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Godkendelse af dagsorden
Input til fælles fyrtårnsprojekt
DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark
Status på Fælles Nordjysk Klimaindsats
Fremtidig mødestruktur og tilrettelæggelse af møder i direktionen
NDEU-kontorets langsigtede økonomi og rammer for prioritering af indsatser
FREMKOM 4 - Analyse af fremtidens kompetencebehov i Nordjylland
Status på klyngekonsolidering
Multifunktionel jordfordeling – workshop
Interessevaretagelse
Økonomistatus
Øvrige orienteringspunkter
Eventuelt

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• godkender dagsordenen.
Referat
Dagsorden godkendt.

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• drøfter kommende proces i forhold til identifikation og udvikling af nordjysk fyrtårnsprojekt(er) og bidrager med forslag til prioriteringen
Sagsfremstilling
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter aktuelt et arbejde med at identificere en række erhvervsmæssige fyrtårnsinitiativer på
tværs af Danmark. Det var en del af aftalen med erhvervsministeren om Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 (den decentrale
erhvervsfremmestrategi) fra marts 2020.
Fyrtårnsinitiativerne skal have potentiale til styrke erhvervsudviklingen i en hel landsdel og have en stærk lokal forankring i den pågældende
geografi. Fyrtårnsinitiativer kan både være helt nye tiltag eller tage udgangspunkt i allerede etablerede projekter eller projekter, der over en
periode har spiret og fundet opbakning i en landsdel men fortsat kræver modning for at kunne indfri sit fulde potentiale jf. yderligere
beskrivelse i bilag 2A. Ideelt set kan tankesættet om regionale fyrtårnsprojekter bidrage til at sammentænke lokale, decentrale og nationale
erhvervsfremmetiltag med et længere strategisk sigte og med en ambition om at bidrage til at løfte erhvervsudviklingen regionalt.
Et eksempel kunne være vækst-, erhvervs- og beskæftigelsespotentialet i relation til Femern Bælt forbindelsen. Se yderligere regionale
eksempler i bilaget, hvor der også er henvist til det nordjyske projekt Nordvest Smart Production. Fyrtårnsinitiativer kan overordnet
karakteriseres ved at være længerevarende og forandringsskabende initiativer, der er udtryk for en fælles lokal ambition for
erhvervsudviklingen. DEB-bestyrelsen har understreget vigtigheden af, at der ikke er overlap mellem fyrtårnsprojekterne og de nye klynger.

Processen med at identificere fyrtårnsinitiativerne vil være forankret i sekretariatet for DEB i Erhvervsstyrelsen i Silkeborg, der nedsætter en
arbejdsgruppe til at udvikle og tilrettelægge arbejdet. For at understøtte et bredt lokalt ejerskab og forankring vil initiativerne naturligt
involvere forskellige lokale aktører, aktivere erhvervslivet og lokale ressourcer og fordre samarbejde på tværs af sektorer og administrative
grænser, fx kommunale og regionale grænser. Erhvervsstyrelsen vil via Erhvervshusene som erhvervsstyrelsens regionale sparringspartner
invitere til dialog herom i august og september 2020. EHN´s bestyrelse skal på mødet den 10. september 2020 drøfte et ”rammenotat” fra
Erhvervsstyrelsen, hvorefter DEB på møderne i oktober og november fastlægger grundlaget for udvikling og udpegning af fyrtårnene.
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I den kommende proces skal vi fra Nordjylland spille ind med ideer og medvirke til udvikling og prioritering af 1-2 nordjyske fyrtårnsprojekter
(DEB anfører at der forventes udpeget i alt 5-10 initiativer på landsplan). Det er oplagt, at udviklingen og prioriteringen af fyrtårn(e):
1. Tager udgangspunkt i et eller flere af de nordjyske erhvervsstyrker: Det smarte, Det grønne, Det blå, Det attraktive
2. At prioriteringen og udpegningen også indtænker aspekter om kompetenceudvikling og arbejdskraftbehov jf. produktivitetsudfordringen
3. At der ved prioritering og udviklingen af fyrtårnsprojektet fokuseres på virksomhedsrettede aktiviteter og erhvervspotentialer
DEB´s mål om et bredt lokalt/regionalt ejerskab og forankring forudsætter
1. Mere transparens og klarhed omkring processerne i forhold til den aktuelle viden
2. Et involverende samarbejde på tværs af EHN, NES, Udd.- og Forskningsinstitutioner og erhvervsliv – organisationer og virksomheder.
3. Afklaring af bl.a. finansieringsmæssige forudsætninger, DEB´pulje og medfinansieringskrav/-modeller
Et projekteksempel (tema) kan f. eks være udviklingen af potentialerne i den nordjyske satsning på Grøn Omstilling og Bæredygtig Vækst. Her
kan der knyttes sammenhænge til forskning, innovation , virksomheder og satsningen på Green Hub Denmark.

Emnet drøftes med henblik på at bidrage med forslag og opmærksomhedspunkter til den videre proces.
I tilknytning til processen omkring fyrtårsinitiativer har KL i øvrigt tilkendegivet forventning om, at erhvervsministeren vil se positivt på at
rydde eventuelle statslige barriere af vejen eller igangsætte understøttende statslige initiativer, hvis der er behov for det i relation til
fyrtårnsprojekterne (fx lovgivningsmæssige eller mangel på arbejdskraft med særlige kompetencer).

Endeligt bemærkes det, at DEB parallelt med ovenstående indsats har en aktuel ansøgningsrunde i forhold til ”Lokale erhvervspotentialer”
med ansøgningsfrist den 1. september 2020. Denne ansøgningsrunden kan i et vis omfang sammenlignes med den strategiske pulje i 2019, der
bl.a. skulle imødekomme udfordringer for initiativer, der var udfordret finansieringsmæssigt på overgangen til den nye
erhvervsfremmesystem. Se evt.: https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/lokale-erhvervspotentialer.
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Referat
Punktet blev indledt af direktør for Erhvervshus Nordjylland, Lars Erik Jønsson, som lagde vægt på, at der er behov for en fælles nordjysk
afklaring af, hvad vi vil med fyrtårnsprojektet. Der blev samtidig opfordret til, at vi bør tage afsæt i de strategiske styrkepositioner vi i
fællesskab har prioriteret, og så vidt muligt bygge videre på erfaringerne og styrkerne fra eksisterende regionale projekter, frem for at opfinde
nye projekter.
Henrik Hartmann Jensen supplerede med, at Erhvervsstyrelsen fortsat er søgende i forhold til indhold i fyrtårnsprojekter og processen for
udpegning heraf, hvilket giver mulighed for at vi i Nordjylland kan være med til at sætte retning. Internt i Nordjylland skal vi endvidere tage
stilling til, hvilken proces vi gerne vil have for udpegningen, herunder ønsket om involvering af relevante aktører såsom NES,
uddannelsesinstitutionerne mm.
På baggrund heraf gav Direktionen en række signaler til de kommende nordjyske fyrtårnsprojekter:
• At der bør være fokus på, hvor vi kan differentiere os sammenholdt med de andre erhvervshusgeografier og videreudvikle en særegent
nordjysk styrkeposition/fyrtårnsprojekt.
• At det er vigtigt at tage afsæt i vores fælles nordjyske afsnit i erhvervsfremmestrategien, herunder produktivitetsefterslæbet som den
overordnede udfordring, samt de fire styrkepositioner vi i fællesskab har udpeget, samt de nordjyske prioriteter; Kvalificeret arbejdskraft
samt virksomhedsløft til bredden. Af styrkepositionerne fremhæves Energi og grøn omstilling samt IKT og digitalisering som de mest oplagte.
• At beslutningen bør træffes som et aktivt valg mellem forskellige alternativer, så vi sikrer en kvalificeret, strategisk drøftelse. Det foreslås
derfor, at der udarbejdes et foreløbigt oplæg hertil.
• At der er behov for at mere afklaring med Erhvervsstyrelsen omkring proces, indhold og finansieringsmæssige rammer m.m. og at en
bredere involvering af relevante interessenter sker i forlængelse heraf
• Konkret foreslås flere temaer og konkrete projekter, herunder omstilling af forsyningssektoren, kompetenceudvikling, NordVest Smart
Production, Nordjylland som grønt testcenter mm.
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Fællespunkt med Kommunaldirektørkredsen (KDK)
Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• drøfter udarbejdelse af en samarbejdsaftale mellem KKR Nordjylland og Region Nordjylland, der beskriver hvordan arbejdet skal
organiseres og finansieres i Nordjylland.
• indstiller til BRN’s Bestyrelse, at der bevilges 2.000.000 kr. af BRN’s fælles midler til at medfinansiere regionale del af den geografiske
organisering.
Sagsfremstilling
Der er i juni måned indgået en partnerskabsaftale på nationalt niveau om ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”. Partnerskabet er
indgået mellem Realdania, KL og de 5 regioner og danner grundlag for at understøtte kommuner og regioners klimaarbejde med henblik på
at nå Parisaftalens klimamål. Partnerskabet er nationalt organiseret. Det samlede budget for DK2020 er 45 mio. kr., hvor Realdania, de fem
regioner og de deltagende kommuner hver bidrager med 15 mio. kr.
Den nationale organisering og indsats
I 2019 startede Realdania projektet DK2020 i samarbejde med CONCITO og bynetværket C40. Her fik 20 danske kommuner støtte, teknisk
hjælp og sparring til at udvikle klimahandlingsplaner med udgangspunkt i C40-netværkets standard. Som medlem af C40 har Københavns
Kommune ligeledes udarbejdet en sådan klimahandlingsplan, og med udvidelse af DK2020 er ambitionen, at de resterende 77 kommuner
også skal udarbejde klimahandlingsplaner ud fra samme standard og med afsæt i de nationale klimamål. Projektperioden for udvidelsen af
DK2020 er ultimo 2020 til medio 2023, og kommunerne skal søge om at deltage gennem et af to calls–ét i oktober 2020 og ét medio 2021.
Hvor CONCITO i det oprindelige DK2020 har ydet sparring og faciliteret udarbejdelse af klimahandlingsplanerne i den enkelte kommune, vil
de i udvidelsen af DK2020 fungere som tværgående projektleder og være videnspartner for fem nye geografiske organiseringer, som i stedet
varetager den direkte kontakt og sparring med kommunerne.
Den enkelte deltagende kommune afsætter desuden ”de nødvendige ressourcer” til udarbejdelse af klimaplanen i egen kommune.

Den geografiske organisering og finansiering
Som faglig facilitator for ”DK2020 – for hele Danmark” i den enkelte region, indtager den geografiske organisering en central rolle i
udmøntningen af projektet. Opgaverne består blandt andet i, at:
• Facilitere den samlede geografiske klimafaglige indsats for ”DK2020 – for hele Danmark”
• Være sparringspartner for kommunerne i udarbejdelse af klimaplaner
• Arrangere og facilitere faglige workshops og peer learning med DK2020 kommunerne
• Understøtte kommunernes databehov (fx fastsættelse af baseline og scenarieplanlægning
• Være ansvarlig for finansiering af og/eller ansøgning om konsulentbistand til udviklingsopgaver i samarbejde med kommunerne i
geografien
• Facilitere tværkommunale samarbejder og samarbejdsfora - i samspil med andre lokale og regionale organisationer
• Samle læring på tværs af kommunerne og leverer ind til den overordnede projektledelse.
Det op til kommunerne (KKR) og Regionen at afklare, hvordan den geografiske organisering bemandes, finansieres og forankres. Region
Nordjylland og KKR Nordjylland er aktuelt i dialog om en fælles samarbejdsaftale, som formelt skal godkendes på mødet i KKR den 4.
september og tilsvarende i Region Nordjylland.
Kommunaldirektørkredsen har på mødet tidligere på dagen den 21. aug. 2020 drøftet kommunernes holdning til organisering og
finansiering af den fælles indsats. Drøftelserne danner udgangspunkt for en fælles dialog om samarbejdet mellem de 11 kommuner og
Regionen i Nordjylland på indeværende møde.
Partnerskabsaftalen for DK-2020 indebærer en medfinansiering fra kommuner og region – enten i form af medarbejderressourcer eller som
kontant bidrag. Realdania medfinansierer med kontant bidrag.

Med udgangspunkt i det overordnede nationale budget for partnerskabsaftalen skal der tages stilling til en finansiering af den geografiske
organisering i Nordjylland for den 3-årige projektperiode. Den nationale aftale tager udgangspunkt i, at hver region og kommunerne i
regionen (i gennemsnit) bidrager med 6 mio. kr. (3 mio. kr. fra hver) for perioden. Da Nordjylland er en mindre geografisk enhed end de
øvrige (færre kommuner), er udgangspunktet, at behovet for fælles projektressourcer er mindre – og dermed vil finansieringsbehovet fra
region og kommuner være mindre.
Til at finansiere Regionens andel af den geografiske organisering ønsker Region Nordjylland at anvende 2 mio. kr. af BRN’s Fælles midler i
perioden 2020 –2022. På mødet i BRN’s Bestyrelse den 19. juni 2020 blev der afsat et rammebeløb 2 mio. kr. i BRN’s budget, med henblik på
endelig godkendelse på mødet i september, når der foreligger en aftale om den regionale organisering.
Kommunerne skal ligeledes tage stilling til finansiering af deres andel af den geografiske organisering.
Referat
KDK har på deres møde indstillet til KKR, at DK2020 forankres i BRN, herunder at projektsekretariatet for den geografiske organisering
forankres organisatorisk i BRN Sekretariatet. Bestyrelse vil fungere som politisk styregruppe, der sikre projektets politiske forankring blandt
kommuner og Regionen, mens Direktionen vil fungere som administrativ styregruppe, der skal varetage det overordnede ansvar for
projektets gennemførelse. På baggrund heraf bemærkes det, at der er behov for at sikre, at medarbejderne i den geografiske organisering
har den fornødne faglige sparring, og at der på den baggrund kan være behov tilknytning af relevante fag-chefer, fx i form af en
projektgruppe. KKR-sekretariatet og Region Nordjylland udarbejder endeligt oplæg til samarbejdsaftale inkl. geografisk organisering og
forankringen i BRN.

Direktion indstiller til Bestyrelsen, at der bevilges 2.000.000 kr. af BRN’s fælles midler til at medfinansiere regionale andel af den geografiske
organisering. Tilvejebringelsen af den kommunale medfinansiering på 2 mio. kr. sker ved en ligelig fordeling af udgiften, svarende til 182.000
kr. pr. kommune fordelt over tre budgetår.
Det blev foreslået, at Concito – evt. sammen med de udpegede medarbejdere i den geografiske organisering – giver et inspirationsoplæg på
kommende møde.

Fællespunkt med Kommunaldirektørkredsen (KDK)
Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• tager status på den fælles nordjyske klimaindsats 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. Til at fremme dette er der nedsat en arbejdsgruppe med Henrik Kruuse som formand. Under fællespunktet på mødet i
KDK/BRN’s Direktion den 5. juni 2020 blev der givet en foreløbig status på gruppens arbejdet, som er inddelt i tre overordnede spor:
1. Afgræsning af den fælles nordjyske klimaindsats, herunder afklaring af formål, samt prioritering af hvad der kan og bør placeres i det
tværgående samarbejde mellem alle kommunerne, Regionen og BRN. Indledningsvist har fokus været på kortlægning af klimaområdet i
Nordjylland for at skabe et kvalificeret grundlag for afgrænsningen.
2. Øget governance i den nordjyske klimaindsats, så drøftelsen af indhold og retning for den fælles nordjyske klimaindsats samtidig benyttes
som en anledning til at sikre bedre sammenhæng og mindske overlap for eksisterende og fremtidige indsatser og operatører. Til det
formål suppleres den igangværende kortlægning med en afdækning af, hvor der indgår medfinansiering fra de nordjyske kommuner og
Region Nordjylland.
3. Strategi for den nordjyske klimaindsats, som så vidt muligt sammentænkes med DK-2020 i kommunerne, såfremt alle 11 nordjyske
kommuner tilslutter sig projektet. I så fald lægges der op til udarbejdelse af en ”light strategi” i 2021, som derpå udbygges efter
afslutningen af DK2020 i 2023
Videnspakke rettet mod regional- og lokalpolitikere
Set i lyset af det komplekse billede som kortlægningen af klimområdet har afdækket konkluderede KDK/BRN’s Direktion, at der er behov for at
klæde regional- og lokalpolitikerne på til drøftelser af klimaområdet, herunder deltagelse i DK2020 og udarbejdelse af den strategiske
energiplan for Nordjylland (SEP NORD). Til det formål udarbejdes en videnspakke om nationale og regionale klimaindsatser, som er rettet mod
medlemmerne af byråd/kommunalbestyrelserne og regionsrådet. Videnspakken forventes at være klar ultimo august, og derefter vil det være
op til den enkelte kommune og til Regionen, hvorvidt og hvordan de vil anvende videnspakken.

Til at kvalificere indholdet i videnspakken, og senere kortlægningen af den offentlige finansiering af klimaområdet, er alle kommunerne blevet
bedt om at udpege en kontaktperson. Såfremt den enkelte kommune/regionen ønsker at anvende videnspakken, er kontaktpersonen også
blevet opfordret til at udarbejde en tilsvarende afdækning af kommunens/regionens egne mål og indsatser på klimaområdet.
Interessevaretagelse vedrørende fonden for retfærdig omstilling (FRO)
Som et parallelt spor arbejdes der på interessevaretagelse for hjemtag af midler fra EU's fond for retfærdig omstilling (FRO) – en opgave som er
blevet forankret i regi af BRN. Fonden har til formål at støtte de regioner, der bliver mest berørt af omstillingen til et klimaneutralt EU i 2050, og
her er Nordjylland udpeget som den eneste danske region. I juni sendte BRN’s formandskab en henvendelse til Udenrigsministeren, da det
hidtil har været en udfordring at få yderligere information fra ministeriet om den planlagte involvering af myndighederne i Nordjylland. I
henvendelsen stiller de nordjyske kommuner og Regionen sig til rådighed for sparring om den territorielle planer for Nordjylland, som er
forudsætningen for udmøntning af fonden. Der er endnu ikke modtaget svar fra udenrigsministeriet.
Fonden størrelse og forudsætningerne for udmøntning har hidtil været baseret på et oplæg fra EU-Kommissionen til behandling i Det
Europæiske Råd. På deres møde fra den 17.-21. juli, blev Regeringscheferne enige om en fond for retfærdig omstilling på samlet 17,5 mia. € (ca.
130 mia. kr.) som en del af den flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2021-2027 og genopretningsindsatsen under Next Generation EU
(NGEU). Aftalen fra Det Europæiske Råd skal nu behandles i EU Parlamentet og senere Folketinget.
Interessevaretagelse vedrørende fonden for retfærdig omstilling er udpeget som et muligt emne, når BRN’s Bestyrelse den 18. september 2020
holder møde med de nordjyske folketingsmedlemmer.
Referat
Orienteringen om den fælles nordjyske klimaindsats blev taget til efterretning.

Fællespunkt med Kommunaldirektørkredsen (KDK)
Sekretariatet indstiller, at Direktionen og KDK
• drøfter dialogoplægget, og aftaler den fremtidige mødestruktur i BRN-direktion og KDK
Sagsfremstilling
Tommy Christiansen holder på mødet et mundtligt oplæg om fremtidig mødestruktur og tilrettelæggelse af KDK- og BRN-møderne samt
“arbejdsdelingen” med KomDir. Plancher til dialogoplægget er vedhæftet i bilag 5A.
Referat:
Tommy præsenterede en rammesætning for den fremadrettede prioritering og styrkelse af det strategiske indhold i møderne i KDK og BRN.
På grundlag heraf (se præsentationen i bilag 5A) og den efterfølgende drøftelse er der tilslutning til justeringer af mødestruktur og
indholdsprioritering, der fremadrettet sikrer:

▪ Der prioriteres mere tid til strategiske drøftelser, herunder dialoger med forskellige interessententer og mindre tid til behandling af
”ekspeditions”-sager og orienteringspunkter til KKR og bestyrelse
▪ KKR- sekretariatet og BRN-sekretariatet strukturerer dagsordnerne i overensstemmelse med denne overordnede prioritering
▪ KDK/BRN-direktionen benytter mulighederne for at stille afklarende spørgsmål og eventuelle kommenteringer til ekspeditionssagerne
inden mødet for at mindske tidsforbruget på møderne
▪ KKR-sekretariatet sætter fast orienteringspunkt på dagsordenen i KDK: Orientering fra arbejdet og status i nationale grupper og fora (de
respektive udpegede repræsentanter giver en relevant orientering).
▪ De faste møderne i den årlige kadance afvikles som fysiske møder. Korte virtuelle møder anvendes, når behov for en hurtig afklaring
opstår.
▪ De fysiske møder afholdes skiftevis rundt i kommunerne/regionen
▪ Ved afslutningen af møderne drøftes: Evaluering af mødet og temaer til næstkommende møderunde
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Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• Drøfter modeller for NDEU´s langsigtede økonomiske balance og indstiller prioritering af indsatserne til drøftelse i BRN´s bestyrelse
Sagsfremstilling
NDEU´s aktiviteter og økonomi har tidligere været drøftet i direktionen, idet kommunerne og regionen udgør en central del af ejerkredsen,
og samtidig finansieres hovedparten af kommunernes og regionens kontingent til kontoret via BRN. På baggrund af en langsigtet økonomisk
ubalance er der behov for at drøfte forskellige scenarier for at opnå balance på lang sigt samt prioriteringen af NDEU`s indsatser.

Drøftelsen indledes på mødet med et oplæg ved NDEU´s direktør som både vil gennemgå de økonomiske nøgletal og præsentere forskellige
modeller for bemanding og økonomi.
Baggrund og finansieringsudfordringerne
Sammenfaldende med erhvervsfremmereformen er kontorets finansielle situation ændret – bl.a. som resultat af overgangen fra Vækstforum
til DEB samt reduceret medfinansiering til virksomhedsrettede programmer (SIP). Bestyrelse for NDEU har siden vedtagelsen af
erhvervsfremmereformen løbende arbejdet med NDEU´s finansieringsgrundlag, hvor Vækstforum tidligere støttede med ca. 6 millioner kr.
årligt. I 2019 modtog EU-kontoret således 2,3 millioner kroner fra Vækstforum til at hjælpe nordjyske virksomheder med EU-ansøgninger i
det såkaldte SIP program og 3,9 millioner kr. til basisdriften herunder kontoret i Bruxelles. Af bilag 6A fremgår NDEU´s indtægter i perioden
2019-2021.
I forbindelse med overgangen til det nye erhvervsfremmesystem er der i 2020 opnået en et-årig finansiering af erhvervsaktiviteterne i SIP ved
at søge midler i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB). Men selvom EU-kontoret fik den etårige bevilling fra DEB og Region Nordjylland
nu betaler knap 2.7 millioner i kontingent er det svært at få budgettet i balance. EU-kontoret budgetterer med et underskud på 786.000 kr.
2020. Underskuddet kan dækkes af EU-kontorets opsparede kapital, der udgør 2.485.000 kr. med udgangen af 2019.
Forudsætningerne for 2021 og frem er yderligere udfordret, idet en mulig støtte fra DEB til SIP kun giver mulighed for 50% finansiering.

Dette vil med uændret aktivitetsniveau i SIP-programmet – alt andet lige – udfordrer NDEU´s økonomiske balance yderligere og resultere i et
underskud i 2021 på knap 1 mio. kr. årligt. Det bemærkes, at SIP programmet i indeværende år har sikret et hjemtag på ca. 25 millioner kr. og
niveauerne er tilsvarende eller højere i alle foregående år.
BRN`s direktion er tidligere blevet orienteret om, at der har været samarbejdet med de andre danske EU-kontorer om en fælles ansøgning til
DEB. Dette arbejde er desværre skrinlagt, da de 3 andre danske EU-kontorer ikke har brug for midler fra DEB, idet både regioner og
kommuner har opretholdt eller hævet deres kontingent efter erhvervsfremmereformen.

NDEU-kontoret har derfor – efter ønske fra formandskabet for bestyrelsen – rettet henvendelse til BRN- sekretariatet for at drøfte og afklare
mulighederne i BRN-regi for en løsning af NDEU´s langsigtede økonomiske balance. Dette med henblik på en efterfølgende drøftelse i BRN´s
bestyrelse i september. Bilag 6B viser EU-funding hjemtag i de vestdanske EU-kontorer samt NDEU´s bestyrelsessammensætning.
Drøftelse af forskellige modeller for langsigtet balance
På baggrund af den manglende langsigtede balance lægges der på mødet op til at drøfte mulige scenarier for at opnå balance på langt sigt
med udgangspunkt i de nuværende bevillinger. Der vil blandt blive lagt op til at drøfte
1. Fordelingen af kontingentbaserede ressourcer mellem henholdsvis indsatsen i Bruxelles og erhvervsområdet
2. Forskellige modeller for fremtidig organisering og prioritering, herunder
a) Modeller som tager afsæt i, at EU-kontorets skal tilskæres indenfor den eksisterende økonomiske ramme
b) Modeller som tager udgangspunkt SIP programmet nedskaleres eller lukkes
c) Modeller som næsten fastholder det nuværende aktivitetsniveau, og som forudsætter kontingentjusteringer i størrelsesordenen
25 – 50 øre pr. indbygger fra 2022 og frem
Udgangspunktet for drøftelsen af modellerne er, at EU-kontorets økonomi – uanset om der kommer en bevilling fra DEB eller ej – ikke er i
balance ,og der derfor er behov for en prioriteringsdrøftelse.

Referat
Benjamin Holst, NDEU præsenterede forskellige prioriteringsforslag. På baggrund heraf blev det besluttet, at der nedsættes en gruppe, som
får til opgave at komme med et oplæg til løsningsforslag, der kan sikre NDEU-kontorets langsigtede økonomi. Gruppen bemandes af:
• Jes Lunde
• Søren Steensen
• Direktør fra Region Nordjylland
Det kan være relevant, at en repræsentant fra AAU også indgår i gruppen.
Derudover deltager Henrik Hartmann Jensen og Benjamin Holst.
Direktionen gav følgende signaler til gruppens videre arbejde:
• Det skal afsøges hvilke muligheder der er for at finde yderligere finansiering, eksempelvis ved at øge medfinansiering med 25-50 øre per
kommune fra midlerne i BRN.
• Det skal afklares hvordan samspillet og opgavedelingen evt. kan optimeres med Erhvervshus Nordjylland, særligt i forhold til SIP.
• Det skal afklares hvilke muligheder der er for øget samarbejde (og eventuel konsolidering) med Aalborg Universitets kontor i Bruxelles..
Det forventes, at der ligger et oplæg klar til Direktionsmødet den 30. november, som derfra indstiller til behandling på mødet i BRN’s
Bestyrelse den 20. november. Til den tid vil NDEU også have modtaget svar på ansøgningen vedrørende SIP til DEB’s pulje Lokale
Erhvervspotentialer. Det vurderes at Bestyrelsen, på deres møde den 18. september, med fordel kan få en kort præsentation af SIP, samt af
EU-kontorets aktuelle økonomiske situation.

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• drøfter forslag om at iværksætte FremKom 4 og indstiller til bestyrelsen, at der afsættes et rammebeløb på 100.000-200.000 kr. til
medfinansiering fra BRN af FremKom 4-analysen i 2020-2021
Sagsfremstilling
Region Nordjylland er ved at afsøge interessen hos en række samarbejdspartnere, herunder BRN, for at deltage i, medfinansiere og
igangsætte en ny Fremkom analyse i løbet af efteråret 2020.
Kort om FremKom analyserne:
Fremkom analyserne er strategiske analyser af fremtidens kompetencebehov i Nordjylland. Rapporterne, der laves på baggrund af
analysearbejdet, viser hvilke kompetencebehov og –udfordringer, der findes blandt nordjyske virksomheder og organisationer nu og fem år
frem i tiden. Det særlige ved FremKom er, at analyserne og opfølgningen på resultaterne bliver lavet i et bredt strategisk samarbejde med
uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervspolitiske aktører i Nordjylland. Selve analysen udarbejdes af eksterne konsulenter
Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet tre Fremkom-rapporter med offentliggørelse i hhv. 2007, 2012 og 2016. Rapporterne kan tilgås
her. De tidligere rapporter består af hovedrapporter, sektor- og oplandsrapporter, hvor der sættes spot på lokale udfordringer og derudover
anbefalinger til mulige tiltag på baggrund af rapporterne. Da den nuværende Fremkom 3 analyse fra 2016 kun giver et billede af
kompetencebehovet til og med 2020, er det relevant at iværksætte en ny analyse (FremKom 4), så der kan opnås et opdateret datagrundlag
og en fælles referenceramme for de mange aktører i Nordjylland, som arbejder med strategiske indsatser på området.
Fremkom samarbejdet har i de tidligere analyser gennemløbet nedenstående 3 faser, hvor samarbejdspartnerne i både styregruppe og
følgegruppe deltager i dem alle. Da der har været rigtig gode erfaringer med denne samarbejdsmodel, anbefales det, at Fremkom 4
gennemføres efter samme model:
1. Fase: Analyse – indhentning af ny viden om fremtidens kompetencebehov
2. Fase: Formidling – præsentation af analyseresultater lokalt og regionalt og debat om disse
3. Fase: Initiativer – anbefaling og debat om opfølgende initiativer/indsatser

Organisering: Fremkom 4 organiseres med en administrativ styregruppe og en følgegruppe. Projektledelsen varetages af sekretariatet ved
Region Nordjylland. Analysen skal ligesom ved de tidligere Fremkom analyser varetages af eksterne konsulenter.

Tidsplan: Analysen forventes at kunne i igangsættes i efteråret 2020 og afsluttes i efteråret 2021. Herefter følger offentligheds- og
formidlingsaktiviteter.
Økonomi: Der forelægger et foreløbigt forslag til budget, som kan ses i bilag 7A. Her fremgår det, at det samlede budget for gennemførelsen
af Fremkom 4 analysen forventes at være 1.153.000 kr. Det endelige beløb/udgifter for Fremkom 4 vil være afhængig af endelig
projektbeskrivelse, ønsker til indhold mv. Seneste FremKom analyse kostede ca. 1,3 mio. kr. Den største omkostning ventes at være tilkøb af
data og tilknytning af eksterne konsulenter, der skal lave analysen. Regional Udvikling ved Region Nordjylland arbejder fortsat med at finde
frem til det endelige finansieringsbudget og er i dialog med mulige samarbejdspartnere bl.a. det Regionale Arbejdsmarkedsråd og
erhvervsskolerne, hvorfor det præcise medfinansieringsbehov endnu ikke er kendt. Det forventes, at der vil være behov for i omegnen af
350.000 kr. fra samarbejdspartnerne i alt.
Der kan eventuelt læses mere om baggrund, organisering, proces og økonomi m.v. for FremKom 4 i den udvidede sagsfremstilling fra Region
Nordjylland, som er vedlagt i bilag 7A.

Sekretariatsledelsen er positive overfor igangsættelse af en FremKom 4-analyse, som vurderes at være en god og værdifuld måde at få
opdaterede informationer om kompetencebehovet i Nordjylland på. Det anbefales derfor, at BRN støtter op om arbejdet og bidrager med
medfinansiering. Sekretariatsledelsen opfordrer til, at der i FremKom 4 bliver mindre fokus på de personlige kompetencer da
anvendelsesmulighederne fra FremKom 3 for denne type data ikke har været så store. I stedet anbefales et øget fokus på faglige
kompetencer og på aktuelle temaer såsom automatisering.
Sekretariatsledelsen indstiller til Direktionen, at der afsættes et rammebeløb på 100.000-200.000 kr. til medfinansiering af FremKom 4analysen i 2020-2021. På denne måde sikres fleksibilitet ift. det endelige medfinansieringsbehov, som fortsat er under afklaring i dialog med
de forskellige samarbejdspartnere.

Referat
Direktionen bakkede op om forslaget om at iværksætte FremKom 4, og det indstilles til Bestyrelsen, at der afsættes et rammebeløb på
100.000-200.000 kr. til medfinansiering fra BRN af FremKom 4-analysen i 2020-2021.

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• bidrager med signaler til afklaring af fremtidig økonomisk støtte til klynger, herunder set i lyset af Sekretariatsledelsens bemærkninger
• bidrager med eventuelle forslag til særligt prioriterede nordjyske indsatser i tilknytning til de nye fremadrettede nationale klynger
• tager orienteringen om status på klyngekonsolidering til efterretning
Sagsfremstilling
Som en del af BRN’s handlingsplan for 2020 skal det sikres, at det konsoliderede klyngelandskab fortsat tilgodeser nordjyske virksomheder:
• Interessevaretagelse: Vi arbejder for at de nordjyske virksomheder fortsat har god adgang til klyngernes ydelser inden for de styrkepositioner,
der er særligt vigtig for erhvervsudviklingen i Nordjylland – eksempelvis via regionale hubs.
• Koordinering: Vi afklarer, hvad den nationale konsolidering betyder for det fælles nordjyske engagement og den fælles medfinansiering af
klyngerne og deres aktiviteter.
Status på den nationale konsolideringsproces
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, så 12 klynger i alt). Den 27. maj 2020 var der
frist 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. Mens der først forventes svar på ansøgningerne i september 2020,
pågår konsolideringen fortsat på det enkelte klyngeområde.
Af bilag 8A fremgår den foreløbige status på klyngekonsolideringen for de seks nordjyske klynger. Sammenholdes det foreløbige udfald af
klyngekonsolideringen med de prioriterede nordjyske styrkepositioner, der fremgår af kapitlet i den nationale erhvervsfremmestrategi, er det
lykkedes at sikre de nordjyske virksomheder fortsat har god adgang til klyngernes ydelser på de pågældende områder:
• Det Blå Nordjylland - Maritim og fiskeri: Kontor for MARLOG i Nordjylland (sandsynligvis Frederikshavn), og en nordjysk repræsentant i
interimbestyrelsen. Kontor for Food and Bio Cluster i Aalborg og flere nordjyske repræsentanter i bestyrelsen.
• Det grønne Nordjylland – Energi og grøn omstilling: Hovedkontor i Aalborg for Energy Cluster Denmark, og flere nordjyske repræsentanter i
bestyrelsen.
• Det smarte Nordjylland – IKT og digitalisering: Kontor i Aalborg for Digital Lead, og flere nordjyske repræsentanter i den nationale bestyrelse.

Beslutning om det fremadrettet nordjyske engagement
Der har hidtil været lagt op til, at BRN på møderækken i oktober-november 2020 skal gøre status på det konsoliderede klyngelandskab med
henblik på at 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, eksklusiv regionens finansiering til LSI. Da Regionen fortsat må arbejde med udviklingsog forskningsarbejde indenfor sundhedsinnovation vurderes det dog, at de vil have mulighed for medfinansiere den kommende klynge for Life
Science og Velfærdsteknologi.
På baggrund af behandlingen på mødet i Sekretariatsledelsen den 11. august 2020, blev der overleveret følgende bemærkning vedrørende
fremtidig medfinansiering af særligt prioriterede nordjyske indsatser i tilknytning til de nye fremadrettede nationale klynger:
• Forudsætningen for at anvende den afsatte ramme på 2.000.000 kr. til finansiering af fælles projekter med klyngerne bør være, at det
baseres på en konkret efterspørgsel på aktiviteter af særlig nordjysk interesse, og ikke blot aktiviteter foreslået af klyngerne for at kunne
tilgå midlerne i BRN. Såfremt at der ikke efterspørges konkrete aktiviteter, kan rammen på 2 mio. kr. alternativt frafalde.
• Da klyngelandskabet fortsat kan forventes at være under etablering i 2021 skal det afvejes, hvornår der er tilstrækkelige forudsætninger for
at vurdere, hvilke aktiviteter af særlig nordjyske interesse der er behov for, og hvorvidt nordjyske virksomheder vil kunne tilgå tilsvarende
ydelser som en del af klyngernes basisaktiviteter.
• Specifikt for Life Science er det vigtigt at have in mente, at klyngen blandt andet vil dække områder, hvor kommunernes og Regionen er
aftagere af produkter og ydelser, og hvor der derfor kan være særlig interesse i at medfinansiere additionelle aktiviteter af særlig nordjysk
interesse. Det bemærkes fra BRN Sekretariatet, at Life Science og Velfærdsteknologi ikke er blandt de fire styrkepositioner, som blev
prioriteret af partnerskabet bag det nordjyske indspil til den nationale strategi. Dertil bemærkes det også, at rammen på de 2 mio. afsat i
BRN til at støtte klynger udelukkende er kommunale midler, jf. fordelingen der fremgår af bilag 11B.
På mødet i Direktion den 5. juni 2020 blev der ligeledes opfordret til, at vi samarbejder om at sikre Nordjylland og de nordjyske virksomheder
størst mulig adgang til og værdi af de kommende 12 national klynger.

Der er behov for en pejling og tilkendegivelse fra direktionen omkring den kommende proces og prioritering, herunder signaler vedrørende:
• Hvilket grundlag skal der tages stilling på?
o Når de nationale klyngeaktiviteter er afklaret og synlige, så der kan dokumenteres forventet værdi af additionelle særlige nordjyske
klyngeaktiviteter?
o Eller upfront med støtte til de klynger, der får aktivitet i Nordjylland?
• Hvordan sikres bedst muligt, at støtte til særlige nordjyske klyngerelaterede aktiviteter er efterspørgselsorienteret?
• Hvorledes og på hvilket grundlag involveres klyngeaktørerne (udbyderne) i den afklarende proces?
• Realistisk tidspunkt for stillingtagen?
• Opbakningen i BRN til i fælles regi fortsat at støtte regionale klyngeaktiviteter?
Referat
Direktionen indstiller til Bestyrelsen, at der først tages stilling til eventuel fremtidig økonomisk støtte til de nationale klynger, når det endelige
klyngelandskab er kendt, og det er tydeligt hvilke ydelser nordjyske virksomheder kan tilgå indenfor rammerne af klyngernes eksisterende
bevillinger og projekter.
Orienteringerne om de igangværende klyngekonsolideringer blev taget til efterretning med en konstatering af, at der med nordjyske briller
tegner sig et mere positivt billede af klyngernes tilstedeværelse i Nordjylland, idet den endelige afklaring først foreligger, når staten har truffet
bevillingsmæssig beslutning og udpegning i november måned.

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• Tager orienteringen til efterretning, herunder opmærksomhed og bidrag til sikring af kommunernes ejerskab og involvering i kommende
workshop for politikere
Sagsfremstilling
Bestyrelsen fremsendte i juni 2019 et indspil til de daværende regeringsforhandlinger om nordjyske perspektiver på storskalaprojekter via
multifunktionel jordfordeling. Forslaget ses som et virkemiddel, der på én gang kan bidrage til løsning af såvel klima-, natur- og miljøudfordringer og samtidig sikre gode vilkår for landbruget, landdistrikterne m.v. Initiativet indgår også i BRN´s handlingsplan 2020 med fokus
på 1) interessevaretagelse for at staten prioriterer midler til storskalaprojekter og 2) koordinering sammen med nordjyske interessenter af
oplæg til organisering og finansiering af nordjyske storskalaprojekter.
På nationalt niveau peger flere parter på behovet og opfordrer regering og folketing til at iværksætte en jordreform. Regeringen har
foreløbigt etableret en mindre ordning med 150 mio. kr. i 2020-2022 til multifunktionelle jordfordelingsprojekter samt indgået en politisk
aftale om udpegning af et antal naturnationalparker. Emnet indgår formentlig også i de endnu ikke færdiggjorte klimaforhandlinger for
landbrug, biodiversitet m.m. Bestyrelsen imødeser ser en opfølgning på initiativet, og vil også benytte lejligheden til at drøfte initiativet igen
med de nordjyske MFére den 18. september 2020.
Sideløbende hermed har de nordjyske kommuner i regi af naturcheferne arbejdet med et oplæg til fælles vision og strategi for ”Natur på
tværs af Nordjylland”, hvor der arbejdes målrettet for at udlægge store og sammenhængende naturområder med et fælles biodiversitetsformål. I de store og vilde naturområder vil der opleves en række andre positive sidegevinster. Udover at være grobund for en blomstrende
biodiversitet vil områderne samtidigt være attraktive til rekreative aktiviteter, fremme spændende undervisning samt tiltrække turister og
øge bosætningen. Endelige vil de på sigt yde væsentlige bidrag til at løfte en lang række klima- og miljøindsatser, bl.a. fordi de vil lagre meget
store mængder kulstof og modvirke oversvømmelser af lavtliggende områder. Multifunktionel jordfordeling kan være et brugbart værktøj i
denne sammenhæng, og via landbrugserhvervets involvering vil der også kunne sikres en mere rentabel jordfordeling til fordel for
landbrugserhvervet.

Et element i ideoplægget er, at der skal leveres oplæg på 5 nordjyske fyrtårnsprojekter inden udgangen af 2021. Der er en proces i gang for
snarest at forberede en fælles nordjysk workshop (evt. i oktober) med deltagere af politikere fra alle 11 kommuner. Målet er af få drøftet
grundlaget for et fælles projekt og en fælles tværgående vision i forlængelse af de ideer, der allerede har været fremme på Naturmødet i 2019
og det videre arbejde i en administrativ workshop i juni 2020.
Det er en del af ideoplægget, at den politiske forankring i første omgang sker via BRN på lignende vis som SEP NORD. Målgruppen for
workshoppen er primært kommunernes relevante fagudvalg samt relevante chefer og nøglemedarbejdere. BRN-sekretariatet har bl.a. peget
på, at landbrugserhverv/organisationer med fordel også bør involveres i processen og workshop, samt at gevinsterne og mulighederne for
landbruget også bør være et (del)spor, der indgår i drøftelserne på workshop.
Mariagerfjord, Morsø og Jammerbugt kommuner har gennemført del-projekter via multifunktionel jordfordeling, hvorfra erfaringer kan
indgå i det videre arbejde.
Referat
Orienteringen om multifunktionel jordfordeling blev taget til efterretning.

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• tager orienteringerne til efterretning
• indstiller en økonomisk ramme-bevilling til bestyrelsens godkendelse
Sagsfremstilling
Der har i en periode været arbejdet intensivt på interessevaretagelse for at sikre nordjyske hovedprioriteter i en kommende national
infrastrukturinvesteringsplan. Grundet regeringsskift og politiske forhandlinger på andre højtprioriterede områder, herunder nationale
klimahandlingsplaner har forhandlingerne om en kommende infrastruktur-investeringsplan været sat på standby, men det er forventningen
at der i løbet af efteråret vil komme gang i forhandlingerne. Blandt andet i det lys og på baggrund af sonderinger besluttede bestyrelsens på
seneste møde at genoptage en intensiveret interessevaretagelse.
Repræsentanter fra den administrative følgegruppe vil give en orientering om status, samt lægge op til afsættelse af en økonomisk ramme i
størrelsesordenen 150.000 kr. for 2020 og tilsvarende for 1. halvår 2021. Bevillingen skal indstilles til godkendelse i bestyrelsen.

I forhold til en række af de øvrige temaer, som BRN arbejder interessevaretagende for, henvises til oversigten over temaer til det kommende
dialogmøde med de nordjyske MFére (se punkt 12).
Referat
Det indstilles til Bestyrelsen, at der afsættes en bevilling på 150.000 kr. for 2020 og tilsvarende for 1. halvår 2021, svarende til i alt 300.000 kr.
Orienteringerne blev taget til efterretning.

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• tager økonomistatus til efterretning, herunder overblik over kommende mulige disponeringer
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. Den samlede aktuelle detaljerede økonomioversigt er vedhæftet i jf. bilag 11A . Derudover er der udarbejdet et bilag 11B,
der giver en økonomisk status såfremt der disponeres midler til nedenstående forslag vedrørende fælles midler for 2020-2022:
Beløb i hele kroner

2020

2021

2022

FÆLLES MIDLER - årligt - INKL: interessevaretagelse
Overførte midler fra foregående år

6.489.296 kr.
1.298.238 kr.

6.489.296 kr.

6.489.296 kr.

Disponeringer aktuelt - kommunalt finansieret (klynger samt turisme)
Disponeringer aktuelt - kommunalt og regionalt finansieret (kval. arb.+ interessev.
Disponeringer aktuelt - regionalt finansieret
Disponible midler - efter bevilling og før nye dispositioner/reservationer

4.039.697 kr.
971.125 kr.
675.000 kr.
2.101.712 kr.

2.550.000 kr.
550.000 kr.
225.000 kr.
3.164.296 kr.

6.339.296 kr.

2.101.712 kr.

3.164.296 kr.
645.000 kr.
800.000 kr.
2.000.000 kr.
150.000 kr.
650.000 kr.
?

6.339.296 kr.
215.000 kr.
800.000 kr.
2.000.000 kr.
?
1.300.000 kr.
?
?
?
?

-1.080.704 kr.
321.008 kr.

2.024.296 kr.
2.345.304 kr.

Mulige disponeringsforslag og reservationer:
Disponible midler - efter bevilling og før nye dispositioner/reservationer
SEP-Nord projektledelse fase 3 - regional medfinansiering
DK 2020 - Klimahandlingsplaner - regional medfinansering
Særlige nordjyske klyngeindsatser 2021 > ?? (afklares i 2. halvår 2020) - reservation
Interessevaretagelse infrastruktur
Green Hub Denmark - kommunal finansiering - eventuel videreførelse ??
International House (initiativet har BRN-bevilling til og med 2021 på 200.000 kr.
NBE (initiativet har BRN-bevilling til og med 2021 på 900.000 kr. årligt)
Anvendelse af turismemidler fra 2022 og frem (4 kr. pr. indbygger i kommunerne)
OBS: Ramme til interessevaretagelse samt råderum til bestyrelsen
FREMKOM 4 - eventuelt medfinansiering
Disponible fælles midler (ikke akkumuleret) afhængig af prioriteringer
Disponible fælles midler INKL. Interessevaretagelse - AKKUMULERET

400.000 kr.
150.000 kr.
?
150.000 kr.
1.401.712 kr.
1.401.712 kr.

Behandling

150.000 kr.

Reservation - 2. halvår
Reservation - 2. halvår
Afklares i 2021
Afklares i 2021
Afklares i 2021
Afklares i 2021
Behov for råderum

På mødet i BRN’s Bestyrelse den 19. juni 2020 blev den foreslåede ændring i
budgetfordelingen godkendt. Ændringen, som illustreres i tabellen til højre, er
budgetmæssig neutral, og de mest væsentlige ændringer er:
• At Regionen fremadrettet øger deres medfinansiering af Norddanmarks EUkontor (NDEU) fra BRN til 4 kr. per indbygger årligt.
• At såvel kommuner som region bidrager økonomisk til interessevaretagelsen
• At midlerne til interessevaretagelse og fælles midler fremover ses under ét,
selvom de fortsat bevares som to separate puljer. Ændringen vil øge
fleksibiliteten i anvendelsen af BRN´s midler.

Kontingent

Oprindelig fordeling
Kommuner Region
Kroner pr indbygger
Indtægter
15
Sekretariat
1
Turisme
4
NDEU
3
Interessevaret.
2
Fælles
5
Budget i alt
15

Ny fordeling
Kommuner Region
Kroner pr indbygger
9
15
1
1
0
4
3
3
0
1
5
6
9
15

NB: Der tages i løbet af 2021 stilling til anvendelsen af BRN´s turismemidler med
virkning fra 2022, dvs. når aftalen om Fælles Vækst udløber ved udgangen af 2021
Referat
Økonomistatus blev taget til efterretning, idet sekretariatet bemærkede at der er begrænset råderum for 2021 afhængig af den eventuelle
udmøntning af reservationen til særlige klyngeindsatser.

9
1
0
4
1
3
9

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• tager orienteringerne til efterretning
Sagsfremstilling
Bestyrelsens dialogmøde med de nordjyske MF’erne den 18. september 2020
For at sikre et godt samspil mellem Nordjylland og de nordjyske MFére samt sikre en gensidig vidensdeling om nordjyske prioriteringer og et
stærkt grundlag for nordjysk interessevaretagelse er der aftalt et årlig fælles dialogmøde mellem BRN-bestyrelsen og de nordjyske MFére.
Der er foreslået følgende forslag til emner og temaer for dialogmødet:
•
•
•
•
•
•

Nordjyske perspektiver og interessevaretagelse i forhold til de nye kommende nationale erhvervsklynger
Perspektiver i Green Hub Denmark
Interessevaretagelse i forhold til infrastrukturforhandlinger
Uddannelses0mrådet – Det kompetente Nordjylland
Nordjyske perspektiver i prioriteringen af midler i Fonden for Retfærdig Omstilling
Naturprojekter og multifunktionel jordfordeling – Nordjylland er fortsat klar

Derudover er det tilkendegivet overfor MFérne, at der også ønskes en drøftelse af
• De centrale forhandlingstemaer på Christiansborg – særligt i forhold til erhverv, uddannelse, beskæftigelse m.v.
• Ideer til fælles dagsordener og nordjysk interessevaretagelse
På sekretariatsledelsens møde blev det foreslået, at dagsordenen kunne suppleres med temaet: Konsekvenserne af BREXIT særligt for det
nordjyske fiskerierhverv.
Der er endnu ikke et endeligt overblik over deltagelsen til dialogmødet.

Kvalificeret arbejdskraft
Herunder findes en række korte statuspunkter for arbejdet med forskellige indsatser.
Vækst via Viden 2.0.
• kick-off for medarbejdere v. jobcenter/erhvervskontor og samarbejdspartnere d. 27. august bliver afholdt digitalt. Eventet er opfølgning
på kommunerundturen og ønske om mere viden, kompetenceudvikling og netværk til medarbejdere. God opbakning til eventet med 70
tilmeldte.
• Ansøgning til DEB vedr. nordjysk vækstpilot: Erhvervshus Nordjylland har medio juni udarbejdet og indsendt ansøgning til Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) om midler til vækstpilot-ordningen. Det er vurderet, at vi vil stå bedre ved at ansøge sammen med bl.a.
SMV Danmark og AC, samt ved at ansøge om en national vækstpilot, hvor der øremærkes midler til de forskellige regioner, herunder også
Nordjylland. Ansøgningen forventes behandlet i skriftlig procedure af DEB i september 2020.
• Der blevet udpeget medlemmer til den nye styregruppe for Vækst via Viden 2.0. Første møde ventes afholdt i oktober. Styregruppen
består af private og offentlige aktører/organisationer med interesse og/eller operationel rolle i indsatsen bl.a. repræsentanter fra
erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer, videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervskontorer, jobcentre m.fl.
Formandskabet er fastsat ved hhv. Erhvervshus Nordjylland og formanden for de nordjyske beskæftigelsesdirektører, Arne Lund
Kristensen. Der er udpeget følgende kommunale repræsentanter til styregruppen:
⁻ For Erhvervscheferne: Mariane Gade, Brønderslev, og Bo Geertsen , Hjørring
⁻ For Beskæftigelsesdirektørerne: Arne Lund Kristensen, Aalborg, og Morten Lund, Vesthimmerland
⁻ For Jobcentercheferne: Jannie Knudsen, Jammerbugt
• Der laves fælles orienteringssag vedr. status og vigtigste nyt til kommende møde i KKR d. 3. september og BRN’s Bestyrelse d. 18.
september.

Det Kompetente Nordjylland og dialogmøder m. uddannelsesrepræsentanter: Strategisk Forum på Uddannelsesområdet, har på baggrund af
ønske fra formandskaberne holdt dialogmøder om udfordringer/potentialer m. repræsentanter fra AAU, UCN, MARTEC og SOSU-Nord (på
vegne af de nordjyske erhvervsskoler) hhv. d. 28. februar og d. 15. juni. Der afholdes møde igen i oktober mhp. at nå frem til nogle fælles
prioriteter, der kan danne grundlag for en/flere konkrete handlinger.
Rammebeløb til indsatser for højtuddannede: blev godkendt på seneste bestyrelsesmøde 19. juni. Status er for de supplerende aktiviteter er:
• Pilotprojekt – flere i studiejob via delebil. Samarbejdsaftale færdiggjort. Bilen står klar ved UCN til brug pr. 1. september.
• Studentermedhjælper. Der laves stillingsopslag i september-oktober måned.
Bedre adgang til STEM-kompetencer:
• Børn og unge-direktørerne og skolecheferne søges involveret/orienteret på deres møder i august/september, så der er mulighed for at
komme med deres betragtninger vedr. STEM som tema i folkeskolen, potentialer/udfordringer ift. yderligere fælles kommunale tiltag og
Nordjysk Uddannelseskonference. Strategisk Forum og STEM-sekretariatet følger arbejdet.
• Nordjysk Uddannelseskonference med hovedtema om STEM afholdes d. 12. november. Der opfordres til kommunal deltagelse mhp. øget
viden om STEM og den Nordjyske Teknologipagt.
• Der følges op på tilbagemeldingerne fra direktørerne og fra konferencen på møderækken i BRN december – februar.
Erhvervscamp 17.-18. september 2020: BRN-Sekretariatet indgår i arbejdet omkring dette års Erhvervscamp, hvor det overordnede tema er
erhvervsudvikling post corona med særligt fokus på kvalificeret arbejdskraft. Der kan på baggrund af campen komme forslag til nye
tiltag/emner, som er hensigtsmæssige at samarbejde om ift. det Kompetente Nordjylland. Strategisk Forum følger op herpå.

Kommunikationsstrategi
For at sikre, at kommunikationsindsatserne i BRN fortsat understøtter det strategiske fokus, er sekretariatet gået i gang med at udarbejde en
ny kommunikationsstrategi for BRN. Den skal agere rettesnor for BRN’s kommunikationsaktiviteter og -indsatser, tydeliggøre prioriteter og
lægge op til konkrete handlingsspor, så indsatserne bidrager bedst muligt til at nå vores fælles mål.
Strategien sendes til behandling i direktionen og bestyrelsen ultimo 2020.

Referat
Orienteringerne blev taget til efterretning.
Der blev gjort opmærksom på, at Erhvervscamp 2020 er blevet aflys af hensyn til den aktuelle Covid-19 situation.

Referat
Sekretariatet orienterede om en bekymring fra erhvervscheferne, idet midlerne til nordjyske iværksætterindsatser VIP og VIP+ udløber i de
kommende måneder. Der arbejdes på en fælles ansøgning til DEB på midler til en særlig nordjysk indsats.
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