlægning, stille krav om lavt CO2-aftryk i nye offentlige
byggerier og anlæg, inspirere virksomheder til energieffektiviseringer gennem myndighedskontakt, mm.
4. Transport og mobilitet: herunder fremme omstillingen af transportinfrastrukturen gennem planlægning, fremme grøn omstilling af den
kollektive trafik gennem ejerskab i trafikselskaber, omstille egen flåde af køretøjer, tage initiativ til projekter der tester nye teknologier mm.
5. Arealanvendelse: herunder fremme etablering af parker, skove, søer eller vådområder gennem planlægning, tage initiativ til multifunktionel
jordfordeling med bred involvering af relevante aktører, forebygge og forhindre skadelige virkninger fra jordforureninger, mm.
6. Klimatilpasning: herunder Investeringer i infrastruktur som foranstaltninger mod oversvømmelser ved fjorde og langs kyster, vejlede borgere
og facilitere processer fx om grundvandstigning, mm.
Med afsæt i de seks kategorier er der blevet arbejdet med en kortlægning af strategier, planer, organisationer, netværk og projekter på områderne,
hvordan de fordeler sig på nationalt, regionalt og lokalt (kommunalt) niveau, og hvor der kan være potentielle indholdsmæssige overlap. Det
foreløbige arbejde med kortlægningen viser et meget komplekst billede af aktører og indsatser. Der er behov for fortsat at arbejde videre og
kvalificere overblikket, inden det forelægges politisk og anvendes som udgangspunkt for en afgrænsning af en fælles nordjysk klimaindsats.

2) Øget governance i den nordjyske klimaindsats
Det er vurderingen, at drøftelsen af indhold og retning for den fælles nordjyske klimaindsats samtidig er en anledning til at sikre bedre
sammenhæng og mindske overlap for eksisterende og fremtidige indsatser og tiltag og mellem operatører. Den vurdering er blevet
bekræftet af det foreløbige arbejde med kortlægning af området, som viser et aktørlandskab præget af mange aktører med mulige
overlappende indsatser.
Som led i en fælles nordjysk klimaindsats og -strategi vil der som udgangspunkt skulle udpeges konkrete tværgående indsatser, som skal
bidrage til at realisere de fælles mål. Det kan både være udbygning eller udbredelse af eksisterende nordjyske indsatser (fx NBE,
konsolidering af forsyningsselskaber), iværksættelse af nye nordjyske indsatser (fx multifunktionel jordfordeling, GreenHub Denmark),
tværgående tiltag for klimatilpasning (fx afværgetiltag mod oversvømmelser), eller tilkøb af ydelser i eksisterende nationale operatører (fx
nye nationale klynger). Uafhængigt af hvilke operatører der udpeges til at realisere handlingssporene i den fælles nordjyske
klimaindsats/strategi, er der behov for at sikre koordinering og mindske overlap. Det kan bl.a. sikres:
• gennem rollen som bevillingsgiver, ved at udstikke klare rammer for kravene til koordinering og samarbejde med andre relevante
operatører, og gennem løbende opfølgning.
• gennem udpegninger til bestyrelser og styregrupper, hvor de udpegede repræsentanter som har til opgave at fremme sammenhæng og
koordinering i indsatser, og sikre de kommer alle nordjyske kommuner til gavn.
• ved at nedsætte en eller flere tværgående grupper, der har til opgave at monitorere udmøntningen af strategien, herunder de tiltag der
iværksættes eller støttes.
3) Strategi for den fælles nordjyske klimaindsats
Der arbejdes på at finde et format for den fælles nordjyske strategi for klimaindsatsen, som er rammesættende for de omfattede aktører og
sikrer en fælles strategisk retning for indsatserne gennem en fælles vision for Nordjylland. Der skal sættes en række overordnede mål for
området og udpegning af mulige handlingsspor, der samtidig gør det muligt at fokusere på enkeltindsatser, som fx forsyningsområdet.
Realiseringen af strategien kræver et forpligtende partnerskab med en lang række forskellige aktører. Samtidig med at strategien skal skabe
en strategisk retning, skal der også skabes plads i udmøntningen i forhold til de forskelligheder, der er mellem parterne, herunder forskellige
målgrupper og lovbestemte opgaver mm.

Handlingssporene der udpeges, skal ikke erstatte de lokale prioriteringer og indsatser i den enkelte kommune, men skal være et redskab til at
styrke, understøtte og inspirere de lokale og fælleskommunale/regionale indsatser. Det er denne balance mellem central retning og decentral
udmøntning som en fælles nordjysk strategi på klimaområdet gerne skal ramme.
Set i lyset af den seneste udvikling vedrørende udvidelsen af DK2020 vurderes, at den nordjyske strategiproces så vidt muligt bør sammentænkes
med implementeringen af DK-2020 i kommunerne, såfremt alle 11 nordjyske kommuner tilslutter sig projektet.
Den videre proces
Arbejdet med den fælles klimaindsats foreslås inddelt i 3 faser i forhold til det politiske niveau i kommuner og region:
• Videnspakke og temadrøftelser - og DK-2020 igangsættes
• Udarbejdelse af en light-strategi
• DK-2020 afsluttes, hvorefter den fælles klimastrategi kan udbygges og kvalificeres
Samtidig med at der i Nordjylland arbejdes med en fælles klimaindsats på tværs af kommuner og region, iværksættes bl.a. også processer i forhold
til godkendelse af visionen for SEP NORD og deltagelse i DK2020 i hele Danmark. Det er vurderingen, at det komplekse billede af aktører og
indsatser på klimaområdet kalder på et behov for at bringe viden og forståelse og tid ind i de politiske drøftelser i byråd og regionsråd, så der kan
blive et bredt politisk ejerskab til den fælles indsats.
Derfor foreslås, at der i første omgang udarbejdes en ”videnspakke” indeholdende en kortlægning af indsatser og aktørsammensætning, samt
præsentationer af DK2020, SEP NORD og andre relevante indsatser på klimaområdet. Videnspakken skal bruges til formidling i regionsrådet og de
11 kommunalbestyrelser. Pakken forventes udsendt til kommunerne efter sommerferien 2020 med henblik på, at den kan benyttes til temamøder
lokalt i efteråret 2020.
En anden overvejelse er, at der – som opstart til en strategi-proces (i efteråret/vinter 2020) - desuden kan afholdes en temadag for BRN og KKR,
hvor politikerne kan få skabt en fælles forståelse af udfordringsbilledet og handlingsmulighederne, og drøfte de fælles prioriter. Det skal også
vurderes, i hvilket omfang, der er behov for at invitere andre aktører - enten eksterne til at inspirere drøftelserne, eller andre nordjyske aktører som
skal deltage aktivt i drøftelserne.

Når der er opnået tilstrækkelig indsigt og forståelse i forhold til udfordringsbilledet på klimaområdet kan næste fase med udarbejdelse af en fælles
klimastrategi igangsættes. Den fælles nordjyske strategi med fordel tage afsæt i den metodik og de værktøjer der anvendes i DK2020. Det foreslås,
at der i første omgang udarbejdes en ”light-version” af den nordjyske strategi, som sætter en fælles retning og danner en overordnet regional
ramme for klimahandlingsplanerne i den enkelte kommune og der vil være mulighed for, under rammen af light-strategien, at iværksætte fælles
indsatser. I så fald kan samarbejdet om DK2020 indgå som en af indsatserne.
Gennem input fra DK2020-processen i den enkelte kommune vil strategien kunne kvalificeres yderligere og udbygges i 2023.

Referat
Orienteringen blev taget til efterretning.

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
• Godkender at der bevilges et rammebeløb til indsatsen for højtuddannet arbejdskraft på 450.000 kr. over tre år, der kan anvendes til
godkendte Vækst via Viden-aktiviteter og supplerende BRN-indsatser vedr. studiejob
• Tager orientering om status på arbejdet med Vækst via Viden til efterretning
Sagsfremstilling
Direktion anbefaler, at der bevilges et rammebeløb til indsatsen for højtuddannet arbejdskraft på 450.000 kr. i en tre-årig periode fra 2020-2023,
der kan anvendes til godkendte Vækst via Viden-aktiviteter og to supplerende BRN-indsatser vedr. studiejob (pilotprojekt om flere i studiejob via
delebilsordning og ansættelse af studentermedhjælper).
Godkendte Vækst via Viden 2.0- aktiviteter: Som det fremgår af den godkendte projektbeskrivelse for Vækst via Viden 2.0. realiseres projektet i
meget høj grad på baggrund af de eksisterende ressourcer, som samarbejdspartnerne hver i sær har ønsket at lægge i projektet og som dermed
ikke kræver særskilt finansiering. Der er dog enkelte aktiviteter i projektet, som stadig er under udvikling, men hvor der er behov for at sikre en
økonomisk ramme til f.eks. tekniske løsninger, markedsføring, produktion af materialer m.m. eller andet, som kan understøtte det fælles
arbejde. Det drejer sig indledningsvist om udvikling af en caseplatform til deling af gode historier og det arbejde, der pågår, om ‘oversættelse af
kompetencer’. Derudover kan der vise sig behov for finansiering til aktiviteter i øvrige underarbejdsgrupper, som arbejdet skrider frem. Bemærk
– det afsatte beløb omfatter ikke midler til Vækstpilotordningen (tilskud til lønudgifter for virksomhederne) idet den p.t. forventes fuldt
finansieret fra DEB. Bliver dette ikke tilfældet, vil der være behov for medfinansiering fra BRN udover det evt. afsatte rammebeløb.
Supplerende BRN indsatser : For at booste indsatsen for højtuddannet arbejdskraft yderligere, foreslås det at igangsætte to sideløbende og
supplerende indsatser til Vækst via Viden 2.0., der handler om studiejob. Det drejer sig dels om ansættelse af en studentermedhjælper, der skal
have særligt fokus på studiejob, f.eks. udarbejdelse af cases, markedsføring og varetagelse af StudiejobNordjylland.dk og dels et pilotprojekt i
samarbejde med UCN, Cand+ og Jobcenter Aalborg om flere i studiejob via delebilsordning. Der er i Sekretariatsledelsen opbakning til at gå
videre med de to foreslåede BRN-indsatser, der skal supplere Vækst via Viden. Sekretariatsledelsen bemærker, at der er interesse for at se, hvilke
resultater forsøget med delebilsordningen kan medføre. Læs mere om forslagene og foreløbige forventninger til økonomi i bilag 6A.

Status på Vækst via Viden
Coronakrisen satte medio marts arbejdsgruppens indsatser midlertidigt på pause. Arbejdsgruppen har siden været afsøgende i egne baglande
på om indsatsen vedr. højtuddannede fortsat opfattes som relevant og vigtig set i lyset af den aktuelle situation. Den foreløbige oplevelse og
tilbagemelding går på, at virksomhederne forsat efterspørger denne type arbejdskraft, at der er efterspørgsel på Vækstpilotordningen og at
højtuddannede ofte har kompetencer (f.eks. inden for digitalisering) der kan bidrage til, at virksomhederne kommer bedre gennem krisen.
Derfor er målet fortsat opstart i august 2020.
Væsentligste statuspunkter er:
• Kommunerundtur: grundet hjemsendelse af de offentlige ansatte er kommunerundturen blevet forsinket. Der har været afholdt digitale
møder med nogle kommuner, mens de sidste møder med Brønderslev og Aalborg Kommune ventes afholdt som fysiske møder i uge 25. Der
er samlet op på besøgene, behov og ønsker fra kommunerne på mødet i beskæftigelsesdirektørkredsen den 25. maj. Arbejdsgruppen vil nu
se på hvordan behovene bedst kan understøttes.
• Ny styregruppe: Erhvervshus Nordjylland har udsendt invitation til projektpartnerne og relevante samarbejdspartnere i maj med henblik på
ny udpegning til styregruppen
• Fremdrift, som planlagt, på en lang række aktiviteter f.eks. første version af online caseplatform, afholdt dialogmøder med
erhvervsorganisationer om ‘fortælling fra virksomhed til virksomhed’, AAU og UCN laver plan for hvornår de forskellig typer af events kan
afholdes, også lokalt. Flere af de planlagte aktiviteter i efteråret digitaliseres grundet corona f.eks. praktikbørser ved AAU og UCN.
Erhvervsakademi Dania og CA-akasse har tilsluttet sig gruppen.
• Ansøgning om midler hos DEB til den nordjyske vækstpilot: Som følge af corona har der været usikkerhed om hvorvidt og hvornår det ville
blive muligt at søge om midler til den nordjyske vækstpilotordning. Der har været holdt ekstraordinært møde i DEB med henblik på at
drøfte, hvordan DEB kan understøtte virksomheder i denne tid. Det har bl.a. ført til en pulje på 86 mio. kr. under overskriften ‘Morgendagens
Kompetencer’ til kompetenceudvikling i SMV, så de rustes til ændrede markedsvilkår som følge af COVID-19. Puljen kan være en mulighed
for den nordjyske vækstpilotordning. Det forventes p.t., at vækstpilotordningen kan finansieres fuldt med midler fra DEB. Bliver dette ikke
tilfældet, vil der være behov for medfinansiering fra BRN udover det evt. afsatte rammebeløb til indsatser vedr. højtuddannet arbejdskraft.
Erhvervshus Nordjylland er lead på ansøgningen.

Referat
Bestyrelsen bevilgede et rammebeløb til indsatsen for højtuddannet arbejdskraft på 450.000 kr. over tre år, der kan anvendes til godkendte
Vækst via Viden-aktiviteter og supplerende BRN-indsatser vedr. studiejob.
Orienteringen om status på arbejdet med Vækst via Viden blev taget til efterretning.

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
• tager orienteringen til efterretning
• På foranledning af henvendelse og forslag fra MARCOD udpeger Lars Henrik Hejlesen fra MAN Energy Solutions, Frederikshavn som
kandidat til bestyrelsen i den nationale klynge, Maritime & Logistics Innovation Denmark (MARLOG)
Sagsfremstilling
BRN har siden 2015 medfinansieret de nordjyske klynger, og gav i marts 2018 bevillinger til de seks daværende nordjyske klynger for perioden
2019-2021. Med erhvervsfremmereformen ikrafttræden fra primo 2019 blev forudsætningerne, som bevillingerne blev givet under, ændret
markant. Vækstforums hidtidige bevillinger til klyngerne frafaldt for 2020 og 2021, og der blev iværksat en konsolidering af klyngeområdet,
med det formål at reducere det samlede antal til 10-12 nationalt dækkende klynger – én for hver nationalt udpeget styrkeposition.
Som konsekvens af de ændrede forudsætninger tog BRN i slutningen af 2019 bevillingerne for 2020 og 2021 op til revision. Fem ud af de seks
nordjyske klynger havde indgået i ansøgninger til DEB’s overgangspulje til klyngekonsolidering, hvoraf alle fem havde hjemtaget midler. De
nordjyske klyngers andel af de hjemtagne midler og betingelserne herfor varierede dog, herunder sammenholdt med de aktiviteter og
budgetter som BRN’s bevilling oprindeligt var givet under. På mødet den 8. februar 2020 besluttede Bestyrelsen, at bevillingerne til House of
Energy, Life Science Innovation, MARCOD og NordjyskFødevareerhverv fastholdes i 2020, mens bevillingerne til BrainsBusiness og SmartLog
frafalder i 2020. Samtidig blev det besluttet, at bevillingerne for 2021 bortfalder, men at BRN i efteråret 2020 vil tage stilling til det fremtidige
engagement i det nye danske klyngelandskab.
Med vedtagelse den nye strategi for Erhvervsfremme i Danmark i marts 2020 er der udpeget 11 nationale styrkepositioner og to spirende
områder, som danner udgangspunkt for det fremtidige nationale klyngelandskab (ekskl. Turisme). I marts 2020 blev der ligeledes åbnet op for
ansøgninger til puljen ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”, hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM)
og DEB samlet udmønter 160 mio. kr. årligt for en 4-årig periode. Ansøgningsfristen er den 27. maj 2020, og de hidtidige nordjyske klynger
indgår alle i forhandlingerne inden for deres respektive områder. Der forventes svar på ansøgningerne i september 2020, hvorefter
forhandlinger og budgetter og handlingsplaner vil pågå frem til januar 2021.

Ansøgningsprocessen har anskueliggjort, at der blandt partnerne også indgår et element af positionering med risiko for at resultatet bliver en
centralisering af klyngerne i hovedstaden. Intentionen med de nationale klynger er, dels at der skal tages udgangspunkt i de regionale
styrkepositioner, og dels at ydelserne skal være til rådighed for målgrupperne på tværs af landet med udgangspunkt i målgruppernes behov
og geografiske fordeling. Som bekendt har BRN, KKR og Aalborg Kommune fremsendt en fælles henvendelse til Forskningsministeren og
Erhvervsministeren, med et opråb om, at klyngerne bør tage afsæt i regionale styrkepositioner og tilgodese en national balance i klyngernes
placering og tilgængelighed. Efterfølgende har begge ministre tilkendegivet, at der er behov for at sikre en bedre geografisk spredning af nye
klynger, end der aktuelt er forslået i klyngernes indsendte ansøgninger til Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse.
Erhvervsstyrelsen har bekræftet, at kommunerne kan medfinansiere klyngeaktiviteter i klyngeorganisationerne, herunder aktiviteter, der har
til formål at fremme lokale virksomheders deltagelse i klyngeorganisationen, fx i form af aktiviteter vedrørende netværksskabelse, hjælp til
at finde innovations-partnere, videndeling og facilitering af samarbejde mellem aktører i det pågældende økosystem samt information til
virksomheder om muligheder for køb af viden og vidensamarbejde. Den kommunale finansiering kan fx:
• Målrettes til dele af målgruppen af virksomheder med særlig lokal relevans inden for erhvervs- og teknologiområde (klyngen)
• Øremærkes bestemte aktivitetstyper med lokal tilpasning og styrkelse, som klyngeorganisationen allerede udfører for statslige midler
• Ske i samarbejde mellem flere kommuner, herunder Business Regions.
Foruden direkte medfinansiering kan kommunerne fx engagere sig i klyngeindsatsen i de udvalgte klyngeorganisationer på følgende måder:
• Levere arbejdstimer til at understøtte lokale klyngeaktiviteter
• Indgå som partner i konkrete klyngeaktiviteter, fx innovationsprojekter
• Deltage i bestyrelsesarbejde, styregrupper mv. i klyngeorganisationen
• Stille faciliteter, udstyr o.l. til rådighed
Der er lagt op til, at BRN på møderækken i oktober-november 2020 skal gøre status på det konsoliderede klyngelandskab og på den baggrund
vurdere det fremtidige fælles engagement i klyngerne. Foreløbig er der administrativt lagt op til en ramme på 2.000.000 kr., som kan bruges
til eventuel finansiering af fælles projekter med klyngerne af særlig nordjysk interesse. Rammen svarer til det beløb, som der hidtil har været

afsat til klyngerne under BRN’s fælles midler (excl. regionens finansiering til LSI). Regionen vurderer, at de vil have mulighed for at bidrage til
den kommende sundheds/welfare-klynge, og i givet fald vil der kunne argumenteres for en ramme på 2-3 mio. kr.
Direktionen ønsker, i forlængelse af etableringen af de 12 nye nationale klynger, at vi samarbejder om at sikre Nordjylland og de nordjyske
virksomheder størst mulig adgang til og værdi af de nye klynger, samt at der i BRN afklares grundlaget for at støtte særligt prioriterede
nordjyske indsatser i tilknytning til de nye fremadrettede nationale klynger.

I forbindelse med etableringen af den nye nationale klynger, Maritime & Logistics Innovation Denmark (MARLOG), har BRN modtaget en
henvendelse om at udpege en kandidat til den nationale klynges bestyrelse med rødder i det nordjyske erhverv. På opfordring fra MARCOD
indstiller Direktionen Lars Henrik Hejlesen fra MAN Energy Solutions i Frederikshavn.
Der gives på mødet en opdatering på de nordjyske klyngers medvirken i ansøgningerne ultimo maj, samt den politiske interessevaretagelse i
forhold til klyngeorganisationers hovedsæder og regionale hubs.
Referat
Bestyrelsen udpegede Lars Henrik Hejlesen fra MAN Energy Solutions, Frederikshavn som kandidat til bestyrelsen i den nationale klynge,
Maritime & Logistics Innovation Denmark (MARLOG).
Derudover blev det besluttet, at der på vegne af BRN’s formandskab sendes henvendelser til bestyrelserne i hhv. Energy Cluster Denmark
(ECD) og Maritime & Logistics Innovation Denmark (MARLOG). I henvendelsen fremhæves Nordjyllands styrkeposition på hhv.
energiområdet og det maritime område, og at de 11 nordjyske kommuner og Regionen støtter forslaget om at hovedsædet for hhv. ECD og
MARLOG placeres i Nordjylland.
Det understreges endvidere, at det er vigtigt at vi i Nordjylland fortsat står sammen om de fire nordjyske styrkepositioner som vi i fællesskab
har udpeget – det blå, det grønne, det smarte og det attraktive Nordjylland.

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
• tager til efterretning at opfølgning på STEM-temadrøftelsen i BRN-bestyrelsen først sker primo 2021 efter afholdelse af Nordjysk
Uddannelseskonference i november 2020 med fokus på STEM og udarbejdelse af opfølgning herpå
• tager orienteringerne om seneste nyt fra International House og øvrige igangværende indsatser til efterretning
Sagsfremstilling
Bedre adgang til STEM-kompetencer
BRN’s bestyrelse havde d. 7. februar en fælles drøftelse med repræsentanter fra uddannelsesområdet om Nordjylland som STEM-region og
efterspørgsel på STEM-kompetencer, som er en fælles tematik, der interesserer parterne. BRN’s Bestyrelse og de øvrige
uddannelsesrepræsentanter var enige om, at der er behov for fælles og koordineret indsats i hele fødekæden for at fremme opbygningen STEMkompetencer og sikre den nødvendige fremtidige arbejdskraft.
Det blev derfor besluttet, at STEM-sekretariatet (hvor mange af parterne også er repræsenteret) får til opgave at komme med et oplæg på
september-mødet i bestyrelsen til, hvordan kommunerne, Regionen og uddannelsesinstitutionerne i fællesskab kan sikre koordinering og
sammenhængende handling på tværs af indsatser og organisationer på området. Dette i koordinering med Strategisk Forum på
uddannelsesområdet. Med oplægget forventes det ikke, at BRN selvstændigt igangsætter aktiviteter på dagsordenen. Nærmere, at det ønskes
at sætte fokus på hvordan STEM-dagsordenen, Den Nordjyske Teknologipagt og det igangværende arbejde i STEM-sekretariatet m.v. kan
kobles tættere til det kommunale/lokale niveau og dermed fødekæden til fremtidig arbejdskraft med STEM- kompetencer. Læs evt. mere om
drøftelsen og STEM-sekretariatet i referatet fra mødet.

STEM-sekretariatet, der fortsat er under opbygning, har på seneste møde d. 26. maj haft en indledningsvis drøftelse af opgaven, hvor der er
kommet en række input og opmærksomhedspunkter til det videre arbejde. Det fremgik bl.a. af drøftelsen, at det vil være hensigtsmæssigt med
en nærmere afklaring at fokus og formål med opgaven.
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BRN-Direktionen og Strategisk Forum på Uddannelsesområdet har efterfølgende drøftet opgaven og inputtene fra STEM-sekretariatet
omkring udarbejdelse af eventuel afrapportering og oplæg til sammenhængende handlinger på tværs af indsatser og organisationer inkl.
øget fokus i kommunerne på STEM-området. På den baggrund vurderes det, at det er mere hensigtsmæssigt, at opfølgningen på STEMtemaet finder sted efter afholdelse af regionens uddannelseskonference i november, hvor der er fokus på STEM-kompetencer med en
forventelig større involvering af kommunale fagudvalg og relevante fagfolk.
Det foreslås desuden , at opgaveløsningen fokuseres ind på hvad BRN og Strategisk Forum særligt kan bidrage med som supplerer
aktiviteter i STEM-sekretariatet og Regionsrådet. Det er f.eks.:
• Bidrage til en øget opmærksomhed på og ejerskab til STEM-dagsordenen og de ambitioner, der ligger i Den Nordjyske Teknologipagt,
lokalt i kommunerne, særligt ved fagcheferne.
• Bidrage til at emnet tages op og drøftes i tværkommunale fora f.eks. skolechefkredsen
• Bidrage til at skabe dialog om emnet ml. repræsentanter fra kommunerne, skoleområdet og uddannelsesrepræsentanter
• Opfordre til tværkommunalt samarbejde på området
• Opfordre kommunerne til at fokusere på tiltag/initiativer, hvor der indgår brobygningsaktiviteter ml. uddannelsestrinene og hvor
eksempelvis grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser udvikler/deltager i initiativet sammen
Konkret foreslås ovenstående omsat i praksis ved at:
• Nordjysk Uddannelseskonference (hvor STEM bliver hovedtemaet og som også fungerer som kick-off for den Nordjyske Teknologipagt)
bliver omdrejningspunktet for indsatsen og afsættet for en efterfølgende dialog i og med kommunerne om STEM-dagsordenen.
Konferencen vil samtidigt give mulighed for tilegnelse af viden om dagsordenen for deltagerne, f.eks. regionale og kommunale politikere.
• Der samles input fra dagen ud fra spørgsmål såsom hvordan kan Den Nordjyske Teknologipagt og ambitionerne deri omsættes til lokal
virkelighed og ”leve”, hvad giver mening ift. den enkelte kommune og hvordan kan samarbejdet evt. styrkes på tværs af kommuner og i
samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
• Der følges op med en drøftelse af inputtene fra konferencen i Styregruppen for den Nordjyske Teknologipagt og i tværkommunalt fora
f.eks. Skolechefkredsen (afhængig af inputtenes karakter). Herefter kommer der en opfølgning med afrapportering og/eller oplæg med
evt. ideer på et BRN-bestyrelsesmøde primo 2021.
30

Nordjysk uddannelseskonference (fokus STEM-kompetencer), november 2020
Regionsrådet har hvert andet år siden 2008 afholdt en konference med fokus på uddannelses- og kompetenceområdet. I år ventes
hovedtemaet at blive STEM-kompetencer og Den Nordjyske Teknologipagt. På mødet ml. formandskaberne (RAR, BRN, KKR, RN) bag Det
Kompetente Nordjylland d. 6. marts blev der på den baggrund opfordret til, at konferencen får et fælles aftryk. Planlægning af konferencen
foregår i regi af STEM-sekretariatet med Region Nordjylland som lead-partner.
Seneste nyt fra International House North Denmark
International House North Denmark (IHND) har udarbejdet et notat til BRN (bilag 8A), der fortæller om status og følger op på de tre
hovedindsatser som projektet har særlig fokus på i forhold til BRN’s mål om at sikre bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft for
virksomheder i hele regionen: 1) tiltrækning af internationale talenter til nordjyske virksomheder, 2) Regionalt samarbejde og regional
forankring og 3) bidrage til onboarding i virksomheder og højne fastholdelsen af de internationale medarbejdere i de nordjyske virksomheder.
Fra notatet er der bl.a. følgende highlights:
• Projektaktiviteterne har fået et boost grundet, at IHND er en af i alt 28 partnere i TalenTDK projektet med et tilsagnsbeløb på 39.673.793
kr. fra DEB - og den eneste nordjyske aktør med økonomiske midler i projektet. IHND er leder og samarbejdspartnere på flere
aktivitetspakker og er lykkedes godt med at positionere de nordjyske interesser i projektet og få prioriteret talenttiltrækningen til det
nordjyske erhvervsliv igennem et koordineret samarbejde og branding af de enkelte nordjyske kommuner- og erhvervskontorers
tiltrækningskampagner såsom GoWest” i Vesthimmerland, Region Nordjyllands kampagne med ”Den hvide verden”, ”Move North” i
Frederikshavn, Hjørring Internationals, ”Karriere på Kanten” hos Thy og Mors, ”Kom til Rebild”, Hobro International Hub, ”Move to
Aalborg”, koordinering med Jammerbugt Kommune og Erhvervshus Nordjylland m.fl.

• Den koordinerede indsats med de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Erhvervshus Nordjylland og de nordjyske erhvervskontorer
er højt prioriteret for sekretariatet i IHND – og samarbejdet i ERFA-gruppen (7 nordjyske kommune, AAU, UCN, Erhvervshus mfl.) vokser
med sagssparring, erfaringsudveksling og ikke mindst ift. konkrete arrangementer og aktiviteter f.eks. Diversity Evening, hvor 2000
internationale borgere deltager og koordineret promovering af Nordjylland som karrieredestination
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• Tilbud til alle nordjyske kommuner og erhvervskontorer muligheden for at afholde et arrangement lokalt, som fokuserer enten på
jobsøgning eller iværkætteri for internationale borgere samt erhvervsarrangementer for lokale virksomheder
• Investeringen i et Hobro International Hub (placeret ved Hobro station) har givet en forøget aktivitet i de tre sydlige nordjyske kommuner,
Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord.
Det Kompetente Nordjylland og møder med uddannelsesrepræsentanter
Den 6. marts blev der afholdt møde ml. formandskaberne (RAR, KKR, RN og BRN) om status på arbejdet med ”Det kompetente Nordjylland”.
Der var tilfredshed med de foreløbige resultater omkring øget dialog og samarbejde med både uddannelsesinstitutionerne og på tværs af de
fire organisationer, det igangsatte arbejde med Vækst via Viden og analyse fra RAR vedr. VEU-indsatser for ledige dimittender. For det
fremadrettede arbejde pegede formandskaberne bl.a. på følgende som vigtige emner: interessevaretagelse og understøttelse af gode og
koordinerede ansøgninger til puljer ved DEB, fortsat styrket dialog og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, fælles indsats for adgang
til STEM-kompetencer og at skabe et fælles aftryk ift. Nordjysk Uddannelseskonference (se næste side).
Der arbejdes blandt andet hen i mod en styrket dialog med uddannelsesinstitutionerne via Strategisk Forum på Uddannelsesområdet, hvor
BRN også er repræsenteret. Her blev der d. 28. februar afholdt dialogmøde med repræsentanter fra AAU, UCN, MARTEC og SOSU-Nord (på
vegne af de nordjyske erhvervsskoler). Der var enighed om at mødes igen inden sommerferien for at drøfte perspektiver på mulige
samarbejdsområder med afsæt i et fælles billede af de aktuelle udfordringer på kompetence- og uddannelsesområdet. Dette finder sted på
det kommende møde i Strategisk Forum d. 15. juni.
Erhvervscamp, september 2020 på Mors
BRN-Sekretariatet indgår med repræsentant i hhv. styregruppe og arbejdsgruppe for dette års Erhvervscamp, hvor årets tema bliver
arbejdskraft, hvor ambitionerne i Det Kompetente Nordjylland også indgår som baggrundsmateriale og ramme. I styregruppen er desuden
repræsentanter fra AMK Midt-Nord, Beskæftigelsesdirektørerne i Nordjylland, Strategisk Forum, AAU, UCN, EUC og Erhvervshus
Nordjylland. Erhvervscampen ventes afholdt ultimo september på Mors og planlægges i samarbejde med Morsø Erhvervsråd.
Referat
Orienteringerne blev taget til efterretning.
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Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
• Drøfter temaer for Bestyrelsesmødet den 18. september 2020, herunder dialogmødet med de nordjyske folketingsmedlemmer
Sagsbeskrivelse
På baggrund af det aflyste bestyrelsesmøde den 27. marts 2020 samt de forestående bestyrelsesmøder er der behov for at afklare hvilke
dialogtemaer samt væsentlige punkter, der skal forberedes til bestyrelsesmøderne. Med udgangspunkt i den aktuelle status og kommende
møderækker kan der tages udgangspunkt i følgende reviderede oplæg til mødedisponering:

Møde

Dialogtema og involvering

Inviterede

Øvrige punkter

Opfølgningspunkter

19. Juni

Strategisk Energiplan – Vision

Oplæg fra SEN/repræs. SEP-N

Green Hub Denmark
Økonomistatus og prioritering
Klimaindsatser

Status Vækst via Viden
Status nordjyske klynger
Afrapportering Fælles Vækst 2019

18. September

Dialogmøde med nordjyske MFère
Det kompetente Nordjylland ??
Opfølgning på STEM-handleplan

MFérne
AAU, UCN, Erhv. skoler, STEM

Klynger – økonomi 2021 >

Samspil med Erhvervshus Nordjylland
Status på nordjysk strategi og initiativer

Bestyrelsen i EHN

BRN Budget 2021
Handlingsplan 2021

20. November

Status STEM-handlingsplan

Status Fælles Vækst

Som dialogtemaer med de nordjyske MFére i fm. bestyrelsesmødet den 18. september 2020 har sekretariatet foreslået følgende:
• Interessevaretagelse omkring erhvervsstyrker (klyngestatus), Green Hub Denmark, infrastruktur, uddannelsesområdet
• Direktionen har suppleret med interessevaretagelse vedr. hjemtag af midler fra Fonden for Retfærdig omstilling
Bestyrelsen skal afklare og give signaler til prioritering af ønskede temaer.

Referat
Bestyrelsen tilslutter sig de foreslåede temaer med tilføjelse af multifunktionel jordfordeling.

Sekretariatet indstiller, til Bestyrelsen
• At det tages til efterretning at årsregnskabet for 2019 er godkendt i skriftlig procedure
• At det tages til efterretning at overførslerne fra 2019 til 2020 er godkendt i skriftlig procedure

Sagsfremstilling
Der foreligger et revideret årsregnskab for 2019 fra revisionen. Regnskabet er vedhæftet i bilag 10A, og viser årsresultat, forbrug samt
udvikling i egenkapital m.v. I nedenstående oversigt er årsregnskabet for 2019 sammenholdt med budget 2019:
Årsregnskab 2019
Indtægter
Kontingenter
Øvrige medfinansiering EU-kontor
Indtægter i alt

Regnskab 2019

Budget 2019

Indtægterne svarer til det budgetterede.

Afvigelse 2019

-12.384.855
-1.769.265
-14.154.120

-12.384.855
-1.769.265
-14.154.120

0
0
0

Udgifter
Sekretariatsudgifter

1.122.180

1.179.510

-57.330

Turismemidler

2.350.000

2.359.020

-9.020

NordDanmarks EU-kontor

1.769.265

1.769.265

0

Fælles projektmidler

6.378.655

4.497.550

1.881.105

Sundhedsmidler

2.506.764

1.400.000

1.106.764

Fleksible midler

5.253.308

2.948.775

2.304.533

5.226.052

0

5.226.052

Årets resultat

- = indtægter/ overskud
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På udgiftssiden er der et merforbrug på i alt 5,2 mio. kr.
begrundet bl.a. i:
• Anvendelse af akkumulerede midler fra tidligere år
• Tilbagebetaling af sundhedsmidler til Regionen
• Tilbagebetaling af fleksible midler til kommunerne,
idet de fleksible midler udgår fra 2019

Underskuddet i 2019 finansieres via overførsler fra tidligere år. Ved udgangen af 2019 er der fortsat et akkumuleret overskud, men som følge af merforbruget og
tilbageførelsen af midler i 2019 er egenkapitalen
reduceret fra knap 7,8 mio. kr. ved udgangen af 2018 til
2.557.046 kr. ved udgangen af 2019.

Det akkumulerede overskud søges overført til 2020 til disponering på de respektive budgetområder, idet de anførte korrektioner også søges
godkendt jf. nedenstående oversigt:
Akkumulerede midler overført fra 2019 til 2020
Sekretariatsmidler
Turismemidler
ND EU-kontor
Fælles midler
Sundhedsmidler
Fleksible midler til prioritering af kommunerne
I alt

Overføres til 2020
591.118
9.020
0
830.338
1.126.570
0
2.557.046

Korrektioner
-235.000

1)

467.900….
-232.900 2)
0

Overført i alt
356.118
9.020
0
1.298.238
893.670
0
2.557.046

Korrektionerne vedrører:
1)

Beslutning om medfinansiering af interessevaretagelse vedr. 3.L via sekretariatsmidler.
Overføres til fælles midler.

2)

Tilbageløbsmidler fra BioMed 2016-18 overføres til
fælles midler.

Som supplement til årsregnskabet er der udarbejdet en Årsrapport 2019 for BRN (bilag 10B). Årsrapporten giver et indblik i aktiviteterne,
resultaterne og økonomien i BRN i 2019.
Årsrapporten er efter aftale fremsendt til de enkelte byråd, regionsrådet, erhvervsråd m.v. som element i formidlingen af BRN´s arbejde.
Direktionen har taget årsregnskabet for 2019 til efterretning og har indstillet til Bestyrelsen, at overførslerne fra 2019 til 2020 godkendes. På
baggrund af aflysningen af bestyrelsesmødet i marts måned har regnskabet og årsberetningen været udsendt til bestyrelsen, der skriftligt har
godkendt årsregnskabet og årsberetningen.

Referat
Orienteringerne blev taget til efterretning.
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Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
• tager afrapporteringen for 2019 for den fælles turismemarkedsføring til efterretning
Sagsfremstilling
I forbindelse med bestyrelsens godkendelse af bevillingen til VisitNordjylland/Fælles Vækst for den 3-årige periode 2019-2021 på mødet den 22.
juni 2018 er der indarbejdet en forudsætning om årlig afrapportering til BRN. Der foreligger nu en afrapportering for 2019 (bilag 11A).
Initiativet Fælles Vækst har til formål at øge væksten i nordjysk turisme via et markant løft i den fælles markedskommunikation. Initiativet er
en af de fælles handlinger, der blev sat i gang som opfølgning på BRN´s nordjyske turismestrategi i 2018, der bl.a. pegede på behovet for en
”stærk markedsføring og digitalt engagement”.
Årsrapporten illustrerer, at den meget positive nordjyske udvikling i overnatningstallene, der har været synligligt løbende i 2019, på årsbasis har
givet et resultat med en rekordstor stigning i overnatningstallene fra 2018 til 2019 på 5,56% mod 4,14% på landsplan – svarende til 432.250
ekstra overnatninger i Nordjylland i 2019, hvilket igen har været katalysator for en væsentlig stigning i omsætningen og afledte arbejdspladser.
Rapporten giver herudover et billede af markedsføringsaktiviteterne fordelt på Danmark og de vigtigste udenlandske markeder.
Desuden indeholder afrapporteringen en økonomioversigt, hvoraf det fremgår at der har været indtægter på 25,5 mio. kr. og afholdt udgifter
for 23,5 mio. kr.. Der er overføres 2 mio. kr. til 2020. På indtægtssiden var målet for 2019 samlede indtægter på 27,7 mio. kr. Mankoen skyldes
færre indtægter fra erhvervet samt visitorganisationerne. Vækstforum og BRN har bidraget som forventet.
Med virkning fra 1. april 2020 er aktiviteterne om den fælles nordjyske markedsføring overgået til et samarbejde mellem
destinationsselskaberne med Destination Nordvestkysten som operatør.

Referat
Orienteringerne blev taget til efterretning.

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
• tager orienteringen vedrørende status for 2020 samt ansøgning om midler til 2021 til efterretning
Sagsfremstilling
Der er foretaget virksomhedsoverdragelse fra VisitNordjylland til Destination Nordvestkysten, der på vegne af alle nordjyske kommuner og
destinationsselskaber er fremadrettet operatør på den fælles markedsføring i aftaleperioden 2020-21. Der er etableret et dialogforum
mellem destinationsselskaber inkl. RebildPorten om det fremtidige indhold, rammer for disponering, m.v.

I forlængelse af Covid-19-konsekvenserne for det nordjyske turismeerhverv generelt og specifikt erhvervets muligheder for på den korte bane
at levere den aftalte medfinansiering til den fælles markedsføring i regi af Fælles Vækst er der sat fokus på tilpasning af initiativet i 2020 samt
ansøgning til DEB om midler for 2021.
I 2020 er der nu via midler fra BRN, kommunerne, DEB m.fl. sikret en ramme på 12 mio. kr. til en massiv markedsføring når grænserne igen
åbner og med stærkt fokus på nærmarkederne Tyskland, Norge og Sverige, se evt. udsendt pressemeddelelse i bilag 12A.
For 2021 har BRN og DNVK på baggrund af allerede modtagne DEB-bevillinger (der kan overføres til 2021), ny ansøgning til DEB´s
turismepulje med forventet svar medio juni, tilsagn fra kommunerne/destinationerne, privat medfinansiering samt partnerbidrag udarbejdet
et samlet 2021-budget på 30 mio. kr. – fordelt på 27 mio. kr. til international markedsføring samt 3 mio. kr. i national markedsføring. Om
projektet kan gennemføres i fuld skala afhænger af i hvilket omfang DEB bevilger det ansøgte beløb yderligere på 5 mio. kr. samt det
forudsatte bidrag fra virksomhederne på 11 mio. kr. i 2021.

Referat
Orienteringerne blev taget til efterretning.

Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
• at det fælles nordjyske partnerskab på Folkemødet videreføres i 2021, og at der i 2021 afsættes 150.000 kr. til BRN’s deltagelse på
Folkemødet.
Sagsfremstilling
På baggrund af idéoplæg er der truffet beslutning om og givet bevilling til fælles nordjysk deltagelse på Folkemødet 2020, der var berammet
til den 11.-14. juni 2020. De nordjyske partnere er: UCN, Region Nordjylland, AAU, Access2Innovation, Aalborg Kommune og BRN.
Indholdsmæssigt var hensigten, at BRN deltog med afsæt i nogle af de mærkesager og indsatser der indgår i BRN’s handlingsplan for 2020,
herunder bæredygtig vækst, multifunktionel jordfordeling og Nordjylland som grønt testområde.
De nordjyske partnere har sammen med det eksterne bureau evalueret samarbejdet og forberedelsesprocesserne, og vurderer at det er et
stærkt partnerskab. Der er opbakning til at sætte det forberedende arbejde ”på pause” i den forstand, at vi genoptager samarbejdet med
henblik på deltagelse i 2021, herunder også at rammen for de nordjyske events bliver sejlskibet LOA, som sejles til Bornholm, og som vil fylde
markant i havnen i Allinge. Der vil også være mulighed for at invitere andre partnere med inden for rammen.
Der er givet en bevilling til BRN´s deltagelse på 150.000 kr. af interessevaretagelsesmidlerne. En del af bevillingen er anvendt i
forberedelsesfasen, men de resterende midler overføres til 2021. Sekretariatsledelsen har behandlet indstillingen på det seneste møde og
bakker op om partnerskabets fremlagte overvejelser og anbefaler, at det fælles nordjyske partnerskab på folkemødet videreføres i 2021.
Referat
Bestyrelsen godkender, at der i 2021 afsættes 150.000 kr. til BRN’s deltagelse på Folkemødet med afsæt i en videreførelse af det eksisterende
nordjyske partnerskab.

Kort orientering om:
o Status på infrastrukturforhandlingerne på nationalt niveau, herunder vurdering af behov for beredskab i forhold til
interessevaretagelse i BRN-regi.
o Modtaget henvendelse om strækningen Ålbæk-Skagen – rute 40 (bilag 14A).
Referat
Formanden orienterede om vurdering af status på infrastrukturforhandlingerne. Der er i bestyrelsen tilslutning til, at genoptage en
intensiveret interessevaretagelse.
Henvendelsen vedrørende Rute 40 Aalbæk – Skagen drøftet, og det aftaltes at sekretariatet besvarer henvendelsen jf. bestyrelsens signaler.

