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Sekretariatet indstiller, at Direktionen 
• godkender dagsordenen.

Referat
Godkendt.



Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• drøfter aktuel økonomistatus, rammerne og mulighederne for kommende disponeringer samt sikring af bestyrelsens råderum
• tager stilling til oplæg til justering i principperne for budgetanvendelsen samt prioritering af midler i 2020-2021 med henblik på indstilling 

til bestyrelsen, herunder hvilket råderum der skal indstilles til kommende initiativer og interessevaretagelse
• i øvrigt tager økonomistatus til efterretning

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.

Forslag til justering i budgetfordeling (anvendelsen af kontingent fra kommuner og region)
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. nedenstående oversigt:

Kontingent Oprindelig fordeling Ny fordeling

Kommuner Region Kommuner Region

Indtægter 15 9 15 9

Sekretariat 1 1 1 1

Turisme 4 0 4 0

NDEU 3 3 3 4

Interessevaret. 2 0 1 1

Fælles 5 5 6 3

Budget i alt 15 9 15 9

Kroner pr indbygger Kroner pr indbygger

Forslaget til ny fordeling tilgodeser på samme tid en række hensyn:
• At såvel kommuner som region bidrager økon. 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. indb. 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.

Den samlede aktuelle detaljerede økonomioversigt er vedhæftet i jf. bilag 2A. Derudover er der udarbejdet et bilag 2B, der giver en 
økonomisk status incl. bevillinger og disponeringer til forslagene i nedenstående oversigt. Af bilag 2B fremgår også en ”budgetteknisk” 
fordeling på henholdsvis kommunal og regional finansiering af de aktuelle og foreslåede disponeringer for 2020-2022. 

Beløb i hele kroner 2020 2021 2022 Indstilling SEL

FÆLLES MIDLER - årligt - INKL: interessevaretagelse 6.489.296 kr. 6.489.296 kr. 6.489.296 kr.

Overførte midler fra 2019 1.298.238 kr.

Disponeringer aktuelt - kommunalt finansieret (klynger samt turisme) 3.389.697 kr. 1.900.000 kr.

Disponeringer aktuelt - kommunalt og regionalt finansieret (kval. arb.+ interessev. mv.) 821.125 kr. 400.000 kr.

Disponible midler - FØR prioritering 3.576.712 kr. 4.189.296 kr. 6.489.296 kr.

Aktuelle disponeringsforslag:
SEP-Nord projektledelse fase 2 og 3 - regional medfinansiering 675.000 kr. 870.000 kr. 215.000 kr. ѵ
Vækst via Viden 2.0 - finansiering af delaktiviteter 150.000 kr. 150.000 kr. 150.000 kr. ѵ
Klynger medfinansiering 2021 ??  (afklares i 2. halvår 2020) - reservation 2.000.000 kr. 2.000.000 kr. ?
DK 2020 - Klimahandlingsplaner - regional medfinansering 400.000 kr. 800.000 kr. 800.000 kr. ѵ
Green Hub Denmark - ansøgning - kommunal finansiering 650.000 kr. 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. ?
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 1.701.712 kr. -930.704 kr. 2.024.296 kr.

Disponible fælles midler INKL. Interessevaretagelse - AKKUMULERET 1.701.712 kr. 771.008 kr. 2.795.304 kr.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20200605 M%C3%B8de d. 05-06-2020/2A - BILAG - BRN %C3%98konomioversigt 2020-22 NY OPSTILLING - bevillinger og inkl fordeling region og kommuner.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20200605 M%C3%B8de d. 05-06-2020/2B - BILAG - BRN %C3%98konomioversigt 2020-22 - NY OPSTILLING - bevillinger PLUS DISPONERINGSFORSLAG.pdf


Økonomisk råderum og aktuelle disponeringsforslag
Beslutningen på bestyrelsesmødet i februar 2020 om klyngefinansiering 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.

Der er behov for at drøfte et samlet overblik 2020-22 over aktuelle/kommende initiativer samt reservationer med eventuel (med)finansiering 
fra BRN, inden der tages stilling til de enkelte bevillinger og disponeringer. Beløbene fremgår af foranstående oversigt. Sekretariatsledelsens 
anbefalinger er anført i oversigten, og desuden er der markeret ”spørgsmålstegn” ved nogle poster, hvor direktionen skal overveje hvilken 
ramme der skal indstilles til bestyrelsen. Med udgangspunkt i blandt andet sekretariatsledelsens drøftelse kommenteres kort på de enkelte 
disponeringsforslag nedenfor:

1. SEP- Nord projektledelse fase 2 og 3: Indgår som del af indstillingen fra ekstraordinært direktionsmøde 1. maj 2020
2. Vækst via Viden 2.0 – supplerende indsatser: Forslag til supplerende indsatser behandles efterfølgende i punkt 3. Midler til vækstpilot-

ordningen forudsættes finansieret via DEB.
3. Klynger medfinansiering 2021> - reservation: OBS: BRN har i en årrække bidraget til de nordjyske klynger, og der skal i 2. halvår 2020

tages stilling til medfinansiering af særlige nordjyske indsatser i de nye nationale klynger/ 
hubs. Sekretariatsledelsen anbefaler, at der reserveres et rammebeløb (beløbsstørrelse?)

4. DK 2020 – Klimahandlingsplaner: Regionens facililitering finansieres via regionens BRN-bidrag
5. Green Hub Denmark – ansøgning: Behandles efterfølgende i punkt 4. Sekretariatsledelsen foreslår, at der eventuelt tages 

stilling til 2020, mens 2021-22 afventer samlet prioritering if.t klynger/grøn omstilling
6. International House: OBS: den aktuelle bevilling inkluderer 2021, mens 2022 eventuelt skal indgå i senere råderum
7. NBE: OBS: den aktuelle bevilling inkluderer 2021, mens 2022 eventuelt skal indgå i senere råderum
8. Råderum og interessevaretagelse: OBS: behov for at sikre ramme til interessevaretagelse og råderum til bestyrelsen (Beløb?)

Regionens ønske om yderligere medfinansiering via BRN til NDEU indgår i det nye forslag til anvendelse af kontingentet fra regionen.



I forhold til en række af disponeringsforslagene er der nævnt nogle opmærksomhedspunkter, og samlet set vil  en disponering af 2-3 mio. kr. 
årligt til klynger (inkl. regionens eventuelle bidrag til sundhedsinnovationsklyngen), 1,3 mio. kr. årligt til Green Hub Denmark, en ramme på 1 
mio. kr. til interessevaretagelse og øvrige initiativer udfordre BRN´s samlede økonomiske ramme. Illustrativt vil den akkumulerede effekt af 
bevilling på 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 relevante 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

Sekretariatets forslag til indstilling til bestyrelsen
Som udgangspunkt for afklaringen af indstillingen foreslås følgende: Direktionen indstiller, at Bestyrelsen
• godkender forslaget til ny budgetfordeling, herunder at regionen fast anvender 4 kr. til medfinansiering af NDEU
• tager højde for disponering af midler til finansiering af SEP-Nord fase 2 og 3, jf. senere indstilling 
• tager højde for disponering af midler til Vækst via Viden 2.0 (supplerende indsatser), jf. senere indstilling 
• reserverer midler til finansiering af regionens arbejde i forbindelse med DK 2020
• reserverer et rammebeløb til prioritering og drøftelse i 2. halvår 2020 af BRN’s fremadrettede engagement i klyngerne (beløbsstørrelse?)
• drøfter ansøgning fra Green Hub Denmark, herunder den regionale forankring og afklarer grundlaget for en bevilling for 2020
• afventer stillingtagen til bevilling til Green Hub Denmark for 2021-23 til 2. halvår i tilknytning til prioritering af midler til klyngerne, således 

at dette holdes inden for en samlet ramme til klynger og initiativer vedr. grøn omstilling.



Referat
Punktet blev indledt med en præsentation af Sekretariatets overvejelser ved Henrik Hartmann Jensen, herunder hvordan den nye 
budgetfordeling vil bidrage en bedre balance i forhold til BRN´s samlede initiativ-portefølje.

Direktionen tilsluttede sig Sekretariatets forslag, og 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
• reserverer et rammebeløb på 2 mio. kr. til prioritering og drøftelse i 2. halvår 2020 af BRN’s fremadrettede engagement i de nye nationale 

klynger til eventuel medfinansiering af særlige nordjyske indsatser 
• tager højde for disponering af midler til finansiering af SEP-Nord fase 2 og 3

Direktionens indstillinger vedrørende disponering af midler til Vækst via Viden 2.0 og Green Hub Denmark fremgår af referatet punkt 3 og 4 
henholdsvist. Det påpeges samtidig, at der i løbet af 2021 skal tages stilling til anvendelsen af de 4 kr. per indbygger til Turisme fra 2022 og 
frem.



Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• Tager orientering om status på arbejdet med Vækst via Viden til efterretning 
• Indstiller til bestyrelsen, at der reserveres 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

Sagsfremstilling
BRN-Sekretariatsledelsen indstiller til Direktionen, at der reserveres et samlet 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. Der er i Sekretariatsledelsen interesse for at se, hvilke resultater 
forsøget med delebilsordningen kan medføre. Læs mere om forslagene og foreløbige forventninger til økonomi i bilag 3A.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20referater/Bestyrelse/20191122%20M%C3%B8de%20d.%2022-11-2019/2A%20-%20BILAG%20-%20Projektbeskrivelse%20V%C3%A6kst%20Via%20Viden%202.0.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20200605 M%C3%B8de d. 05-06-2020/3A - BILAG - Rammebel%C3%B8b til indsatser for h%C3%B8jtuddannet arbejdskraft.pdf


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: da de offentlige ansatte blev sendt hjem d. 12. marts manglede arbejdsgruppen at besøge 3 kommuner; Mariagerfjord, 

Brønderslev og Aalborg. Med daværende udsigt til hjemmearbejde har arbejdsgruppen nu tilbudt de sidste kommuner et virtuelt kommune-
besøg. Der blev indledningsvist samlet op på besøgene, behov og ønsker fra kommunerne på mødet i beskæftigelsesdirektørkredsen den 25. 
maj. Arbejdsgruppen ser herefter 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.  

https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/86-mio-kr-til-kompetenceudvikling-i-smaa-og-mellemstore-virksomheder-saa-de-rustes-til-aendrede


Referat
Direktionen indstiller til bestyrelsen, 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. 

Direktionen tog de øvrige orienteringer om status på arbejdet med Vækst via Viden til efterretning. 



Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• drøfter forslaget fra Aalborg Kommune om, at der bevilliges 3.900.000 kr. over 3 år til projektet Green Hub Denmark

Sekretariatsledelsen indstiller, at Direktionen
• tager stilling til ønsket om bevilling til Green Hub Denmark  i år 2020 med afsæt i det reviderede materiale og budget  
• i 2. halvår 2020 tager stilling til eventuel bevilling til Green Hub Denmark for år 2021 , 2022 og 2023 parallelt med behandling og 

stillingtagen til det fremadrettede engagement i klyngerne i efteråret 2020

Sagsfremstilling
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.

https://em.dk/ministeriet/arbejdsomraader/samfundsoekonomi-konkurrenceevne-og-digitalisering/det-groenne-vaekstteam/
https://em.dk/media/12935/danmark-som-frontlober-i-den-gro-nne-omstilling_web_accessible.pdf
https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=20137069-20468048-1.pdf&type=bilag&pdfid=106579


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.

På mødet i BRN’s Sekretariatsledelse den 30. april 2020 blev en foreløbig projektbeskrivelse for Green Hub Denmark behandlet. På 
daværende tidspunkt foreslog Aalborg Kommune en medfinansiering fra BRN på 4.500.000 kr. over tre år. Sekretariatsledelsen vurderede, at 
der var behov for at revidere og uddybe projektbeskrivelsen frem mod behandlingen i Direktionen, herunder specifikt:
• Udfolde 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. 
• 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. 

• Afklare og tydeliggøre eventuelle overlap/sammenhænge til allerede besluttet bevilling til House of Energy for 2020 og deres aktiviteter. 
BRN’s bevilling til House of Energy for 2020 er blandt givet ud fra, ”at House of Energy kan afsætte de nødvendige ressourcer af til at arbejde 
med Nordjylland som Grønt Testområde”, så risikoen for dobbeltfinansiering skal udelukkes. 

• Udfolde det borgerrettede perspektiv i indsatsen, hvilket skaber positiv sammenhæng til SEP NORD.
• Revidere det opstillede finansieringsbudget, herunder genoverveje finansieringsbehovet  (herunder helårsvirkningen på 1,5 mio. kr. årligt) 

og tydeliggøre hvad BRN får for pengene. 

På den baggrund indstiller Sekretariatsledelsen, at Direktionen med afsæt i det reviderede materiale og budget tager stilling til ønsket om 
bevilling til Green Hub Denmark  i år 2020 og i 2. halvår 2020 tager stilling til eventuel bevilling til Green Hub Denmark for år 2021, 2022 og 
2023 parallelt med behandling og stillingtagen til det fremadrettede engagement i klyngerne i efteråret 2020. 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20referater/Sekretariatsledelse/20200430%20M%C3%B8de%20d.%2030-04-2020/7A%20-%20BILAG%20-%20Projektbeskrivelse%20Green%20Hub%20Denmark.pdf


På baggrund af signalerne fra Sekretariatsledelsen samt dialog med BRN Sekretariatet, er projektbeskrivelsen for Green Hub Denmark 
efterfølgende blevet  revideret (se bilag 4A) og partnerkredsen er siden blevet udvidet med Hydrogen Valley i Hobro, Energibyen 
Frederikshavn og Thisted Kommunes energiaktiviteter for at sikre bredere regional forankring. 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 dog 
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. 

BRN’s medfinansiering går til at sikre koordinering og samarbejde mellem de fire organisationer på energiområdet – Green Hub Denmark, 
Hydrogen Valley, Energibyen Frederikshavn og energiaktiviteterne i Thisted Kommune – og derved lave et formelt partnerskab om test og 
demonstrationsinitiativer i Nordjylland med Green Hub Denmark som samlingspunkt. Fremadrettet skal de fire organisationer koordinere 
deres aktiviteter og samskabe nye tiltag. Konkret går BRN’s midler til at finansiere et halvt årsværk i hver af de fire organisationer, hvor det 
halve årsværk for Green Hub Denmark går til Business Aalborg. BRN finansierer derudover 100.000 kr. årligt til eksterne udgifter i regi af Green 
Hub Denmark, herunder udgifter til mødeforplejning, lokaler, eksterne oplægsholdere, mv.

Sammenfattende vurderer BRN Sekretariatet:
• At initiativet er i god overensstemmelse med det den fælles prioritering der blev foretaget ved udarbejdelse af det nordjyske kapitel i den 

nationale erhvervsfremmestrategi, herunder den fælles ambition om at udbygge Nordjyllands styrkeposition indenfor energiteknologi.
• At initiativet, som fremhævet tidligere i sagsfremmestilling, også er i god tråd med BRN´s handlingsplan 2020.
• At Green Hub Denmark delvist har 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. 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20200605 M%C3%B8de d. 05-06-2020/4A - BILAG - Ans%C3%B8gning fra Green Hub Denmark.pdf


• At GreenHub Denmark delvist har adresseret, hvordan de øvrige kommuner involveres og sikres medejerskab, bl.a. ved at udvide 
partnerskredsen til samlet set at dække organisationer i fire af de 11 nordjyske kommuner. 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 . 

• Medfinansiering fra BRN i den angivne størrelsesorden (3,9 mio. kr. over tre år) vil kræve at der foretages en samlet prioritering af de 
aktuelle og potentielle økonomiske disponeringsmuligheder, hvilket eksempelvis kan foretages samtidig med afklaring af eventuel BRN-
medfinansiering til særlige klyngeaktiviteter fra 2021 og frem. 

• Det kan foreslås, at Direktionen og Bestyrelsen i første omgang tilkendegiver ønsket om at bakke op om initiativet og at forslaget 
behandles igen på møderækken i september med udgangspunkt i signalerne fra behandlingen her i juni måned. Dette vil også give
mulighed for en tydeligere afklaring af anvendelsen og effekten af BRN´s midler, herunder en forventningsafstemning med de partnerne, 
der opnår medfinansiering og dermed en afklaring af de additionelle aktiviteter ud over eksisterende og fuldt finansierede aktiviteter. 
Alternativt at der i juni alene tages stilling til medfinansieringen i 2020.

Referat
Christian Roslev indledte punktet med en præsentation af baggrunden for og ambitionen med etablering af Green Hub Denmark. Det blev 
blandt andet understreget, at det har været vigtigt for partnerkredsen bag Green Hub Denmark at ”claime” Aalborg og Nordjylland som 
Danmarks grønne testcenter, da det blev åbenlyst at vækstteamets forslag om udpegning af to nationale testecentre ikke ville blive realiseret. 



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. Direktionen bakker dog samtidig op om vurderingen fra Sekretariatet vedrørende 
behovet for yderligere afklaring vedrørende involvering og medejerskab samt samarbejds- og snitflader. Supplerende bemærker Direktionen:
• 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 
understreges vigtigheden af, at alle kommunerne har adgang til og mulighed for at deltage i aktiviteterne i Green Hub Denmark. 

• at der er behov for en yderligere afklaring af samarbejds- og snitfladerne til andre regionale aktører, herunder NBE og Erhvervshus 
Nordjylland.

Direktionen vurderer, at Sekretariatsledelsen indstilling om kun at godkende medfinansiering for andet halvår af 2020, giver Green Hub 
Denmark for kort tid til at levere resultater som grundlag for eventuel tildeling af den resterende bevilling. 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. 



Fællespunkt mellem BRN’s Direktion og KDK. 

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling
Både KKR Nordjylland og BRN’s Bestyrelse tog på deres møder den 27. februar 2020 initiativ til et tættere nordjysk samarbejde på
klimaområdet. I begge fora blev det besluttet, at indsatsen skal omfatte KKR, BRN og Region Nordjylland, at der udarbejdes en strategi for 
den fælles klimaindsats og at det politiske niveau (lokalt) engageres i arbejdet. 

På et fællesmøde mellem KDK og BRN’s Direktion den 6. april 2020 blev der endvidere lagt særlig vægt på behovet for at sikre bedre 
sammenhæng og mindske overlap på klimaområdet. Til at arbejde videre med at sætte rammerne for den fremadrettede opgave, og 
samarbejdet mellem kommuner og region på klimaområdet, blev der nedsat en midlertidig arbejdsgruppebestående af:
• Christian Roslev, Kommunaldirektør i Aalborg Kommune
• Henning Christensen, Regional Udviklingsdirektør hos Region Nordjylland.
• Henrik Kruuse (formand), Kommunaldirektør i Vesthimmerlands Kommune
• Mikael Jentsch, Kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune
• Mogens K. Andersen, Direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i Thisted Kommune
• Tommy Christiansen, Kommunaldirektør i Hjørring Kommune
• Torben Ladefoged, Direktør for Arbejdsmarked, Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune

Arbejdsgruppen fik mandat til selv at udarbejde en tids- og procesplan for det videre arbejde, men er pålagt at give en første afrapportering til 
de politiske møder i BRN og KKR den 19. juni 2020. Arbejdsgruppen har foreløbig afholdt et møde den 1. maj, og afholder næste møde den 4. 
juni. Aktuelt arbejdes der med flere parallelle spor:
• Afgræsning af den fælles nordjyske klimaindsats, herunder overvejelser om organisering og forankring på administrativt og politisk 

niveau.



• Strategi for den nordjyske klimaindsats, herunder mulig sammentænkning med DK2020 i hele Danmark såfremt alle nordjyske kommuner 
fortsat tilslutter sig projektet. 

• Øget governance i den nordjyske klimaindsats, for at sikre bedre sammenhæng og mindske overlap på klimaområdet. Der udarbejdes 
blandt andet en kortlægning af aktørerne.

• Hjemtag af midler fra EU’s fond for retfærdig omstilling, som et konkret handlingsspor der kræver hurtig håndtering. 

Til orientering indeholder bilag 5A en sammenfatning af noget af det materiale, som arbejdsgruppen skal behandle på mødet den 4. juni 2020. 
Da dele af bilaget har intern karakter, er det kun tilgængeligt for Direktionen i First Agenda/eDagsorden. Henrik Kruuse, som er formand for 
arbejdsgruppen, indleder punktet med en orientering fra mødet.  

Referat
Henrik Kruuse indledte punktet og KDK/BRN’s Direktion drøftede efterfølgende sagen. 

Arbejdsgruppen har arbejdet videre med at kortlægge aktører og indsatser på klimaområdet med udgangspunkt i Nordjylland. 
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.

Det komplekse billede kalder på et behov for, at regional- og lokalpolitikerne i en første fase bliver klædt på til at gå ind i drøftelserne om, hvad 
man kan bruge en fælles klimastrategi og -indsats til. Der var generel opbakning til at udarbejde en videnspakke til politikerne, der kan sendes 
ud til de 11 kommunalbestyrelser og regionsrådet og anvendes som udgangspunkt for temadrøftelser. Indholdet koordineres/sammentænkes 
med SEP-Nord og DK-2020 arbejdet. Derudover foreslår arbejdsgruppen, at videnspakken kan anvendes som udgangspunkt for en temadag i 
BRN’s bestyrelse/KKR, hvor de politiske fora får mulighed for at drøfte den fælles nordjyske klimaindsats.

Det blev samtidig fremhævet, at sigtet ligeledes er at opnå en struktur, så det bliver muligt at fokusere på enkeltindsatser, fx. 
forsyningsområdet.



Opgaven med interessevaretagelse i forhold til hjemtagning af midler fra EU's fond for retfærdig omstilling forankres i regi af BRN. Det 
besluttes, at der hurtigst muligt sendes en henvendelse til Regeringen på vegne af BRN’s formandskab, hvor de nordjyske kommuner og 
Regionen stiller sig til rådighed for drøftelse af territorielle planer for udmøntning af fonden i Nordjylland. 

KDK/BRN’s Direktion drøftede besluttede, at der fremsendes en orientering om status til møderne i BRN’s bestyrelse og KKR den 19. juni”. 



Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• tager orienteringen til efterretning

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.

https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/sites/default/files/2020-03/Erhvervsfremme-i-Danmark-2020-2023_Strategi.pdf
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/sites/default/files/2020-03/Innovationskraft%20-%20Danske%20klynger%20for%20viden%20og%20erhverv%202021-2024.pdf


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.

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
Holger Spangsberg indleder punktet med en opfølgning på den fælles henvendelse, som BRN, KKR og Aalborg Kommune sendte 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.

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.
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Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• tager orienteringerne om igangværende indsatser til efterretning

Sagsfremstilling

Seneste nyt fra International House North Denmark 
International House North Denmark (IHND) har udarbejdet et notat til BRN (bilag 7A), 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

• 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.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20200605 M%C3%B8de d. 05-06-2020/7A - BILAG - Status for International House North Denmark Maj 2020.pdf


25

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.  

https://rar-bm.dk/rar-nordjylland/nyheder/2020/efteruddannelse-kan-vaere-traedestenen-for-ledige-dimittenders-foerste-job-2020-03-03/
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Bedre adgang til STEM-kompetencer og status på nyt  STEM-sekretariat
Bestyrelsen besluttede på mødet den 7. februar, at det nyetablerede STEM-Sekretariat i regi af Region Nordjylland og Regionsrådet skal 
arbejde videre med et oplæg til, hvordan kommunerne, regionen og uddannelsesinstitutionerne i fællesskab kan sikre koordinering og 
sammenhængende handling på tværs af indsatser og organisationer på STEM-området. Oplægget forventes at ligge klar til drøftelse på 
mødet i BRN’s Bestyrelse i september 2020. Opgaven koordineres og drøftes desuden i Strategisk Forum på Uddannelsesområdet.  

Der arbejdes p.t. på kommissorium for STEM-Sekretariatet, der foreløbigt består af repræsentanter fra Region Nordjylland, ASTRA – det 
nationale naturfagscenter, AAU, UCN, EUC Nordvest samt repræsentanter fra sekretariaterne i BRN, AMK og KKR, der fungerer som bindeled 
(sparring og vidensdeling) til organisationerne, Strategisk Forum på Uddannelsesområdet og arbejdet med det Kompetente Nordjylland. 

STEM-Sekretariatet ventes at varetage en række opgaveområder. Udover opgaver, som relateres til at sikre en større synergi, videndeling, 
koordinering og øget samarbejde på tværs af aktører om STEM-indsatser i Nordjylland, understøtter sekretariatet også arbejdet i den admin. 
styregruppe for Den Nordjyske Teknologipagt, som skal komme med forslag til konkrete initiativer og projekter mhp. udmøntning af de fire 
indsatsområder i Teknologipagten og indstille projekter til medfinansiering og behandling i Regionsrådet. 

Nordjysk uddannelseskonference, 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. 

Referat
Henrik Hartmann Jensen supplerede sagsfremstillingen med en præcisering om oplægget om koordinering og sammenhængende handling 
på tværs af indsatser og organisationer på STEM-området. Det vurderes, at det ikke er realistisk at have en reel opfølgning på STEM-temaet 
på bestyrelsesmødet i september, men først 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. Direktionen tog orienteringerne til 
efterretning.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20referater/Bestyrelse/20200207%20M%C3%B8de%20d.%2007-02-2020/BRN%20-%20Referat%20Bestyrelse%2007-02-2020.pdf
https://astra.dk/


Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• Drøfter og bidrager til emner for temadrøftelser på de førstkommende bestyrelsesmøder – den 19. juni og den 18. september 2020

Sagsbeskrivelse
På baggrund af det aflyste bestyrelsesmøde den 27. marts 2020 samt de forestående to bestyrelsesmøder er der behov for at  afklare hvilke 
dialogtemaer samt væsentlige punkter, der skal forberedes til bestyrelsesmøderne. Klimaindsatser og grøn omstilling var stillet i udsigt som 
tema på mødet i marts med oplæg og dialog omkring visionsoplæg SEP-Nord samt oplæg fra Klimapartnerskab. Som tema for juni-mødet
har der været peget på Vækst via Viden med deltagelse fra erhvervsorganisationer, og temaet for september er dialogmøde med MFérne.

Den hidtidige mødedisponering fremgår nedenfor, og på følgende side et revideret oplæg for de resterende møder:

Møde Dialogtema og involvering Inviterede Opfølgningspunkter Øvrige punkter

7. Februar STEM-kompetencer  Ѵ AAU, UCN, Erhv. skoler Ѵ Status visionsoplæg SEP Nord Ѵ
Klyngefinansiering Ѵ

Strategi og handlingsplan 2020 Ѵ

27. Marts
AFLYST

Strategisk energiplan
Klimaindsatser – tværgående samarbejder

Repræsentanter for SEN
Indlæg v. Klimapartnerskab

Årsrapport 2020

19. Juni Vækst via Viden Erhvervsorganisationerne og 
medaktører om VVV 

Vækst via Viden

18. September Dialogmøde med nordjyske MFère
Det kompetente Nordjylland
Opfølgning på STEM-handleplan

MFérne

AAU, UCN, Erhv. skoler, STEM

Klynger – økonomi 2021?

20. November Samspil med Erhvervshus Nordjylland
Status på nordjysk strategi og initiativer

Bestyrelsen i EHN Status Fælles Vækst BRN Budget 2021
Handlingsplan 2021



Med udgangspunkt i den aktuelle status kan der tages udgangspunkt i følgende revidere oplæg til mødedisponering:

Der er behov for sparring og indspil fra direktionen i forhold til:
1) Bestyrelsesmødet den 19. juni:
• Skal SEP-Nord visionen præsenteres? Og er der basis for en temadrøftelse omkring klimaindsatser på nuværende tidspunkt?
• Andre indspil til temaer og punkter til mødet i juni?

2) Bestyrelsesmødet den 18. september 2020:
• Forslag til dialogtemaer med de nordjyske MFére, herunder interessevaretagelse omkring erhvervsstyrker (klyngestatus), Green Hub 

Denmark, infrastruktur, uddannelsesområdet – prioritering af temaer og vinkling?
• Opfølgning på STEM-dialogmødet i februar – realistisk at der foreligger handleplan på dette tidspunkt?

Referat
Direktionen tilsluttede sig sekretariatets forslag til temaer på de kommende møder, herunder:
• At SEP NORD udgør temadrøftelsen på bestyrelsesmødet den 19. juni, og kombineres med et oplæg om Green Hub Denmark. 
• At hjemtag af midler fra Fonden for Retfærdig omstilling tilføjes som muligt dialogtema til møderne med den nordjyske MF’ere. 

Møde Dialogtema og involvering Inviterede Øvrige punkter Opfølgningspunkter

19. Juni Strategisk Energiplan – Vision
Klimaindsatser – tværgående samarbejder

Oplæg fra SEN/repræs. SEP-N Green Hub Denmark
Økonomistatus og prioritering

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 > Status STEM-handlingsplan

20. November Samspil med Erhvervshus Nordjylland
Status på nordjysk strategi og initiativer

Bestyrelsen i EHN BRN Budget 2021
Handlingsplan 2021

Status Fælles Vækst 



Sekretariatet indstiller, at direktionen
• 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 9A).

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
Direktionen tog orienteringen til efterretning. 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20200605 M%C3%B8de d. 05-06-2020/9A - BILAG - F%C3%A6lles V%C3%A6kst VisitNordjyllands afrapportering 2019.pdf


Sekretariatet indstiller, at Direktionen 
• 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/
destinationsselskaber er fremadrettet operatør på den fælles markedsføring i aftaleperioden 2020-21. Der er etableret et dialogforum 
mellem alle parter 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 10A. 

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
Direktionen tog orienteringen til efterretning. 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20200605 M%C3%B8de d. 05-06-2020/10A - BILAG - Pressemeddelelse - 12 mio.kr. skal markedsf%C3%B8re Nordjylland som foretrukket feriem%C3%A5l  - 5. maj 2020.pdf


Sekretariatet indstiller, at Direktionen 
• anbefaler at det fælles nordjyske partnerskab på Folkemødet – set i lyset af aflysningen af Folkemødet 2020 – videreføres i 2021.

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
Direktionen indstiller til 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. 



Referat
Henrik Hartmann Jensen orienterede Direktionen om, at sparringsgruppen for 3. Limfjordsforbindelse planlægger et møde i uge 25, hvor der 
gøres status for den aktuelle situation forud for de kommende infrastrukturforhandlinger. Som ny formand i Direktionen træder Holger 
Spangsberg ind i sparringsgruppen, mens Jes Lunde udtræder.

Derudover blev der orienteret om en henvendelse, som BRN har modtaget vedrørende Rute 40 (Skagen - Frederikshavn). 


