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1. Godkendelse af dagsordenen

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• godkender dagsordenen

Referat
Godkendt. 
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Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• tager økonomistatus til efterretning, herunder overblik over mulige disponeringer
• tager status vedrørende sundhedsmidlerne, herunder at uforbrugte sundhedsmidler tilbageføres til regionen, til efterretning
• tager de nævnte opmærksomhedspunkter for kontingentstrukturen og budgetlægningen for 2020 til efterretning

Sagsfremstilling
Økonomistatus: 
Som fast punkt på møderne i Direktionen 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 2A, indeholder:
• en oversigt over anvendelse af BRN’s midler i perioden 2018-2021, herunder frie midler.
• en detaljeret oversigt over kommunernes anvendelse af fleksible midler i perioden 2018-2021, herunder frie midler. 
• en detaljeret oversigt over anvendelse af sekretariatsmidlerne i 2017-2019, herunder frie midler.

Nedenfor opstilles et overblik over de aktuelt frie midler, samt et overslag med mulige disponeringer, baseret på indkomne og
forventede forslag/ønsker. Sundhedsmidler er øremærket aktiviteter med et sundhedsmæssigt sigte, og de fleksible midler 
disponeres af den enkelte kommune. Det bemærkes, at de angivne beløbsstørrelser for 2020 og 2021 er ikke retvisende, da det er 
besluttet, at der fra 2020 ikke indbetales fleksible midler fra kommunerne samt sundhedsmidler fra regionen.

2. Økonomistatus

Beløb i hele kroner 2018 2019 2020 2021

Fælles projektmidler (FÆM) 2.711.443 kr. 1.314.213 kr. 1.385.433 kr. 1.826.653 kr.

Sundhedsmidler (SM) 2.233.334 kr. 2.739.664 kr. 4.139.664 kr. 5.539.664 kr.

Fleksible midler (FLM) 2.304.533 kr. 1.808.786 kr. 3.184.397 kr. 4.991.506 kr.

Midler i alt 7.249.310 kr. 5.862.663 kr. 8.709.494 kr. 12.357.823 kr.

Mulige disponeringer (akkumuleret):

International House (FÆM) - - 200.000 kr. 200.000 / 400.000 kr.

Interessevaretagelse A26/Rute 34 (FÆM) - 300.000 kr. 300.000 kr. 300.000 kr.

Kommende møder (akkumuleret):

Turismemarkedsføring – Kommunalt bidrag (FLM) - - 800.000 kr. 2.600.000 kr.

Mulige disponeringer i alt 0 kr. 300.000 kr. 1.300.000 kr. 3,1 / 3,3 mio. kr.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/2A - BILAG - %C3%98konomistatus 29-05-2019.pdf
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Status vedrørende sundhedsmidlerne: 
Det regionale bidrag øremærket aktiviteter med et sundhedsmæssigt sigte på 1,4 mio. kr. årligt vil med de aktuelle disponeringer
(893.670 kr. i 2019 til LSI) resultere i et akkumuleret uforbrugt beløb på 2,7 mio. kr. ved udgangen af 2019. Under forudsætning af 
at LSI får mulighed for/bliver en del af den fremtidige nationale klyngeorganisering vil BRN også skulle medfinansiere LSI i 
overgangsåret (2020). Såfremt dette realiseres vil det resultere i et akkumuleret restbeløb på  godt 1,8 mio. kr. ved udgangen af 
2020.

Når størrelsesordenen af restbeløbet (2,7 eller 1,8 mio. kr.) for sundhedsmidlerne i løbet af 2019 er afklaret vil restbeløbet skulle 
tilbageføres til regionen, da midlerne fremover skal anvendes til sundhedsinnovations-projekter, som ikke har et 
erhvervsmæssigt sigte.

Opmærksomhedspunkter for kontingentstrukturen og budgetlægningen for 2020:
Bestyrelsen besluttede den 8. februar 2019, at kontingentstrukturen fra 2020 skal tilpasses til følgende:
• Kommunerne 15 kr. pr. indbygger (5 kr. fælles, 2 kr. interessevaretagelse, 4 kr. turisme, 3 kr. NDEU, 1 kr. sekretariat m.v.)
• Regionen 9 kr. kr. pr. indbygger (5 kr. fælles (lovhjemlede opgaver inkl. interessevaretagelse, 3 kr. NDEU, 1 kr. sekret. m.v.)

I forbindelse med den kommende budgetlægning for 2020 i kommunerne og regionen samt disponering af BRN-budgettet for 
2020 oplistes nedenfor en række opmærksomhedspunkter:
• Regionens bidrag til NDEU forventes ud over de 3 kr. pr. indbygger (ca. 1,8 mio. kr.) at være yderligere 0,9 mio. kr., hvilket 

afklares i den kommende budgetlægning for 2020 – alternativt finansieres af regionens BRN bidrag på 5 kr. til fælles projekter
• Kommunerne har hidtil finansieret bidraget på 3 kr. pr. indbygger til NDEU af de respektive kommunale budgetter, og dermed 

medfører beslutningen om at kommunernes bidrag finansieres via BRN-budgettet fra 2020, at der frigives 3 kr. pr. indbygger i 
kommunernes budget, som de selv kan disponere over. 

• Som følge af bortfald af fleksible midler skal kommunerne være opmærksomme på, at de i forskellig størrelsesorden har en 
række forpligtelser via tidligere tilsagn til diverse projekter. De resterende ikke disponerede fleksible midler ved udgangen af
2019 tilbageføres til kommunerne, og kan anvendes til finansiering af  tilsagnene.

• BRN meddeler de relevante projekter, der er finansieret via fleksible midler i 2020-21, at finansieringen fra 2020 sker via 
kommunerne.

2. Økonomistatus
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• Projektet Det cirkulære Nordjylland meddeles, at de – som alternativ til finansieringen af 75.000 kr. pr. kommune via fleksible 
midler i 2020-21 – eventuelt kan tegne individuelle kontingenter hos de respektive kommuner

• Den kommunale budgetpost i BRN-kontingentet på 4 kr. til turisme skal genvurderes, idet aftalen om konsolidering af 
destinationsstrukturen forudsætter at kommunernes finansiering til turisme, herunder markedsføring kanaliseres via de 
kommende destinationsselskaber

• Jf. bestyrelsens beslutning den 8. februar 2019 blev det bemærket, at såfremt flere kommuner og/eller Regionen ønsker at indgå 
i tværgående initiativer, hvor ikke alle BRN’s partnere indgår (som det har været muligt inden for rammerne af de fleksible 
midler), så er der fortsat mulighed for, at et sådant initiativ vil kunne forankres i regi af BRN og finansieres af parterne bag
initiativet. 

• Der udarbejdes i 3. kvartal 2019 en økonomioversigt for 2020 tilpasset den nye kontingentstruktur samt forslag til den 
overordnede disponering af midlerne.

Mariagerfjord Kommunes anvendelse af egne fleksible midler til projektet ”EUD-cationsday”:
Til orientering har Mariagerfjord Kommunes besluttet at anvende 40.000 kr. af egne fleksible midler til projektet ”EUD-cationsday”. 
Med projektet vil Mariagerfjord Kommune opkvalificere udskolingslærernes viden om erhvervsuddannelserne i dag og i fremtiden,
gennem besøg på en af kommunens samarbejdsskoler (Tech College i Aalborg eller Tradium i Randers). Projektet afvikles i efteråret 
2019. En mere detaljeret beskrivelse fremgår bilag 2B. 

Referat
Økonomistatus status taget til efterretning. Det besluttes, at økonomistatus opdateres inden mødet i BRN’s Bestyrelse, så det 
afspejler de kommende års budget.

2. Økonomistatus

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/2B - BILAG - Marigerfjord Kommunes fleksible midler - EUD-cationsday.pdf
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3. Interessevaretagelse

Sekretariatet indstiller, at Direktionen:
• drøfter, hvorledes der i BRN kan arbejdes videre med interessevaretagelse på baggrund af pointerne fra kurset den 29. april, 

herunder behovet for et tilsvarende oplæg Direktionen og Bestyrelsen
• drøfter forslag fra Morsø og Thisted Kommune om at anvende 300.000 kr. af BRN’s fælles midler til at interessevaretagelse for  

udbygning af den regionale forbindelse fra Hanstholm til Herning langs rute 26 og 34.
• tager orienteringen om Den 3. Limfjordsforbindelse til efterretning. 

Sagsfremstilling
Styrkelse af arbejdet med interessevaretagelse 
De 11 Borgmestre og Regionsrådsformanden har et fælles ønske om, at BRN skal være en platform for fælles nordjysk 
interessevaretagelse. Derfor er det helt centralt, at vores arbejde med dette skærpes og systematiseres for at opnå en stærkere og 
mere effektivt indsats.

Den 29. april blev der afholdt kursus i interessevaretagelse på Regionshuset i Aalborg med 18 deltagere fra de nordjyske kommuner 
og Region Nordjylland. Fra Direktionen deltog Sørens Steensen, Peter Pietras, Lars Andersen Clement og Henrik Kruuse. Formålet 
med kurset var, at give inspiration til, hvordan arbejdet med interessevaretagelse kan gribes systematisk an, uden at det overtager 
styringen samt at udvikle en fælles forståelsesramme for og indsigt i arbejdet med interessevaretagelse. Kurset blev faciliteret af 
Lars L. Nielsen fra Nielsen Network, som har mange års erfaring med interessevaretagelse i politik, interesseorganisationer og i det 
private erhvervsliv. På baggrund af Lars L. Nielsens oplæg og input er der udarbejdet en sammenfatning (”Opsamling og 
læringspunkter fra kurset i interessevaretagelse”), som kan ses i bilag 3A. Opsamlingen bruges i BRN’s videre arbejde med 
interessevaretagelse. 

Blandt deltagerne i kurset blev det vurderet, at BRN’s Bestyrelse og Direktion kunne have værdi af et oplæg om 
interessevaretagelse svarende til det, som Lars L. Nielsen gav.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/3A - BILAG - Opsamling og l%C3%A6ringspunkter fra kurset i interessevaretagelse.pdf
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3. Interessevaretagelse

Opgradering af A26/Rute 34
I den nuværende nordjyske mobilitetsstrategi indgår forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-Herning som en af de tre 
nordjyske hovedprioriteter. Erhvervsliv langs med vejforbindelsen er præget af fremstillingserhverv, industri og bygge-
anlægsvirksomhed samt landbrug og fiskeri, der tilsammen giver et særligt behov for gode transportkorridorer – bl.a. på grund 
af den høje eksport- og importandel. Derfor arbejdes der for, at der fra statslig side afsættes midler til etablering af en 2+1 vej på 
dele af strækningen A26 og Rute 34, så de lokale virksomheder kan realisere deres vækstpotentiale til gavn for udviklingen i 
området. 

På initiativ af Morsø Erhvervsråd og Morsø Kommune har kommunerne og erhvervsrådene i Thisted, Morsø, Skive og Herning i 
sommeren 2018 etableret et tværkommunalt samarbejde med det formål at udøve politisk interessevaretagelse overfor MF’ere
på Christiansborg og at formalisere og integrere erhvervslivets opbakning. Det fælles sekretariat er placeret hos Morsø 
Erhvervsråd. 

BRN’s Bestyrelse har tidligere prioriteret, at der løbende gives orientering om interessevaretagelsesopgaven vedrørende 
opgradering af vejforbindelsen A26 og Rute 34, Hanstholm-Skive-Herning. Til at styrke den interessevaretagende indsats 
foreslår Morsø og Thisted Kommune, at der anvendes 300.000 kr. af BRN’s fælles midler. Af bilag 3B fremgår en mere detaljeret 
beskrivelse af den interessevaretagende indsats og forslaget. 

https://rn.dk/regional-udvikling/analyser-og-rapporter/-/media/Rn_dk/Regional-Udvikling/Regional-Udvikling-sektion/Analyser-og-rapporter/Mobilitet-infrastruktur/Mobilitet_i_Nordjylland_de_regionale_prioriteter.ashx
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/3B - BILAG - Forslag vedr. rute 26 og 34 fra Hanstholm til Herning.pdf
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3. Interessevaretagelse

Etablering af den 3. Limfjordsforbindelse
BRN’s Bestyrelse har udpeget etableringen af Den 3. Limfjordforbindelse (3.Lf) som en fælles nordjysk mærkesag. I regi af BRN 
har omdrejningspunktet været at sikre en koordineret og sammenhængende, nordjysk indsats med klare, fælles budskaber som 
grundlag for en intensiveret interessevaretagelse siden juni 2018. I fællesskab med øvrige parter er følgende nået:

• Hovedargumenterne for forbindelsen er samlet i et fælles nordjysk standpunktspapir, ”3. Limfjordsforbindelse - En sikker 
investering” med BRN, kommunerne og Region Nordjylland som afsender. 

• Aalborg Alliancens bidrag med 600 mio. kr. har for alvor rykket projektet nærmere og er positiv modtaget på Christiansborg

• Der er udsendt en fælles udmelding på vegne af de nordjyske borgmestre, regionsrådsformanden, flertallet af nordjyske 
folketingsmedlemmer samt Regionalt Industri Politisk Udvalg (RIPU) som opfølgning på et møde den 30. november 2018. 

• BRN Sekretariatet har bidraget til løbende koordinering af mødeaktiviteten ift. 3.Lf, herunder forberedelse af og sparring 
med de nordjyske repræsentanter og koordinering med øvrige aktører.

• På finansloven for 2019 er der afsat 2,5 mio. kr. til en opdatering af VVM-undersøgelsen fra 2011, svarende til halvdelen af 
udgiften. Den anden halvdel finansieres af Aalborg Kommune – et signal om, at projektet er et vigtigt nationalt projekt.

• Med indgåelse af en aftale om en investeringsplan for infrastruktur frem mod 2030 i marts 2019 har Regeringen (V, LA, K) og 
DF prioriteret etableringen af den 3.Lf som et centralt projekt i planen og med anlægsstart i 2024. Særligt Aalborg Alliancens 
bidrag på 600. mio. kr. fremhæves som et vigtigt bidrag til, at 3.Lf er kommet så højt på dagsordenen. 

• Socialdemokratiet, som offentliggjorde deres infrastrukturplan i januar 2019, erklærer sig enige i store dele af aftalen mellem 
Regeringen og DF. Mette Frederiksen fremhæver specifikt 3.Lf som ”en rigtig god idé” og ”et af de projekter, som vi også meget 
gerne vil lave”. I deres økonomiske 2025-plan fra maj 2019 har Socialdemokratiet erklæret, at de vil afsætte 112 mia. kr. til 
infrastruktur, svarende til det beløb der er afsat i den politiske aftale mellem Regeringen og DF har indgået.

• Forventning om at projektet indgår højt prioriteret i de kommende infrastrukturprioriteringer efter Folketingsvalget.

Når der efter folketingsvalget er kommet afklaring af folketingets sammensætning og den fremtidige regeringskonstellation, 
mødes den administrative følgegruppe og sætter retningen for den videre indsats i regi af BRN. 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=/Files/Files/Publikationer/3.+Limfjordsforbindelse+-+En+sikker+investering.pdf
https://presscloud.com/csp/vocast/message.csp?KEY=726680393127702
https://www.trm.dk/da/politiske-aftaler/2019/aftale-om-et-sammenhaengende-danmark-investeringsplan-2030
https://www.socialdemokratiet.dk/da/nyhedsarkiv/2019/1/pressemeddelelse-fra-socialdemokratiet/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/mette-frederiksen-om-indgaaet-trafikaftale-minder-meget-om-hvad-vi-selv-har
https://www.socialdemokratiet.dk/media/4231/goer-gode-tider-bedre-for-alle.pdf
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3. Interessevaretagelse

Referat
Styrkelse af arbejdet med interessevaretagelse 
Direktionen vurderer, at det ikke er relevant med et oplæg vedrørende interessevaretagelse til BRN’s Bestyrelse på nuværende 
tidspunkt. I forbindelse med eventuel planlægning af en borgmester-temadag om kommunalt samarbejde m.m. kan det 
eventuelt overvejes at indarbejde et oplæg om interessevaretagelse. 

Opgradering af A26/Rute 34
Direktionen indstiller til Bestyrelsen, at der afsættes 300.000 kr. af fælles midler i 2019 til interessevaretagelse for udbygning af 
den regionale forbindelse fra Hanstholm til Herning langs rute 26 og 34. 

Etablering af den 3. Limfjordsforbindelse
Orienteringen om Den 3. Limfjordsforbindelse tages til efterretning. 
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4. International House North Denmark –
stillingtagen til videreførelse af bevilling
Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• drøfter indstilling til bestyrelse omkring BRN´s medfinansiering af IHND for 2020 0g 2021 

Sagsfremstilling
Bestyrelsen godkendte i 2016 medfinansiering af aktiviteter i International House North Denmark (IHND) for årene 2016-2018. I 
lighed med tilsvarende stillingtagen til øvrige initiativer med bevillingsudløb i 2018 behandlede bestyrelsen den 21. september 2018 
en ansøgning fra IHND om videreførelse af initiativet for 2019-2021. Der henvises til sagsbeskrivelsen til mødet den 21. september 
2018 samt den dertilhørende ansøgning for IHND 2019-2021. 

I forbindelse med behandlingen af initiativet besluttede Sekretariatsledelsen i  august 2018 at anbefale en videreførelse af 
initiativet, herunder den foreslåede medfinansiering fra BRN i alle 3 år 2019-2021. Som et resultat af erhvervsfremmereformen og 
overførslen af de regionale udviklingsmidler til Danmarks Erhvervsfremme-bestyrelse bevilgede Vækstforum i 2018 imidlertid kun 
den ansøgte medfinansiering fra IHND for 2019 og ikke for hele perioden 2019-2021, som ansøgt. Som konsekvens heraf  indstillede
direktionen til bestyrelsens behandling den 21. september 2018, at der alene gives bevilling IHND til 2019 til videreførelse og nye 
aktiviteter. Direktionen anbefalede endvidere, at IHND i foråret 2019 indgår i den generelle drøftelse af initiativer, som har udsigt til 
at miste dele af deres finansiering efter 2019 som følge af forenkling af erhvervsfremmesystemet. Bestyrelsen godkendte 
direktionens indstillinger.

Som opfølgning på beslutningen har IHND nu fremsendt ansøgning om BRN-medfinansiering som hidtil på 200.000 kr. årligt i 2020 
og 2021. Medfinansieringen indgår i en ansøgning IHND aktuelt fremsender til DEB´s strategiske erhvervsfremmepulje. 
Aktiviteterne i regi Business Region North Denmark midlerne er de samme, som beskrevet i ansøgningen fremsendt i 2018:
• Tiltrækning af internationale talenter til nordjyske virksomheder
• Regionalt samarbejde og regional forankring
• Info-messer og seminarer i hele Nordjylland

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Bestyrelse/20180921 M%C3%B8de d. 21-09-2018/BRN - Referat Bestyrelse 21-09-2018.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Bestyrelse/20180921 M%C3%B8de d. 21-09-2018/3A - BILAG - BRN International House North Denmark 2019-2021.pdf
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4. International House North Denmark –
stillingtagen til videreførelse af bevilling

IHND har udarbejdet vedhæftede materialer som grundlag for ansøgningerne: 
• en status med reference til den aktuelle ansøgning til DEB (bilag 4A)
• en partnerskabserklæring (bilag 4B) mellem IHND og de 3 øvrige lignende regionale initiativer på landsplan
• en status på nordjysk forankring af IHND med overblik besøgsrunder i kommunerne samt opgørelse over foreløbige aktiviteter i 

hver enkelte kommune  (bilag 4C)

Det bemærkes, at bestyrelsen tidligere i 2019 har taget positiv stilling til medfinansiering af klynger, NDEU m.v. for 2020, og 
dermed sikret medfinansiering til initiativer i overgangsperioden (2020) til det nye erhvervsfremmesystem.

Sekretariatsledelsen anbefaler, at International House North Denmark videreføres og at der bevilges en medfinansiering fra BRN 
på 200.000 kr. årligt i 2020 og 2021 under forudsætning af, at den øvrige medfinansiering jf. projektbeskrivelsen opnås. 

Referat
Direktionen indstiller, at der bevilges 200.000 kr. årligt i 2020 og 2021 i medfinansiering fra BRN’s fælles midler. Bevillingen gives 
under forudsætning af, at den øvrige medfinansiering opnås. 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/4A - BILAG - Status vedr%C3%B8rende International House North Denmarks ans%C3%B8gning om de decentrale erhvervsfremmemidler.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/4B - BILAG - Partnerskabsaftale IHND.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/4C - BILAG - Status p%C3%A5 nordjysk forankring af International House North Denmark.pdf
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5. Orienteringspunkter

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• tager orienteringerne til efterretning

Sagsfremstilling
Multifunktionel jordfordeling
I forbindelse med godkendelse af mærkesagen ”Grøn Vækst” i BRN’s Bestyrelse den 16. april 2019 blev det aftalt, at 
Nordjylland vil være et oplagt område til et storskala-projekt for gennemførelse af multifunktionel jordfordeling, som 
sammentænker landbrugsproduktion med bl.a. en rigere natur, biodiversitet, CO2-reduktion, renere vandmiljø, 
klimatilpasning, friluftsliv samt landdistriktsudvikling. Direktionen skal forberede en beskrivelse af mulighederne, herunder 
hvilke centrale aktører på centralt niveau, der skal involveres.

På landsplan har 11 parter fra blandt andet landbrugs- og skovbrugserhverv, grønne organisationer og Friluftsrådet 
sammen udviklet og afprøvet konceptet multifunktionel jordfordeling. I 2014 tog Realdania initiativ til at samle parterne i 
det såkaldte Collective Impact - det åbne land som dobbelt ressource, som netop handler om at udvikle løsninger for bedre 
brug af det åbne land. Jammerbugt Kommune har erfaringer fra et af de første 3 pilotprojekter, og et aktuelt projekt i 
Mariagerfjord Kommune er det fjerde demonstrationsprojekt. I begge områder handler det om at få samfundsmæssige og 
private interesser til at mødes. I forhold til de nævnte projekter er der forskningsteams involveret som følgegrupper m.v.
Regeringen etablerede i 2018 i forbindelse med tørkepakken en statslig jordfordelingsfond på 150 mio. kr. i 2018.

Sekretariatsledelsen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der afklarer behov, muligheder, erfaringer og interesse 
for et fælles initiativ – samt udarbejder anbefalinger til et evt. større initiativ.  Det skal afklares, hvorledes der bedst muligt 
sammensættes en relevant arbejdsgruppe. I forbindelse med seneste sekretariatsledelsesmøde blev der også peget på, at 
Limfjordsrådet eventuelt kunne tænkes ind i arbejdet. Sekretariatet foreslår, at forankringen sker via kommunernes 
tekniske/miljødirektører, og at opgaven overdrages til dette regi.
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5. Orienteringspunkter
Gode rammevilkår for det nordjyske campingerhverv
Som led i den fælles nordjyske turismestrategi arbejdes der i BRN med at sikre gode rammevilkår for turismeerhvervet, herunder 
det nordjyske campingerhverv. Dette gøres i dialog med relevante aktører og interessenter. I den forbindelse har repræsentanter 
fra KKR/BRN, herunder Mogens Gade, Arne Boelt og Birgit Hansen, i efteråret 2018 holdt møde med repræsentanter fra det 
nordjyske campingerhverv og Brancheorganisation for Outdoor-, Camping- og Fritidsbranchen (OCFF). På baggrund af mødet og 
en efterfølgende henvendelse fra OCFF , har en gruppe af turisme- og planfaglige medarbejdere fra kommunerne arbejdet videre 
med at afdække, hvordan campingbranchens aktuelle udfordringer kan håndteres.

På baggrund af arbejdet er der blandt andet sendt en henvendelse til Erhvervsminister Rasmus Jarlov den 18. januar 2019, hvori 
BRN’s Bestyrelse opfordrer til en snarlig vedtagelse af et opdateret campingreglement. Uvisheden forbundet med, at vedtagelsen 
af campingreglement løbende er blevet udskudt, blev af campingerhvervet fremhævet som en hæmsko for udvikling og 
investeringer. I forbindelsen med den efterfølgende vedtagelse af campingreglementet kvitterede Erhvervsministeren den 25. 
februar for henvendelsen. Svaret fremgår af bilag 5A. 

På baggrund af input fra campingerhvervet og brancheorganisationerne arbejder gruppen af turisme- og planfaglige 
medarbejdere fra kommunerne aktuelt på en kortlægning af hhv. campingerhvervet i hver enkelt kommune, og af hvordan den 
enkelte kommune fortolker og forvalter udvalgte love og regler, der gælder for camping og autocamping i kommunen. Arbejdet 
foregår i et sammenspil mellem plan- og turismefaglige medarbejdere fra alle de nordjyske kommuner, og ambitionen er at 
afsøge, hvor der kan være potentiale for at ensarte den måde, hvorpå kommunerne forvalter lovgivning og regler på området. 
Gruppen regner med at kunne aflevere resultater og anbefalinger til behandling i BRN i andet halvår 2019. 

Siden 2017 har BRN også støttet projektet ’Vækst i det nordjyske campingerhverv’. Det 2-årige udviklingsprojekt er et tilbud til 
alle interesserede nordjyske campingpladser, som tilbyde hjælp med at understøtte forretnings- og produktudvikling, 
markedsføring og tværgående samarbejde, også uden for campingerhvervet. Projektet vil herigennem styrke forudsætningerne 
for at skabe positive resultat i forhold til drift såvel som udvikling af campingpladserne. Status på initiativet fremgår af bilag 6A, 
”Status på igangsatte initiativer”. Efter aftale med BRN Sekretariatet forlænges projektperioden, så projektet nu afsluttes ultimo 
2019 frem for august 2019. 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Sekretariatsledelse/20190111 M%C3%B8de d. 11-01-2019/5A - BILAG - Henvendelse fra OCFF.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Bestyrelse/20190208 M%C3%B8de d. 08-02-2019/9A - BILAG - Standpunktspapir om hurtig vedtagelse af campingreglementet.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/5A - BILAG - Svar fra erhvervsminister Rasmus Jarlov vedr%C3%B8rende vedtagelse af campingreglement.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/6A - BILAG - Status p%C3%A5 igangsatte initiativer.pdf


16

5. Orienteringspunkter

Turisme- ansøgning til DEB om Fælles Vækst
Projektet Fælles Vækst opnåede i juni 2018 tilsagn fra Vækstforum Nordjylland om medfinansiering for perioden 2019-
2021 til fælles nordjysk turismemarkedsføring. Med vedtagelse af den nye lov om Erhvervsfremme overgik Vækstforums 
midler og bevillinger til DEB/Erhvervsstyrelsen med virkning fra januar 2019, og trods en fælles nordjysk opfordring til at 
honorere Vækstforum Nordjyllands bevilling, har DEB Sekretariatet vurderet, at de kun er forpligtet af bevillingen i 2019.

I samarbejde med BRN og VisitNordjylland har Thisted Kommune på vegne af de fire kommende nordjyske 
destinationsselskaber indsendt en ansøgning om Fælles Vækst for 2020-2021 den 17. april 2019. Der er søgt om 
medfinansiering på i alt 13.756.340 kr. Midlerne er søgt til DEB’s destinationsudviklingspulje på 40 mio. kr., hvori der kun 
ydes støtte til international markedsføring. På opfordring fra DEB, er ansøgningen efterfølgende blevet koblet sammen 
med en ansøgning om destinationskonsolidering, som Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holsterbro Kommune 
har indsendt til destinationsudviklingspuljen. 

Da det ikke er muligt at opnå støtte til dansk markedsføring i DEB’s Destinationsudviklingspulje, er der udarbejdet en 
separat ansøgning for de dele af det oprindelige Fælles Vækst projekt som er rettet mod det danske marked. Ansøgningen 
er den 10. maj 2019 blevet indsendt til DEB´s strategiske pulje på 80 mio. kr., som bl.a. er rettet mod projekter, som oplever 
finansieringsudfordringer grundet forskel i bevillingspraksis i overgangen til det nye erhvervsfremmesystem. Der er søgt 
om medfinansiering på i alt 10.483.260 kr. 

Der forventes at foreligge svar fra DEB Sekretariatet på begge ansøgninger efter behandling på DEB’s møde den 26. juni 
2019. Når der foreligger afklaring af den opnåede finansiering fra DEB, er der grundlag for afklaring af vilkårene for 
videreførelse af det fælles nordjyske markedsføringsprojekt i perioden 2020-21.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Bestyrelse/20190426 M%C3%B8de d. 26-04-2019/5A - BILAG - Ans%C3%B8gning til DEB - F%C3%A6lles V%C3%A6kst i Nordjysk turisme - markedskommunikation 2020-2021.pdf
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5. Orienteringspunkter

Nordjysk indspil til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-frem
Den 30. april 2019 fremsendte Erhvervshus Nordjylland (EHNJ) det fælles nordjyske indspil til den nationale strategi for 
decentral erhvervsfremme for 2020-frem til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB). Indspillet er udarbejdet i et tæt 
samarbejde mellem EHNJ, BRN og KKR og med bred involvering af relevante nordjyske aktører fra kommunerne, regionen, 
uddannelses og forskningsinstitutioner, erhvervs- og fagorganisationer, NES samt andre erhvervs- og 
turismefremmeaktører. Resultatet er et indspil med bred nordjysk forankring, og som inden endelig godkendelse i EHNJ’s
Bestyrelse, også har været til politisk behandling i BRN’s Bestyrelse og KKR. 

Som det fremgår af den samlede procesplan for udarbejdelse af den nationale strategi, skal DEB Sekretariatet 
(Erhvervsstyrelsen) nu udarbejde et strategiudkast på baggrund af Erhvervshusenes indspil samt fra en række andre 
parallelle processer for indhentning af input. Strategiudkastet, som forventes at indeholde kapitler for hver 
Erhvervshusgeografi, herunder Nordjylland, sendes til høring i juli-august 2019. Herefter godkendes strategien i DEB, 
aftales med erhvervsministeren og kan forventes at træde i kraft fra 1. januar 2020. 

Referat
Direktionen vurderer, at der hurtigst muligt skal udarbejdes en fælles nordjysk henvendelse til Folketinget med opfordring 
til at muliggøre et nordjysk storskala-projekt vedrørende multifunktionel jordfordeling – dette set i lyset af Folketingets 
nye sammensætning og en kommende regerings fokus på ”Grøn vækst og klima”. Repræsentanter fra Aalborg, 
Mariagerfjord og Jammerbugt Kommune involveres med henblik på at have et kort oplæg klar til mødet i BRN’s Bestyrelse 
den 21. juni 2019. 

De øvrige orienteringer tages til efterretning. 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Publikationer/Nordjysk indspil til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-frem.pdf
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/sites/default/files/bilag_2.2_procesplan_for_udarbejdelse_af_strategi.pdf
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6. Status på igangsatte initiativer

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• tager orienteringerne til efterretning. 

Sagsfremstilling
Som fast punkt på dagsordenen gives der en status på arbejdet i de initiativer, som BRN har været med til at igangsætte og/eller
støtte. Vedhæftet i bilag 6A findes et overblik med nyheder, relevante resultater og milepæle fra hvert initiativ til orientering i BRN.

Denne gang kan der i bilaget læses om nyt vedrørende: 
• Vækst via Viden
• House of Energy
• BrainsBusiness – den nordjyske IKT klynge 
• Nordjysk FødevareErhverv (NJFE)
• BusinessBroen Erhverv
• SmartLog
• Det Cirkulære Nordjylland
• Grøn Havnefront (afsluttet initiativ)
• Northern Angels
• Life Science Innovation 
• Fisketuren går til Limfjorden
• Vækst i det nordjyske Campingerhverv 
• Vestkystpartnerskabet
• 5G- Nordjylland som dansk test-site
• Bedre bredbånd i Nordjylland
• Northern Connections

Referat
Status på igangsatte initiativer tages til efterretning.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/6A - BILAG - Status p%C3%A5 igangsatte initiativer.pdf
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7. Vedtægtsændring for NordDanmarks EU-kontor
Fællespunkt med KDK: Svarer til dagsordenspunkt 2 i KDK’s dagsorden

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• drøfter udkastet til nye vedtægter for EU-kontoret, herunder den kommunale og regionale repræsentation i EU-kontorets 

bestyrelse med henblik på at udarbejde indstilling til BRN’s bestyrelse og KKR Nordjylland. 

Sagsfremstilling 
Bestyrelsen for Norddanmarks EU-kontor har - i lyset af erhvervsfremmereformen og et generelt behov for opdatering - revideret 
vedtægterne for EU-kontoret. Forslaget til nye vedtægter blev præsenteret på EU-kontorets generalforsamling den 3. april og det 
blev her besluttet, at sende vedtægterne i høring. Gældende vedtægter (bilag 7A) og forslag (bilag 7B) er vedhæfter som bilag.

Høringsprocessen startes med en drøftelse i BRN direktionen/KDK. I forlængelse heraf høres KKR Nordjylland og Business Region
North Denmark på møderne inden sommerferien. EU-kontorets bestyrelse tilretter derefter vedtægterne på sit møde den 13. 
september 2019 med henblik på efterfølgende høring i alle byråd og Regionsrådet inden vedtægterne forelægges til godkendelse 
på EU-kontorets generalforsamling i 2020. 

Der foreslås ikke ændringer i kontingentsatser eller driftskreditten. Men der åbnes op for, at kommunernes bidrag til EU-kontoret 
kan formidles via kommunernes bidrag til Business Region North Denmark. Samtidig foreslås en ny sammensætning af bestyrelsen.

I forhold til forslaget til sammensætningen af bestyrelsen lægges der op til en åben drøftelse i direktionen/BRN bestyrelsen af 
forslaget til sammensætning. EU-kontorets bestyrelse tilkendegav således på sit møde den 21. maj, at den kommunale og regionale 
repræsentation - og det forhold at kommunernes kontingent fremover formidles via BRN - med fordel kan indgå i BRN drøftelserne. 

De vigtigste ændringer i forslaget til nye vedtægter er: 
• At der fra næste valgperiodes start foreslås en ændret bestyrelsessammensætning og en bestyrelse med 9 medlemmer mod 8 i 

dag. Den nye bestyrelse foreslås sammensat med 3 repræsentanter fra kommunerne, 2 repræsentanter fra Regionen, 1 
repræsentant fra de grønlandske medlemskommuner, 1 repræsentant fra Aalborg Universitet, 1 repræsentant fra University 
College Nordjylland og 1 repræsentant fra erhvervslivet.
(De bemærkes, at BRN i de gældende vedtægter udpeger 3 repræsentanter, RN 2 og KKR 2 repræsentanter).

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/7A - BILAG - Nuv%C3%A6rende Vedt%C3%A6gter for EU-kontoret.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/7B - BILAG - Udkast til nye vedt%C3%A6gter NDEU-kontor.pdf
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7. Vedtægtsændring for NordDanmarks EU-kontor

• at Sermersooq kommune, AAU og UCN indtræder som egentlige medlemmer af bestyrelsen (hvor de i dag er 
tilforordnede), og at erhvervshusets bestyrelse skal udpege en erhvervsrepræsentant (denne udpegning foreslås at 
træde ved næste valgperiodes start) 

• At procedurerne omkring indstilling af og godkendelse af medlemmer til bestyrelsen præciseres
• At kontingentbetalingen fremrykkes fra marts til januar måned
• At deltagerkredsen i generalforsamlingen præciseres, så det fremgår klart, at den siddende bestyrelse er en del af 

generalforsamlingen. Samtidig præciseres det, at hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen – dog har 
Region Nordjylland fire stemmer

• At det er præciseret, hvornår bestyrelsen er beslutningsdygtig

Referat
Direktionen indstiller, at Bestyrelsen tilslutter sig vedtægtsændringerne, og at de tre repræsentanter fra kommunerne 
udpeges af KKR efter indstilling fra BRN.
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8. Det Kompetente Nordjylland – nu og i fremtiden
- En fælles nordjysk ambition

Fællespunkt med KDK: Svarer til dagsordenspunkt 3 i KDK’s dagsorden

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• drøfter oplægget til fælles ambition, herunder mulige perspektiver og indsatser
• indstiller oplægget til politisk behandling og godkendelse i Bestyrelsen

Sagsfremstilling 
Punktet behandles som fællespunkt med KDK. 

Baggrund
Formandskaberne i RAR, Regionsrådet (RR), BRN og KKR støttede i efteråret 2018 op om et forslag fra de fælleskommunale 
sekretariater om at arbejde videre med et oplæg til en fælles nordjysk ambition for kvalificeret arbejdskraft. Formålet med 
arbejdet var og er, gennem en fælles strategisk retning, at kunne styrke samspillet, mindske parallelaktivitet og knytte de 
strategiske partnere på området, KKR, RAR, BRN og RR, tættere sammen. 

En skrivegruppe har efterfølgende arbejdet videre med opgaven. Afsættet for arbejdet har været en gennemgang af 
parternes strategier inden for uddannelse, kompetence og kvalificeret arbejdskraft med henblik på at identificere områder af 
fælles strategisk interesse, som oplagte tematikker for mere samarbejde. Strategisk Forum på Uddannelsesområdet, hvor 
alle sekretariaterne fra partnerne bag den fælles ambition er repræsenteret, har fungeret som styregruppe for arbejdet. 

En fælles ambition: ”Det Kompetente Nordjylland – nu og i fremtiden” 
Der foreligger nu et oplæg til en fælles ambition for områder af fælles interesse på tværs af de fire parter, der har fået 
overskriften ”Det kompetente Nordjylland – nu og i fremtiden”. Det fulde oplæg kan ses i bilag 8A. Der er desuden udarbejdet 
en kortere og lettere tilgængelig Pixi-version af ambitionen, som kan ses i bilag 8B.  

Grundlaget for oplægget er enighed blandt parterne om, at vi i Nordjylland skal stå sammen om at styrke grundlaget for 
vækst, beskæftigelse og udvikling - og at adgang til kvalificeret arbejdskraft, de rette kompetencer og uddannelse er en vigtig 
forudsætning herfor. Konkret udtrykkes dette i oplægget gennem en fælles hoved-ambition: ”at sikre det kompetente 
Nordjylland – både nu og i fremtiden. Et Nordjylland med balance mellem kompetencer og behovet for kvalificeret arbejdskraft.”

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/8A - BILAG - Det kompetente Nordjylland - nu og i fremtiden.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/8B - BILAG - PIXI - Det kompetente Nordjylland - nu og i fremtiden.pdf
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8. Det Kompetente Nordjylland – nu og i fremtiden
- En fælles nordjysk ambition

På baggrund af hver partners strategier og visioner på området, er der i oplægget peget på fire fælles strategiske 
fokusområder:  ”uddannelsesvalg”, ”under uddannelse”, ”vejen til arbejdsmarkedet” og ”livslang læring”, hvor det er oplagt 
at styrke samspillet og koordineringen. Under hvert enkelt fokusområde er der endvidere identificeret en fælles 
målsætning og en række delmål, som partnerne er enige om, er centrale for arbejdet med at løfte den fælles ambition. 

De fire strategiske fokusområder, som præsenteres i ambitionen, bygger alle på to grundlæggende strukturelle 
forudsætninger, som der også bør arbejdes hen i mod, nemlig ”tilgængelighed til uddannelse og decentrale 
uddannelsesudbud” samt ”attraktive uddannelsesmiljøer”.  Med ambitionen står parterne sammen om at løfte området i 
fællesskab og tror på, at et styrket samarbejde og flere fælles strategiske satsninger vil gavne Nordjylland.

Opbakning fra formandskaberne i RAR, RR, BRN og KKR
Oplægget blev behandlet første gang d. 27. marts på et fælles møde ml. formandskaberne i RAR, RR, BRN og KKR. Her var 
der stor opbakning til oplægget som en fælles strategisk retning for samarbejdet om Det Kompetente Nordjylland mellem 
de fire parter. Det blev bl.a. bemærket, at det var positivt at arbejdet har taget afsæt i og bærer videre på eksisterende 
viden og oplysninger, at det er vigtigt, at parterne går sammen tidligst muligt, gerne i selve planlægningsfasen af 
fremtidige indsatser samt at det, som nævnt i oplægget, er vigtigt at gå i dialog og samarbejde med de øvrige parter på 
området med afsæt i ambitionen.

På mødet blev der endvidere truffet beslutning om at undersøge muligheden for en indsats vedr. en mentorordning for 
unge ifm. uddannelse, bl.a. for at forhindre frafald og sikre at de unge tager en uddannelse. Der arbejdes videre med ideen 
i Strategisk Forum på Uddannelsesområdet. På mødet i Strategisk Forum d. 24. maj blev det drøftet, at der indledende var 
behov for et overblik over de indsatser og tiltag der findes i forvejen, omfanget af udfordringen samt i hvor høj grad 
erhvervslivet har fokus på mentorordninger. På baggrund heraf kunne der arbejdes videre med en form for bred 
vidensdeling til relevante parter, med gode eksempler og cases. 
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8. Det Kompetente Nordjylland – nu og i fremtiden
- En fælles nordjysk ambition

Næste skridt
Oplægget behandles nu i de relevante fora i organisationerne (KKR, BRN og RR) i løbet af maj/juni. Imidlertid grundet 
valget, så har RAR Nordjylland først mulighed for at behandle oplægget på deres møde i september. 

På mødet i Strategisk Forum blev det besluttet at der ift. den videre proces lægges op til en omsætning af ambitionen, som 
tager højde for ønsket om et forstærket samarbejde og politisk selvstændighed i organisationerne. Udgangspunktet for 
dette er, at den fælles ambition skal understøtte det allerede gode samarbejde gennem øget inddragende og 
dialogsøgende kultur mellem de politiske partnere. Samtidig blev det besluttet at der sendes fælles meddelelse til 
samarbejdspartnere mm. omkring ambitionen, når den er godkendt. Dette for at sikre at der kommunikeres ud til resten af 
landskabet omkring hvad de fire parters tanker er omkring udarbejdelsen af den fælles ambition, herunder dens status 
som et afsæt for dialog, mere samarbejde og bedre koordinering mv.

Ligeledes er det besluttet, at Strategisk Forum fortsætter som styregruppe for Den fælles ambition, og en gange årligt 
planlægger et møde mellem formandskaberne i RAR, BRN, KKR og Region Nordjylland, hvor der vil blive gjort status på 
parternes samarbejdsinitiativer og hvor der drøftes forslag til eventuelle forslag til nye initiativer på baggrund af de fælles 
formandskabsmøder.

Der er allerede nu flere temaer og mulige initiativer på tegnebrættet, der kan samarbejdes om, i de fire organisationer. 
Konkret er der eksempelvis p.t. fremlagt forslag om samarbejde om en fælles konference med afsæt i ambitionen i 
efteråret, fælles analyseaktiviteter herunder i relation til temaet om ledige dimittender, koordineret dialog med 
uddannelsesintuitionerne og udarbejdelse af fælles nordjysk indsats vedr. flere højtuddannede i hele Nordjylland jf. det 
efterfølgende punkt. 

Referat
Direktionen drøftede oplægget til fælles ambition og anbefalede, at det godkendes i BRN’s Bestyrelse. 
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9. Højtuddannede i hele Nordjylland
Fællespunkt med KDK: Svarer til dagsordenspunkt 4 i KDK’s dagsorden

Sekretariatet indstiller, at KDK og Direktionen
• drøfter idékataloget og tilkendegiver om der er opbakning til hovedanbefalingen vedr. udarbejdelse af et oplæg til en 

videreudvikling af ”Vækst via Viden” konceptet
• tilkendegiver hvilke af de foreslåede supplerende elementer/potentialeområder der bør prioriteres og indarbejdes i oplægget til 

en videreudvikling  
• indstiller til behandling i Bestyrelsen

Sagsfremstilling
Punktet behandles som fællespunkt med KDK. 

Baggrund
I efteråret 2018 besluttede KKR Nordjylland, at der i forbindelse med videreførelsen af fokusområderne for tilstrækkeligt kvalificeret 
arbejdskraft skal tages initiativ til nogle konkrete handlinger inden for området i samarbejde med BRN. I forbindelse hermed, blev 
det aftalt at beskæftigelsesdirektørernes forretningsudvalg sammen med BRN skulle komme med et oplæg til, hvordan man kan 
arbejde med, at få de ny- og højtuddannede unge til at flytte sig til andre dele af regionen, hvor der er efterspørgsel efter dem som 
arbejdskraft. Der er nedsat en arbejdsgruppe i regi af Beskæftigelsesdirektørkredsen, bestående af repræsentanter fra 
sekretariaterne for Beskæftigelsesdirektørkredsen, KKR Nordjylland og BRN. 

Proces og indhold i idékataloget
Arbejdsgruppen har, gennem dialog og en bred involvering, søgt at identificere, udvikle og udarbejde anbefalinger til konkrete 
initiativer, der med fordel kan iværksættes for at sikre, at højtuddannede i højere grad finder arbejde og fastholdes i hele 
Nordjylland. 

I den indledende fase af arbejdet er der afholdt to workshops i april med bred repræsentation fra en række organisationer inden for 
uddannelses-, beskæftigelses-og erhvervsområdet for at drøfte udfordringer, muligheder og ideer til konkrete fremtidige indsatser. 
Deltagerne på de to workshops er gået meget aktivt og engageret ind i arbejdet, som er mundet ud i et idékatalog (se bilag 9A) med 
skitser til ideer og anbefalinger, der kan bidrage til at indfri ambitionen om at få flere højtuddannede i job i hele Nordjylland. 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og Referater/Direktion/20190606 M%C3%B8de d. 06-06-2019/9A- BILAG - Id%C3%A9katalog - h%C3%B8jtuddannede i hele Nordjylland Maj 2019.pdf
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Proces og indhold i idékataloget (fortsat)
Der var blandt deltagerne på de to workshops en stærk positiv opfattelse af projektet ”Vækst via Viden”, som i høj grad 
vurderes at have bidraget til dette formål. Deltagerne anbefaler derfor, at der bygges videre på de gode ting fra dette 
projekt. Overvejelserne herom er opsummeret i idékataloget s. 4.  Vækst via Viden-projektet er udviklet og igangsat af de 
11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland via BRN, som en fælles indsats i perioden 2016-2019, og har aktiviteter 
målrettet de studerende, de ledige dimittender og de nordjyske virksomheder. Der kan til almen orientering læses mere 
om indhold, erfaringer og resultater i det nuværende Vækst via Viden projekt i bilag 9B. 

I idekataloget fremlægges: 
• en hovedanbefaling fra deltagerne om at arbejde på et oplæg til en videreudvikling af ”Vækst via Viden” konceptet
• seks nye supplerende elementer/potentialeområder med konkrete aktivitetsforslag, der kan kobles til 

videreudviklingen: 

1. Praktiske barrierer skal ikke være en hindring for højtuddannede i hele Nordjylland
2. Onboarding
3. Opkvalificering af ledige/dimittender skal kunne understøtte vækst i virksomhederne
4. Oversættelse af kompetencer og fokus på deling af viden og cases
5. Erhvervslivet tættere på studerende/ledige
6. Styrkelse af tværgående samarbejde og koordinering, herunder fælles kommunikativ indsats og viden

Der lægges således op til at KKR og BRN godkender, at der arbejdes på et oplæg til en videreudvikling af ”Vækst via Viden” 
konceptet og prioriterer og tilkendegiver hvilke af de supplerende elementer, der skal kobles til en fremtidig ”Vækst via 
Viden” indsats.  

Når der er foretaget politisk prioritering i KKR og BRN, inviteres de deltagende organisationer fra de to workshops og 
øvrige relevante aktører til at deltage i udvikling og udfoldelse af projektforslag for den/de ideer, som der peges på –
forventeligt i løbet af august – september måned. 
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Proces og indhold i idékataloget (fortsat)
Målet er at det/de konkrete projektforslag, som er udarbejdet på baggrund af prioriteringen på junimøderne, kan 
fremlægges til politisk behandling og endelig godkendelse i KKR og BRN i november.

Beskæftigelsesdirektørkredsen har behandlet idékataloget ultimo maj og bakker op om hovedanbefalingen vedr. 
udarbejdelse af et oplæg til en videreudvikling af Vækst via Viden konceptet og anbefaler, at elementerne 4 og 5 
prioriteres og tilkobles en fremtidig indsats. 

De deltagende organisationer har haft mulighed for at give en tilbagemelding med en prioritering af hvilke af de 
supplerende elementer som den enkelte organisation anbefaler, at KKR og BRN prioriterer i første omgang. 
Tilbagemeldingerne viser stor opbakning til hovedanbefalingen og derudover, at elementerne 1, 4, 5 og 6 ønskes 
prioriteret først. 

Referat
Direktionen tilsluttede sig beskæftigelsesdirektørkredsens opbakning til hovedanbefalingen omkring videreudvikling af 
Vækst Via Viden konceptet samt at elementer 4 og 5 prioriteres, og tilkobles en fremtidig indsats.
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10. Eventuelt


