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Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• godkender dagsordenen.
Referat
Godkendt

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• drøfter om det politiske aftaledokument og projektbeskrivelsen for anden fase sendes til skriftlig godkendelse i Bestyrelsen, om der er
behov for at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, eller om behandlingen udskydes til BRN’s møderække i juni 2020.
• drøfter det politiske aftaledokument med visionen for SEP NORD, og indstiller til godkendelse i Bestyrelsen
• drøfter projektbeskrivelsen for SEP NORD’s anden fase, herunder bevillingen på 900.000 kr., og indstiller til godkendelse i Bestyrelsen
Sagsfremstilling
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 regional erhvervsudvikling, hvor fokus er på jobskabelse og investeringsfremme, forsyning,
myndighedsvaretagelse, landdistriktsudvikling, SMART city udvikling samt den grønne omstilling af alle sektorer, boliger m.m. Ligesom
kommunerne arbejder Region Nordjylland også for at nedbringe CO2-udledningen og fremme en koordineret, sammengængende 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 byråd/kommunalbestyrelser og
regionsråd 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 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 2A 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.

Det har hidtil været planen, at Bestyrelsen skulle godkende aftaledokumentet med visionen for SEP NORD på det nu aflyste møde den 27. marts
2020, og samtidig godkende BRN’s finansiering af SEP NORDs anden fase. Som aftalt på mødet den 6. april 2020 skal Direktionen vurdere, om
materialet kan sendes til skriftlig godkendelse i Bestyrelsen, om der er behov for at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, eller om
behandlingen udskydes til BRN’s møderække i juni 2020. Fra SEP NORDs procesgruppe anbefales det, at aftaledokumentet såvel som
projektbeskrivelsen for SEP NORDs anden fase hurtigst muligt godkendes, således at der fortsat er en chance for at nå politisk behandling i
byråd og Regionsråd inden sommer.

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 2B 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
Direktionen indstillede, at Bestyrelsen godkender aftaledokument med visionen for SEP NORD, og sender dokumentet til behandling i de 11
byråd og regionsrådet med henblik på godkendelse. Det blev også indstillet, at Bestyrelsen godkender projektbeskrivelsen for SEP NORD’s
anden fase, herunder bevillingen på 900.000 kr. fra BRN’s fælles midler.
Direktionen besluttede, at den politiske behandling af aftaledokumentet og projektbeskrivelsen udskydes til det planlagte møde i BRN’s
Bestyrelse den 19. juni 2020.

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
I forlængelse af udfordringerne for det nordjyske turismeerhverv generelt og specifikt om erhvervets muligheden for at levere den aftalte
medfinansiering til den fælles markedsføring i regi af Fælles Vækst blev der på seneste direktionsmøde den 6. april orienteret om
mulighederne for at videreføre og justere initiativet i 2020. Der blev bl.a. drøftet og givet tilkendegivelser vedrørende etableringen af
dialoggruppe og henvendelsen til DEB om behovet for justerede vilkår for DEB-bevillingerne til Fælles Vækst.
Aktuelt er der dialog og drøftelser med Erhvervsstyrelsen om mulighederne for anvendelse af modtagne bevillinger, vilkår, løsningsmodeller,
og den 27.april er der aftalt et møde med deltagelse af bl.a. Kontorchef Søren Asp Mikkelsen og erhvervsstyrelsens turismeteam. Fra
Direktionen deltager Holger Spangsberg og Tommy Christiansen, der også repræsenterer DNVK som har operatørrollen på det fælles initiativ.
Det forventes, at der BRN/DNVK udsender en opdatering til bestyrelse, direktion, destinationsselskaber inkl. Rebild efter det afklarende
møde med erhvervsstyrelsen.
På direktionsmødet vil der blive givet en orientering om mulige scenarier for videreførelsen – henholdsvis national markedsføring,
nærmarkederne samt generel international markedsføring.
Referat
Holger Spangsberg indledte punktet med en kort status på det fælles interessevaretagende arbejde overfor Erhvervsstyrelsen, herunder på
den aktuelle status for hjemtag af midler fra DEB i 2020 og 2021 og planerne for at søge om yderligere midler i 2021. I uge 19 udsendes en
pressemeddelelse herom med citater fra politikere og turismeerhvervet. Direktionen påpeger, at det er vigtigt at pressemeddelelsen afspejler
perspektiver fra hele Nordjyllands geografi, om muligt i form af citater.

• Eventuelt kort om: Prioritering af BRN´s økonomiske midler og bestyrelsens råderum 2020-22
Referat
Henrik Hartmann Jensen præsenterede kort det kommende punkt på mødet i Direktionen den 5. juni. 2020, hvortil der vil blive udarbejdet
løsningsforslag til disponering af BRN’s midler, blandt andet på baggrund af anbefalinger fra Sekretariatsledelsen.

