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Sekretariatet indstiller, at Direktionen 
• godkender dagsordenen.

Referat
Dagsordenen blev godkendt.



Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• deltager i temadrøftelsen med udgangspunkt i inspirationsoplæg fra direktør Christian Ibsen, Concito

Sagsfremstilling
Til mødet er direktør Christian Ibsen, Concito, inviteret til at komme med et temaoplæg om behovet for strategiske indsatser i forhold til 
klimaudfordringer ud fra såvel et globalt, nationalt og regionalt-lokalt perspektiv. Oplægget vil give en status på de nationale tiltag, samt 
hvilke kommende klimainitiativer, der er på vej og hvornår. Derudover vil oplægget også give et bud på, hvilke helt centrale roller og 
indsatser, der skal forankres lokalt for at sikre handling bag ordene. Der er afsat en time (8.30 – 9.30) til oplægget inklusiv efterfølgende 
dialog og refleksioner. 

Temaet skal ses på baggrund af blandt andet:
• Direktionens planlagte (aflyste) møde med Concito i juni 2020 i forbindelse med interessevaretagelsestur til hovedstaden
• Oplægget til fælles nordjysk klimastrategi (efterfølgende punkt på dagsordenen)
• BRN´s forstærkede fokus på ”Klima og grøn omstilling” – jf. nyt indsatsområde i BRN´s handlingsplan 2021
• Direktionens rolle som administrativ styregruppe for DK2020 Nordjylland

På baggrund af det eksterne indlæg kan Direktionen drøfte og vurdere, om der er anledning til nye opmærksomhedspunkter eller fokusering i 
forhold til de aktuelle nordjyske klima- og grønne omstillingsindsatser samt organiseringen heraf.



Referat
Christian Ibsen indledte punktet med en overordnet præsentation af status ift. den nationale klimapolitik og de udfordringer, vi som samfund 
står overfor både globalt, nationalt og lokalt. Herefter kom han ind på hvilke potentialeområder, der kan arbejdes med for at imødekomme 
udfordringerne, og den afgørende rolle, som kommunerne spiller ift. at udmønte den grønne omstilling lokalt i partnerskab med både 
virksomheder og borgere samt anbefalinger til, hvilke konkrete fokusområder- og handlinger, der kan bidrage til opnåelse af de ambitiøse 
mål i Paris-aftalen. Afslutningsvist opfordrede han BRN, regionen og de enkelte kommuner, til at spille ind til Concito med eventuelle input og 
viden om lokale udfordringer og potentialer, der kan medvirke til at forberede de nationale rammevilkår for det lokale arbejde med den 
grønne omstilling.

Direktionen drøftede dernæst de væsentligste pointer fra oplægget i samspil med Christian Ibsen og kom bl.a. ind på følgende temaer: 
• Der opleves generelt en stor opbakning og interesse i kommunerne for at arbejde med dette område
• Implementering af DK2020, herunder forskelle på kommunerne og behov for tid til at sikre ejerskab lokalt til indsatsen
• Regionernes rolle som facilitator i den grønne omstilling
• Grøn omstilling på transportområdet, eksempelvis ift. motorveje, elektrificerede bymidter, varetransport i de store byer og den 

generelle infrastruktur ift. elnettet, herunder kapacitet og tilgængelighed til ladestandere samt behov for elektrificeringsstrategi
• Grøn indkøbspolitik og potentialer ved øget fokus på grønne klimavenlige indkøb i kommuner og region
• Refleksioner på kommunernes rolle ift. borgere og erhvervsliv – fokus på etablering af partnerskaber
• Den aktuelle betydning af coronakrisen for det lokale erhvervslivet og i forlængelse heraf for ambitionerne ift. den grønne omstilling 
• Kommende landbrugsaftale, herunder landbrugets og fødevareproduktionens rolle i den grønne omstilling og sikring af EU-støtte
• Vigtigheden af, at ambitionerne på klimaområdet implementeres bredt i kommunerne og at der sikres ejerskab på direktionsniveau
• Væsentligt, at der kommunalt sendes signal om de lokale ambitioner for en grøn retning til erhvervsliv og andre samarbejdspartnere



Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• Drøfter udkast til fælles klimastrategi, herunder de foreslåede opmærksomhedspunkter og
• Anbefaler, at BRN-bestyrelsen godkender strategien

Sagsfremstilling
Punktet indledes med en kort præsentation af strategien v. Henrik Kruuse.

KKR Nordjylland og BRN-bestyrelsen besluttede d. 7. februar 2020, at man vil udarbejde en fælles klimastrategi for de nordjyske kommuner 
og regionen.

Til at varetage arbejdet med udarbejdelse af strategien nedsatte Kommunaldirektørkredsen og BRN’s Direktion i april 2020 en 
arbejdsgruppe bestående af fire kommunaldirektører, to tekniske direktører og den regionale udviklingsdirektør. Gruppen har i denne 
periode primært haft fokus på følgende:

• Afgrænsning af den fælles nordjyske klimaindsats, herunder kortlægning af eksisterende nordjyske samarbejder på området, som blandt 
andet er brugt som udgangspunkt for den videnspakke, der i august 2020 blev udsendt til alle 11 kommuner – og vedlægges som bilag til 
strategien.

• Øget governance i den nordjyske klimaindsats for at sikre bedre sammenhæng og mindske overlap på klimaområdet. 

• Strategi for den nordjyske klimaindsats, herunder sammentænkning med DK2020 klimahandlingsplaner for alle danske kommuner.



Forslag til fælles klimastrategi
Der foreligger nu et forslag til en fælles klimastrategi for de 11 kommuner og Region Nordjylland, gældende for perioden 2021-23. 
Forudsætningerne for strategiarbejdet har været, at omfanget af indhold i strategien og involvering (af andre aktører) i udarbejdelse af 
strategien er begrænset. Udkastet har dog været sendt til de aktører/organisationer, der er nævnt i strategien med henblik på at indsamle 
eventuelle kommentarer. Af disse kommentarer er flere af substantiel karakter (vedlagt i bilag 3C).

Hovedformålet med den fælles strategi er at skabe en ramme for klimaarbejdet i Nordjylland, så vi bevæger os i samme retning. Da vi 
allerede har en række fælles, igangværende indsatser på det grønne område, skal vi ikke nødvendigvis opfinde nye fælles indsatser, men i 
højere grad mindske uhensigtsmæssig parallelaktivitet og løbende prioritere i indsatserne. Vi sammenbinder således de klimaindsatser, vi 
allerede arbejder med i en samlet nordjysk fortælling om det, vi gør sammen – og sikrer politisk og administrativt ejerskab til dem.

Strategien tager afsæt i tre overordnede pejlemærker, der udformet som statements. De er alle tre retningsgivende for de fokusområder, 
som strategien er udmøntet i. Pejlemærkerne skal derfor betragtes som en overlægger for de nordjyske mål, og som rettesnor for både 
eksisterende og fremtidige regionale samarbejder:

• I Nordjylland vil vi sikre ressourcer til de kommende generationer
• I Nordjylland vil vi dyrke synergierne og skabe sammenhæng på tværs
• I Nordjylland vil vi gøre den grønne omstilling til en vækstdriver for nordjyske virksomheder

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/3C%20-%20BILAG%20-%20Bem%C3%A6rkninger%20fra%20eksterne%20samarbejdspartnere%20til%20Den%20F%C3%A6lles%20Nordjyske%20Klimastrategi.pdf


Strategiske fokusområder
Med pejlemærkerne in mente er der identificeret og udvalgt fem strategiske fokusområder, som skal bidrage til at sikre, at vi sammen når de 
ambitiøse mål i eksisterende og kommende indsatser i Nordjylland og bidrager til nationale og internationale målsætninger:

• Vidensdeling og governance
• DK2020 - klimahandlingsplaner 
• Mobilitet 
• Grøn Energi
• Grøn Vækst

Samtlige fokusområder afspejler desuden alle de tre overordnede pejlemærker. Således bidrager de alle til at sikre ressourcer til kommende 
generationer, dyrke sammenhængen på tværs og skabe grobund for grøn vækst i nordjyske virksomheder.

Dette er uddybet i vedlagte udkast til strategi (bilag 3A). Desuden er vedlagt den videnspakke/kortlægning (bilag 3B), der er udarbejdet 
medio 2020 og har været udsendt til kommunerne ultimo august 2020 til politisk behandling. Kortlægningen skal dog opdateres, inden den 
er helt klar til den politiske behandling.

Den politiske behandling
Der er lagt op til at udkast til fælles klimastrategi skal behandles på KKR-mødet den 5. feb. 2021 og på BRN-bestyrelsesmødet den 12. feb. 
2021 med henblik på godkendelse. 

Herefter udsendes strategien til politisk behandling/orientering i de 11 kommuner og regionen.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/3A%20-%20BILAG%20-%20Den%20F%C3%A6lles%20Nordjyske%20Klimastrategi.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/3B%20-%20BILAG%20-%20Kortl%C3%A6gning%20af%20klimaomr%C3%A5det%20(videnspakke).pdf


Opmærksomhedspunkter til overvejelse
Følgende opmærksomhedspunkter kan indgå i drøftelserne på mødet:

• Involvering - hvordan får vi strategien ud at leve, så der opnås et fælles ejerskab til den – på både politisk og administrativt niveau, 
herunder også på ”teknikker-niveau - og i de organisationer/aktører, der er omfattet af strategien?

• Hvordan opnår samarbejdspartnere kendskab til strategien? Presse mv.? 

• Hvem skal fremadrettede have ansvar for at der følges op på strategiens fokusområder, f.eks. ift. governance og snitflader, på 
evaluering, evt. revision af strategi osv.? Både på direktørniveau og sekretariatsniveau.



Referat:
Direktionen indledte punktet med oplæg og gennemgang af klimastrategien ved Henrik Kruuse.

Direktionen gav generelt udtryk for, at strategien var et stærkt signal om de fælles nordjyske ambitioner på klimaområdet, og et godt afsæt 
for at sætte endnu mere ambitiøse fælles mål fremover.

Direktionen bakker op om indholdet i strategien, og supplerede med flere forslag til justeringer og præciseringer:
• Materialets karakter er i højere grad en ramme for igangværende klimaindsatser, hvorfor der efterspurgtes et mere retvisende term end 

strategi, eks. italesætte det som fælles nordjyske klimaambitioner.
• Materialet bør i højere grad synliggøre de eksisterende målsætninger for de fem fokusområder, der allerede er vedtaget for 

igangværende klimaindsatser, evt. igennem mindre tilpasninger i materialets layout for at imødekomme dette.
• På samme måde blev der udtrykt ønske om, at materialet i højere grad synliggør handlingsmuligheder.

Direktionen drøftede de angivne opmærksomhedspunkter:
• Direktionsmedlemmerne har hver især en nøglerolle ift. i første omgang at understøtte det lokale ejerskab og herunder også sikre, at 

materialet anvendes i relevante lokale fora.
• Direktionen vurderer, at der på baggrund af det udviklede materiale med fordel kan indkaldes til et fællesmøde, hvor kommunale teknik-

og miljødirektører og -chefer samt relevante nordjyske partnere på klimaområdet sammen kan drøfte udmøntning af strategien og 
understøtte målet om det brede ejerskab.

• Direktionen påpegede, at materialet er værdifuldt og skal benyttes som løftestang, når igangværende klimaindsatser skal evalueres.
• Direktionen understregede vigtigheden af at sikre en ramme for den fremadrettede koordination og evaluering, men fastslog, at en

beslutning om ansvar ift. denne opgave tages efter den politiske behandling i KKR og BRN-bestyrelsen.
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Sekretariatet indstiller, at Direktionen (som administrativ styregruppe for DK 2020)
• Drøfter status på DK2020 og tager denne til orientering.

Sagsfremstilling

I den godkendte nordjyske samarbejdsaftale er det aftalt, at samarbejdet omkring DK2020-klimahandlingsplaner organiseres i et fælles 
projektsekretariat i tilknytning til BRN-sekretariatet med en understøttende politisk og administrativ styregruppe via henholdsvis BRN´s 
bestyrelse og BRN-direktionen. Direktionen er således administrativ styregruppe og varetager det overordnede ansvar for projektets 
gennemførelse, og betjenes af projektsekretariatet/BRN-sekretariatet.

På dagens møde gives en status på opstartsaktiviteter, budget samt opmærksomhedspunkter i forhold til koordinering af indsatser:

1) Status på opstart og opstartsaktiviteter:

• Internt i DK2020-sekretariatet er der forberedt fælles tilgang til arbejdet i de nordjyske kommuner, herunder omkring CAPF-struktur 
og tilgang, lokal organisering og inddragelse, muligheder for virkemiddelkataloger, m.v.

• Sekretariatet har afholdt erfaringsopsamlingsmøder med de to nordjyske pilotkommuner
• Sekretariatet har indgået aftale om ekstern konsulentbistand til baseline og scenarieberegninger med leverance i marts

Der søges mest mulig medfinansiering fra national DK2020-pulje.
• Der afholdes fælles regionalt intro-opstartsmøde i Nordjylland med deltagelse fra alle kommuner den 15. januar 2021
• Der afholdes efterfølgende fælles møde for de 3 kommuner i runde 1: Hjørring, Vesthimmerland og Aalborg.
• Der er afholdt bilateralt opstartsmøde med Hjørring Kommune, mens de to øvrige kommuner afventer ansættelse af projektleder.

2) Budget og økonomi
Der er med udgangspunkt i aftalen mellem KKR, Region Nordjylland og BRN udarbejdet et selvstændigt budget for DK2020-sekretariatet 
under BRN jf. bilag 4A. De kommunale bidrag for 2021 forventes faktureret i februar 2021.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/4A%20-%20BILAG%20-%20Budget%20DK2020%20Nordjylland%20-%20fordelt%20p%C3%A5%20udgifts-%20og%20indt%C3%A6gtsposter.pdf
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3) Opmærksomhedspunkter i forhold til koordinering med øvrige igangværende indsatser
I forbindelse med opstart af DK2020 tilkendegav bl.a. Direktionen, at der er ønske om og behov for at sikre en god koordinering og 
sammenhæng med øvrige initiativer, herunder Grøn Energi. Også i oplægget til fælles nordjysk klimastrategi peges der på (Vidensdeling og 
Governance) et stort potentiale i at fremme endnu mere sammenhæng og koordinering mellem indsatserne for klima og grøn omstilling 
samt at mindske overlap imellem disse.

4) Opmærksomhedspunkter i forhold til tidsplan for runde 1 og runde 2-kommunerne
Sekretariatet vurderer, at det kan blive vanskeligt for kommunerne i runde 1 at nå i mål med færdiggørelse og godkendelse af deres 
klimhandlingsplaner til tiden. Behov for at den enkelte kommune afklarer den interne og eksterne forankring. Kommunalvalget kan også 
spille ind. Sekretariatet er i dialog med Concito om mulighederne for også at fremrykke igangsætningen af runde 2-kommunerne og i højere 
grad se de 2 kommunerunder og tidsplanen under ét.

5) Opmærksomhedspunkt vedrørende CONCITO´s og C40 byernes krav til Klimahandlingsplan
Sekretariatet opsamling af erfaringer fra pilotkommuner har gjort det meget tydeligt, at der stilles store krav til godkendelse af 
kommunernes Klimahandlingsplan. Derfor foreslår sekretariatet, at der i kommunernes ledelser sikres stærk tværgående 
ledelseskompetence og tilslutning, idet målet må være at alle igangværende og kommende Klimahandlingsplaner opnår godkendelse af
formkravene hos CONCITO og C40 byerne.

6) Opmærksomhedspunkt vedrørende Klimaplanens afdækning af kommunen som helhed
Der bør allerede fra arbejdets start være fokus på at Klimaplanarbejdet forudsætter markant inddragelse af eksterne parter som 
erhvervssektorer, herunder landbrug m.fl. som væsentlige parter i såvel planudarbejdelse som efterfølgende implementering. 

Referat: Direktionen tog status på DK2020 til efterretning, herunder også ift. drøftelsen om forankring jf. foregående punkt.



Sekretariatet indstiller, at Direktionen: 
• tager økonomistatus til efterretning, herunder overblik over kommende mulige disponeringer 
• drøfter mulige disponeringer i 2021, herunder til Vækst via Viden, klynger, Green Hub DK, turismemarkedsføring, etc. 
• drøfter Sekretariatsledelsens indstilling vedrørende fastholdelse eller bortfald af reservationen til klyngefinansiering

Sagsfremstilling
Status på BRN’s økonomi er et fast punkt. Det summariske overblik vises nedenfor samt i bilag 5A. Det samlede detaljerede økonomi-
overblik fremgår af bilag 5B og 5C. Til dagens møde foreligger indstilling om bevilling til medfinansiering af vækstpilotordning.
Beløb i hele kroner 2020 2021 2022 Behandling og noter

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

Overførte midler fra foregående år 1.298.238 kr.

Disponeringer aktuelt - kommunalt finansieret (klynger samt turisme) 3.146.027 kr. 3.050.000 kr.

Disponeringer aktuelt - kommunalt og regionalt finansieret (kval. arb.+ interessev. mv.) 1.121.125 kr. 700.000 kr. 150.000 kr.

Disponeringer aktuelt - regionalt finansieret 1.075.000 kr. 1.225.000 kr. 800.000 kr.

Disponible midler - efter bevilling og før nye dispositioner/reservationer 2.445.382 kr. 1.514.296 kr. 5.539.296 kr.

Mulige disponeringsforslag og reservationer:

Disponible midler - efter bevilling og før nye dispositioner/reservationer 2.445.382 kr. 1.514.296 kr. 5.539.296 kr.

SEP NORD Fase 3 (2021-22) 645.000 kr. 215.000 kr.

Særlige nordjyske klyngeindsatser 2021 > ??  (afklares i 2. halvår 2020) - reservation 1.500.000 kr. 2.000.000 kr. Reservation - prioriteres evt. i 2021

Green Hub Denmark - kommunal finansiering - eventuel videreførelse ?? 650.000 kr. 1.300.000 kr. Afklares - 1. halvår 2021

International House (initiativet har BRN-bevilling til og med 2021 på 200.000 kr. årligt) - - ? Afklares i 2021

NBE (initiativet har BRN-bevilling til og med 2021 på 900.000 kr. årligt) - - ? Afklares i 2021

Anvendelse af turismemidler fra 2022 og frem (4 kr. pr. indbygger i kommunerne) - - ? Afklares i 2021

OBS: Ramme til interessevaretagelse samt råderum til bestyrelsen ? ? ? Behov for råderum

Vækst via Viden - medfinansiering til ansøgning til DEB om vækstpilotordning 2021-22 500.000 kr. 500.000 kr. Prioritering til VVV - Vækstpilot

Disponible fælles midler (ikke akkumuleret) afhængig af prioriteringer 2.445.382 kr. -1.780.704 kr. 1.524.296 kr.

Disponible fælles midler INKL. Interessevaretagelse - AKKUMULERET 2.445.382 kr. 664.678 kr. 2.188.974 kr. Positiv "bundlinje" inkl. overførsel

Specifikation af disponible midler 2020 2021 2022

Overført fra foregående år 2019 1.298.238 kr.

Disponible midler kommunerne 422.963 kr. -1.670.448 kr. 504.552 kr.

Disponible midler regionen 724.182 kr. -110.256 kr. 1.019.744 kr.

I alt disponible midler - ikke akkumuleret 2.445.382 kr. -1.780.704 kr. 1.524.296 kr.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/5A%20-%20BILAG%20-%20Overblik%20disponeringer%20i%20forventet%20R%202020%20og%20budget%202021-2022.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/5B%20-%20BILAG%20-%20BRN%20%C3%98konomioversigt%202020-22%20-%20bevillinger%20pr.%2018.%20september%202020.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/5C%20-%20BILAG%20-%20BRN%20%C3%98konomioversigt%202020-22%20-%20bevillinger%20_%20disponeringsforslag%20og%20reservationer%20-%20jan%202021.pdf


Økonomiske opmærksomhedspunkter 
I forhold til seneste status i Direktionen er der ikke større ændringer i disponeringerne og den økonomiske status (bortset fra forøgelsen af 
råderummet med 0,9 mio. kr. som følge af 2020-bevilling til HOE ikke udbetales). De væsentligste opmærksomhedspunkter er fortsat:

1) Begrænset økonomisk råderum i 2021 – samt disponering heraf:
o Reservationer på i alt 2,8 mio. kr. til SEP NORD fase 3, Klynger og Green Hub 2 – forventningen til realisering af disse?
o Indstilling om anvendelse af 0,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til medfinansiering af vækstpilotordning i tilknytning til VVV 2.0
o Realiseres ovenstående giver dette et akkumuleret råderum 665.000 kr. i 2021 i kraft af overførte midler fra 2020
o Mulighed for større råderum i det omfang at reservationerne sættes på stand-by (herunder til klynger jf. signalerne fra bestyrelsen 

om at afvente med støtte indtil der er overblik over de nationale klyngers aktiviteter i Nordjylland). Se også indstilling fra SEL.

2) Rammerne i 2022 – udsigt og muligheder
o Også i 2022 begrænset råderum, såfremt de nævnte reservationer realiseres
o I løbet af 2021 skal der tages stilling til udløb og afslutning af bevillinger/ alternativt nye bevillinger til International House samt NBE
o I løbet af 2021 skal det også afklares, om der fortsat er tilslutning til fælles turismemarkedsføring – eller anden disponering af 

turismemidlerne (kommunerne 4 kr. pr. indbygger – i alt 2,4 mio. kr.)

3) Opgørelse og fordeling af råderum på kommunal henholdsvis regional ramme
o Jf. begrænsningerne i erhvervsfremmelovgivningen i forhold til regional medfinansiering af erhvervsfremmeinitiativer er der i

foranstående oversigt samt bilag 5C tilføjet en opgørelse af fordelingen på det akkumulerede råderum for henholdsvis kommunerne 
og regionen. Opgørelsen illustrerer det begrænsede råderum for begge parter.

Drøftelsen i Sekretariatsledelsen vedrørende det reserverede rammebeløb til klyngerne i 2021 og 2022
Sekretariatsledelsen drøftede på det seneste møde i december 2020 status på klyngekonsolideringen samt hvilken proces, der kan lægges til 
grund for stillingtagen til eventuel BRN-støtte til klyngerne i 2021 og frem. Der peges bl.a. på, at 2021 med stor sandsynlighed også bliver et 
overgangsår for de nationale klynger, hvorfor det kan være svært at imødekomme ønsket om et kvalificeret beslutningsgrundlag i 2021.



Sekretariatsledelsen indstiller derfor, at Direktionen, i forlængelse af Bestyrelsens beslutning om at afvente yderligere klarhed på 
klyngeområdet, drøfter og tager stilling til det begrænsede økonomiske råderum på det kommende møde, herunder specifikt hvad der skal 
ske med det reserverede rammebeløb til klyngerne, indtil der kan opnås tilstrækkelig klarhed. Sekretariatsledelsen anbefaler i den 
sammenhæng, at:
• reservationen af rammebeløbet til klyngerne annulleres, således at midlerne frigives i BRNs budget og kan anvendes til øvrige prioriteter
• der tages stilling til eventuel medfinansiering fra BRN til de nationale klynger enkeltvis, i takt med at der er nordjysk efterspørgsel 

(efterspørgselsorienteret tilgang) herpå og når klyngerne har været aktive i en periode, så det bedre kan synliggøres hvilken værdi og 
ydelser de nordjyske virksomheder kan tilgå

Direktionen bedes drøfte reservationerne i lyset af ovenstående vurderinger fra Sekretariatsledelsen.

Status klynger og perspektiver for samarbejde fremover
I ft. klyngerne gives der på mødet endvidere en status vedr. betinget tilskud til MARLOG (se punkt 10). 
Derudover gives der en orientering om Aalborg kommunes opfølgning på NBE`s organisation og opgaveportefølje, herunder fremtidigt 
klyngeengagement. Her er det relevant at drøfte, hvilke opgaver og beslutningsstrukturer i ft. klynger m.v., der relateres henholdsvis til NBE 
og BRN jf. de fremadrettede drøftelser om governance, snitflader m.v.

Indstilling vedr. bevilling til medfinansiering af vækstpilotordningen i Vækst via Viden 2.0 – projekt i samarbejde med DEB
Jf. selvstændi9t punkt på dagsordenen skal der tages stilling til medfinansiering af en fortsættelse af vækstpilotordningen i VVV i 2021 og 
2022. DEB gav i efteråret 2020 afslag på en ansøgning til et landsdækkende projekt (videreførelse af VVV 1.0), men der er via drøftelser 
mellem Erhvervsstyrelsen og EHNJ samt BRN nu skabt mulighed for at DEB på mødet den 3. februar 2021 tager stilling til et forslag om 
tillægsbevilling, så  vækstpilotordningen kan videreføres i Nordjylland med 50 forløb pr. år i 2021 og 2022. Oplægget er, at egenfinansieringen 
skal tilvejebringes gennem medfinansiering fra BRN på 500.000 kr. årligt i 2021 og 2022. 



Referat
Økonomistatus og overblik over mulige disponeringer blev taget til efterretning. 

Direktionen drøftede indstillingen fra Sekretariatsledelsen vedr. fastholdelse eller bortfald af reservationen til klyngefinansiering
i 2021 og 2022 og blev gensidigt orienteret om seneste nyt vedr. klyngerne, NBE og perspektiver for samarbejde fremover. 

Det aftales på baggrund af drøftelsen, at der sættes et dagsordenspunkt på kommende direktionsmøde, hvor der bliver mulighed for at 
drøfte emnet om BRN’s fremtidige engagement i og finansiering af klyngerne samt større initiativer såsom NBE og GHDK mere i dybden. 
Til mødet ønskes vedlagt en status på de enkelte klynger og initiativer, herunder opfølgning på BRN’s signaler til initiativerne, som kan danne 
grundlag for en bredere drøftelse af de fremtidige perspektiver for initiativerne ift. samarbejde, snitflader, governance og øget regional 
forankring mv.. 
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Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• Tager afrapporteringen og evalueringen af 2020 for den fælles turismemarkedsføring i regi af Fælles Vækst til efterretning
• Tager status for 2021-indsatserne og omfanget af Fælles Vækst 2021 til efterretning
• Drøfter perspektiv i en evt. fortsættelse af samarbejde omkring fælles turismemarkedsføring samt indstiller til bestyrelsens drøftelse heraf

Sagsfremstilling 
I denne sag er der fokus på:

1) Afrapporteringen og evaluering af det seneste år i Fælles Vækst, dvs. 2020
2) Overblik over finansiering af og forventede hovedindsatser i Fælles Vækst det 3. år i aftaleperioden (2019-2021), dvs. 2021
3) Indledende afklaring af perspektiv og interesse for et fortsat samarbejde efterfølgende, dvs. 2022 og frem

Baggrunden for drøftelsen aktuelt er begrundet i afrapporteringen for 2020, beslutningen i BRN´s handleplan 2021 om stillingtagen til BRN´s 
fremtidige turismeindsats samt en afklaring i forhold evt. medfinansiering til en aktuel ansøgningsdeadline til DEB´s turismemidler.  Deadline 
for ansøgning på 2021-puljen på 40 mio. kr. er den 29. januar 2021, og derfor planlægges der afholdt et ekstraordinært BRN-bestyrelsesmøde 
den 22. januar 2021 i forlængelse af direktionsmødet. Administrativt er ansøgningsprocessen igangsat.

1. Afrapportering og evaluering af 2020
I forbindelse med bestyrelsens godkendelse af bevillingen til VisitNordjylland/Fælles Vækst for den 3-årige periode 2019-2021 på mødet den 
22. juni 2018 er der indarbejdet en forudsætning om årlig afrapportering til BRN. Der foreligger nu en afrapportering for 2020 (bilag 6A).

Initiativet Fælles Vækst har til formål at øge væksten i nordjysk turisme via et markant løft i den fælles markedskommunikation. Initiativet er 
en af de fælles handlinger, der blev sat i gang som opfølgning på BRN´s nordjyske turismestrategi i 2018, der bl.a. pegede på behovet for en 
”stærk markedsføring og digitalt engagement”. Jf. aftale i bestyrelsen er aktiviteterne om den fælles nordjyske markedsføring med virkning 
fra 1. april 2020 overdraget fra VNJ til et samarbejde mellem destinationsselskaberne med Destination Nordvestkysten som operatør.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/6A%20-%20BILAG%20-%20F%C3%A6lles%20V%C3%A6kst%20afrapportering%202020.pdf


19

Udgangspunktet for 2020 var at realisere samlet markedsføring for omkring 25 mio. kr. og dermed fastholde det forøgede niveau fra 2019, 
men som følge af Covid19 og nedlukningen i marts 2020 var det nødvendigt at tilpasse rammerne for og finansieringen af Fælles Vækst. I 
marts 2020 traf BRN-bestyrelsen beslutning om at sikre en samlet ramme på 12 mio. kr. via midler fra BRN, kommunerne, DEB, VDK m.fl. til 
en massiv markedsføring, når grænserne igen blev åbnet og med stærkt fokus på nærmarkederne Tyskland, Norge og Sverige.

Som det fremgår af fremsendte afrapportering har Covid-19 naturligvis præget udvikling i nordjysk turisme i 2020 grundet skærpede 
rejserestriktioner fra ind- og udland. På trods heraf fortsætter den positive udvikling fra 2019, hvor Nordjylland for alvor knækkede 
udviklingskurven i f.t. det øvrige Danmark. De tilgængelige overnatningstal for de første ti måneder af 2020 viser, at Nordjylland har klaret sig 
bedre end landsgennemsnittet. Alle har haft tilbagegang, men Nordjylland har kun haft en tilbagegang på knap 10 %, mens tilbagegangen på 
landsplan er på knap 27 %. Særligt danskerne har fået øje på de nordjyske destinationer, og i forhold til 2 af de prioriterede nærmarkeder –
det tyske og hollandske marked – klarer Nordjylland sig også markant bedre end landsgennemsnittet.

Udviklingen på de forskellige markeder fremgår af afrapporteringen, der desuden indeholder en økonomioversigt over indtægter og udgifter. 
De forudsatte bidrag fra kommunerne på 800.000 kr. samt 2.250.000 kr. fra visitorganisationer er indgået i finansieringen. I forhold til BRN´s 
budgetterede medfinansiering til Fælles Vækst på 3,350.000 kr. er der i 2020 udbetalt 837.000 kr. i 1. kvartal til VNJ-organisationen samt 
udbetalt 1 mio. kr. til Fælles Vækst i regi af DNVK. Restbeløbet på 1.513.000 kr. overføres til formålet i 2021, ligesom DEB-bevillingerne heller 
ikke er udnyttet fuldt ud i 2020, som følge af markedssituationen. 

2. Status for 2021 og disponering af midlerne
I bestyrelsesmødet den 19. juni 2020 blev der orienteret om, at for der for 2021 kunne forventes et budget i størrelsesordenen 30 mio. kr. 
Dette med udgangspunkt i allerede modtagne DEB-bevillinger (der kan overføres til 2021), ny ansøgning til DEB´s turismepulje med forventet 
svar medio juni (2020), tilsagn fra kommunerne/destinationerne, privat medfinansiering samt partnerbidrag . Estimatet på 30 mio. kr. var 
fordelt på 27 mio. kr. til international markedsføring samt 3 mio. kr. i national markedsføring. Forudsætningsmæssigt var følgende anført: 
”Om projektet kan gennemføres i fuld skala afhænger af i hvilket omfang DEB bevilger det ansøgte beløb yderligere på 5 mio. kr. samt det 
forudsatte bidrag fra virksomhederne på 11 mio. kr. i 2021.”



20

I bilag 6B har Fælles Vækst beskrevet de aktuelle estimater og forudsætninger for 2021. Der estimeres aktuelt et samlet budget på maximalt 
godt 40 mio. kr. Hvorvidt det realiseres afhænger primært af de private midler, samt fortsat tilslutning til den offentlige medfinansiering. 
Derudover afhænger omfanget også af vurdering af muligheder for international markedsføring og evt. restriktioner samt forventninger til 
rejseadfærd i 2021 i forlængelse af Covid19. 

Følgende er lagt til grund:
• BRN- medfinansierer som aftalt og afsat i budgettet – suppleret med ikke forbrugte markedsføringstilskud i 2020
• Den aftalte fordeling af 800.000 kr. fra kommunerne og 2.350.000 fra destinationerne/visitorganisationerne
• DEB – maksimal anvendelse af allerede modtagne og overførte bevillinger (NB: International markedsføring)
• Involvering og samarbejde med VDK
• Maksimalt bidrag fra private partnere

Den endelige markedsføringsplan endnu ikke er fastlagt, og vil afhænge af vurderingerne og muligheder på nærmarkederne.

3. Indledende afklaring af perspektiv og interesse for fortsættelse af samarbejde omkring turismemarkedsføring
Jf. bestyrelsens beslutning på mødet den 20. november 2020 i forbindelse med godkendelse af Handlingsplan 2021 blev det aftalt, at der 
fortsat kan være behov for en fælles afklaring af fremtidigt samarbejde om fælles turismemarkedsføring. I den godkendte handlingsplan 2021 
lægges der op til, at BRN i 2021 tager stilling til det fremtidige fælles turismeengagement i regi af BRN, herunder alternativt anvendelsen af 
de 4 kr. pr. indbygger fra kommunerne – i alt 2,4 mio. kr. Heri indgår også en afklaring af muligheder og vilkår for samarbejdet, samt en 
afklaring sammen med de nordjyske destinationsselskaber/visitorganisationer. 

Set i lyset heraf samt en aktuel deadline allerede den 29. januar 2021 hos DEB til ansøgning af turismemidler (der eventuelt kan indgå i 
finansiering for 2022), er det relevant med en indledende drøftelse i direktion og bestyrelse om muligheder for en fortsættelse af samarbejdet

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/6B%20-%20BILAG%20-%20F%C3%A6lles%20V%C3%A6kst%20-%20foruds%C3%A6tninger%20for%202021.pdf
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efter 2021. Samlet set har BRN i 2022 og frem afsat 2,350.000 kr. årligt til turisme. Med udgangspunkt i at alle 11 kommuner/destinations-
selskaberne og visitorganisationer fortsat kan være med er det bl.a. relevant at drøfte og foreløbigt afklare:

- Er det fortsat potentiale og perspektiver i en videreførelse af et fælles markedsføringssamarbejde?
- Er der opbakning til at kommuner uden for Region Nordjylland som er med i et nordjysk destinationsselskab også kan deltage under

forudsætning af, at de bidrager på lige vilkår med øvrige kommuner/destinationsselskaber?
- Er der opbakning til (enten i fællesskab eller blandt nogle partnere) til at der aktuelt søges midler hos DEB til 2022 markedsføring?

Drøftelserne om muligheder og ønsker til samarbejde kan også tages op på efterfølgende møder afhængig af signalerne og interessen fra 
kommunerne – eventuelt på bestyrelsesmødet den 12. februar 2021, herunder afklaringen i regi af destinationsselskaberne. 

Referat
Direktionen drøftede de tre delpunkter. Der var enighed om, at der ikke er en indstilling fra Direktionen til Bestyrelsens drøftelse af punktet. 



Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• Indstiller til Bestyrelsen, at der bevilges en medfinansiering på 500.000 kr. årligt i 2021 og 2022 til fortsættelse af vækstpilotordningen 

Sagsfremstilling
Siden BRN-Bestyrelsens godkendelse og igangsættelse af Vækst via Viden 2.0. ultimo 2019, har den brede kreds af samarbejdspartnere bag 
VVV arbejdet for at sikre nationale midler fra f.eks. DEB til fortsættelse af den Nordjyske Vækstpilotordning (NVP), hvor nordjyske SMV kan 
få medfinansieret dele af lønomkostningen (max. 12.500 pr. mdr. i 4 mdr.), når der ansættes højtuddannede profiler til udviklingsopgaver, 
hvor værdien og udbyttet er ukendt.  For BRN er VVV et af de helt centrale initiativer med afgørende betydning for hele regionen. 

Senest har DEB  i efteråret 2020 givet afslag på en ansøgning til et landsdækkende projekt, men der er på baggrund af en bred
interessevaretagelsesindsats og via drøftelser mellem Erhvervsstyrelsen og EHNJ samt BRN nu skabt mulighed for at DEB på mødet den 3. 
februar 2021 tager stilling til et forslag om en tillægsbevilling, så vækstpilotordningen kan videreføres i Nordjylland med 50 forløb pr. år i 2021 
og 2022. Rent teknisk er der tale om en forlængelse af og tillæg til den af DEB tidligere godkendte ramme fra VVV1.0 med udløb ultimo 2020, 
men med NVP, som eneste aktivitet. Løsningen med en tillægsbevilling er den mest attraktive, set med nordjyske øjne, af de muligheder, der 
hidtil har været i spil, idet vækstpilotforløbene afgrænses geografisk til Nordjylland til realisering af udviklingsopgaver i nordjyske 
virksomheder. Oplægget er, at der sikres en medfinansiering fra DEB via decentrale erhvervsfremmemidler på 6,98 mio. kr., som suppleres af 
en egenfinansiering fra BRN på 500.000 kr. årligt i 2021 og 2022, 980.000 kr. over de to år fra EHNJ og den resterende finansiering fra 
virksomhederne (den anden halvdel af lønomkostningerne til ansættelse af Vækstpiloterne). Det samlede indhold i det, der ventes behandlet 
af DEB d. 3. februar, er kort opridset i vedhæftede idébeskrivelse jf. bilag 7A. 

VVV2.0. har overordnet til formål, at nordjyske virksomheder, uanset deres geografiske placering, sikres vækst og udviklingsmuligheder via 
tilførsel af højtuddannet arbejdskraft.  I indsatsen benyttes en række matchredskaber fra studentersamarbejde, studiejob, virksomheds-
praktik, løntilskud m.fl., men NVP er blevet særligt fremhævet som et essentielt matchredskab og en ”katalysator”, der efter partnernes 
erfaring kan være afgørende for om en virksomhed ”tør tage springet” og kommer til at stifte bekendtskab med denne type arbejdskraft. 
NVP er endvidere særligt velegnet til ansættelse af nyuddannede, da der ikke er krav til varigheden af ens ledighedsperiode. Evaluering af de 
foreløbigt gennemførte forløb viser, at 78% af Vækstpiloterne ansættes efter forløb i samme virksomhed samtidig med, at yderligere 10% af 
de ikke-ansatte benyttede forløbet som springbræt til et job i anden virksomhed.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/7A%20-%20BILAG%20-%20Mulighed%20for%20forl%C3%A6ngelse%20af%20VVV%20og%20V%C3%A6kstpilot.pdf


Referat
Direktionen bakker op om det beskrevne forslag og indstiller til Bestyrelsen, at der bevilges en medfinansiering på 500.000 kr. årligt i 2021 og 
2022 til fortsættelse af vækstpilotordningen. 



Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• Drøfter status på interessevaretagelse vedrørende nordjyske prioriteringer til kommende statslige infrastrukturforhandlinger

Sagsfremstilling
Tilgængeligheden af velfungerende infrastruktur i hele Nordjylland og koblingen til det øvrige Danmark er afgørende for, at regionen er et 
attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed i. Konsekvenserne af de nuværende trafikale flaskehalse giver udfordringer i forhold til 
beskæftigelse, bosætning, regional udvikling samt vækst og balance i forhold i hele Danmark. 

Det forventes, at regeringen her i 1. kvartal 2021 indkalder til forhandlinger om en ny statslig investeringsplan for de kommende års 
infrastrukturinvesteringer. BRN arbejder for at fremme styrket koordinering og interessevaretagelse på tværs af en række regionale aktører 
og interessenter, blandt andet med afsæt i den fælles nordjyske mobilitetsstrategi og BRN´s hovedprioriteringer.

Der gives en status for arbejdet med hovedprioriteterne, herunder:
• Aktuelt om status for hovedprioriteterne
• Koordinering og materialer
• Interessevaretagelse
• Forventningerne til infrastrukturforhandlinger på Christiansborg

Referat
Direktionen tog status på interessevaretagelse vedrørende nordjyske prioriteringer til kommende statslige infrastrukturforhandlinger til 
efterretning.
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Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• drøfter de væsentligste pointer fra de vedlagte baggrundsmaterialer til opfølgning på bestyrelsens dialogmøde om STEM-kompetencer
• indstiller til Bestyrelsen, at det videre arbejde på STEM-området sker i regi af Den Nordjyske Teknologipagt med fokus på at styrke 

koordinering og vidensdeling på tværs af relevante aktører og samarbejdspartnere, herunder på tværs af kommuner og Region

Sagsfremstilling
Jf. BRN’s årshjul vil der på det kommende bestyrelsesmøde d. 12. februar 2021 indgå en opfølgning på det dialogmøde BRN-bestyrelsen 
havde sidste år (februar 2020) med uddannelsesrepræsentanter om temaet STEM-kompetencer til fremtiden. 

Formålet med opfølgningen er overordnet at:
• belyse hvordan de nordjyske kommuner bredt set arbejder med tiltag på STEM-området i dag, herunder kommunernes bidrag til 

ambitionerne i Den Nordjyske Teknologipagt 
• belyse de tværkommunale foras vurdering af kommunernes aktuelle STEM-indsatser og behov for yderligere tiltag på området
• danne grundlag for en overordnet drøftelse af BRN’s fokus ift. at imødekomme det fremtidige behov for STEM-kompetencer, herunder 

hvordan kommunerne kan kobles tættere til arbejdet i Region Nordjylland og ambitionerne i Den Nordjyske Teknologipagt

Der er udarbejdet følgende baggrundsmaterialer til drøftelsen: 1) Status på Den Nordjyske Teknologipagt, Region Nordjyllands og 
Regionsrådets arbejde hermed, 2) En udforskning og eksempler på eksisterende STEM-tiltag i kommunerne, herunder kommunernes 
samarbejde med Astra og 3) Bemærkninger fra Børn- og Unge-Direktørerne samt kredsen af nordjyske skolechefer.  

De indsamlede baggrundsmaterialer indikerer overordnet, at:
• der er et stort fokus på STEM-dagsordenen og mange STEM-relaterede tiltag i de nordjyske kommuner på skoleområdet, og at dette 

udmøntes meget forskelligt fra kommune til kommune
• der kan være potentiale i nye praksisnære/operationelle indsatser målrettet lærerne, men at der allerede er flere større projekter på vej
• der efterspørges mere koordinering ml. relevante aktører, særligt ift. nye projekter/tiltag, og vidensdeling på området
• Region Nordjyllands arbejde og organisering på STEM-området medvirker til at bringe de relevante aktører sammen og styrke 

koordinering, vidensdeling mv. Der er potentiale i at styrke den kommunale kobling hertil yderligere. Her positivt, at der nu er udpeget 
endnu en kommunal repræsentant til STEM i Nord, så skolechef-kredsens er repræsenteret på flere niveauer. 

https://rn.dk/da/Regional-Udvikling/Uddannelse-og-kompetence/Teknologipagt
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Baggrund
Bestyrelsen havde i februar 2020 et fælles dialogmøde med repræsentanter fra uddannelsesområdet om Nordjylland som STEM-region og 
fremtidig efterspørgsel på STEM-kompetencer. Der var på mødet enighed om, at det overordnet er vigtigt med en fælles og koordineret 
indsats i hele fødekæden for at fremme opbygningen af STEM kompetencer og sikre den nødvendige fremtidige arbejdskraft. Derfor var der 
fra bestyrelsens side ønske om, at der arbejdes videre med dette tema i regi af Region Nordjyllands ”STEM i Nord” -sekretariat (hvor mange 
af samarbejdspartnerne også er repræsenteret) – og at bestyrelsen får en opfølgning herpå.

På de efterfølgende møder i maj-juni blev det desuden aftalt, at opfølgningen bør tage afsæt i, hvordan ambitionerne i den Nordjyske 
Teknologipagt og det igangværende STEM-arbejde i Region Nordjylland kan kobles tættere til det kommunale/lokale niveau og dermed til 
fødekæden for fremtidig arbejdskraft. Bestyrelsen lagde i den sammenhæng vægt på at få perspektiver med fra fagligt relevante
tværkommunale fora med som input og baggrundsmateriale til opfølgningen. Oprindeligt var planen, at de tværkommunale fora skulle
komme med deres input efter afholdelse af Nordjysk Uddannelseskonference i november om ”STEM kompetencer til en forandret verden”, 
så der var mulighed for at tilegne sig ny viden, inspiration mv. om emnet. Konferencen blev imidlertid aflyst pga. corona.

Status og opfølgning 
De væsentligste pointer fra de tre statusnotater er kort opsummeret herunder og kan tilgås i fuld version med flere detaljer i vedlagte bilag.

1) Status på Den Nordjyske Teknologipagt, Region Nordjylland og Regionsrådets arbejde hermed (bilag 9A)
Region Nordjylland og Regionsrådet har i hele 2020 haft særligt fokus på STEM-dagsordenen og arbejdet med afsæt i Den Nordjyske 
Teknologipagt, der med strategiske målsætninger og fire indsatsområder bl.a. skal medvirke til, at virksomheder har adgang til 
medarbejdere med STEM-kompetencer i fremtiden. Som en del af arbejdet er der bl.a.:
• afsat en pulje til at understøtte STEM initiativer, der har til formål, at flere unge interesserer sig for, uddanner sig inden for eller i 

deres arbejde anvender STEM 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/9A%20-%20BILAG%20-%20Status%20p%C3%A5%20Nordjysk%20Teknologipagt.pdf
https://rn.dk/da/Regional-Udvikling/Uddannelse-og-kompetence/Teknologipagt
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• godkendt og tildelt støtte til igangsættelse af foreløbigt 9 STEM-initiativer og projekter, der understøtter teknologipagtens formål 

• nedsat en administrativ styregruppe med en bred repræsentation, der følger implementering af teknologipagten.  Skole- og 
dagtilbudschef i Vesthimmerlands Kommune, Anders Norup, deltager heri på vegne af kommunerne og skolechefkredsen

• etableret en rådgivende og koordinerende gruppe med navnet STEM i Nord, der består af repræsentanter fra bl.a. de nordjyske 
uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt arbejdsmarkedskontor. Gruppen skal være et forum, hvor der kan vidensdeles, 
skabes netværk, synergi og projektudvikle med ”STEM” som det overordnede fokusområde.

• koordineret og planlagt afholdelse af Nordjysk Uddannelseskonference med hovedtema om ”STEM-kompetencer til en forandret 
verden” d. 12. november. Konferencen blev imidlertid aflyst grundet corona.

2) Eksempler på STEM-tiltag i kommunerne, herunder kommunernes samarbejde med Astra (bilag 9B)
For at belyse hvordan de nordjyske kommuner bredt set arbejder med tiltag på STEM-området i dag, er der indhentet eksempler fra 
kommunerne på eksisterende strategier, mål og tiltag på skoleområdet, som understøtter, at flere børn og unge på sigt kommer til at 
interessere sig for STEM-fag, påbegynder en STEM-uddannelse og kommer til at arbejde med STEM-kompetencer i praksis. 

De væsentligste pointer fra besvarelserne og de indhentede eksempler fra kommunerne kan ses opsummeret i layoutet version i bilag 9B. 
De samlede besvarelser kan desuden tilgås i ikke redigeret version i bilag 9D. Overordnet kan det dog fremhæves fra eksemplerne at:
• der er et stort fokus på STEM-dagsordenen og mange STEM-relaterede tiltag i gang i de nordjyske kommuner på skoleområdet, og at 

dette udmøntes meget forskelligt fra kommune til kommune
• i mange kommuner kommer fokus på STEM-dagsordenen til udtryk som en del af andre strategier som f.eks. ungestrategi, 

matematikpolitik, plan for implementering af teknologiforståelse eller skole-uddannelsespolitik fremfor i en særskilt eller særligt 
dedikeret STEM- eller naturfagsstrategi

• Kommunerne og skolerne samarbejder med både lokale virksomheder, uddannelsesinstitutioner, med andre kommuner, og deltager i 
større tiltag, events og projekter finansieret af f.eks. centrale fonde 

• mange kommuner samarbejder desuden med det nationale naturfagscenter, Astra, om strategisk udvikling af 
naturfagsundervisningen samt koordinering, videndeling og kompetenceudvikling på området. Eksempelvis er 8 ud af 11 kommuner i 
Nordjylland pt. med i Astras naturfagsnetværk for kommunale naturfagskoordinatorer. 

https://steminord.rn.dk/nyhedsbase/2020/10/stem-i-nord-er-etableret
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/9B%20-%20BILAG%20-%20Nordjyske%20kommuners%20arbejde%20med%20at%20fremme%20STEM.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/9B%20-%20BILAG%20-%20Nordjyske%20kommuners%20arbejde%20med%20at%20fremme%20STEM.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/9D%20-%20BILAG%20-%20Samlede%20besvarelser%20fra%20kommunerne.pdf
https://astra.dk/om-astra
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3) Bemærkninger fra Børn- og Unge-Direktørerne samt kredsen af nordjyske skolechefer (bilag 9C)

Børn- og Ungedirektørerne gav i august 2020 input til den planlagte uddannelseskonference og vendte i den forbindelse også 
opfølgningen til BRNs bestyrelse. Direktørerne fremhævede, at der allerede foregår rigtigt meget STEM-relateret i kommunerne, også 
i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Der mangler måske bedre kendskab til de mange kommunale tiltag, indsatser, mv. blandt de 
øvrige parter på området. Herudover var der ønske om, at skolecheferne drøfter temaet og at input herfra indgår i opfølgningen. 

De nordjyske skolechefer drøftede STEM-temaet på møde d. 11. december 2020 og havde opsummeret følgende bemærkninger:

• Bekræfter, at der er stort kommunalt fokus på STEM-dagsordenen, som udmøntes i forskelligartede tiltag, både på strategisk og 
operationelt niveau i de enkelte kommuner. Opmærksomhed på, at STEM-dagsordenen blot er en blandt flere vigtige dagsordner, 
som skal løftes i folkeskolen 

• Der er mange aktører, som interesserer sig for STEM-dagsordenen og som henvender sig om muligt samarbejde med kommunerne. 
Det vil være hensigtsmæssigt og vurderes at være behov for en øget koordinering og videndeling på området og ift. tiltag

• Der kan være grundlag for at skabe et stærkere fælles nordjysk afsæt på området - med tiltag man kan være fælles om, men det
understreges at det i så fald bør være meget operationelt. Det bør desuden være frivilligt/op til den enkelte kommune at vælge om 
man vil kobles på eventuelle fælles nordjyske tiltag. 

• Såfremt man ønsker at arbejde med området, vurderes der at være potentiale i at arbejde med tiltag målrettet lærerne - som 
fokuserer på og har indhold, der giver mening for lærerne og som hurtigt og nemt kan anvendes i undervisningen

• Det påpeges, at der bør koordineres med det kommende projekt ”LabSTEM Nord” med AAU som lead, som vurderes at skabe et 
godt videnfundament om best-practise og behov samt imødekomme det efterspurgte om tiltag målrettet lærerne

• Generelt påpeges det, at BRN kan medvirke til at omsætte ambitionerne i Den Nordjyske Teknologipagt til lokal virkelighed ved at
gøre opmærksomhed på det operationelle og forbindelsen ud til folkeskolen i eksisterende og kommende nordjyske tiltag

• Opbakning til at øge den kommunale repræsentation i den koordinerende gruppe STEM i Nord, så kommunerne og skolecheferne 
også her kan kobles tættere til Den Nordjyske Teknologipagt. Der blev udpeget en repræsentant fra Aalborg Kommune. 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20Referater/Direktion/20210122%20M%C3%B8de%20d.%2022-01-2021/9C%20-%20BILAG%20-%20Opsamling%20STEM-dr%C3%B8ftelse%20-%20%20nordjyske%20skolechefer.pdf
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Flere væsentlige STEM- initiativer på vej 
Det er værd at bemærke, at der er flere STEM-initiativer på vej, som vurderes at imødekomme meget af det efterspurgte fra Bestyrelsens 
dialogmøde med uddannelsesrepræsentanter sidste år, pointerne fra de nordjyske skolechefer og som taler ind i teknologipagten. 
Her et par fremhævede eksempler:

• ”LabSTEM Nord” (2021-2024, lead AAU) indeholder bl.a. en forundersøgelse, der kortlægger nuværende forhold og best practices i den 
nordjyske STEM-undervisning. På baggrund af forundersøgelsen udvikles en fælles STEM-didaktik, der udvikles og gennemføres STEM-
undervisningsforløb og opbygge lærefællesskab og netværk omkring dette. 

Der arbejdes vertikalt i uddannelseskæden, udvikles og gennemføres forløb for både folkeskole, ungdomsuddannelser og videregående 
uddannelser. Aktiviteterne skal føre til, at lærerne opnår et kompetenceløft i forhold til at integrere problem-baseret STEM-didaktik i 
undervisningen, og at eleverne oplever en mere sammenhængende og meningsfuld STEM-undervisning. Støttet af Den Nordjyske 
Teknologipagt.

• ”Fremme børns interesser for STEM” - STEM-indsats for pædagoger og lærere i indskolingen (arbejdstitel, lead UCN). 
Forundersøgelsen (start medio 2021/2022) og det efterfølgende projekt vil omhandle opkvalificering af STEM-kompetencer på tværs af 
pædagoger og lærer. UCN vil bidrage til, at børns interesser for STEM dyrkes og udvikles yderligere gennem deres opvækst, skolegang og 
fritidsliv. Det kræver pædagoger og lærere, der er rollemodeller inden for emnet, og som med engagement, videbegær og smittende 
interesse inspirerer fra vuggestue og børnehave og op til udskolingen. Målgrupperne vil være kommende pædagoger, kommende lærere
dagtilbuddene, indskolingen (lærere og pædagoger) og fritidsområdet.

• ”UdviklingsRum 2021-22”: Astra – det nationale naturfagscenter - har i januar inviteret alle kommuner i Danmark til at deltage i 
"UdviklingsRum 2021-22”, der omhandler strategisk udvikling af naturfagsområdet. Konkret tilbydes der en ramme for opbygning af den 
enkelte kommunens egen kapacitet til løbende udvikling af naturfagsområdet. Formen vil være en vekselvirkning mellem fælles møder, 
sparring med andre kommuner samt kommunens egne interne processer. I Nordjylland er foreløbigt Vesthimmerlands Kommune tilmeldt.

Referat: Direktionen tog de væsentligste pointer fra de vedlagte baggrundsmaterialer til efterretning og indstiller til Bestyrelsen, at det 
videre arbejde på STEM-området sker i regi af Den Nordjyske Teknologipagt med fokus på at styrke koordinering og vidensdeling på tværs af 
relevante aktører og samarbejdspartnere, herunder på tværs af kommuner og Region. 

https://edocfiler.rn.dk/Regionsr%C3%A5det/2020-12-22%2013.00/Dagsorden/Referat/Internet/2020-12-23%2008.04.14/Attachments/4789762-7689191-1.pdf
https://astra.dk/udviklingsrum-kommuner


Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• tager orienteringerne til efterretning
• supplerer med relevant orientering af fælles interesse i BRN-regi fra respektive fora 

Sagsfremstilling
Det er aftalt, at direktionsmedlemmerne orienterer om eventuelle BRN-relaterede emner fra de respektive fora, de deltager i. 
Derudover gives nedenfor en orientering om en række emner, som det vurderes, at Direktionen skal være opmærksomme på.:
• Orientering om drøftelserne i NDEU´s bestyrelse om fremtidig organisering af nordjysk EU-kontor
• Opfølgning vedrørende betinget tilskud til MARLOG 2021
• Status på viden og grundlag for fyrtårnsprojekter
• ErhvervsCAMP 2021 - Erhvervsudvikling post corona (online event)
• Deltagelse på Folkemødet 2021

Orientering om drøftelserne i NDEU´s bestyrelse om fremtidig organisering af nordjysk EU-kontor
I forlængelse af orientering fra Jes Lunde på seneste møde giver Jes igen en status efter drøftelserne i NDEU´s bestyrelse i december 2020 
samt det aktuelle opfølgende arbejde i den nedsatte embedsmandsgruppe.

Opfølgning vedrørende betinget tilskud til MARLOG 2021
I forlængelse af orienteringen på seneste direktionsmøde og bestyrelsen den 20. november 2020 omkring MARLOG´s tilbagemeldinger på 
det nordjyske indspil om en yderligere lokalisering i Nordjylland af MARLOG´s aktiviteter for innovation og funding, har der 8. januar 2021 
været afholdt møde om mulighederne og vilkårene. Der er fra MARLOG´s side stor interesse for et tættere samarbejde med Nordjylland og 
potentialerne i en tæt tilknytning til forskning, innovation samt særligt Energy Cluster Denmark. Det er aftalt, at MARLOG på baggrund af 
mødet udarbejder et ”letter of intend”, som de nordjyske parter herefter skal tage stilling. Det er ikke afklaret om materialet bliver klart til 
BRN´s bestyrelsesmøde 12. februar 2021. Såfremt der er opbakning, vil en samlet nordjysk resultatkontrakt kunne blive formaliseret via BRN, 
hvorfor det er afgørende, at der er klarhed over stillingtagen og aftaleperioden med de øvrige respektive aftaleparter.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner%20og%20referater/Bestyrelse/20201120%20Møde%20d.%2020-11-2020/BRN%20-%20Referat%20Bestyrelse%2020-11-2020.pdf


Status på viden og grundlag for fyrtårnsprojekter
I DEB pågår proces for udpegning af et eller flere fyrtårnsprojekter i de syv erhvervshus-geografier, hvortil DEB forventes at afsætte en 
særskilt pulje. Fra Nordjylland har vi foreløbigt foreslået et fyrtårnsprojekt, som ligger i spændingsfeltet mellem grøn omstilling, digitalisering 
og højtuddannet arbejdskraft. På BRN-Bestyrelsens dialogmøde med EHNJ’s bestyrelse d. 20. november blev det aftalt, at der nedsættes en 
arbejdsgruppe til at konkretisere det foreløbige materiale og udarbejde et beslutningsoplæg om et eller flere nordjyske fyrtårnsprojekter, 
som efterfølgende sendes til drøftelse i EHNJ og BRN. Gruppen nedsættes i fællesskab mellem BRN-sekretariatet og Erhvervshusets ledelse, 
og med bred bemanding fra relevante erhvervsfremme-aktører, erhvervs- og arbejdstagerorganisationer, uddannelsesinstitutioner, 
kommuner, regionen m.fl.  Før gruppen kan komme i gang med arbejdet, er der imidlertid behov for at rammerne, grundlaget og 
rækkevidden i ”fyrtårnsprojekter” fra DEB´s side bliver mere afklaret. Der er derfor d. 13. januar blevet afholdt administrativt møde med 
Erhvervsstyrelsen om status på processen og afgrænsning. Pointerne herfra om status på viden og grundlag for fyrtårnsprojekterne er 
opsummeret i bilag 10A (kun tilgængelig via First Agenda).  

ErhvervsCAMP 21 - Erhvervsudvikling post corona, online 15.-26. marts
BRN indgår i arbejdet omkring dette års virtuelle ErhvervsCAMP, hvor det overordnede tema er erhvervsudvikling post corona med særligt 
fokus på kvalificeret arbejdskraft. På campen vil der blive afholdt digitale workshops inden for seks forskellige undertemaer, som ventes at 
resultere i et idékatalog med handlings- og løsningsforslag på de problematikker, der drøftes inden for emnerne. Styregruppen for 
ErhvervsCAMP vil samle op på og gennemgå  forslagene i forlængelse af eventet.  Program og tilmeldingen kan tilgås her.   

Deltagelse på Folkemødet 2021
Direktionen og bestyrelsen besluttede i juni 2020, at det nordjyske partnerskab på Folkemødet blev videreført i 2021, og afsatte i den 
forbindelse 150.000 kr. til BRN’s deltagelse.Partnerskabets koncept, ramme og partnerkreds er stadig intakt. Den nuværende coronasituation
taget i betragtning, er det dog uvist, hvorvidt Folkemødet justerer formatet, reducerer deltagerantal eller på anden vis begrænser 
arrangementets omfang – eller endda aflyser.Partnerkredsen har imidlertid aftalt at se tiden an. Dog giver uvisheden anledning til en 
eventuel revurdering af BRN’s fortsatte tilslutning til partnerskabet og deltagelse på Folkemødet 2021, da ændringer kan have konsekvenser 
for den ønskede effekt af BRN’s deltagelse og investeringen i deltagelsen.

Referat: Direktionen tog orienteringerne til efterretning. 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/m%c3%b8deplan-dagsordener-og-referater/dagsordener-og-referater?Folder=%2F20201120+M%C3%B8de+d.+20-11-2020
https://erhvervshusnordjylland.nemtilmeld.dk/16/?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=EC21_U2-2021&utm_audience=offentlige_aktoerer
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Udpegning af repræsentant til bestyrelsen i Green Hub Denmark
Sekretariatet gjorde opmærksom på, at der til kommende møde i BRN-Bestyrelsen d. 12. februar sættes et punkt på dagsordenen om 
udpegning af repræsentant til bestyrelsen i Green Hub Denmark (GHDK). Det sker som opfølgning på BRN-Bestyrelsens beslutning i juni 2020 
om tilskud til GHDK under forudsætning af yderligere regionalisering af projektet, såvel aktivitets- som bestyrelsesmæssigt, samt de 
udarbejdede vedtægter, hvori det fremgår, at der skal udpeges et medlem til GHDK’s bestyrelse via beslutning i BRN. Da GHDK afholder 
strategiseminar i foråret, vil det være hensigtsmæssigt med en udpegning på kommende BRN-bestyrelsesmøde. Sekretariatet udsender
nærmere skriftlig information herom til Direktionen inden bestyrelsesmødet.


