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1. Godkendelse af dagsordenen
Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
•
Godkender dagsordenen.
Referat
Godkendt.

4

2. Regnskab 2017 og
perioderapport 2015-2017
Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
 godkender årsregnskabet for 2017
 tager perioderapport 2015-17 samt opdateret initiativkatalog til orientering
Sagsfremstilling
Der foreligger medio februar et revideret årsregnskab 2017 fra revisionen. Regnskabet er vedhæftet i bilag 2A. I nedenstående
oversigt er årsregnskabet sammenholdt med budgetposterne for 2017.
Perioderegnskab 2015-2017
Indtægter
Kontingenter
Øvrige medfinansiering EU-kontor
Indtægter i alt

Regnskab 2017

-12.334.035
-1.762.005
-14.096.040

Budget 2017 Afvigelse 2017

-12.334.035
-1.762.005
-14.096.040

0
0
0

Udgifter
Sekretariatsudgifter

1.200.260

1.174.670

25.590

Turismemidler

2.349.340

2.349.340

0

NordDanmarks EU-kontor

1.762.005

1.762.005

0

Fælles projektmidler
Regulering af R 2015 ifm R 2016
Sundhedsmidler

6.190.331

4.473.350

1.716.981

1.566.666

1.400.000

166.666

Fleksible midler

2.099.256

2.936.675

-837.419

Årets resultat
- = indtægter/ overskud

1.071.818

0

1.071.818
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Årets resultat viser et samlet underskud på
1.071.818 kr. Da der i de foregående 2 år er akkumuleret en positiv beholdning på 10,9 mio. kr.
udgør egenkapitalen 9,9 mio. kr. ultimo 2017.
Heraf er der disponeret 1,0 mio. kr. til projekter
vedrørende henholdsvis Bedre Bredbånd og 5G,
der udbetales i 2018. De resterende 8,9 mio. kr.
overføres til disponering på de respektive budgetområder jf. nedenstående:
Fælles midler:
Sundhedsmidler:
Fleksible midler:
Sekretariatet:

4.634.317
2.233.334
2.299.194
698.454

Forbrug og balance kommenteres yderligere i det
vedlagte årsregnskab samt i perioderapporten 2015-17.

2. Regnskab 2017 og
perioderapport 2015-2017
Perioderapport
Der er udarbejdet en perioderapport for BRN for 2015-2017, som er vedhæftet i bilag 2B. Formålet med perioderapporten er at give
overblik over de væsentligste resultater og fokusområder for BRNs arbejde i 2015, 2016 og 2017. Derudover skal rapporten naturligvis give
indblik i økonomien i BRN for 2017.
Målgruppe:
Perioderapportens primære målgrupper er: Byråd, Regionsråd, bestyrelse, direktion og involverede parter i BRN, foruden alle øvrige
medlemmer af samarbejdet. Der er sket udskiftninger en del steder, og derfor kan der være stor effekt ved at udarbejde noget materiale,
som ikke kun oplyser om økonomien, men også giver et godt indblik i de resultater og fokusområder, som BRN har og vil arbejde med.
Format:
Perioderapporten udarbejdes i to eksemplarer.
1. En traditionel udgave i PDF (bilag 2B)
2. En digital udgave
Ud over at indgå som bilag til dagens møde, sendes PDF-udgaven til øvrige målgrupper og lægges på BRNs hjemmeside. Den digitale
udgave består af en mere kortfattet udgave af perioderapporten og inkluderer videoelementer, hvilket de øvrige udgaver ikke gør.
Videoelementerne skal understøtte – og i nogle tilfælde – erstatte den skrevne tekst.
Indhold i beretningen:
•
Forord fra afgående og nuværende formand
•
Præsentation af BRN
•
Perspektiver på BRNs arbejde v. erhvervsleder
•
Økonomi
•
Oversigt over initiativer
•
Cases fra BRNs initiativer
Som supplement til perioderapporten foreligger et opdateret initiativkatalog vedhæftet i bilag 2C, der viser initiativer igangsat eller støttet
af BRN.
Referat
Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og tog perioderapporten til efterretning. Den digitale perioderapport kan ses her.
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3. Økonomi
Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
•
tager den aktuelle økonomistatus med overblik over hidtidige disponeringer jf. bilag til efterretning
•
der som udgangspunkt fastlægges en samlet ramme på maksimalt 3 mio. kr. årligt til BRN-medfinansiering af klynger med henblik på at
skabe større råderum til bestyrelsens initiativer og rammer for interessevaretagelse m.v.
•
godkender Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands Kommunes anvendelse af fleksible midler til projektet Made in Himmerland
Sagsfremstilling
Økonomistatus:
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. Økonomioversigten, som er vedhæftet i bilag 3A, indeholder:
•
en oversigt over anvendelse af BRN’s midler i perioden 2017-21, herunder frie midler.
•
en detaljeret oversigt over kommunernes anvendelse af fleksible midler i perioden 2017-2021, herunder frie midler.
•
en detaljeret oversigt over anvendelse af sekretariatsmidlerne i 2017-2021, herunder frie midler.
En væsentlig del af BRN´s midler er tidligere besluttet anvendt til medfinansiering af regionale klynger:
1)
Bestyrelsen besluttede 26. juni 2015 at støtte klyngerne for perioden 2016-18
2)
Bestyresen besluttede 18. september 2015 at støtte NBE for perioden 2016-18
3)
I relation til ny støtteperiode for 2019-21 drøftede direktionen den 18. august 2017 om ansøgning fra NBE/Cirkulær økonomi burde
behandles i 2017 eller afvente behandling i ny bestyrelse sammen med øvrige klynger. Direktionen fremsendte punktet til behandling i
bestyrelsen, der godkendte en bevilling til projektet på 5,3 mio. kr. for 2018-21
I den aktuelle møderunde skal der tages stilling til – såvel vedrørende klynger (jf. punkt 5) som øvrige initiativer:
Medfinansiering af 6 nordjyske klynger – samlet søges der om 12.050.000 kr. i en treårig projektperiode fra 2019-2021.
Tillægsansøgning fra LSI - 2.300.000 kr. i en toårig projektperiode fra 2018-2020
Videreførelse af Bedre Bredbånd i 3.0 - 1.000.000 kr. i en toårig projektperiode fra 2018-2020
BRN-bidrag til øgede midler til fælles turismemarkedsføring – op til 1.000.000 kr. årligt fra 2019.
I kommende møderunder kan der forventes ansøgninger om medfinansiering fra:
•
Vækst Via Viden – tidligere bevilliget 2.100.000 kr. i en treårig projektperiode fra 2016-2019. Heraf er 1.050.000 kr. bevilliget til
delprojektet hos Væksthus Nordjylland og 1.050.000 kr. til delprojektet hos AAU. Væksthuset har henvendt sig med et ønske om en
1,5årig fortsættelse. Bilag 3B giver indblik i baggrunden for ønsket om en videreførelse samt opnåede resultater til orientering.
•
BusinessBroen Erhverv - bevilliget 1.500.000 kr. i en treårig projektperiode fra 2016-2018. Kan forventes ønske om forlængelse.
•
International House North Denmark - bevilliget 600.000 kr. i en treårig projektperiode fra 2016-2018. Har udtrykt ønske om forlængelse.
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3. Økonomi
På bestyrelsesmødet den 9. februar 2018 blev der tilkendegivet ønske om at sikre råderum til bestyrelsens dispositioner, således at alle
midler ikke på forhånd bindes for hele perioden 2018-21. I forlængelse heraf drøftede direktionen den 2. marts 2018 mulighederne herfor.
Behovet for at skabe råderum til politiske prioriteringer indebærer, at direktionen foreslår, at klyngerne ikke får det fulde ansøgte beløb på
godt 4 mio. kr. årligt, men alene inden for en max. ramme på 3 mio. kr. årligt. Det blev endvidere bemærket, at f.eks. klyngerne over tid skal
arbejde i retning af at blive mere selvfinansierende og uafhængige af BRN-tilskud. Direktionen understreger, at denne ”forøgelse af råderummet” ikke er ensbetydende med, at der er reserveret puljer til ansøgninger og dermed skal opfattes som opfordring til fremsendelse af
ansøgninger. Råderummet skal anvendes til bestyrelsens prioritering set i lyset af målsætningen om at arbejde mere interessevaretagende.
Til orientering opstilles nedenfor et overblik over de aktuelt frie midler (excl. de enkelte kommuners fleksible midler), samt et overslag med
mulige disponering, baseret på indkomne og forventede forslag/ønsker.
Frie fælles- og sundhedsmidler
Beløb i hele kroner
Fælles projektmidler
Sundhedsmidler
Midler i alt
Mulige disponeringer (akkumuleret):
6 Nordjyske Klyngerne
Bedre Bredbånd i Nordjylland 3.0
Tillægsansøgning LSI
Turismemarkedsføring
Kommende møder:
Vækst Via Viden (Væksthus) Bilag 3B
Vækst Via Viden (AAU) *)
BusinessBroen Erhverv
International House
Mulige disponeringer i alt

2018
2.627.523 kr.
2.233.334 kr.
4.860.857 kr.

2019
5.189.836 kr.
3.633.334 kr.
8.823.170 kr.

2020
8.761.316 kr.
5.033.334 kr.
13.794.650 kr.

250.000 kr.
575.000 kr.
-

3.000.000 kr.
750.000 kr.
1.725.000 kr.
1.000.000 kr.

6.000.000 kr.
1.000.000 kr.
2.300.000 kr.
2.000.000 kr.

9.000.000 kr.
1.000.000 kr.
2.300.000 kr.
3.000.000 kr.

175.000 kr.

525.000 kr.

525.000 kr.

500.000 kr.
200.000 kr.
7.350.000kr.

1.000.000 kr.
400.000 kr.
13.225.000 kr.

825.000 kr.

2021 Indstilling dir.
12.352.796 kr.
6.433.334 kr.
18.786.130 kr.

√
√
0
√

1.500.000 kr.
600.000 kr.
17.925.000 kr. 13.000.000 kr.

*) Der er ikke modtaget konkret henvendelse fra AAU om en fortsættelse, svarende til den modtagne henvendelse fra Væksthus Nordjylland.

Såfremt direktionens indstillinger følges vil der være følgende rest-råderum i perioden frem til og med 2021 på 2.034.000 kr. i fælles midler
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og 3.751.000 kr. i sundhedsmidler. Dertil kommer fleksible midler.

3. Økonomi
Anvendelse af fleksible midler - Made in Himmerland
De tre himmerlandske kommuner ønsker at anvende i alt 125.000 kr. af egne fleksible midler til et projekt Made in Himmerland, heraf:
•
50.000 kr. fra Rebild Kommune
•
50.000 kr. fra Mariagerfjord Kommune
•
25.000 kr. fra Vesthimmerlands Kommune
Projektperioden er 16 måneder fra september 2018 til april 2020. Projektet er en videreudvikling af det eksisterende projekt
”Udviklingsprojekt Himmerland”. Projektbeskrivelsen fremgår af bilag 3C.
Referat
Økonomistatus:
Bestyrelsen beslutter, at der fastsættes en ramme på maksimalt 3.000.000 kr. årligt til BRN-medfinansiering af klynger med henblik på at
skabe større råderum til bestyrelsens initiativer og rammer for interessevaretagelse m.v. Referatet for den øvrige behandling af klyngernes
ansøgninger fremgår af dagordenspunkt 5. Økonomistatus i øvrigt taget til efterretning.
Anvendelse af fleksible midler - Made in Himmerland
Bestyrelsen godkender anvendelsen af i alt 125.000 kr. til et projekt Made in Himmerland. Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands
Kommunes finansierer projektet mes egne fleksible midler.
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4. Bedre bredbånd i Nordjylland
Oplæg til udbud og forslag til videreførelse
Direktionen indstiller til Bestyrelsen
•
at der ikke arbejdes videre med fælles udbud, da det uden låneadgang, ikke vil det være realistisk at gennemføre udbuddet via
kommunal finansiering
•
at kommunerne (enkeltvis eller gruppevis) på borgmester/direktørniveau indleder en dialog med lokale og regionale energi- og
forsyningsselskaber samt øvrige tele- og dataleverandører om at sikre, at Nordjylland kommer så tæt som muligt på målet om, at
100 % af indbyggerne har adgang til højhastighedsbredbånd
•
at indsatsen videreføres i en to-årig periode, men at budgettet reduceres til 1 mio. kr. fra BRN (inkl. Vækstforum 2 mio. kr.), og at
opgaverne afgrænses, så sekretariatets indsats primært fokuseres på videnopsamling og -deling samt understøttelse af
politikskabelse
•
at Bestyrelsen principgodkender en samlet bevilling på 1.000.000 kr. for et to-årigt projekt, forudsat at Direktionen efterfølgende
godkender et indholdsmæssigt revideret oplæg efter f0rudgående dialog og kvalificering via de kommunale IT-chefer
Sekretariatet indstiller derudover
•
at Bestyrelsen drøfter indholdet i regeringens nye teleudspil, herunder de initiativer der har fælles nordjysk interesse.
Sagsfremstilling
Projektleder Thomas Kampmann deltager under punktet og indleder med en kort præsentation af muligheder for et fælles udbud,
videreførelse af indsatsen for at sikre bedre bredbåndsdækning i Nordjylland samt opmærksomhedspunkter til regeringens nye
teleudspil.
Fælles udbud
Projektet Bedre Bredbånd i Nordjylland har tidligere præsenteret en business case, der klart dokumenterer, at offentlige
investeringer i sikring af bredbåndsdækning til virksomheder og borgere er en ”god forretning”. BRN’s bestyrelse har derfor
besluttet, at projektet videreføres i Bedre Bredbånd 2.0, som bl.a. skal udarbejde et beslutningsgrundlag vedr. et fælles udbud.
På mødet den 8. september 2017 blev Bestyrelsen præsenteret for det foreløbige oplæg, i form af en baggrundsrapport (bilag 4A) og
en sammenfatning med anbefalinger, som sammen giver et bud på udbudsform, omfang og økonomi i et fælles udbud. Med
opbakning fra Bestyrelsen er der arbejdet videre med at kvalificere det færdige oplæg til udbuddet, primært gennem dialog med
flere leverandører, som led i en markedsafprøvning i forhold til udbudsform og rammer for et udbud.
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4. Bedre bredbånd i Nordjylland
Oplæg til udbud og forslag til videreførelse
Oplægget er revideret og opdateret på baggrund af gennemført markedsprøvning, og opsummeret i appendiks (bilag 4B) samt
sammenfatning med anbefalinger (bilag 4C). Der foreslås som udgangspunkt et funktionsudbud i en form af et udbud med
delaftaler. Økonomien i projektet er vurderet med udgangspunkt i, at adresser med adgang til forbindelser under 30Mbit
download og 5Mbit upload skal dækkes. Det drejer sig om ca. 32.000 adresser, og det estimerede offentlige tilskud udgør ca. 155
mio. kr. Udbuddet vil omfatte 8 af de 11 nordjyske kommuner.
Da der ikke på nuværende tidspunkt er mulighed for finansiering af denne udgift via puljer eller kommunernes normale
låneadgang vurderer Direktionen, at der ikke arbejdes videre med fælles udbud, da det ikke vil det være realistisk at gennemføre
udbuddet via kommunal finansiering. I stedet opfordrer Direktionen til, at kommunerne (enkeltvis eller gruppevis) på
borgmester/direktørniveau indleder en dialog med lokale og regionale energi- og forsyningsselskaber samt øvrige tele- og
dataleverandører om at sikre, at Nordjylland kommer så tæt som muligt på målet om, at 100 % af indbyggerne har adgang til
højhastighedsbredbånd.
Forslag til videreførelse af indsatsen
Vedhæftet i bilag 4D er et oplæg til videreførelse af indsatsen i projektets tredje del, Bedre Bredbånd 3.0. Et udkast hertil har
inden været til høring hos de nordjyske kommuners IT-chefer. De har generelt ønsket en fortsættelse af projektet og udtrykt
enighed i indsatsområderne. IT-cheferne understreger dog, at de konkrete aktiviteter skal prioriteres i samarbejde med dem.
Det vedhæftede oplæg er revideret under hensyntagen til disse bemærkninger. Indholdet skal ses som resultatet af
”prøveperioden” på 14 måneder i projektets 2. del. Projektet vil således have følgende indsatsområder i 3. del:
•
Aktiv indsats for at aktivere brugergrupper/ildsjæle
•
Bredbåndspuljen 2018-19
•
Mobildækning – forstærket koordinering og dialog med leverandører
•
Udvikling af eksisterende mastepolitik og gravepolitik
•
Understøtte etablering af 5G projekt
•
Indsats der skal forenkle og tilpasse udmøntning af statsstøtte regler
•
Nye intiativer – WIFI4EU og sekretariat for fælles initiativer
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4. Bedre bredbånd i Nordjylland
Oplæg til udbud og forslag til videreførelse
På direktionsmødet den 2. marts 2018 blev det vurderet, at det centrale sekretariat for Bedre Bredbånd spiller en vigtig rolle som
vidensbank for kommunerne, herunder i dialogen med leverandører, og som fundament for det politiske arbejde med at sikre
bedre rammevilkår for Nordjylland i forhold til digital infrastruktur, herunder i relation til det kommende teleforlig.
Direktionen indstiller derfor, at indsatsen videreføres i en to-årig periode, men at budgettet reduceres fra 3.168.000 kr. til
2.000.000 kr. – heraf til 1 mio. kr. fra BRN og 1 mio. kr. søgt hos Vækstforum. Opgaverne foreslås afgrænset, så indsatsen i
sekretariatet for Bedre Bredbånd primært fokuseres på videnopsamling og -deling samt understøttelse af politikskabelse.
Indsatsen for ildsjæle vurderes bedre forankret lokalt i den enkelte kommune end centralt og vil derfor ikke indgå i det reviderede
oplæg. Derudover skal projektets økonomi i større omfang baseres på medarbejderressourcer fra kommunerne og regionen, som
ikke kræver fuld timemedfinansiering.
Som opfølgning på Direktionens forslag indstilles det, at Bestyrelsen principgodkender en samlet bevilling på 1.000.000 kr. for et
to-årigt projekt, forudsat at Direktionen efterfølgende godkender et indholdsmæssigt revideret oplæg efter f0rudgående dialog
og kvalificering via de kommunale IT-chefer. På dagens møde vil projektleder Thomas Kampman give et foreløbigt bud på
indhold og et revideret budget for den to-årige videreførelse.
Det bemærkes, at en del af budgettet på 2 mio. kr. kan dækkes af restbudget fra projektets netop afsluttede anden del på ca.
800.000 kr., hvoraf halvdelen tilfalder BRN og den anden halvdel tilfalder Vækstforum.
Regeringens udspil til teleforlig
Med ”Fremtidens telepolitik for hele Danmark” er regeringen kommet med deres oplæg til det kommende teleforlig. Oplægget
indeholder 16 konkrete initiativer der skal understøtte den samlede vision. På mødet vil Thomas Kampmann give et bud på hvilke
initiativer der har særlig interesse for Nordjylland. Herunder præsenteres forslag til indsatser fra BRN i forhold til det kommende
teleforlig.
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4. Bedre bredbånd i Nordjylland
Oplæg til udbud og forslag til videreførelse
Referat
Thomas Kampmann indledte mødet med en præsentation med oplæg til udbud, videreførelse af bredbåndsprojektet samt
relevante temaer fra regeringens nye teleudspil. Præsentationen er vedhæftet i bilag 4E.
Fælles udbud:
Bestyrelsen tilsluttede sig direktionens indstilling om, at der ikke arbejdes videre med udbuddet, da det uden låneadgang, ikke vil
det være realistisk at gennemføre udbuddet via kommunal finansiering.
Til at adressere denne udfordring, blev der præsenteret et brev til de relevante ministre, hvor udfordringen med finansiering
beskrives. Heri opfordres der til, at regeringen muliggør , at kommunerne kan udnytte de rammer der skabes under lov om
erhvervsfremme, eksempelvis gennem en lånepulje til bredbånd eller ved at der åbnes for en lånemulighed til disse aktiviteter
under de generelle lånemuligheder for kommunerne. Brevet godkendes af bestyrelsen og sendes primo april.
Forslag til videreførelse af indsatsen
Bestyrelsen var positiv over den værdi som projektet hidtil har skabt, men besluttede at indsatsen ikke bør videreføres som et
toårigt projekt med BRN bevilling på 1.000.000 kr., blandt andet af hensyn til at skabe større økonomisk råderum i BRN. I stedet
skal indsatsen i højere grad forankres og styrkes i kommunerne, herunder hos den kreds af IT-chefer, som hidtil har fungeret som
hørings- og sparringsorgan for projektets sekretariat. Det foreslås, at denne kreds fremadrettet, sammen med en repræsentant
fra regionen, udgør styregruppen for de dele af indsatsen, hvor det giver mening at samarbejde om på tværs af kommunerne, og
til erfaringsudveksling kommunerne imellem.
Der arbejdes blandt andet videre ved, at kommunerne (enkeltvis eller gruppevis) på borgmester/direktørniveau indleder dialog
med lokale og regionale energi- og forsyningsselskaber samt øvrige tele- og dataleverandører om at sikre, at Nordjylland kommer
så tæt som muligt på målet om, at 100 % af indbyggerne har adgang til højhastighedsbredbånd.
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5. Medfinansiering af nordjyske klynger
Direktionen indstiller til bestyrelsen:
•
at der i perioden 2019-2021 afsættes en samlet ramme på maksimalt 3.000.000 kr. årligt til medfinansiering af de nordjyske klynger
•
at fordelingen foreslås baseret på tabel 4 i bilag 5B, hvor klyngerne maksimalt kan søge medfinansiering fra BRN svarende til 10 % af
klyngens samlede budget, og hvor den enkelte klynges andel af rammen defineres ud fra dens relative andel af det samlede ansøgte beløb
•
at der i de fremadrettede bevillingsskrivelser tilkendegives, at klyngerne i den kommende periode i højere grad skal blive selvfinansierende
•
at indstillingen fra Vækstforumsekretariatet vedrørende LSI følges, så LSI tidligst gives en bevilling i slutningen af 2018, når de kan
præsentere en projektbeskrivelse, der mere præcist redegør for aktiviteter, resultater og effekter mv. for perioden 2019-2021. Den samme
indstilling gør sig gældende for tillægsansøgningen for LSI
•
at der indarbejdes et forbehold i bevillingsskrivelserne, således at der er mulighed for at tage bevillingen til klyngerne op til behandling i
BRN, såfremt der i forlængelse af eftersynet af erhvervsfremmesystemet sker større ændringer i klyngens organisering og opgavemæssige
fokus
Sagsfremstilling
Baggrund:
På Bestyrelsesmødet den 26. juni 2015 blev det besluttet, at de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland gennem BRN sammen
medfinansierer fem regionale klynger i perioden 2016-2018:
•
MARCOD – Den nordjyske maritime klynge.
•

House of Energy – Den nordjyske energiklynge, som blev skabt i 2015 som en sammenlægning en række eksisterende initiativer.

•

Life Science Innovation North Denmark – Den nordjyske klynge for sundhed- og velfærdsteknologi, som blev etableret i 2017 som en
sammenlægning af en række eksisterende initiativer. Frem til da har BRN medfinansieret BioMed Community.

•

BrainsBusiness – Den nordjyske klynge for informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

•

SmartLog – Den nordjyske logistikklynge.

I forbindelse med at BRN’s medfinansiering af de fem klyngerne udløber ved udgangen af 2018, besluttede BRN’s Bestyrelse den 8. september
2017 at klyngerne får mulighed for at sende ansøgninger for perioden 2019-2021 til behandling i BRN. Det blev også besluttet, at processen
herfor koordineres med den parallelle behandling af klyngernes ansøgninger i Vækstforum.
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I 2015 havde BRN’s Bestyrelse oprindeligt afsat en ramme på 3.000.000 kr. årligt af BRN’s fælles midler til medfinansiering af regionale klynger,
men de fem klynger søgte kun om 2.600.000 kr. Den 6. regionale klynge, Nordjysk FødevareErhverv, søgte dengang ikke om medfinansiering.
BRN Sekretariatet har dog primo februar 2018 modtaget en henvendelse fra klyngen om, at de gerne vil søge BRN om medfinansiering i
perioden 2019-2021 på 500.000 kr. svarende til 166.667 kr. årligt. Ansøgning og sagsfremstillingen for Nordjysk FødevareErhverv er derfor også
inkluderet i bilagsmaterialet.
Ansøgninger 2019-2021
Jævnfør beslutningen om, at klyngernes ansøgningsproces til BRN koordineres med den tilsvarende ansøgningsproces i Vækstforum, har
klyngerne januar 2018 fremsendt deres ansøgning til Vækstforum til behandling BRN. Ansøgningerne er sammenfattet og vurderet i bilag 5A,
som er en del af materialet fra mødet i Vækstforum den 15. marts, og som derfor også indeholder indstilling fra Vækstforumsekretariatet og
Indstillingsudvalget.
Samlet set søger de seks nordjyske klynger, inklusiv Nordjysk FødevareErhverv, om 4.016.667 kr. årligt i perioden 2019-2021. Af dem tages
2.616.667 kr. årligt fra BRN’s fælles projektmidler, mens 1.400.000 kr. tages fra BRN’s sundhedsmidler. Af tabellen herunder fremgår de
ansøgte beløb for perioden 2019-2021 sammenholdt med de bevilligede beløb i foregående periode og andelen af klyngernes samlede budget.
Klyngenavn
MARCOD

Bevilliget årlig BRN
finansiering 2016-2018

Samlet budget BRN Andel i
Ansøgt årlig BRN
Samlet budget BRN Andel
2016-2018
%
finansiering 2019-2021
2019-2021
i%

500.000 kr.

11.958.780 kr.

12,54%

750.000 kr.

15.008.305 kr.

14,99%

1.000.000 kr.

51.912.042 kr.

5,78%

1.000.000 kr.

38.370.828 kr.

7,82%

*) 1.400.000 kr.

15.600.000 kr.

17,95%

1.400.000 kr.

30.000.000 kr.

14,00%

BrainsBusiness

450.000 kr.

11.850.000 kr.

11,39%

450.000 kr.

13.200.000 kr.

10,23%

SmartLog

250.000 kr.

6.180.000 kr.

12,14%

250.000 kr.

10.435.920 kr.

7,19%

0 kr.

9.000.000 kr.

0%

166.667 kr.

9.000.000 kr.

5,56%

House of Energy

Life Science Innovation

Nordjysk FødevareErhverv
I alt

3.600.000 kr.

4.016.667 kr.

*) Der blev oprindeligt bevilliget 400.000 kr. årligt til BioMed Community for perioden 2016-2018. Ved konsolidering af initiativerne på sundheds- og velfærdsteknologiområdet i klyngen
Life Science Innovation primo 2017 blev bevillingen overført hertil og forøget til 1.400.000 kr. årligt for periode 2017-2018. Medfinansieringen tages fra BRN’s sundhedsmidler.
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På baggrund af mødet i BRN’s Sekretariatsledelse den 15. februar 2018 blev det foreslået, at der prioriteres mellem tre scenarier:
1.
At BRN bevilliger de beløb som klyngerne har ansøgt for perioden 2019-2021, på i alt 4.016.667 kr. årligt i tre år. Fordelingen fremgår af
tabel 1 i bilag 5B.
2.
At BRN bevilliger de beløb som klyngerne fik i støtte fra BRN i perioden 2016-2018, på i alt 3.600.000 kr. årligt i tre år. Fordelingen
fremgår af tabel 2 i bilag 5B.
3.
At BRN bevilliger et rammebeløb på 3.000.000 kr. årligt i tre år, hvor den enkelte klynges andel defineres ud fra dens relative andel af det
samlede ansøgte beløb, og hvor klyngerne maksimalt kan søge medfinansiering fra BRN svarende til 10 % af klyngens samlede budget.
Forslag til fordelingen fremgår af hhv. tabel 3 og tabel 4 i bilag 5B.
Sekretariatsledelsen anbefaler tredje scenarie, så der derved skabes større økonomisk råderum til prioriteringer i BRN i 2018/19-2021.
Der er lagt op til, at hver klynge drøftes for sig, og at vurderingen heraf sker ud fra kriterierne:
•
Forholdet mellem basisbemanding og ressourcer til udviklingsprojekter
•
Klyngens relation til andre klyngeorganisationer og erhvervsfremmeaktører mv
•
Opnåelse af ønskede effekter
•
Klyngens succes og tiltrækning af nye medlemmer
•
Klyngens evne til at hente finansiering fra både Strukturfondene og andre kilder end Vækstforum
Sekretariatsledelsen anbefaler, at der i bevillingerne indarbejdes krav til, at klyngerne fortsat skal styrke indsatsen for tilstedeværelse i hele
regionen. BRN Sekretariatet foreslår, at NES er referencegruppe herfor, og løbende evaluerer på klyngernes lokale tilstedeværelse. Der er en
fælles erkendelse af, at de regionale styrkepositioner, som danner grundlag for klyngerne, ikke er ligeligt geografisk fordelt i alle 11 nordjyske
kommuner, men at det er vigtigt at så mange kommuner som muligt får gavn af den medfinansiering, der gives til klyngerne.
Konkret efterspørger Sekretariatsledelsen, at der sikres større koordination mellem de ydelser der tilbydes i regi af Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling og House of Energy, da der er flere eksempler på virksomheder, som ikke kan skelne mellem flere af ydelserne.
Til fremtidig behandling af klyngerne anbefales det, at rammen for den samlede bevilling besluttes, inden klyngerne for mulighed for at søge.
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Direktionen drøftede på mødet den 2. marts 2018, hvorvidt BRN bør bidrage til finansieringen af klyngernes drift for den kommende periode
og fremadrettet, herunder om det vil være realistisk at kunne stille krav om, at klyngerne i højere grad skal blive selvfinansierende fremover.
Der er dog samtidig en erkendelse af, at ønsket om øget selvfinansiering skal afvejes med, at klyngernes primære fokus ikke skal være
hvervning af nye medlemmer, men at fokus skal være på at skabe vækst og udvikling for erhvervslivet.
Set i lyset af ønsket om at sikre bestyrelsen et større økonomisk råderum indstiller direktionen, at ansøgningerne ikke imødekommes fuldt
ud, idet der er behov for at skabe råderum til bestyrelsens øvrige prioriteringer i perioden 2019-2021. Der er opmærksomhed på, at de
ansøgte beløb indgår i en samlet finansiering, der forelægges Vækstforum, og derfor vil en reduceret BRN-bevilling påvirke klyngernes
finansieringsplaner og medfinansieringsprocenterne fra de respektive bevillingsgivere.
Klyngernes fremtid - forenkling af erhvervsfremmesystemet
I regeringsgrundlaget fra 2016 annoncerede regeringen, at den vil forenkle det danske erhvervsfremmesystem, så det bliver nemmere og
mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomheder. På baggrund heraf blev der bestilt en analyse af erhvervsfremmesystemet,
som blev offentliggjort i november 2016. Analysen, som blandt andet skal kortlægge det danske erhvervsfremmesystem og bidrager med
forslag til optimering heraf. I afrapporteringen fra analysen foreslås der blandt andet en reduktion i antallet af klynger, som led i at sikre
bedre overblikket for virksomheder og reducere administrations- og transaktionsomkostningerne.
Efterfølgende har regeringen nedsat et ”forenklingsudvalg” bestående af virksomhedsledere og eksperter, som skal udvikle en model for en
reform af erhvervsfremmeindsatsen. Det forventes at udvalgets anbefalinger præsenteres i primo 2018, og at regeringen på baggrund heraf
igangsætter arbejdet med at forenkle erhvervsfremmeindsatsen.
Der er således en vis usikkerhed om, hvorvidt der, som led i forenkling af erhvervsfremmesystemet, vil ske en omorganisering af de nordjyske
klynger, eksempelvis som følge af en beslutning om, at der nationalt set kun skal være en klynge for hver styrkeposition. Derfor foreslår BRN
Sekretariatet, med opbakning fra Sekretariatsledelsen, at der kan indarbejdes et forbehold i en eventuel bevilling, hvor klyngerne på ny tages
til behandling i BRN, såfremt der sker større ændringer i klyngens organisering og opgavemæssige fokus. Udgangspunktet er at sikre, at den
effekt for nordjyske virksomheder, som beskrives i klyngernes ansøgninger, ikke forringes på baggrund af en eventuel omorganisering.
Tillægsansøgning – Life Science Innovation
Life Science Innovation (LSI) har efter dialog med BRN Sekretariatet indsendt i tillægsansøgning til de 1.400.000 kr. årligt som BRN
medfinansierer i perioden 2017-2018, og som LSI søger om videreførelse af i perioden 2019-2021. Tillægsansøgningen kan betragtes som et
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”kommunespor” i tillæg til LSI’s fire eksisterende fokusområder, hvor LSI vil bidrage til at kvalificere og samle den kommunale efterspørgsel
og formidle behov og ønsker til erhvervslivet. Hertil vil LSI tilbyde kompetenceudvikling i kommuner og virksomheder, og understøttelse af
implementering i kommunerne. Ansøgning indeholder finansiering på 2.300.000 kr. fra medio 2018 til medio 2020, svarende til 1.150.000
kr. årligt. BRN’s andel af finansieringen er 100 % og de foreslås taget fra BRN’s sundhedsmidler. Ansøgningen er vedhæftet i bilag 5C.
Sekretariatsledelsen indstiller, at BRN følger vurderingen fra vækstforumsekretariatet (se bilag 5A s. 23) om, at LSI i løbet af 2018
fortsætter sin konkretiseringsproces, for i slutningen af 2018 at kunne præsentere en projektbeskrivelse, der mere præcist redegør for
aktiviteter, resultater og effekter mv. for perioden 2019-2021. Baggrunden herfor er, at der siden etableringen af LSI marts 2017 har været
relativt få gennemførte aktiviteter, og dermed få konkrete output som grundlag for vurdering af det videre forløb i perioden 2019-2021.
Sekretariatsledelsen vurderer, at det ikke giver mening at bevillige yderligere midler til LSI, inden den konkretiserede projektbeskrivelse
ligger klar i slutningen af 2018. Til vurdering af tillægsansøgningen i ultimo 2018 anbefales det, at den sendes til høring i DAS Sundhed.
Referat
Jævnfør beslutningen under dagsordenpunkt 3, Økonomi, beslutter Bestyrelsen, at der fastsættes en ramme på maksimalt 3.000.000 kr.
årligt til BRN-medfinansiering af klynger med henblik på at skabe større råderum til Bestyrelsens initiativer og rammer for
interessevaretagelse m.v.
Bestyrelsen beslutter, at fordelingen af de 3.000.000 kr. årligt baseres på tabel 4 i bilag 5B, hvor klyngerne maksimalt kan søge
medfinansiering fra BRN svarende til 10 % af klyngens samlede budget, og hvor den enkelte klynges andel af rammen derpå defineres ud
fra dens relative andel af det samlede ansøgte beløb. Således bevilges følgende beløb til de nordjyske klynger eksklusiv LSI:
•
MARCOD støttes med 447.082 kr. årligt i perioden 2019-2021.
•
House of Energy støttes med 893.670 kr. årligt i perioden 2019-2021
•
BrainsBusiness støttes med 393.215 kr. årligt i perioden 2019-2021
•
SmartLog støttes med 223.418 kr. årligt i perioden 2019-2021
•
Nordjysk FødevareErhverv støttes med 148.945 kr. årligt i perioden 2019-2021
Det besluttes, at LSI tidligst gives en bevilling i slutningen af 2018, når de kan præsentere en projektbeskrivelse, der mere præcist redegør
for aktiviteter, resultater og effekter mv. for perioden 2019-2021. Såfremt projektbeskrivelsen godkendes støttes LSI som udgangspunkt
med 893.670 kr. årligt i perioden 2019-2021. Stillingtagen til tillægsansøgningen for LSI udskydes ligeledes til slutningen af 2018.
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Bestyrelsen beslutter, at der indarbejdes et forbehold i bevillingsskrivelserne til klyngerne, således at der er mulighed for at tage bevillingen
til klyngerne op til behandling i BRN, såfremt der i forlængelse af eftersynet af erhvervsfremmesystemet sker større ændringer i klyngens
organisering og opgavemæssige fokus. Derudover sker bevillingen under forudsætning af, at klyngerne i den kommende periode i højere
grad skal blive selvfinansierende.
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Direktionen indstiller til bestyrelsen,
•at de i sagsbeskrivelsen nævnte 6 udgangspunkter og sigtepunkter lægges til grund for en hensigtserklæring om at medvirke til en forøgelse
af den offentlige medfinansiering af nye midler til fælles nordjysk turismemarkedsføring, dvs. at der tages udgangspunkt i:
1.
Et aktuelt offentligt bidrag i 2017/18 i størrelsesordenen 9 mio. kr. ud af det samlede budget på 15 mio. kr. til markedsføring i
VisitNordjylland regi
2.
Forøgelsen af den fælles markedsføring af Nordjylland fra aktuelt 15 mio. kr. årligt til 50 mio. kr. sker efter en model, hvor erhvervet
finansierer 70% og det offentlige 30% af stigningen – svarende til 24,7 mio. kr. i yderligere private midler og 10,8 mio. kr. i
yderligere offentlige midler
3.
Størstedelen af de yderligere offentlige midler søges via Vækstforum og BRN i første omgang – og sekundært fra kommunerne og
eventuelt de lokale visitorganisationer (sidstnævnte afklares lokalt)
4.
En indfasning over 3 år frem for 2 år, hvilket vil give bedre mulighed for at følge op på effekterne
5.
Forudsætning om afklaring af tydelige effektmål og tilpasset marketingplan
6.
Forudsætning om skalerbarhed af den offentlige medfinansiering proportionelt private midler
•at hensigtserklæringen anbefales som et foreløbig tilsagn, og at det skal ses i lyset af såvel det aktuelle arbejde med en ny strategi, der også
skal sætte retning for fremadrettede markedsføringsindsats samt den aktuelle reorganisering af Visit Nordjyllands formål og organisation
•at
Visit Nordjylland skal fremlægge en ansøgning med klare mål, budgetter og effekter til det kommende møder i Vækstforum og BRN i
juni 2018 samt en markedsføringsplan tilpasset den nye turismestrategi
•at den øgede offentlige medfinansiering sker efter model B (alternativ 1) jf. bilag 6A, der indebærer en ensartet forholdsmæssig forøgelse
samt at den yderligere kommunale medfinansiering først bringes ind i 2020 0g 2021
•at
de eventuelle selvstændige kommunale bidrag (udover fælles midler) eventuelt kan finansieres via kommunernes fleksible midler i BRN

Fra Vesthimmerland Kommune blev der taget forbehold for finansieringsforslaget på det foreliggende beslutningsgrundlag.
Sagsfremstilling
Bestyrelsen har på seneste bestyrelsesmøde bekræftet, at der er enighed om at turisme er et væsentligt indsatsområde i BRN-regi, herunder
at nordjysk turisme har et fortsat udviklingspotentiale. Den fælles indsats skal bl.a. sikre rammer for den nordjyske turismemarkedsføring via
VisitNordjylland (VNJ), en klarere rollefordeling blandt turismefremmeaktørerne, samt muligheder for udvikling af de nordjyske
styrkepositioner og destinationer, bl.a. via partnerskaber mellem flere destinationer/kommuner. For at sætte en fælles retning herfor har
bestyrelsen tidligere besluttet, at der i foråret 2018 i BRN-regi og via involvering af turismeerhvervet og turismefremmeaktører udarbejdes en
fælles nordjysk turismestrategi.
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Aktivitetsmæssigt yder BRN et årligt bidrag på 2,3 mio. kr. til VisitNordjyllands basisorganisation, der jf. beslutningen har justeret
organisationen til en ren marketingorganisation og tilpasset bestyrelsens sammensætning. Der er godkendt en fælles resultatkontrakt
mellem på den ene side VækstForum og BRN og på den anden side VNJ om markedsføringsopgaven. Der er aftalt, at der i foråret 2018
igangsættes en proces med henblik på, at den kommende resultatkontrakt fra medio 2018 sætter mere tydelig mål for
markedsføringsindsatsen samt en involvering af aktørerne i denne proces.
1) Kort status på arbejdet med ny turismestrategi
Forberedelsen af strategien er i fuld gang med involvering af repræsentanter for kommunerne, turistcheferne, regionen, VNJ, forskning
m.fl.. Kommunerne har udpeget en bred repræsentation af erhvervsrepræsentanter m.fl. til deltagelse i et strategiseminar den 14. marts
2018. På bestyrelsesmødet gives en status fra strategiseminaret. Det forventes, at strategien godkendes på bestyrelsesmødet den 22. juni
2018 efter en høring i maj måned.
2) Stillingtagen til model for styrkelse af den fælles nordjyske turismemarkedsføring
På bestyrelsesmødet den 9. februar 2018 deltog repræsentanter for Alle Tiders Nordjylland (ATN) med en præsentation af deres forslag til
en kraftig forøgelse af den fælles turismemarkedsføring af Nordjylland med virkning fra 2019 og frem, idet ATN ser det som et af
virkemidlerne til at øge vækstraten og skabe flere arbejdspladser i nordjysk turisme.
Bestyrelsen tilkendegav vilje og ønske om at bakke op om ATN’s ambition om sammen at øge budgettet til fælles nordjysk markedsføring
til >50 mio. kr. i 2020. Kommunerne og Region vil afsøge mulighederne for at imødekomme ønsket om en offentlige medfinansiering på 30
% heraf, og fra bestyrelsens side blev der udtrykt vilje og ønske til medfinansiering fra Vækstforum og BRN i et omfang, der gør den direkte
kommunale medfinansiering så begrænset som muligt. Det blev aftalt, at der til bestyrelsesmødet den 23. marts 2018 udarbejdes en eller
flere modeller for at imødekomme den foreslåede offentlig finansiering.
Følgende udgangspunkter og sigtepunkter kan lægges til grund for drøftelse af forskellige modeller:
1.I udgangspunkt i 2017/18 bidrager off. midler med 9 mio. kr. (59%) af det samlede budget til markedsføring via VNJ

på 15 mio. kr.

2.En forøgelse fra 15 til 50 mio. kr. svarende til + 35 mio. kr. fordeles med + 10,8 mio. kr. offentligt (30%) og + 24,7 mio. kr. privat (70%)
3.Størst mulig bidrag fra Vækstforum og fælles BRN-midler – med mulighed for yderligere midler fra kommunerne (ift. omsætning)
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4.ATN har foreslået en indfasning på kun 2 år – fra nuværende niveau på 15 mio. kr. i 2018 til 33/34 mio. kr. i 2019 og 50 mio. kr. i 2020.

Alternativt kan der overvejes en 3-årig periode frem til 2021, hvilket kan muliggøre en vis effektvurdering af de første 2 år.
En indfasning over 3 år vil give følgende udvikling fra 15 mio. kr. i 2018 til 28 mio. kr. i 2019, 39 mio. kr. i 2020 og 50 mio. kr. i 2021.
5.En forøgelse af offentlige bevillinger og erhvervsbidrag forudsætter også, at der afklares tydelige effektmål for markedsføringen,

herunder en marketingsplan fra VNJ bl.a. indeholdende aftaler om prioriterede markedsføringstiltag i relation til nordjyske
styrkepositioner
6.Det er en forudsætning, at den offentlige medfinansiering er skalerbar. Dvs. at de ekstra 30 % offentlige midler matcher de

realiserede
ekstra erhvervsmæssige midler i forholdet 30/70. Derudover skal der ”budgetteknisk” tages højde for forskudte regnskabs-/aktivitetsår i
VNJ-regi.
Som oplæg til bestyrelsens beslutning indeholder bilag 6A forskellige modeller og fordeling af den øgede offentlige medfinansiering.
Referat fra direktionens behandling den 2. marts 2018:
Direktionen havde en omfattende drøftelse af punktet, herunder hvorledes der sikres en hensigtsmæssig sammenhæng mellem på den
ene side det igangværende arbejde med udarbejdelse af ny fælles nordjysk turismestrategi – og på den anden side det sideløbende initiativ
fra Alle Tiders Nordjylland om at medvirke til at øge den samlede pulje til markedsføring af Nordjylland som turistdestination.
Det er opfattelsen, at de aktuelle drøftelser blandt parterne i nordjysk turisme vedrører flere forskellige aspekter og beror på forskellige
vurderinger af prioriteringen af turismefremmeindsatsen. Det er derfor afgørende for direktionen, at drøftelserne om forudsætningerne for
en gunstig udvikling i nordjysk turisme medvirker til afklaring af en række centrale temaer, herunder:
VisitNordjylland – vedtægter og organisatorisk fokus
1.
Opfølgning på beslutningerne om at fraskrive sig udpegningsretten til bestyrelsen er udfordret af 1-2 lokale turistorganisationer. Der
skal følges op på hvilke handlemuligheder VisitNordjyllands bestyrelse har på kort og længere sigt i forhold til vedtægterne, således at
dette bliver i overensstemmelse med de politiske beslutninger om reorganiseringen af VisitNordjylland
2.
Ønske om en snarlig udpegning af de resterende 2 bestyrelsesmedlemmer med særlige kommunikations- og markedsføringsmæssige
kompetencer (VisitNordjylland har i februar oplyst, at det er målet at det sker i 1. halvår 2018 via udpegning fra bestyrelsen)
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6. Turismemarkedsføring
3.

4.

5.

I forbindelse med reorganiseringen af VisitNordjylland og omlægningen til ren marketingorganisation skal VisitNordjyllands
vedtægter også ændres for så vidt angår formålsparagraffen. Her har VisitNordjylland i februar tilkendegivet, at bestyrelsen vil
anmode Erhvervsstyrelsen om at ændre formålsparagraffen, således at det også fremgår af vedtægterne, at VisitNordjylland
udelukkende skal arbejde med fælles markedsføring og kommunikation for nordjysk turisme. Dette vil ske parallelt med, at der i 2.
kvartal 2018 skal udarbejdes en ny samarbejdsaftale mellem VækstForum/BRN og VisitNordjylland for den kommende periode.
Bestyrelsen for VisitNordjylland skal løbende sikre at de organisatoriske ressourcer og kompetencer matcher det opgavemæssige
fokus på markedsføring, herunder også en tilpasning til de forventede øgede midler til fælles markedsføring, hvor der også vil blive
stillet øgede effektkrav i forbindelse med indgåelse af de kommende års markedsføringsaftaler.
Bestyrelsen for VisitNordjylland skal have et særligt opmærksomhedspunkt på at sikre, at samspillet mellem den fælles
markedsføringsopgave i regi af VisitNordjylland og de lokale visitorganisationer udvikles optimalt

Samarbejdsmodel om turismemarkedsføring – en gensidig forpligtigelse
1.
Udgangspunktet for samarbejdet om den fælles nordjyske turismemarkedsføring er, at der allerede er truffet politisk beslutning
herom, dvs. at den fælles nordjyske turismemarkedsføring sker i et samarbejde i regi af Visit Nordjylland
2.
Der er brug for at alle parter lokalt og i fællesskab ”spiller hinanden gode” til gavn for nordjysk turisme og at alle bidrager til fælles
fodslag
Ny strategi – skal også sætte retning for markedsføringsindsatsen
1.
Det er vigtigt, at den kommende strategi sætter en samlet ramme og retning for nordjysk turisme, herunder udvikling af
forretningsområder og styrkepositioner
2.
Derfor er det også centralt, at det er strategien, der sætter retning for markedsføringsindsatsen, herunder hvilke mål og pejlemærker
der skal arbejdes efter. Dvs. det skal bero på en afklaring via strategien om en øget markedsføringsindsats skal fokusere på udvalgte
nordjyske vækstmotorer/destinationer eller alternativt markedsføring af Nordjylland generelt. Det kan også peges på, at
markedsføring bør tage udgangspunkt i signaler i den nationale strategi med krav om en mere effektiv, koordineret og digital
markedsføring i forhold til de vigtigste markeder og målgrupper
3.
Strategien skal for så vidt angår markedsføringsområdet være rettesnor for den opgave BRN/Vækstforum” bestiller” hos
VisitNordjylland, hvorefter dennes bestyrelse har ansvaret for at ”levere varen”. Strategien skal således på markedsføringsområdet
følges op af en marketingsplan som VisitNordjylland skal ”stå på mål for” med tydelige effektmål, aftaler om prioriterede
markedsføringstiltag i forhold til de nordjyske styrkepositioner m.v.
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6. Turismemarkedsføring
Yderligere midler til markedsføring
1.
Med udgangspunkt i tilkendegivelserne og signalerne fra BRN-bestyrelsesmødet den 9. februar 2018 anbefaler direktionen, at en øget
offentlig medfinansiering i forholdet 30/70 af de nye midler til fælles markedsføring sker i form af en foreløbig hensigtserklæring og under
forbehold for at det lykkes at skabe den forholdsmæssige private medfinansiering
2.
Det er vigtigt at være opmærksom på en balance mellem strategiprocessen og at der sideløbende hermed er igangsat et erhvervsdrevet
initiativ med at skaffe flere midler. Vedrørende sidstnævnte er det vigtigt at holde momentum i overensstemmelse med bestyrelsens
signaler fra den 9. februar, og ligeledes være opmærksom på, at effekten af flere midler først vil være fra 2019, hvorfor initiativet nu har
et aktuelt behov for en hensigtserklæring fra offentlig side vedrørende offentlige vilje til en model med medfinansiering
3.
Det er en forudsætning for øgede offentlige midler, at VisitNordjylland fremsender en ansøgning med klare mål, budgetter og effekter til
møderne i juni i Vækstforum og BRN, samt en markedsføringsplan tilpasset den nye turismestrategi
4.
Det fordres, at der via VisitNordjylland og den underliggende samarbejdsaftale og marketingplan sker en afklaring af, hvem der
disponerer midler til den fælles markedsføring og en sikring af, at det lever op til pejlemærker i den kommende strategi for så vidt angår
markedsføringen
Med udgangspunkt i ovenstående drøftelser, opmærksomhedspunkter og signaler indstiller direktionen til bestyrelsens behandling jf. den
indledningsvist anførte indstilling.
Referat:
Indstillingen godkendt, og der er hermed samlet opbakning til et markant boost af den fælles nordjyske turismemarkedsføring.
Bestyrelsen understreger i øvrigt,
•
at beslutningen om ændring af VisitNordjyllands vedtægter vedrørende formål og bestyrelsessammensætning fortsat er gældende,
således at bestyrelsen er sammensat af 3 erhvervsorganisationsrepræsentanter, 1 medlem fra VisitDenmark samt 2 medlemmer med
særlige kommunikations- og marketingskompetencer,
•
at den allerede indgåede samarbejdsaftale mellem VækstForum/BRN og VisitNordjylland sikrer, at de lokale visitorganisationer involveres
i udarbejdelse af marketingplaner for den fælles nordjyske turismemarkedsføring blandt andet
o via nedsættelse af udvalg (eksempelvis et markedskommunikationsudvalg eller et Advisory Board), hvor turistcheferne også
repræsenterer de lokale turistforeninger m.v.
o via dialogmøder mellem NTC, BRN, RN og VisitNordjylland
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7. Evaluering af 1000 nye studiejobs
Direktionen indstiller til bestyrelsen
•
at evalueringen af initiativet 1000 ny studiejobs tages til efterretning
•
at etableringen af studiejobs fastholdes som højtprioriteret indsats i kommunerne og regionen samt i virksomhederne, idet den
fremadrettede indsats forankres hos henholdsvis de offentlige HR-chefer og erhvervskontorerne/NES
•
at udgiften til videreførelse af portalen www.studiejobnordjylland.dk på 50.000 kr. årligt også afholdes af BRN fra 2019 og fremadrettet
•
at der disponeres 30.000 kr. til markedsføringskampagne for platformen og facebooksiden i 2018
•
at der af de overførte fælles midler fra 2017 afsættes 114.000 kr. i 2018 til dækning af projektkommunens udlæg for 2017 og 2018.
Samlet set vil dette medføre, at restbudgettet herefter udgør 100.000 kr. af den samlede bevilling på 490.000 kr.
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen besluttede i 2015, at der i løbet af perioden fra 2015-2017 skulle oprettes 1000 nye studiejobs i Nordjylland. De 500 skulle
oprettes i det offentlige mens de resterende 500 skulle oprettes i det private erhvervsliv. Undersøgelser viser, at relationer mellem
studerende og erhvervslivet er afgørende for dimittenders jobmuligheder efter endt uddannelse, og derved skulle initiativet bidrage til at
fastholde flere dimmitender i Nordjylland, mindske ledigheden blandt disse samt øge adgangen til kvalificeret arbejdskraft for de nordjyske
SMV’ere. Der blev udarbejdet en fordelingsnøgle som viste fordelingen af de 500 offentlige studiejobs imellem de 11 kommuner. Der er årligt
indhentet resultattal fra den enkelte kommune og fra erhvervskontorerne.
I tabellerne herunder fremgår det, at der er blevet skabt 1315 nye studiejobs i det offentlige henover projektperioden, hvilket svarer til et
gennemsnit i perioden på 438 nye studiejobs årligt. Desværre har der vist sig udfordringer med optællingsmetoden, både i det private og i
det offentlige. For det private har det ikke været muligt at identificere en brugbar metode til at måle på etableringen af nye studiejobs, da
virksomhederne ikke kan forpligtes til at indsende statustal. For at imødekomme denne udfordring blev der søgt om medfinansiering fra
EU’s socialfond, hvilket både ville sikre medfinansiering af private studiejobs og et grundlag for at måle på etableringen heraf. Denne
mulighed blev dog afvist efter dialog med Erhvervsstyrelsen.
I kommunerne og regionen viste det sig, at opgørelsen over nye studiejobs er vanskelig, fordi optællingsmetoden har været forskellig fra
kommune til kommune. Det er eksempelvis vanskeligt at afgøre hvorvidt samme studiejob er opgjort flere gange, eller om der reelt er tale
om et ekstraopført studiejob. Der har desforuden også været forskellige opfattelser af, hvordan måltallene samt den angivne gradvise
implementering skulle forstås. Eksempelvis om målet var at skabe 501 studiejob årligt eller om der skulle skabes 501 nye studiejob samlet set
henover perioden samt hvorvidt, de førstetabelerede studiejobs i 2015 skulle fastholdes og videreføres i de efterfølgende år.
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7. Evaluering af 1000 nye studiejobs
Overordnet kan det dog konkluderes, at der alt andet lige er sket en markant stigning i antallet af studiejobs i Nordjylland de
seneste tre år, hvilket har været ønsket med initiativet. Læs hele evalueringen af ‘1000 nye studiejobs’ i bilag 7A.
Målopnåelse for etablering af nye offentlige studiejobs
Tabel 1 og tabel 2 herunder viser måltal for initiativet og antal nye studiejobs skabt i den offentlige sektor i perioden 2015-2017,
udtrykt henholdsvis som gennemsnit på tværs af den tre-årige periode (tabel 1) og sammenlagt (tabel 2).
Tabel 1: Årligt gennemsnit

Medlem
Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune
Rebild Kommune
Region Nordjylland
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune
I alt

Måltal for antal nye
offentlige studiejobs 2015- Antal nye offentlige
Antal nye offentlige
2017
studiejobs skabt i 2015
studiejobs skabt i 2016
25
5
45
29
50
25
1
30
15
20
50
35
30
175
501

12
14
0
10
0
6
152
9
6
133
376

Antal nye offentlige
studiejobs skabt i 2017

Årligt gennemsnit

11
63

5
51

7
48

32
11
0
14

13
11

8
92
19
9
231
490

6
148
8
16
174
449

19
12
0
14
0
7
131
12
10
179
438

17

Tabellen viser de tal, som hver kommune har indsendt til sekretariatet for hvert år. Hvis kommunerne har indsendt rettelser i de efterfølgende år er disse medtaget. Der har været udfordringer med
at sikre en ensartet indsendelse af resultattal fra de enkelte samarbejdspartnere, som beskrevet kort i sagsfremstilling og mere dybdegående i den kommende evaluering. Dette betyder, at
indholdet i ovenstående tabel muligvis ikke er helt retvisende. De årligt indsendte tal er herefter lagt sammen og divideret med tre for at komme frem til det gennemsnitlige antal nye studiejobs for
hver enkelt samarbejdspartner samt for Nordjylland som samlet hele pr. år, som ses i kolonnen længst til højre. Målopnåelsen i denne tabel er 87%.
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7. Evaluering af 1000 nye studiejobs
Tabel 2: Akkumuleret

Medlem
Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune
Rebild Kommune
Region Nordjylland
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune
I alt

Antal nye offentlige
Antal nye offentlige Samlet antal skabte
Måltal for antal nye offentlige studiejobs skabt i
Antal nye offentlige
studiejobs skabt i
studiejobs i perioden 2015studiejobs 2015-2017
2015
studiejobs skabt i 2016 2017
2017
25
5
11
5
21
45
29
63
51
143
50
25
1
30
15
20
50
35
30
175
501

12
14
0
10
0
6
152
9
6
133
376

32
11
0
14

13
11

8
92
19
9
231
490

6
148
8
16
174
449

17

57
36
0
41
0
20
392
36
31
538
1315

Tabellen viser de tal, som hver kommune har indsendt til sekretariatet for hvert år. Hvis kommunerne har indsendt rettelser i de efterfølgende år er disse medtaget. Der har været udfordringer med
at sikre en ensartet indsendelse af resultattal fra de enkelte samarbejdspartnere, som beskrevet kort i sagsfremstilling og mere dybdegående i den kommende evaluering. Dette betyder, at
indholdet i ovenstående tabel muligvis ikke er helt retvisende. De årligt indsendte tal er herefter lagt sammen for at komme frem til samlede antal nye studiejobs fra 2015 til og med 2017 for hver
enkelt samarbejdspartner samt for Nordjylland, som ses i kolonnen længst til højre. Målopnåelsen i denne tabel er 261%.
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7. Evaluering af 1000 nye studiejobs
Videreførelse af arbejdet med studiejobs i Nordjylland
Direktionen indstiller, at initiativet nu overgår til drift. Der er enighed om, at etableringen af studiejobs skal fastholdes som
højtprioriteret indsats i kommunerne og regionen samt i de nordjyske virksomheder. Derfor forslås det, at den fremadrettede
indsats for etablering af studiejob i den offentlige sektor forankres hos kredsen af kommunernes HR-Chefer og indsatsen for
etableringen af de private studiejob forankres hos NES. Det vurderes, at det fremadrettede fokus på oprettelsen af studiejobs skal
være uden konkrete måltal for den enkelte partner. I stedet anbefales en fælles kommunikationsindsats, således bevidstheden om
studiejobs fastholdes hos både erhvervslivet og kommunerne/regionen.
I evalueringsrapporten fremgår det, at er der et restbudget på 30.000 kr. til præsentationsvideoer fra projektperioden. Direktionen
anbefaler, at restbudgettet på de 30.ooo kr. disponeres til en kommunikationsindsats i 2018.
I forbindelse med initiativet blev platformen www.studiejobnordjylland.dk og tilhørende facebookside oprettet. Der er afsat midler
til, at platformene kører videre i 2018, selvom initiativet ‘1000 nye studiejobs’ er afsluttet. Der skal dog tages stilling til, hvorvidt
portalen også skal fortsætte efter 2018. Der er afsat 50.000 kr. til drift af portalen for 2018. Ønskes det, at fastholde
studiejobportalen efter 2018, skal der afsættes midler hertil på cirka 50.000 kr. årligt. Direktionen anbefaler at fastholde portalen
som fælles løftestang, og at udgiften på de 50.000 kr. finansieres af BRN. Anvendelsen af portalen skal løbende følges og
evalueres. Arbejdet hermed varetages af BRN Sekretariatet med sparring fra Sekretariatsledelsen.
Af de samlet 490.000 kr. der var afsat til fælles tværgående aktiviteter i regi af 1000 nye studiejob, herunder etablering og drift af
platformen, er der kun afsat de 50.000 kr. til drift af portalen i 2018. Restbevillingen for 1000 nye studiejob er pr. 1 januar 2018
overført til fælles midler. Bevillingshaver, Mariagerfjord Kommune, har efterfølgende meddelt, at der skal afsættes yderligere
114.000 kr. i 2018 til at dække af øvrige udlæg for 2017 og 2018. Samlet set vil dette medføre, at restbudgettet herefter udgør
100.000 kr.
Mht. etablering af studiejob i virksomhederne blev der i Direktionen peget på, at understøttelsen af erhvervskontorerne med en
”studiejobber” til dette formål havde haft en positiv effekt.

28

7. Evaluering af 1000 nye studiejobs
Referat
Bestyrelsen tager evalueringen af initiativet 1000 ny studiejobs tages til efterretning. Vedrørende videreførelse af arbejdet med
studiejobs i Nordjylland besluttes det:
•
at etableringen af studiejobs fastholdes som højtprioriteret indsats i kommunerne og regionen samt i virksomhederne, idet den
fremadrettede indsats forankres hos henholdsvis de offentlige HR-chefer og erhvervskontorerne/NES. Arbejdet med forankring
af opgaven varetages af BRN Sekretariatet i samarbejde med BRN’s Direktion og Sekretariatsledelse.
•
at udgiften til videreførelse af portalen www.studiejobnordjylland.dk på 50.000 kr. årligt også afholdes af BRN fra 2019 og
fremadrettet. Opgaven med løbende at følge og evaluere på hjemmesidens værdi varetages af BRN Sekretariatet med sparring
fra BRN’s Sekretariatsledelse.
•
at der disponeres 30.000 kr. til markedsføringskampagne for platformen og facebooksiden i 2018
•
at der af de overførte fælles midler fra 2017 afsættes 114.000 kr. i 2018 til dækning af projektkommunens udlæg for 2017 og
2018. Samlet set vil dette medføre, at restbudgettet herefter udgør 100.000 kr. af den samlede bevilling på 490.000 kr.
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8. Interessevaretagelse BRN
Det indstilles, at Bestyrelsen
•
drøfter fælles interessevaretagelse for at fremme 3. Limfjordsforbindelse
•
drøfter fælles interessevaretagelse på øvrige områder, herunder i forhold til regeringens teleudspil: ”Fremtidens telepolitik for hele
Danmark”

Sagsfremstilling
Interessevaretagelse for at fremme 3. limfjordsforbindelse
Bestyrelsen besluttede på seneste møde at sætte fokus på fælles interessevaretagelse for at fremme 3. Limfjordsforbindelse. Dette
indebærer, at indsatsen omkring interessevaretagelse intensiveres i samarbejde med øvrige relevante parter, herunder komitéen for en 3.
Limfjordsforbindelse, Region Nordjylland, BRN, erhvervsorganisationer m.v., erhvervsråd etc. Det aftaltes, at der administrativt følges op
herpå for at sikre koordinering og fælles indsats.
Limfjordstunnelen fylder 50 år den 6. maj 2019, hvilket kan bruges om tentativ milepæl for målsætningen om vedtagelse en anlægslov
alternativt et tydeligt signal fra statens side. Til det seneste møde i Komiteen for en 3. limfjordsforbindelse den 16. februar 2018, er der
udarbejdet forslag til fælles aktiviteter i 2018, herunder analyser, medieomtale og møder med beslutningstagere.
Der kan blive behov for sammen med regionen at afsætte supplerende midler til analyse og konsulentbistand i forhold til yderligere
argumentation for investeringsbehovet. Ligeledes vil det være relevant at drøfte og vurdere en styrkelse af den strategiske
interessevaretagelse via ekstern rådgiver til denne del af opgaven. Der er behov for en afklaring og koordinering af forskellige indsatser:
•
Analyser og pressemuligheder – national opmærksomhed – kommunikationsstrategi
•
Initiativer fra erhvervsorganisationer/erhvervsråd – virksomhedsvinklen – flere aktuelle tiltag på vej (behov for koordinering?)
•
Politisk interessevaretagelse – bilaterale møder med centrale finans- og transportpolitikere – koordinering heraf
Direktionen tilkendegiver, at der bør sikres koordinering med de tekniske direktører, der er udpeget til at repræsentere kommunerne i
forbindelse med mobilitetsstrategien.
Som baggrundsmateriale er vedhæftet bilag 8A, bilag 8B og bilag 8C, der er udarbejdet i regi af Limfjordsk0mmitéen/regionen.
Interessevaretagelse på øvrige områder, herunder i forhold til regeringens teleudspil: ”Fremtidens telepolitik for hele Danmark”
Jf. sagsbeskrivelsen under punkt 4: Bedre Bredbånd er det relevant at følge op på nordjysk interessevaretagelse på dette område.
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8. Interessevaretagelse BRN
Referat
Interessevaretagelse for at fremme 3. Limfjordsforbindelse
Sekretariatet omdelte og kommenterede på et oplæg til en intensivering af indsatsen for at fremme vedtagelsen af en anlægslov. Oplægget er
udarbejdet på baggrund af dialog med repræsentanter fra Regional Udvikling, Erhverv Norddanmark og andre nordjyske erhvervsforeninger og
-råd, med en ambition om at samle kræfterne, så indsatsen koordineres bedst muligt.
Fra Morsø Kommune og Thisted Kommune blev der peget på, at der også er behov for at bakke om og arbejde for opgradering af de øvrige
nordjyske hovedprioriteringer i den fælles nordjyske mobilitetsstrategi, dvs. vejforbindelserne Hanstholm-Skive-Herning/Århus (rute 34 og 26)
samt Thisted-Aalborg og Aggersundbroen. Formanden opfordrede til at interessevaretagelse vedrørende disse infrastrukturprojekter tages op
på kommende møde.
Vedrørende oplægget til fælles interessevaretagelse for etablering af 3. Limfjordsforbindelse understregede bestyrelsen vigtigheden af:
•
at have erhvervslivet som en bærende kraft i den fælles indsats
•
at få alle de Nordjyske MF’ere engageret i højere grad, så de tager medejerskab for 3. limfjordsforbindelse som en fælles nordjysk
mærkesag. Som eksempel fremhæves Preben Bang Henriksens udtalelse i forbindelse med regeringens beslutning om at igangsætte
yderligere undersøgelser af en bil-bro over Kattegat.
•
at der sikres koordinering af drøftelserne af 3. limfjordsforbindelse i Kontaktudvalget og BRN
•
at der er behov for at være mere handlingsorienteret, og give opgaven med interessevaretagelse maksimal fokus via mediestrategi,
delegationer, bilaterale møder m.v.
Det blev besluttet, at opfølgningen intensiveres i samarbejde mellem Regional Udvikling, komiteen, BRN og relevante erhvervsorganisationer.
Interessevaretagelse på øvrige områder, herunder i forhold til regeringens teleudspil: ”Fremtidens telepolitik for hele Danmark”
I forbindelse med punkt 4: ”Bedre Bredbånd” præsenterede Thomas Kampmann mulige temaer og delemner i regeringens teleudspil, hvor det
kan være relevant at BRN spiller ind med bemærkninger og forslag. Det aftaltes, at arbejdsgruppen følger op med forslag til indspil og
interessevaretagelse i ft. teleudspillet, idet arbejdsgruppen har møde den 4. april 2018.
Formanden opfordrede generelt bestyrelsen til løbende at stille forslag til områder, hvor muligheder for fælles interessevaretagelse ønskes
drøftet i BRN og kan besluttes iværksat som forskellige ”nålestiksaktioner”.
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9. Eventuelt
Referat
Intet til referat.
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