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

Sekretariatet indstiller til Direktionen
• at BRN Strategi og handlingsplan 2020 indstilles til godkendelse i bestyrelsen
• at strategien og handlingsplanen formidles internt i BRN samt ekstern til samarbejdspartnere
• at bestyrelsens årshjul 2020 og handlingssporene i handlingsplanen drøftes med henblik at bidrage til operationalisering af handlingerne,
involvering af samarbejdspartnerne, egne ressourcer samt tilrettelæggelsen af de foreslåede dialogmøder i 2020
Sagsfremstilling
A: Indstilling af strategi og handlingsplan 2020 til godkendelse
Jf. den godkendte proces foreligger der forslag til ny strategi for BRN inkl. en årlig handlingsplan for 2020 (bilag 2A). Ved den første
indledende behandling på møderunden i 4. kvartal 2019 bakkede direktionen og bestyrelsen generelt op om indhold, fokus, indsatsområder
og format i forslaget, og har samtidig tilkendegivet hvilke justeringer og præciseringer, der med fordel kan indarbejdes i det endelige forslag
til godkendelse i bestyrelsen den 7. februar 2020. Bemærkninger fra behandlingen fremgår af de respektive referater fra møderne.
På grundlag af behandlingen i direktionen og bestyrelsen er der foretaget tilpasninger af visionen, illustrationen af samspillet og
samarbejdsmodellen, samt nogle mindre tekstmæssige justeringer.
Highlights fra strategi- og handlingsplan:
• BRN arbejder for at skabe gode rammer og betingelser for bæredygtig vækst, sammenhæng og balance i hele Nordjylland
• BRN er en politisk samarbejdsplatform med fokus på tætte partnerskaber med øvrige aktører
• BRN`s handlingsspor er: Interessevaretagelse, koordinering og igangsættelse
• BRN fokuserer på: Erhvervsudvikling og jobskabelse, kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur og internationalt samarbejde
• BRN´s handlingsplan 2020 indeholder de prioriterede handlinger i 2020, herunder de initiativer, bestyrelsen medfinansierer
Strategi og handlingsplan indstilles til godkendelse.

B: Kommunikation og forankring af ny strategi og handlingsplan 2020
Der er generelt et ønske at styrke formidlingen vedr. BRN´s virke og initiativer, og derfor er det også relevant at drøfte, hvorledes strategien
og handlingsplanen kan formidles og forankres hos ”stifterne” samt øvrige relevante nordjyske aktører. På bestyrelsesmødet den 22.
november 2019 efterspurgte Bestyrelsen , at kommunikationen af BRN’s arbejde og resultater skærpes, både internt for at fremme
kendskabet i regions- og byrådene, og eksternt, herunder til forskellige interessenter gennem regionale, nationale og sociale medier. Det blev
blandt andet foreslået, at der udarbejdes en ”pixi-version” til bestyrelsens formidling af strategi og handlingsplan til regions- og byråd.
Følgende muligheder drøftes i direktionen for at udarbejde indstilling til bestyrelsen:
1) Strategi og handlingsplanen udsendes med følgemail via byråds-/regionsrådssekretariaterne til alle byråd, lokale erhvervsråd og
regionsrådet
2) Strategi og handlingsplanen fremsendes som orienteringspunkt (med udkast til sagsbeskrivelse) til byrådene og regionsrådet –
alternativt til relevant fagudvalg samt tillige til de lokale erhvervsråd
3) Udarbejdelse af pixi-udgave – behov og relevans?
4) Strategi og handlingsplanen fremsendes pr. mail eksternt til øvrige samarbejdspartnere, herunder erhvervsorganisationer,
organisationer, RAR, bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland, uddannelsesinstitutioner, klynger – med understregning af ønsket
om stærkere partnerskaber
Der gøres opmærksom på, at der primo april også vil foreligge en Årsrapport, og at såvel Strategi og Handlingsplan samt Årsrapport vil blive
omtalt i de kommende nyhedsbreve. I efterfølgende punkt på dagsordenen lægges der op til en generel drøftelse af potentialerne i at styrke
kommunikationen om BRN.

C: Opfølgning og operationalisering af årshjul 2020 – inkl. samspil og involvering af samarbejdspartnere – drøftelse i direktionen
Ambitionerne i BRN-strategien om ”udviklende partnerskaber” øger behovet for løbende dialog og involvering af øvrige samarbejdspartnere
og aktivering af BRN-netværket. Dette er en forudsætning for fælles nordjysk afdækning af de centrale fælles udfordringer og mulige→

potentialer samt for at sikre, at løsninger udvikles og realiseres i involverende partnerskaber, der giver effekt.
Drøftelsen af dette delpunkt skal bidrage til en kvalificering af den generelle involverende arbejdsform samt bidrage til en kvalificering af de
førstkommende bestyrelsesmøder. Operationaliseringen af årshjul 2020 tager udgangspunkt i følgende foreløbige overblik:

Dialogmøde med NDEU foregår i 2020 i fm. generalforsamlingen i NDEU den 6. marts 2020.

Faste dagsordenspunkter: Status interessevaretagelse, Økonomistatus

Direktionen skal bidrage til at kvalificere dialog- og temamøderne , herunder indhold og forventet output fra møderne samt samspillet med,
involveringen og forankringen i egne organisationer. I denne sammenhæng er der også relevant at drøfte eventuel fordeling af
”tovholder/ordførende”- roller i direktionen samt involvering af interne BRN-ressourcer.

Referat
Strategi og handlingsplan 2020 indstilles til godkendelse i bestyrelsens med mindre redaktionelle justeringer.
Med hensyn til kommunikation og forankring af strategien og 2020-handlingsplanen foreslår direktionen, at den enkelte kommune og
Regionen tager stilling til formidlingen i egen organisation ud fra følgende muligheder:
• At strategi og handlingsplan 2020 udsendes med en følgemail, med henblik på formidling til byråd, regionsrådet og lokale erhvervsråd
• At der fremsendes et orienteringspunkt til byrådene og regionsrådet.
• At der udarbejdes præsentationsmateriale som kortfattet beskriver, hvad BRN hidtil har opnået, og hvad vi ønsker at opnå i 2020.
Materialet skal både kunne anvendes til formidling i regions- og byråd og til andre relevante interessenter i kommunen, såsom det lokale
erhvervsråd. Det foreslås endvidere, at regions- og byråd får tilbud om, at BRN kan deltage på temamøde eller lignende møder,
eksempelvis ved repræsentanter fra BRN’s formandskab.
Sekretariatet udarbejder som opfølgning på bestyrelsens behandling materialer og fremsender dette til direktionen og sekretariatsledelsen.

I forhold til handlingsplanen og bestyrelsens dialogmøder foreslår Direktionen, at temadrøftelsen af SEP NORD den 27. marts 2020
eksempelvis kunne være med deltagelse af Michael Lundgaard Thomsen fra Aalborg Portland, som er formand for klimapartnerskabet for
energitung industri, og Torben Möger Pedersen fra PensionDanmark, som er formand for klimapartnerskabet for finanssektoren.

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• drøfter den aktuelle 2020-situation for hver af de seks nordjyske klynger, herunder deltagelsen i klyngekonsolidering, deres foreslåede
anvendelse af BRN’s bevilling i 2020 samt indstiller til bestyrelsen, hvorvidt det giver anledning til at tage bevillingen op til revidering
• indstiller til bestyrelsen, at BRN’s bevilling for 2021 til de seks nordjyske klynger formelt bortfalder med baggrund i de nationalt besluttede
ændringer i organiseringen og finansieringen, og at der i løbet af efteråret 2020 tages stilling til BRN´s fremtidige klynge-engagement
Sagsfremstilling
Introduktion og indstillinger
Siden BRN’s Bestyrelse i marts 2018 gav 3-årige bevillinger til de seks nordjyske klynger, er forudsætningerne markant ændret. Vækstforum
bevillinger er frafaldet i 2020 og 2021, og klyngerne er nødsaget til at konsolidere sig i nationale klynger. På den baggrund har Bestyrelsen
udpeget 2020 som et overgangsår for medfinansieringen af klyngerne, og besluttet at der i løbet af 2020 skal tages stilling til BRN’s
engagement i klyngerne fra 2021 og frem.
I 2020 er de seks nordjyske klynger afhængige af bevillinger fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) for at kunne fastholde deres
aktiviteter. BrainsBusiness, LSI, MARCOD og NordjyskFødevareerhverv har først i december 2019 modtaget en bevillingsskrivelse, mens
House of Energy først forventer at modtage bevillingsskrivelsen i uge 5. SmartLog har søgt DEB, men har siden trukket sin ansøgning.
Det har derfor ikke før nu været muligt at vurdere, om klyngerne i 2020 lever op til de forudsætninger, som BRN’s bevillinger er givet under.
På baggrund af behandling på mødet den 11. december 2019 indstiller Sekretariatsledelsen, at Direktionen foretager en differentieret
behandling af klyngerne, hvor der for hver enkelt klynge tages stilling til klyngens aktuelle situation for 2020, og en vurdering af deres
foreslåede anvendelse af BRN’s midler. Til vurderingen af 2020-bevillingerne lagde Sekretariatsledelsen særlig vægt på:
• om den enkelte klynge, jævnfør opfordringen fra BRN’s Bestyrelse, har ansøgt DEB’s overgangspulje for klyngekonsolidering og anvendt
BRN’s 2020-bevilling til grund herfor.
• om den enkelte klynges 2020-bevilling fra DEB udgør et tilstrækkeligt grundlag for dels at indgå i aktivt i de nationale
konsolideringsaktiviteter, og dels at fastholde de aktiviteter i Nordjylland, der dannede udgangspunkt for BRN’s oprindelige bevilling.
• om den foreslåede anvendelse af 2020-bevillingen fra BRN, vurderes at skabe et stærkere fundament for den enkelte klynge i den
nationale konsolidering, til gavn for fremtidige klynge aktiviteter i Nordjylland.

Vedrørende 2021-bevillingerne vil der være tale om et markant ændret klyngelandskab og en ny situation. Derfor anbefaler
Sekretariatsledelsen, at Direktionen indstiller til Bestyrelsen, at bevillingerne for 2021 formelt bortfalder for samtlige klynger, og at der i løbet
af efteråret 2020 tages stilling til BRN´s fremtidige engagement og interesse for at understøtte særlige klyngeinitiativer til gavn for
innovation i virksomhederne og innovationssamarbejde i nordjysk regi.
Baggrund
BRN har siden 2015 medfinansieret de nordjyske klynger ud fra en fælles erkendelse af, at de tilsammen er til gavn for vækst og udvikling i
Nordjylland som helhed selv om de bagvedliggende regionale styrkepositioner ikke er ligeligt geografisk fordelt på alle 11 nordjyske
kommuner.

Da BRN’s Bestyrelse i marts 2018 fornyede klyngernes bevilling for perioden 2019-2021 var det med et fortsat krav om en styrket
tilstedeværelse i hele regionen og øget selvfinansiering, forudsætning om opnåelse af den resterende medfinansiering, men også med et
forbehold for, at det igangværende eftersyn af erhvervsfremmesystemet kunne medføre ændringer i de nordjyske klyngers organisering og
opgavemæssige fokus.
Med indgåelse af en politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet i maj 2018, og den efterfølgende vedtagelse af en ny lov om
erhvervsfremme i december 2018, lå det klart, at antallet af offentligt finansierede klynger og netværk skulle reduceres til 10-12
styrkepositioner nationalt, samt et mindre antal klynger inden for spirende teknologier og markeder. Samtidig indebar
erhvervsfremmereformen en centralisering af de regionale udviklingsmidler, som Vækstforaene hidtil havde disponeret regionalt, og som
havde været mange af klyngernes primære finansieringskilde. Sammen med EU’s strukturfondsmidler blev de regionale udviklingsmidler
samlet i det nyetablerede nationale organ, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB).

BRN’s bevilling til klyngerne for 2019-2021
BRN havde for perioden 2019-2021 afsat en ramme på i alt 3.000.000 kr. årligt til medfinansiering af de seks nordjyske klynger, og med et krav
om at medfinansieringen fra BRN maksimalt måtte udgøre 10 % af klyngens samlede budget. Ansøgningsprocessen til BRN blev koordineret
med den tilsvarende ansøgningsproces i Vækstforum Nordjylland, hvorved materialet fra mødet i Vækstforum den 15. marts 2018 dannede
beslutningsgrundlag for BRN’s Bestyrelse den 23. marts 2018. På den baggrund heraf blev der givet følgende BRN-bevillinger:
Navn
MARCOD
House of Energy
Life Science Innovation
BrainsBusiness
SmartLog
Nordjysk FødevareErhverv
I alt

Samlet budget
BRN's årlige
2019-2021
medfinansiering
15.008.305 kr.
447.082 kr.
38.406.828 kr.
893.670 kr.
20.000.000 kr.
893.670 kr.
13.200.000 kr.
393.215 kr.
10.435.919 kr.
223.418 kr.
9.000.000 kr.
148.945 kr.
3.000.000 kr.

Bevillingerne blev givet under forudsætning af:
• At den resterende medfinansiering jf. projektbeskrivelsen opnås.
• At klyngen arbejder for at sikre lokal forankring og ejerskab hos parterne i
BRN.
• At klyngen i den kommende periode i højere grad skal blive selvfinansierende
• At hvis der sker større ændringer i klyngens organisering og opgavemæssige
fokus, eksempelvis som led i forenkling af erhvervsfremmesystemet, vil
bevillingen kunne tages til behandling i BRN på ny.

Ændrede forudsætninger:
Som konsekvens af erhvervsfremmereformen krav om centralisering af vækstforaenes midler i DEB, og grundet Vækstforum Nordjyllands
bevillingspraksis, var det kun muligt for Vækstforum at honorere de seks klyngers bevilling for 2019. Reformen indebar ligeledes, at de
nordjyske klynger skulle indgå i en national konsolidering frem mod ultimo 2020. På mødet i BRN’s Bestyrelse den 8. februar 2019 blev
klyngerne på ny drøftet, herunder hvad de ændrede forudsætninger betød for BRN’s bevilling i 2020 og 2021. Som grundlag for drøftelse var
der udarbejdet et baggrundsmateriale om de seks nordjyske klynger. På mødet tilkendegav Bestyrelsen, at medfinansiering af de seks
nordjyske klynger fastholdes i 2020 som overgangsår, så de nordjyske klynger ikke stilles dårligere i klyngekonsolideringen.

De nordjyske klyngers bevilling for 2020 og 2021 måtte derfor bero på, at DEB overtog Vækstforums forpligtelse. For at fremme denne
beslutning sendte BRN’s Bestyrelse i februar 2018 en samlet nordjysk henvendelse til DEB om at honorere Vækstforums tilsagn, så de seks
nordjyske klynger ikke var dårligere stillet end klynger fra andre regioner, der grundet anden bevillingspraksis var sikret finansiering i 2020.
Svaret fra DEB var, at de ikke ”pr. automatik” ville medfinansiere de nordjyske klynger ud over Vækstforums bevilling fra 2019. De nordjyske
klynger måtte i stedet indsende en ny ansøgninger til DEB’s overgangspuljen til klyngekonsolidering på 35 mio. kr. Med puljen fik klynger
uden offentlig finansiering i 2020 mulighed for at deltage i konsolideringsprocesserne, dog forudsat at partnerskabet bag ansøgningen
bestod af mindst to selvstændige klyngeorganisationer, og var med henblik på fusion til én juridisk enhed. Formålet med DEB’s pulje var
således at forene hensynet til klyngeorganisationer, der står uden anden finansiering i 2020, med målsætningen om en gradvis reduktion i
antallet af offentligt finansierede klynger. For flere nordjyske klynger har konsekvensen dog været, at de har været afhængig af velvilje fra
konkurrerende klynger i andre regioner, som allerede var sikret finansiering i 2020, for at kunne opnå finansiering fra DEB.
På baggrund af signalerne fra DEB besluttede BRN’s Bestyrelse på mødet den 24. april 2019 at opfordre klyngerne til at søge puljen, og gav
tilsagn om at medfinansieringen fra BRN for 2020 kunne lægges til grund for ansøgningerne.
Aktuel status på klyngekonsolideringen:
På baggrund af opfordringen fra BRN’s Bestyrelse, har fem af de seks nordjyske klynger, eksklusiv SmartLog, søgt om medfinansiering fra
DEB’s overgangspulje til klyngekonsolidering. Da forudsætningen for ansøgningen har været, at den blev søgt i partnerskab med minimum
én anden klynge, og med henblik på fusion til én juridisk enhed, er det ikke i alle tilfælde den nordjyske klynge der er ansøger. Flere af
klyngerne er også blevet rådgivet af sekretariatet for DEB til ikke at inkludere anden offentlig medfinansiering i ansøgningen, da disse midler
ikke vil kunne geares med midler fra DEB. Som konsekvens har flere undladt at inkludere deres medfinansiering fra BRN i ansøgningen til
DEB, og ønsker i stedet at anvende medfinansiering til afvikling af aktiviteter, der ligger udenfor ansøgningen. På baggrund af dialog med og
input fra alle seks nordjyske klynger, har BRN Sekretariat udarbejdet et opdateret baggrundsmateriale. Materialet, som er vedhæftet i bilag
3A, giver en detaljeret gennemgang af klyngernes i 2020, og suppleres af bilag 3B, som giver en kort sammenfatning af de væsentligste
information og konklusionen.

Den videre proces for klyngekonsolideringen
Fremadrettet skal der være én klynge per national styrkeposition. I det aktuelle udkast til DEB’s Strategi for decentral erhvervsfremme 20202023 er der udpeget 11 nationale styrkepositioner, hvoraf de 10 (eksklusiv Turisme) er forslag til de fremtidige klyngeområder:
•
•
•
•

Digitale teknologier
Energiteknologi
Maritime erhverv og logistik
Fødevarer og bioressourcer

•
•
•
•

Life science og velfærdsteknologi
Byggeri og anlæg
Design, mode og møbler
Avanceret produktion

• Miljøteknologi
• Finans og fintech
• Turisme

DEB’s forslag fungerer som indstilling til Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), som forvalter i alt ca. 80 mio. kr. årligt til støtte af
innovationsnetværk/klynger. Da mere end halvdelen af midlerne fra UFM skal tilfalde videninstitutioner, forventes DEB at afsætte yderligere
80 mio. kr. årligt til at styrke innovation i virksomhederne. Til sammen forventes de årlige midler at sikre klyngernes basisfinansiering. Der
lægges op til et samarbejde mellem UFM og DEB om fælles udbud af midlerne til klyngeindsatserne for de kommende år med annoncering og
ansøgningsfrist for konsoliderede klyngeorganisationer i foråret og endelig beslutning i efteråret 2020.
DEB viI have fokus på, at klyngerne er landsdækkende og tilgængelige for virksomheder i hele landet, f.eks. via regionale filialer eller lignende,
dog således at det samtidigt kan forventes en geografisk variation baseret på de forskellige erhvervsmæssige og kompetencemæssige
styrkepositioner.
I BRN´s handlingsplan for 2020 er der bl.a. fokus på at sikre nordjyske virksomheder god adgang til klyngeydelser inden for de styrkepositioner,
der er særligt vigtig for erhvervsudviklingen i Nordjylland – eksempelvis via regionale hubs. De særlige nordjyske prioriterede styrkepositioner i
relation til de fremtidige klyngeorganisationer er:
• Det smarte – IKT og digitalisering
• Det grønne – Energi og grøn omstilling
• Det blå – Maritim og fiskeri
Når den nationale proces er afsluttet med udpegning af de fremadrettede klyngeoperatører for 2021 og frem vil det være relevant i 2. halvår
202o i BRN-regi at tage stilling til eventuel medfinansiering af særlige prioriterede indsatser i klyngeregi til gavn for innovationen i nordjyske
virksomheder. Derudover foreslås det, at BRN tager initiativ til en dialog med de nye nationale klynger om, hvorledes nordjyske virksomheder
sikres adgang til deres ydelser.

Referat
Direktionen indstiller til Bestyrelsen, at bevillingerne til House of Energy, Life Science Innovation, MARCOD og NordjyskFødevareerhverv
fastholdes i 2020.
Direktionen indstiller, at bevillingerne til BrainsBusiness og SmartLog frafalder i 2020. Indstillingen baseres på:
• at BrainsBusiness har fået et væsentligt større tilskud fra DEB end den tidligere modtog fra Vækstforum, og at klyngen derfor ikke
vurderes at være afhængige af BRN’s medfinansiering i 2020, som heller ikke er blevet lagt til grund for ansøgningen til DEB.
• at SmartLog ikke har søgt DEB’s overgangspulje til klyngekonsolidering, hvorved klyngens samlede budget for 2020 er markant reduceret,
sammenholdt med budgettet som BRN’s oprindelige bevilling er givet under forudsætning af.
BRN-bevillingerne for 2020 forudsætter, at klyngerne særligt understøtter virksomheds- og netværksorienterede aktiviteter i Nordjylland, og
at disse dokumenteres og synliggøres i særskilt aftale, samt efterfølgende dokumenteres og afspejles i en afrapportering.

Med hensyn til 2021-bevillinger til klyngerne indstiller direktionen til bestyrelsen, at BRN´s bevillinger til de seks hidtidige nordjyske
klynger formelt bortfalder med baggrund i de nationalt besluttede ændringer i organisering og finansieringen, og at der i løbet af efteråret
2020 tages stilling til BRN´s fremtidige klyngeengagement.

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• drøfter perspektiver på temaet om bedre adgang til STEM-kompetencer forud for Bestyrelsens drøftelse og dialogmøde med
uddannelsesinstitutionerne m.fl. den 7. februar
Sagsfremstilling
Adgang til STEM- kompetencer og Nordjylland som førende STEM-region bliver temaet for Bestyrelsens dialogmøde med repræsentanter fra
uddannelsesinstitutionerne samt Børn og Unge-direktørerne på det kommende bestyrelsesmøde d. 7. februar. Temaet er en del af det politiske
årshjul for bestyrelsens møder og indgår i BRN’s handlingsplan for 2020 under overskriften ”efterspørgslen på STEM-kompetencer stiger”.

Rektor ved Aalborg Universitet, Per Michael Johansen, udarbejder et diskussionsoplæg om Nordjylland som STEM-mønsterregion, som afsæt
for den fælles drøftelse med repræsentanterne. Centrale punkter i dialogen ventes at være:
• Hvordan kan vi sikre kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer til virksomhederne, og dermed bidrage til virksomhedernes
konkurrencedygtighed, nu og i fremtiden?
• Hvordan kan vi samle kræfterne om temaet og skabe en stærkere sammenhæng i eksisterende og planlagte STEM-indsatser
• Hvilke indsatser kan kommunerne gøre for at styrke den fremtidige adgang til STEM- kompetencer, herunder for eksempel i relation
til udarbejdelse af naturfagsstrategier
Rektors oplæg ventes desuden at sætte særligt spot på børn og unges interesse for naturvidenskab og teknologi i grundskolen, børn og unges
’science-kapital’, kvalitet og attraktivitet i lærergerningen, herunder lærernes færdigheder, kommunale naturfagsstrategier, forældrenes
betydning for interesse og valg af uddannelse samt frafaldsudfordring.
Direktionen bedes bidrage med input på væsentlige perspektiver til forberedelse af drøftelsen. Sekretariatet foreslår, at eventuelle
handlingspunkter fra bestyrelsens dialog koordineres i regi af Region Nordjyllands STEM-sekretariat, der p.t. er under opbygning og med
sammenhæng til den nordjyske teknologipagt.

15

Baggrund for drøftelsen og sammenhæng til øvrige indsatser
Nordjyske virksomheders produktivitetsudvikling og vækst begrænses af tiltagende udfordringer med at rekruttere de rette kompetencer og
tilstrækkelig arbejdskraft. Analyser og fremskrivninger peger på, at udfordringen med at sikre kvalificeret arbejdskraft til Nordjylland vil vokse
fremadrettet. Kvalificeret arbejdskraft er derfor fremhævet som en væsentlig fremtidig fælles nordjysk udfordring i forbindelse med det nordjyske
indspil til den nationale strategi for decentral erhvervsfremme 2020, men også som et tema, hvor der er store potentialer for at skabe stærke
samarbejder på tværs af erhvervsfremme, - uddannelses- og beskæftigelsesområdet.
BRN, KKR Nordjylland, Regionsrådet og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd har i foråret 2019 styrket det politiske samarbejde og fundet frem til temaer
af fælles interesse, der vil være oplagte at samarbejde om. Det blev til samarbejdspapiret ”Det Kompetente Nordjylland”, hvor den overordnede
ambition er at sikre et kompetent Nordjylland nu og i fremtiden. Ambitionen blev lanceret på konferencen ”Sammen skaber vi det kompetente
Nordjylland” i december 2019 med invitation til de deltagende aktører om at gå i dialog med partnerne om relevante temaer, der kan bidrage til den
fælles ambition.
Et af de områder, som flere af deltagerne pegede på i forbindelse med konferencen, og hvor der ventes mangel på kvalificeret arbejdskraft er i forhold
til arbejdskraft med STEM-kompetencer. Det gælder både medarbejdere med videregående uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser, hvor der
allerede i dag opleves problemer med at rekruttere den ønskede profil. Dette trods en ellers positiv udvikling i optaget på de videregående
uddannelser de seneste år og en stigende andel af personer i arbejdsstyrken, der har en videregående STEM-uddannelse.
Der er stort fokus på emnet i både en national og regional kontekst. I foråret 2018 lancerede regeringen den nationale teknologipagt, der skal få flere
unge over hele landet til at interessere sig for STEM, uddanne sig inden for STEM og anvende STEM i job. Dette er i Nordjylland blevet fulgt op af en
regional teknologipagt, Den Nordjyske Teknologipagt, hvor Regionsrådet i både 2019 og 2020 har afsat 5 mio. kr. til initiativer under teknologipagten.
Den regionale teknologipagt læner sig op ad målsætningerne fra den nationale teknologipagt, men indsatserne er tilpasset Nordjyllands
befolkningssammensætning og erhvervsstruktur.
Der er ifm. det regionale arbejde identificeret en lang række nordjyske initiativer, der understøtter, at flere nordjyder interesserer sig for STEM,
påbegynder og gennemfører en STEM-uddannelse eller arbejder med STEM-kompetencer i praksis. Region Nordjylland har på den baggrund taget
initiativ til etablering af et fælles videnscenter, et såkaldt STEM sekretariat, som kan understøtte, at der sikres en større synergi i og koordinering af
STEM-indsatserne i Nordjylland.
16

Referat
Direktionen bakker op om temadrøftelsen, herunder at deltagerkredsen er bredt sammensat af uddannelsesaktører.
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Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• drøfter SEP NORD’s visionskonferencen den 5. marts 2020, herunder hvordan vi sikrer størst mulig deltagelse af by- og
regionsrådspolitikerne, sikrer en succesfuld afvikling af konferencen og sikrer at medlemmerne af Bestyrelsen forberedes bedst muligt
• drøfter hvorvidt det politiske aftalepapir bør behandles og godkendes i by- og regionsråd inden igangsættelse af SEP NORD’s anden fase
• tager det foreløbige oplæg til SEP NORD’s anden fase, herunder til BRN’s medfinansiering, til efterretning
Sagsfremstilling:
Baggrund
Med udarbejdelse af en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) skabes en platform for styrket samarbejde og
koordineringen mellem kommunerne på energiområdet og med regionen. Energiplanen skal sikre en fælles retning for Nordjyllands
omstilling til en vedvarende energiforsyning, samtidig med at der skabes nordjyske job og tiltrækkes investeringer. Indsatsen i SEP NORD
ligger således i spændingsfeltet mellem regional udvikling, hvor fokus er på jobskabelse og investeringsfremme, og myndighedsopgaver,
hvor kommunerne varetager en række energirelaterede områder. Ligesom kommunerne arbejder Region Nordjylland også for at nedbringe
CO2-udledningen og fremme en koordineret, sammengængende indsats i Nordjylland. Derfor indtager BRN’s Bestyrelse rollen som
tværgående, politiske for udarbejdelse af den fælles Strategisk Energiplan for hele Nordjylland, som samtidig skal forankres, behandles og i
sidste ende godkendes i de 11 kommuners byråd og regionsrådet.
Visionskonference og afslutning af første fase
Processen for udarbejdelse af den strategiske energiplan for Nordjylland (SEP NORD) er inddelt i tre faser :
• første fase har til formål at skabe en fælles vision og retning blandt de nordjyske aktører, og forventes afsluttet i første kvartal 2020
• anden fase har til formål at omsætte visionen til en strategisk energiplan, som forventes færdiggjort ved udgangen af 2020, hvorefter den
sendes til godkendelse i de 11 byråd, Regionsrådet i første kvartal 2021.
• tredje fase igangsættes, når planen er godkendt i byrådene og regionsrådet, og har til formål at implementere den strategiske energiplan i
kommunale planer og hos aktører i form af planer, projekter og indsatser.

I første fase, som er afviklet 2019, har fokus derfor været på at bringe relevante parter sammen for at bidrage til retningen for den fælles
indsats, samt at skabe interesse om udarbejdelse af en fælles strategisk energiplan. Involveringen af de relevante parter er blandt andet sket
gennem:
• Nedsættelse af Strategiske Energiråd for Nordjylland (SEN), som består af ledende repræsentanter fra nordjyske organisationer indenfor
kategorierne; Producenter, Forbrugere og overskudsvarme, Transport, Viden og teknologi, Leverandører, Rådgivere samt Erhvervsnetværk.
SEN har afholdt to møder i 2019, hvor de har bidraget til at udpege udfordringer, barrierer og muligheder i den nordjyske omstilling til
vedvarende energi, og mødtes den 20. september 2019 med BRN’s Bestyrelse for at drøfte SEN’s budskaber og anbefalinger.
• Afholdelse af to regionale workshops den 12. november i Aabybro og den 19. november i Aars. På de to workshop deltog i alt 140
repræsentanter fra byråd, regionsrådet, erhverv, interesseorganisationer, forsyning, borgergrupper, videninstitutioner m.fl. Deltagerne
bidrog med input til udformningen af visionen for SEP NORD, og en diskussion af, hvad kommunerne hver især kan byde ind med for at
sætte skub i omstillingen til vedvarende energi.
• Afholdelse af regional workshops for 71 kommunale og regionale medarbejdere med relation til energiområdet, for derigennem at styrke
samarbejdet og udveksling af viden på tværs af kommunegrænserne.
• Løbende dialog med de nordjyske landboforeninger, herunder møde med bestyrelsesmedlemmer fra AgriNord, LandboThy og LandboNord
og planlagt seminar i januar for Landboforeningerne med deltagelse af landmænd og personer med teknisk erfaring indenfor området.
I tillæg til at den brede involvering har bidraget til kendskab og engagement for SEP NORD, er der løbende blevet indsamlet input til
udarbejdelse af den fælles strategiske energiplan. De foreløbige input samles og præsenteres på en Visionskonference for SEP NORD den 5.
marts 2020, hvor alle regions- og byrådspolitikere i Nordjylland inviteres til at drøfte den fælles vision for den nordjyske omstilling til
vedvarende energi, samt nogle generelle principper for det kommende planlægningsarbejde på tværs af kommunegrænser. I udarbejdelsen af
den fælles vision for Nordjylland omstilling til vedvarende energi, tages der udgangspunkt i de nationale målsætninger for området, herunder:
• At Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, så Danmark i 2050 producerer vedvarende energi nok til at dække det samlede
danske energiforbrug, jævnfør energiaftalen fra 2018.
• at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med en 70 pct. inden 2030 , og sikre klimaneutralitet i senest 2050, som det fremgår
af aftale om klimalov, der blev indgået den 6. december 2019. I den kommende klimahandlingsplan i 2020 vil der desuden indgå sektorstrategier, herunder for energiområdet.

Som videngrundlag for drøftelsen af vision og målsætninger for SEP NORD tages der udgangspunkt i den kortlægning af de nordjyske
energisystem, som kommunerne og region sammen udarbejdede mellem 2014 og 2017, og de scenarier der i den forbindelse blev opstillet
for, hvordan Nordjylland kan blive selvforsynende med vedvarende energi inden 2050. I bilag 5A er nogle væsentligste elementer fra
videngrundlaget samlet. Vedhæftet i bilag 5B er invitationen og programmet for visionskonferencen, samt en beskrivelse af, hvordan
konferencen forventes at blive afviklet. Invitationen til konferencen er sendt ud til by- og regionsrådsmedlemmer gennem de
fagmedarbejdere fra kommunerne og regionen, som deltager i arbejdet med SEP NORD. Sekretariatsledelsen opfordrer til, at der især bør
være fokus på at engagere udvalgsformændene for de relevante fagudvalg i kommunerne, herunder teknik- og miljøudvalget.
Det er væsentligt at sikre en god afvikling af konferencen, herunder at by-og regionsrådspolitikerne føler sig involveret, og at de deltagende
borgmestre og regionsrådsformanden er klædt godt på. Direktionen opfordres derfor til at bidrage med eventuelle forslag eller
opmærksomhedspunkter til at sikre en succesfuld afvikling af konferencen, og bedes i øvrigt om at fremme deltagelse fra egen organisation.
På baggrund af drøftelserne på visionskonferencen den 5. marts formuleres et politisk aftaledokument, som rummer en sammenfatter vision
for SEP NORD. Aftaledokumentet sendes til behandling i BRN; først på mødet i Direktionen den 13. marts 2020, og derefter på mødet i
Bestyrelsen den 27. marts 2020 med henblik på godkendelse. Det godkendte aftaledokument danner rammen for SEP NORD’s anden fase,
herunder drøftelserne af den strategiske energiplan i de 11 byråd og regionsrådet. Ved behandlingen i Sekretariatsledelsen blev der opfordret
til, at visionen og målsætningerne for SEP NORD med fordel også kan sendes til politisk godkendelse i by- og regionsråd, inden påbegyndelse
af SEP NORD’s anden fase, så der sikres størst mulig politisk opbakning inden arbejdet fortsætter.
Igangsættelse og finansiering af SEP NORD’s anden fase
Det samlede overslag for udgifterne til af SEP NORD’s tre faser er 4.290.000 kr., hvoraf kommunerne ved igangsættelse af SEP NORD
forpligtede sig til at anvende medarbejdertimer svarende til 1.485.000 kr. og bidrage med et kontant tilskud svarende til 660.000 kr. for hele
perioden. Af restbeløbet på 2.145.000 kr. har Regionen i 2019 bevilliget 400.000 kr. til SEP NORD fra deres klimapulje til SEP NORD’s første
fase, mens der fortsat mangler finansiering til anden fase svarende til ca. 800.000 kr. og tredje fase svarende til ca. 860.000 kr. Der udarbejdes
på den baggrund en projektbeskrivelse med henblik på at opnå medfinansiering fra BRN. Projektbeskrivelsen og et samlet budget forventes
at lægge klar til behandling næste møderække i BRN fra februar-marts.

Referat
Morten Lemvigh, repræsentant fra styregruppen for SEP NORD, indledte punktet med en kort præsentation af overvejelserne bag
visionskonferencen, hvor BRN’s Direktion også er inviteret til at deltage.
Direktionen indstiller, at det kommende politiske aftalepapir fremsendes til behandling og godkendelse i byrådene og regionsrådet for at
sikre en god forankring af SEP NORD’s vision og målsætninger.
Direktionen tog i øvrigt orienteringen om det foreløbige oplæg til SEP NORD’s anden fase til efterretning, herunder at der forventes at blive
fremsendt ansøgning om medfinansiering fra BRN.

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• tager økonomistatus til efterretning, herunder overblik over mulige disponeringer
• tager status vedrørende kommunernes resterende fleksible midler ved udgangen af 2019, anvendelse heraf og tilbagebetalingen til
efterretning
Sagsfremstilling
Økonomistatus
Som fast punkt på møderne i Sekretariatsledelsen gives der en status på BRN’s økonomi, blandt andet som beslutningsgrundlag for
eventuelle bevillinger, der skal drøftes på mødet. Økonomioversigten, som er vedhæftet i bilag 6A, indeholder:
• en oversigt over budget samt anvendelse af BRN’s fælles midler i perioden 2018-2021, herunder frie midler.
• en detaljeret oversigt over kommunernes anvendelse af fleksible midler i 2018-2019, herunder frie midler.
• en detaljeret oversigt over anvendelse af sekretariatsmidlerne i 2017-2019, herunder frie midler.
Nedenfor opstilles et overblik over de aktuelt frie midler, samt et overslag med mulige disponeringer:
Beløb i hele kroner
Interessevaretagelsesmidler
Fælles projektmidler (FÆM)
Sundhedsmidler (SM)
Fleksible midler (FLM)
Midler i alt
Mulige disponeringer (akkumuleret):
?????
Kommende møder (akkumuleret):
Turismemarkedsføring – Kommunalt bidrag (FLM)
Mulige disponeringer i alt

2018
2.711.443 kr.
2.233.334 kr.
2.304.533 kr.
7.249.310 kr.

-

2019
1.014.213 kr.
893.670 kr.
1.489.785 kr.
3.397.668 kr.

0 kr.

0 kr.

2020
1.179.510 kr.
2.285.433 kr.
3.464.943 kr.

2021
2.359.020 kr.
3.926.653 kr.
6.285.673 kr.

800.000 kr.
800.000 kr.

800.000 -2.600.000
800.000 -2.600.000

Opmærksomhedspunkter:
Sundhedsmidlerne, som er øremærket aktiviteter med et sundhedsmæssigt sigte, og de fleksible midler, som disponeres af den enkelte
kommune, udgår fra ultimo 2019. Fra 2020 er der jf. bestyrelsens beslutning 8. februar 2019 afsat særskilte midler til interessevaretagelse.
Det samlede BRN-budget 2020 og aktuelle disponeringer fremgår af oversigten i Handlingsplan 2020 jf. dagsordenens punkt 2 (bilag 2A).
I overensstemmelse med tidligere beslutning tilbageføres uforbrugte sundhedsmidler til regionen. Der er i 2019 tilbageført 1,8 mio. kr., og
afhængigt af den endelige bevilling fra DEB og BRN til LSI for 2020 vil et yderligere beløb eventuelt kunne tilbageføres.
Jf. dagsordenens punkt 3 skal der generelt tages stilling til grundlaget for BRN-bevillingerne til de enkelte klynger. Afhængigt af resultatet af
den endelige stillingtagen vil dette have en økonomisk effekt på disponeringen af budget 2020 – og tilsvarende senere for budget 2021, og vil
kunne frigive fælles midler til andre prioriteringer, herunder f.eks. medfinansiering af kommende Vækst via Viden 2.0 fra 1.juli 2020 til 2023.
Mht. midlerne øremærket turisme har bestyrelsen besluttet, at de 4 kr. per indbygger fastholdes i BRN som fortsat fælles medfinansiering af
Fælles Vækst, hvorved der ikke foretages ændringer i kontingentstrukturen for 2020. Fastholdelse af midlerne i BRN medvirker derved til at
sikre synlighed og fælles opbakning i aftaleperioden 2020-21, og muliggør fremtidige nye prioriteringer og disponeringer i BRN-bestyrelsen.
Som opmærksomhedspunkt bemærkes det, at kommunerne, i tillæg til den medfinansiering der udbetales i BRN har forpligtet sig til
individuelle yderligere kommunale bidrag til Fælles Vækst i 2020-21 jf. bilag 6B. Effektuering af beslutningen afhænger af det samlede
omfang af Fælles Vækst i 2020 og 2021.
I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019 opgøres forbrug/mindreforbrug af de fleksible midler for de enkelte kommuner. Status for
den enkelte kommune fremgår af bilag 6C, og restbeløb afregnes i forbindelse med godkendelsen af regnskabet – med mindre kommunerne
tilkendegiver andet. Bilaget viser de faktuelle regnskabsmæssige udgifter. Kommunerne har i perioden frem til 2019 disponeret midler til
initiativer også for 2020 og 2021. Disse disponeringer skal finansieres af de resterende fleksible midler, frigørelse af 3 kr. pr. indbygger i de
kommunale budgetter som følge af NDEU-kontingentet fra 2020 finansieres via BRN eller via kommunale budgetposter i øvrigt. Derudover
har kommunerne selvstændigt i 2019 skulle tage stilling til eventuel medfinansiering til initiativet Det cirkulære Nordjylland.

Referat
Taget til efterretning.
Sekretariatet har efter mødet sendt en oversigt til direktionen med orientering om den enkelte kommunes resterende fleksible midler ved
udgangen af 2019. Kommunerne skal være opmærksomme på de enkelte kommuners tidligere tilsagn om medfinansiering i 2020 og 2021
samt eventuelle beslutninger om fortsat individuelt at ville medfinansiere 75.000 kr. til Det cirkulære Nordjylland. Udover opgørelsen af de
fleksible restmidler er der i kommunerne frigjort 3 kr. pr. indbygger til NDEU-kontingent, da dette finansieres kollektivt via BRN fra 2020.

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• tager orienteringerne til efterretning
Sagsfremstilling
Fælles studietur i Nordjylland for Folketingets Erhvervsudvalg og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget
Som opfølgning på mødet den 21. juni 2019 mellem Bestyrelsen og de nordjyske MF’ere, er der taget initiativ til at invitere relevante
folketingsudvalg på studietur for at præsentere nordjyske initiativer og styrkepositioner ift. bæredygtig vækst og grøn omstilling, herunder
Nordjylland som Grønt testområde og storskalaprojekter.
Den 3. februar 2020 kommer repræsentanter fra Folketingets Erhvervsudvalg samt for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget på studietur.
Studieturen arrangeres i samarbejde med bl.a. Aalborg Kommune, House of Energy, Aalborg Havn, Aalborg Forsyning og AAU. Trods oplæg
om en studietur fordelt over hele Nordjylland, har udvalgene selv efterspurgt, at mødeaktiviteten fysisk koncentreres om Aalborg-området
og AAU. I stedet forberedes en præsentationsvideo med et bredt nordjysk perspektiv og referencer, for at fremvise nordjyske styrker indenfor
grøn omstilling. BRN Bestyrelse er inviteret til at deltage ved studieturens afslutning.
Fælles nordjysk deltagelse på Folkemødet 2020:
Folkemødet 2020 afholdes den torsdag den 11.juni – lørdag den 13./søndag den 14. juni 2020. Bestyrelsen bakkede på mødet den 22.
november 2019 op om, at BRN deltager i planlægning af fælles nordjyske aktiviteter på Folkemødet 2020, og at aktiviteterne med fordel kan
tage afsæt i nogle af de mærkesager og indsatser der indgår i BRN’s handlingsplan for 2020, herunder bæredygtig vækst, multifunktionel
jordfordeling og Nordjylland som grønt testområde. Der er imidlertid behov for at kvalificere grundlaget for BRN´s medvirken og deltagelse i
en fælles nordjysk event på Folkemødet.
Der afholdes den 21. januar 2020 en fælles workshop med deltagelse fra AAU, UCN, Aalborg Kommune og BRN om temaer og events på
Folkemødet inden for rammerne af arbejdstitlen: ”Skibet er ladet med handling!”. Sekretariatet giver en orientering om de foreløbige planer
og rammer.

Politiske forhandlinger om en ny infrastrukturaftale – status
BRN arbejder løbende med interessevaretagelse for at de fælles prioriterede nordjyske infrastrukturinvesteringer er højt på den
landspolitiske dagsorden og indgår i kommende statslige infrastrukturinvesteringsplaner. Før folketingsvalget fremlagde såvel daværende
regering som den socialdemokratisk opposition oplæg til infrastrukturinvesteringer/-aftaler. I forlængelse af valget og den nye regering har
det været forventet, at forhandlinger om en kommende infrastrukturplan ville blive indledt i folketinget i foråret 2020. De seneste
tilkendegivelser fra regeringen indebærer imidlertid, at oplæg til og forhandlinger om en samlet infrastrukturaftale ikke forventes at indgå i
regeringens prioriteter for første halvår af 2020, og at det er uafklaret, hvornår drøftelserne vil blive igangsat. Der gives på mødet en
orientering om en række bilaterale interessevaretagende tiltag.
Fælles nordjyske høringssvar til nationale strategi – oplistning af væsentlige kommentarer – forventning til indarbejdelse heraf
I et samarbejde mellem BRN, KKR og Erhvervshus Nordjylland blev der i november 2019 indsendt et samlet nordjysk høringssvar til
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses udkast til ”Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023”. Høringssvaret indeholdt blandt andet:
• En opfordring til at tydeliggøre de nationale statslige aktørers (f.eks. Vækstfonden, Udenrigsministeriet og Innovationsfonden)
forpligtelser til at tage ejerskab til de regionale udfordringer og samordne deres indsats med de regionale og lokale aktører
• En opfordring til at udmøntningsplanen for strategien skal tage udgangspunkt i de lokale og regionale behov i Nordjylland og de øvrige
regioner ud fra en erkendelse af, at der er regionale forskelle.
• En opfordring til at tilgodese efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft via initiativer med fokus på virksomhedernes barrierer for
ansættelse af højtuddannede kombineret med øget fokus på motivering af ledige højtuddannede til at søge beskæftigelse i SMV.
• En anbefaling om, at udpegningen af klyngerne og deres forankring kobles med de prioriterede styrkepositioner i de regionale kapitler,
den geografiske erhvervsmæssige tyngde og i videns- og uddannelsesmiljøer.
• En anbefaling om, at strategien vedrørende turismemarkedsføring fuldt ud følger det formulerede bidrag fra Det Nationale Turismeforum,
således at der også vil være mulighed for at støtte indenlandsk markedsføring.
• En opfordring til at Jyllandskorridor-samarbejdet indarbejdes i beskrivelserne på lige fod med Femern Bælt Forbindelsen, Greater
Copenhagen m.f med udgangspunkt i intentionerne om vækst og balance i hele Danmark.
DEB behandler endeligt strategien den 21. januar 2020, og på direktionsmødet gives en orientering om status.

Referat
Med hensyn til BRN´s deltagelse i et fælles nordjysk event på Folkemødet i juni 2020 indstiller direktionen en økonomisk ramme på op til
150.000 kr. til bestyrelsens godkendelse. Beløbet kan finansieres af den afsatte ramme til interessevaretagelse i 2020 på 1,2 mio. kr.

De øvrige orienteringer blev taget til efterretning.

Sekretariatet indstiller, at Direktionen
• Drøfter oplæg til styrkelse af kommunikationsaktiviteterne og fokus
Sagsfremstilling
Bestyrelsen drøftede kommunikationsindsatsen på deres seneste møde den 22. november 2019. Bestyrelsen efterspørger en skærpet indsats
både internt for at fremme kendskabet i regions- og byrådene, og eksternt til forskellige interessenter gennem regionale, nationale og sociale
medier. Derudover opfordrede de til, at der løbende formidles cases og gode eksempler fra initiativer støttet af BRN, og de indsatser som
drives af BRN. Bestyrelsen påtager sig et medansvar for at begge dele opnås ved at bidrage til videreformidling til politikere og interessenter
– også på de sociale medier, herunder særligt Twitter.
Bestyrelsens ønsker skal ses i tråd med beslutningen om ønsket positionering, nemlig at BRN skal kendetegnes som følgende:
• En vidensbank og et talerør for nordjyske dagsordener og styrkepositioner både nationalt og internationalt
• En handlekraftig og initiativrig organisation
• En moderne organisation, der kommunikerer letforståeligt og primært på digitale platforme
Kommunikationsindsatsen er godt på vej, og der er oprustet i forhold til sociale medier, presse og nyhedsbrev. Næste skridt er en større
involvering af bestyrelsen på Twitter og i konkrete pressehistorier. Der arbejdes på en konkret plan herfor, og sekretariatet ønsker
direktionens input og perspektiver i den forbindelse.

Det er målet, at BRN i højere grad skal indtage nogle såkaldte kommunikative rum, hvor vi i særligt høj grad forsøger at indtage en stærk
position som talerør og vidensbank for og i Nordjylland. I 2020 vil følgende temaer være særligt i fokus i den kommunikative indsats:
• Bæredygtig vækst
o Klimalov, grønt testcenter, multifunktionel jordfordeling, SEP Nord
• Højtuddannet arbejdskraft
o Vækst via Viden 2.0 og Det kompetente Nordjylland
• Infrastruktur:
o 3. Limfjordsforbindelse.
Årshjul for kommunikation
I 2020 vil kommunikationsindsatsen i endnu højere grad end tidligere skulle understøtte handlingssporene i handlingsplanen og styrke
arbejdet med disse både internt og eksternt.

Udvalgte kommunikationsaktiviteter i 2020:
• Årsrapport
• Nyhedsbreve – 1 pr. kvartal (følgende mærkesager forventes af blive tematiseret i de kommende to: Infrastruktur + turisme)
• Folkemødet 2020 – fælles Nordjysk deltagelse
• Dialogmøde med MF’er i september 2020
• SEP Nord handlingsplan

Referat
Med udgangspunkt i sagsbeskrivelsen blev der givet en orientering om drøftelserne på seneste bestyrelsesmøde og mulighederne for at
styrke en eksterne kommunikation. På baggrund heraf foreslog medlemmer af direktionen bl.a.:
• at BRN arbejder mere aktivt med at formidle historier og cases til nordjyske nyhedsmedier, for derigennem at formidle BRN’s dagsordener
og resultater.
• at BRN øger tilstedeværelsen på de sociale medier, og formidler gode cases fra støttede indsatser.
• at BRN understøtter politikernes tilstedeværelse på sociale medier, herunder Twitter. Det vurderes at der ligger en kollektiv opgave i
samarbejde med kommunerne og regionen om at øge tilstedeværelsen på twitter for nordjysk politik.
• at de to øvrige nordjyske hovedprioriteter for infrastruktur, A26/rute 34 og jernbanenettet, tilføjes som temaer for den kommunikative
indsats særligt vil fokusere på i 2020.

Sekretariatet indstiller, at direktionen
• tager stilling til den videre proces vedrørende de fremsendte emner
Sagsfremstilling:
Kort status på videreførelse af Fælles Vækst
I forhold til den godkendte procesplan jf. bestyrelsesmødet den 22. november 2019 er status følgende:
• Erhvervsstyrelsen har meddelt dispensation således, at VNJ i 1. kvartal 2020 fortsat er operatør, og at opgaven fra 1. april 2020 indgår i
Destination Nordvestkysten (DNVK)
• Det er meddelt personalet i VNJ at de virksomhedsoverdrages til DNVK pr. 1. april 2020, og de procesmæssige rammer for den kommende
nedlukning af fonden VNJ er drøftet med VNJ, revisor og advokat
• DNVK har ansat destinationsdirektør.
• Den aktuelle økonomiske ramme for fælles markedsføring for 2020 fremgår af bilag 6B, idet der gøres opmærksom på:
o at hele bevillingen fra DEB på 7,6 mio. kr. ikke kan udnyttes i 2020, og at restbevilling (1,5-2 mio. kr.) kan overføres til 2021
o at der fortsat mangler endelig bekræftelse på enkelte aftaler om privat medfinansiering for 2020
o at den endelige opgørelse af privat medfinansiering har konsekvenser for realisering af DEB-bevillingen, og kan få betydning for den
yderligere kommunale/visitorganisationernes bidrag jf. bilag 6B.
• De formelle samarbejdsaftaler mellem den nye operatør DNVK og de øvrige nordjyske destinationsselskaber/visitorganisationer
udarbejdes, når det endelige budgetgrundlag er på plads (februar 2020). Tilsvarende etableres en samarbejdsgruppe med deltagelse af
repræsentanter for projektpartnerne.

Der gives på mødet en orientering om ovenstående.
Overvejelser om eventuelt regionalt samarbejde på klimaområdet/-klimahandlingsplaner
Regional udvikling har fremsendt nedenstående med henblik på afklaring af fælles interesse for samarbejde om klimahandlingsplaner:
De frem regioner er i dialog med Realdania om eventuelt at udvide det aktuelle projekt ”DK 2020” til alle danske kommuner, med involvering

af de enkelte regioner i en faciliterende rolle. Det aktuelle DK2020-projekt omfatter et samarbejde mellem 20 danske kommuner (heriblandt
Jammerbugt og Frederikshavn) og Concito, som er en national tænketank indenfor klima og bæredygtighed. Samarbejdet går ud på, at
Concito støtter den enkelte kommune i udarbejdelse af en klimahandlingsplan for hele kommunen. Projektet er igangsat i 2019 og løber hele
2020. Realdania betaler for Concitos ydelser og de deltagende kommuner lægger de nødvendige timer i projektet.
Ideen er nu, at regionerne skal supplere Concito, således at ambitionen om at udarbejde en klimahandlingsplan kan udstrækkes til alle de
kommuner, der ønsker at deltage. Helst alle resterende 77 kommuner (København har én allerede), men det er ikke en betingelse for
projektet, at alle kommuner deltager. Realdania vil i alt medfinansiere med 10 mio. kr., forudsat at regionerne kommer med i alt 15 mio. kr. i
form af både timer og kontanter. Deltagende kommuner skal, som det gælder i DK2020, lægge timeresurser ind i projektet, men ikke afholde
udgifter derudover. Projektet skal løbe i 2. halvår 2020 - ultimo 2022.
Concito skal fortsætte arbejdet med de 20 kommuner og samtidig med det nye, supplerende projekt, fungere som vejleder for regionerne i,
hvordan man bistår kommunerne med udarbejdelse af en klimahandlingsplan, herunder anvendelse af et obligatorisk værktøj, Climate Action
Project (CAP), samt generelt bistå med analyser og opsamling af viden på dette forholdsvis nye område (hvordan man laver
klimaregnskaber/budgetter og beregning af baseline for CO2-reduktion etc.). Derudover kan det være relevant, at regionerne udarbejder en
regional klimastrategi/handlingsplan, eksempelvis knyttet op på den regional udviklingsstrategi, men det er ikke del af Realdania-projektet.
Vi er i Nordjylland et skridt foran, idet vi allerede har SEP Nord, som dækker en væsentligt del af de nødvendige indsatser i en klimahandlingsplan, nemlig energiforsyning og transport, og vi har aktuelle erfaringer fra Jammerbugt og Frederikshavn via deres deltagelse i DK2020.
Alle regioner har umiddelbart erklæret sig positive overfor projektet og Realdania vil, såfremt aftale indgås, annoncere projektet overfor
samtlige danske kommuner primo april. Formelt skal regionerne aflevere en fælles ansøgning til Realdania medio februar.

Med henblik på den fortsatte dialog med Realdania vil det være værdifuldt med en tilkendegivelse fra BRN om, at man er er positivt indstillet
overfor at indgå i dette samarbejde.

Referat
Kort status på Fælles Vækst
Medlemmerne af direktionen aftaler, at de hver især har til opgave at sikre den samlede medfinansiering for 2020 i deres kommune – både
den yderligere kommunale medfinansiering, og bidraget fra visitorganisationerne. Sekretariatet har efter mødet fremsendt oversigterne
med fordelingen af den yderligere kommunale medfinansiering på 800.000 kr. (jf. tidligere beslutning) samt oversigten over fordelingen af
medfinansieringen for 2020 fra visitorganisationerne på 2.250.000 kr.
Overvejelser om regionalt samarbejde om klimahandlingsplaner
Direktionen vurderer, at der er oplagt at indgå i projektet, som kan kobles kan kobles sammen med eksisterende prioriterer såsom SEP NORD
og multifunktionel jordfordeling. Direktionen indstiller til Bestyrelse, at de nordjyske kommuner indgår i Regionens ansøgning til Realdania
om klimahandlingsplaner.
Direktionen efterspørger i øvrigt, at der udarbejdes en kortlægning af, hvilke fælles nordjyske indsatser der arbejder med grøn omstilling og
klima. Formålet med kortlægningen er at sikre, at de forskellige indsatser så vidt muligt koordineres, for derigennem også at minimere
overlap.

