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1. Godkendelse af dagsordenen
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:
•
Godkender dagsordenen.
Referat
Dagsorden godkendt.
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2. BRN fremover
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
•
drøfter oplægget omkring BRN´s fremadrettede indsats og samarbejdsmodel – og bidrager med inputs hertil
•
drøfter oplægget omkring samspil med interessenter og samarbejdspartnere – og bidrager med inputs hertil
•
drøfter forslagene til fremtidig kontingent – og bidrager med inputs hertil
Sagsfremstilling
På mødet i BRN’s bestyrelse den 23. november 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et samlet oplæg, der giver et
nærmere bud på BRN’s fremtidige rolle i arbejdet med at fremme vækst og udvikling i Nordjylland. Det aktuelle oplæg (udkast)
er vedhæftet denne sagsbeskrivelse i bilag 2A. Oplægget tager bl.a. udgangspunkt i de hidtidige drøftelser i BRN-regi og i det
tidligere oplæg; ”Det fremtidige nordjyske samarbejde om erhvervsfremme”, som beskriver det fremadrettede samarbejde
indenfor nordjysk erhvervsfremme og -service og det bredere samarbejde om at understøtte forudsætningerne for vækst,
udvikling og jobskabelse i Nordjylland.
Konklusionerne fra Bestyrelsens drøftelse den 23. november 2018 blev opsamlet i nedenstående punkter:
1)
At der er fuld opbakning til behovet for et nordjysk samarbejde i regi af BRN
2) At BRN i endnu højere grad skal fokusere på de interessevaretagende og dagsordensættende opgaver
3)
At samspillet med erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner m.fl. skal gentænkes, herunder at der afklares
fordele og ulemper ved forskellige organiseringer (Advisory Board, årligt topmøde eller lignende)
4) At BRN hurtigst muligt (gerne i 1. kvartal 2019) skal tage stilling til eventuel medfinansiering af klynger og af
NordDanmarks EU-kontor for 2020 og frem
5) At Direktionen med udgangspunkt i ovenstående og i signalerne fra mødet skal udarbejde et målrettet oplæg til det
kommende bestyrelsesmøde den 8. februar 2019, samt
6) At der skal udarbejdes forslag til kontingent for 2020 ud fra signalerne om at fokusere mere på interessevaretagelse og
mindre på at yde tilskud til og finansiere forskellige initiativer, herunder klynger.
De samlede signaler kan ses i referatet fra bestyrelsesmødet under pkt. 2, s. 7-8.
5

2. BRN fremover
Jf. opsamlingens pkt. 5 og 6 blev det besluttet, at Direktionen får til opgave forud for bestyrelsesmødet den 8. februar 2019 at
udarbejde et tilpasset oplæg om BRN´s fremadrettede fokus, større involvering af øvrige aktører i samarbejdet om nordjysk
udvikling og vækst samt foreligge forslag til kontingent/budget for 2020 og fremadrettet.
Den 30. november 2018 blev der derfor afviklet møde i den administrative tovholdergruppe, som har sat retningen for arbejdet og
indholdet oplægget. BRN-sekretariatet har på baggrund heraf udarbejdet det udkast til oplæg der fremgår af bilag 2A. Oplægget
tager afsæt i det ændrede landskab med ny erhvervsfremmelovgivning og den ønskede fokusering på BRN´s dagsordensættende
og interessevaretagende rolle - og dermed samtidig en mindre fremtrædende rolle i at være medfinansierende i en række
initiativer. Notatet kan kvalificeres i den videre drøftelse i Sekretariatsledelsen og Direktionen frem til den politiske behandling i
Bestyrelsen den 8. februar 2018.
Temaer til drøftelse:
1)
Beskrivelsen af BRN´s kernefortælling, indsatsområder, samarbejdsmodel og eksempler på initiativer
Imødekommer udkastet forventningerne om et overskuelig notat, der tydeliggør hvilken rolle, BRN har, samt hvilke opgaver,
BRN løser?
2) Involvering af interessenter og samarbejdspartnere
Hvilke bidrag har I til beskrivelse af modellerne, herunder fordele og ulemper?
3)
Økonomi og fremtidig kontingent
Hvilke(t) forslag til kontingent skal der arbejdes videre med?
4) Afklaring af økonomisk fundament for NDEU og klyngerne efter 2019
Drøftelse af muligheder?
Frem mod den politiske behandling i Bestyrelsen den 8. februar 2019 er det hensigten, at der foreligger et afklaret og afbalanceret
oplæg vedr. BRN´s fremadrettede rolle, samt at der foreligger oplæg til valg af modeller for involvering og samspil med andre
interessenter samt for det fremadrettede kontingent/økonomiske bidrag fra kommunerne og Regionen.
Mht. økonomi og kontingent er det tidligere aftalt, at 2019 skal opfattes som et overgangsår, hvor BRN´s arbejdsgrundlag skal
tilpasses den nye arbejdsdeling på erhvervsområdet samt i øvrigt justeres på grundlag af signalerne fra Bestyrelsen. Dermed er
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2. BRN fremover
2019 som udgangspunkt også et overgangsår med hensyn til budgetanvendelse. Det kan imidlertid være relevant at tage stilling til
at forlænge overgangsfasen, så den omfatter såvel 2019 som 2020.
Dette skal ses i lyset af, at Erhvervsstyrelsen formentlig ikke allerede i 2019, men først i løbet af 2020 (og med virkning fra 2021), har
tilendebragt den forventede afklaring og konsolidering af klyngernes organisering. Grundlaget for den ønskede afklaring i 1. kvartal
2019, jf. seneste bestyrelsesmøde, forventes dermed ikke at være tilstede. Realistisk set er det et mere sandsynligt scenarie, at
Erhvervsstyrelsen for året 2020 vil videreføre og honorere indstillingerne fra det hidtidige Vækstforum om understøttelse af også de
nordjyske klyngeorganisationer. Dette vil imidlertid forudsætte, at den medfinansiering, BRN har stillet i udsigt for 2020, også
fortsat honoreres. I det omfang BRN og kommunerne fortsat ønsker de regionale klynger, skal der således også i 2020 være
tilstrækkelige midler i BRN (alternativt fra støttende kommuner) til medfinansiering.

Det er således et selvstændigt beslutningstema, at der, i forbindelse med den fremadrettede BRN-økonomi, skal tages stilling til,
om overgangsfasen skal omfatte såvel 2019 som 2020? Hvis Nordjylland vil arbejde på at forpligtige Erhvervsstyrelsen til at
honorere anbefalingerne fra Vækstforum for 2020, så forudsætter det nordjysk medfinansiering på niveau med 2019.
Som opfølgning på bestyrelsesmødet den 23. november 2018 fremlægges der i det udarbejdede oplæg en række modeller for den
fremtidige kontingentstruktur og dermed også de samlede indtægter – med virkning fra 2020 eller 2021 jf. ovenfor. Det vil være
muligt at kombinere flere af de foreslåede modeller, idet der dog skal sikres et vist minimumsbidrag for at realisere et forpligtende
samarbejde baseret på en fælles musketered. Modellerne beskrives yderligere i bilaget, herunder hvilke konsekvenser det har for
Bestyrelsens råderum.
1)
2)
3)
4)
5)

Fastholdelse af nuværende bidrag fra kommunerne og Regionen
Kommunernes årlige bidrag på 5 kr. pr. indbygger til egen disponering gøres valgfrit
Kommunernes og Regionens bidrag på 5 kr. pr. indbygger kan omprioriteres
Kommunernes bidrag på 4 kr. pr. indbygger til fælles turismeindsats kan justeres
Styrkelse af fælles analyse- og interessevaretagelseskapacitet m.v. – fra 1 kr. til 2 kr. fra kommunerne og Regionen

Når bestyrelsen har taget stilling til BRN´s rolle og indsatser, involvering af øvrige samt økonomisk ramme udarbejdes der
efterfølgende samlet oplæg til strategi.
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2. BRN fremover
Referat
Beskrivelsen af BRN´s kernefortælling, indsatsområder, samarbejdsmodel og eksempler på initiativer
Der var i Sekretariatsledelsen opbakning til form og indhold i de indledende afsnit af notatet, som vurderes at være både
præcise og overskuelige. Det vurderes at være hensigtsmæssigt, at der løbende eksemplificeres gennem notatet.
Sekretariatsledelsen drøftede desuden relevansen af de fem indsatsområder i BRN og kom frem til, at de fortsat udgør en
meningsfuld ramme for arbejdet. Enkelte bemærkede dog, at internationalt samarbejde muligvis i højere grad udgør et
tværgående arbejdsprincip, som det dog er vigtigt kontinuerligt at have fokus på. Der var desforuden følgende
kommentarer:
•
Der var enighed om, at de nævnte fælles dagsordener med fordel kan fungere som målsætninger for hvert af
indsatsområderne.
•
Der opfordres til at tydeliggøre, hvordan midlerne i BRN i højere grad tænkes benyttet fremadrettet.
•
Der var opbakning til at arbejde mod at sikre en stærkere koordinering med NDEU - eksempelvis gennem årshjul og
besøg på bestyrelsesmøde
Involvering af interessenter og samarbejdspartnere
Sekretariatsledelsen bemærkede, at der særligt for model 2 og 3 er behov for at blive skarpere på formål og indhold på de
foreslåede møder. Det blev endvidere fremhævet, at eftersom Erhvervshus Nordjylland har en vigtigt rolle i det fremtidige
set-up vil det give god mening, at der skabes rum for koordinering af relevante dagsordener mellem BRN og
Erhvervshuset. På den baggrund indstiller Sekretariatsledelsen til Direktionen, at der arbejdes videre med følgende
modeller:
•
Årligt fællesmøde mellem bestyrelserne for BRN og Erhvervshus Nordjylland mhp. gensidig sparring og koordinering.
Dette kan være et alternativ til etablering af et supplerende Advisory Board. Det afklares via Direktionen og Bestyrelsen,
om en sådan model tilgodeser ønskerne om et tættere samspil med erhvervs- og uddannelsesrepræsentanter.
•
Afholdelse af dialogmøde hvert andet år - som en del af processen i forbindelse med indspil til den nationale strategi for
decentral erhvervsfremme (præcisering til model 3). Det præcise afholdelsesinterval fastsættes af den endelige
udmelding vedr. proces for indspil til strategien. Mødet skal give mulighed for at drøfte udfordringer, muligheder og
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2. BRN fremover
Referat (fortsat)
aktuelle temaer, samt for at deltagerne kan give inputs til centraler emner, der bør indgå i strategien. Der påtænkes en bred
deltagerkreds, og det foreslås at BRN, KKR og EHN i fællesskab står bag arrangementet, der med fordel også kan udvikles
sammen med erhvervsorganisationer m.fl.
Økonomi og fremtidigt kontingent
Sekretariatsledelsen vurderede, at der foreløbigt er for mange ubekendte til at kunne komme med forslag til, hvilken
kontingentmodel der skal arbejdes videre med. Der var dog opbakning til, at 2020 også indgår som et overgangsår.
Afklaring af økonomisk fundament for NDEU og klyngerne efter 2019
Der var på mødet opbakning til et forslag om at få udarbejdet et kortfattet overblik med basisinformation om klyngerne,
der kan fungere som afsæt for drøftelse og beslutning i Direktion og Bestyrelse om støtte til klyngerne i
overgangsperioden. Overblikket kan eksempelvis indeholde informationer såsom medlemsantal, tilbud til virksomhederne,
resultater, økonomi og regional fordeling af aktiviteter/medlemmer. Lene Lykkegaard, Lise-Lotte Stisager og BRNSekretariatet arbejder videre hermed.
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3. Fællesmøde med Erhvervsstyrelsen
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
•
drøfter relevante problemstillinger, som bør drøftes på fællesmødet med Erhvervsstyrelsen den 21. januar 2019
Sagsfremstilling
Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, BRN og Erhvervshus Nordjylland har inviteret udvalgte nordjyske aktører til
et arrangement den 21. januar 2019 om fremtidens erhvervsfremme i Nordjylland. Arrangementet er bl.a. et resultat af dialog med
Erhvervsstyrelsen om, hvordan de mange uafklarede spørgsmål, som den nye forenkling af erhvervsfremmesystemet fortsat giver
anledning til, kan og bør adresseres. Erhvervsstyrelsen har tilrettelagt programmet efter en fælles model for tilsvarende møder i de
øvrige erhvervshus geografier.

For BRN har der som oplæg til mødet særligt været fokus på:
•
Hvor langt er vi med det nye setup? – overblik over de kommende processer
•
Den midlertidige strategi for 2019 – hvordan udmøntes midlerne? Ansøgningsprocesser 2019
•
Hvordan håndteres forlodsfordelingen af de regionale udviklingsmidler – hvor meget er der til rådighed? Hvordan disponeres
disse?
•
Proces for konsolidering af klyngerne nationalt – styrelsens forventninger og nordjyske muligheder?
•
Erhvervsstyrelsens forventede håndtering af de overleverede tilsagn fra Vækstforum Nordjylland, herunder anbefalinger?
•
Proces for konsolidering af de lokale turismeorganisationer – disponering af destinationsudviklingspuljerne?
•
Proces for den decentrale erhvervsfremmestrategi for 2020 og frem – ansøgningsprocesser 2020/udbud?
Arrangementet har dels til formål, at Erhvervsstyrelsen, repræsenteret ved Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse,
giver status på udmøntningen af det nye erhvervsfremmesystem og de fremadrettede processer, og dels at relevante nordjyske
aktører får mulighed for at stille nogle af de spørgsmål, som endnu ikke er blevet adresseret. Programmet for mødet er vedhæftet i
bilag 3A.
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3. Fællesmøde med Erhvervsstyrelsen
Referat
Sekretariatsledelsen bakkede op om de opridsede temaer til mødet med Erhvervsstyrelsen. Sekretariatet opfordres til
fortsat at arbejde målrettet på at sikre god tid i program og planlægning af dagen til afklaring af de nordjyske aktørers
spørgsmål. Det vurderes, at det vil bidrage positivt til den fremtidige dialog med Erhvervsstyrelsen, at der lyttes
opmærksomt til aktørernes problemstillinger.
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4. Interessevaretagelse
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
•
drøfter styrkelse af arbejdet med interessevaretagelse, herunder gennem kursus for nøglepersoner
•
tager status om opgradering af vejforbindelsen A26/Rute 34 til efterretning
•
tager status om etablering af Den 3. Limfjordforbindelse til efterretning, herunder at der søges frigivet 300.000 kr. af de
fælles projektmidler til videreførelse af interessevaretagelsen for 3. Limfjordsforbindelse
Sagsfremstilling
Styrkelse af arbejdet med interessevaretagelse
Bestyrelsen har et ønske om, at BRN fremadrettet i endnu højere grad skal fungere som en platform for fælles
interessevaretagelse på udvalgte nordjyske dagsordener og mærkesager. Mens tilrettelæggelse af den
interessevaretagende indsats afhænger meget af den enkelte sag, er der også værktøjer og processer, som er
gennemgående fra sag til sag.
Det vurderes derfor, at der med fordel kan arbejdes med et kompetenceløft af de nøglepersoner, som skal bidrage til den
interessevaretagende indsats i regi af BRN. Det handler blandt andet om at skabe en fælles forståelsesramme for,
hvordan man kan arbejde struktureret med interessevaretagelse, herunder at udvikle et fælles sprog-/begrebsapparat.
Det foreslås, at kurset tager udgangspunkt i nogle af de sager, som der aktuelt arbejdes med i regi af BRN, herunder:
•
Etablering af Den 3. Limfjordsforbindelse
•
Opgradering af A26/Rute 34
•
Nordjylland som test-site for 5G
•
Bedre vilkår for campingerhvervet
Datoen for afholdelse af kurset er endnu ikke fastlagt, men det forventes at være et heldagskursus i uge 9 eller 10. Som
opfølgning på kurset foreslås det, at den nye viden samles i et oplæg, som drøftes på det efterfølgende møde i
Sekretariatsledelsen den 15. marts 2019.
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4. Interessevaretagelse
Den 3. Limfjordsforbindelse
BRN’s bestyrelse har udpeget etableringen af Den 3. Limfjordforbindelse (3.LF) som en fælles nordjysk mærkesag. I den
forbindelse er der i regi af BRN udarbejdet et fælles nordjysk standpunktspapir, ”3. Limfjordsforbindelse - En sikker
investering”, hvor det understreges:
•
at 3.LF skal finansieres af Staten. Delvis finansiering gennem brugerbetaling afvises, så længe dette ikke er udtryk for
en generel politik for finansiering af infrastrukturprojekter i Danmark. Aalborg Alliancens bidrag ses som eneste
undtagelse.
•
at 3.LF skal prioriteres højt i en kommende masterplan for infrastrukturinvesteringer, og at der foreligger en fælles
ambition om, at 3.LF indgår i regeringsgrundlaget – uafhængigt af, hvem der danner regering efter et valg.
Standspunktspapiret skaber også et fælles vidensgrundlag ved at opsummere hovedargumenterne for etableringen af
3.LF:
•
Sårbarhed: De hyppige nedbrud skaber usikkerhed for fremkommeligheden
•
Kapacitet: I de to nuværende forbindelser er kapaciteten overskredet, og det hæmmer væksten og investeringslysten i
Nordjylland – og dermed samfundsøkonomien i hele Danmark
•
Samfundsøkonomisk effekt: Projektet har en høj samfundsøkonomisk forrentning og en af de højeste
tilbagebetalingsrater blandt danske infrastrukturprojekter
Den nordjyske enighed blev yderligere cementeret på et møde mellem repræsentanter for de nordjyske borgmestre,
regionsrådsformanden, nordjyske folketingsmedlemmer samt RIPU fredag den 30. november 2018. Efter mødet blev der
udsendt en fælles udmelding om:
•
At vi er enige om målet, etableringen af 3.LF via den i forvejen fastlagte vestlige linjeføring, og vil stå sammen om at
komme helt i mål.
•
At vi i fællesskab arbejder for at fremme, at anlægsloven senest skal være vedtaget i 2021.
•
At det er et statsligt infrastrukturelt projekt, og dermed vil den til enhver tid siddende regering sammen med
Folketinget beslutte sig for den rette løsning i forhold til finansiering.
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4. Interessevaretagelse
Samme dag, den 30. november 2018, blev finansloven for 2019 offentliggjort, hvori der blev afsat 2,5 mio. kr. til en
opdatering af VVM-redegørelsen for 3.LF – svarende til halvdelen af udgifterne. De øvrige 2,5 mio. kr. afholdes af Aalborg
Kommune. Beslutningen om at afsætte midler på finansloven kom bl.a. som følge af en koordineret indsats om at lægge
pres på beslutningstagerne på politisk og embedsmandsniveau.
I forbindelse med bestyrelsesmødet den 22. juni 2018 blev der afsat en ramme på 400.000 kr. for 2018 til strategisk
rådgivning om interessevaretagelsen på området. Primo 2019 tilbagestår et mindre restbeløb af denne ramme, og der er
behov for at frigive finansiering til indsatsen for 2019. Det indstilles til Bestyrelsen, at der sikres finansiering for hele 2019,
dog således at såfremt målet om beslutning om etableringen af 3.LF er nået, f.eks. i forbindelse med det kommende
regeringsgrundlag, ophører indsatsen. Konkret indstilles det, at der frigives 300.000 kr. fra de fælles projektmidler samt
300.000 kr. fra akkumulerede uforbrugte midler under sekretariatet til analyser m.v.
Opgradering af A26/Rute 34
Thisted, Morsø, Skive og Herning Kommune har indgået et partnerskab, hvor de sammen arbejder for en opgraderingen af
statsvejnettet mellem Herning og Hanstholm. Det lokale erhvervsliv er præget af fremstillingserhverv, industri og byggeanlægsvirksomhed samt landbrug og fiskeri, der tilsammen giver et særligt behov for gode transportkorridorer – bl.a. på
grund af den høje eksport- og importandel. Derfor arbejdes der for, at der fra statslig side afsættes midler til etablering af
en 2+1 vej på dele af strækningen A26 og Rute 34, så de lokale virksomheder kan realisere sit vækstpotentiale til gavn for
udviklingen i området.
BRN’s bestyrelse har prioriteret, at der løbende gives orientering om interessevaretagelsesopgaven vedrørende
opgradering af vejforbindelsen A26 og Rute 34, Hanstholm-Skive-Herning. På dagens møde giver Gitte Bjerre og Peter
Malling Donslund en kort status på arbejdet.
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4. Interessevaretagelse
Nordjylland som test-site for 5G
Siden sidste møde i Sekretariatsledelsen har der været afholdt møde i det telebrancheforum, som blev nedsat i forbindelse
med den nye teleaftale. Forummet, som drives af Energistyrelsen, skal indledningsvist arbejde med at fremme
udrulningen af 5G i Danmark. Der arbejdes aktuelt på en national handlingsplan for udrulning af 5G, herunder forslag til
mulige use-cases.
Thomas Kampmann, som repræsenterer de 11 nordjyske kommuner og Regionen i telebrancheforummet, har som indspil
til den nationale handlingsplan for 5G fremsendt projektbeskrivelsen for et nordjysk testprojekt, som beskriver en række
mulige use-cases med afsæt i Nordjyllands geografi samt dets erhvervs- og forskningsmæssige styrker. I
projektbeskrivelsen understreges det også, at Staten bør afsætte midler til at støtte sådanne testprojekter.
På baggrund af forhandlingerne i brancheforummet og tilbagemeldinger fra Energistyrelsen vurderes det på nuværende
tidspunkt, at det er usandsynligt, at der afsættes statslige midler til et stort testprojekt. Aktuelt lægges der op til en ren
markedsbaseret udrulning – særligt med fokus udrulning i byerne, selv om der i den fremsendte nordjyske
projektbeskrivelse er en række eksempler på mulige use-cases uden for de større byer. Fra Nordjylland er det markeret, at
en god udrulning af 5G efter vores vurdering forudsætter, at der gennemføres en større, sammenhængende test, der
omfatter flere brugsscenarier samt både land og by.
I BRN arbejdes der fortsat videre med at lægge pres på politiske beslutningstagere med henblik på, at der afsættes en
statslig pulje med midler til test-projekter. Parallelt hermed arbejdes der videre med flere af de use-cases, der indgår i
projektbeskrivelsen for et nordjyske test-projekt, herunder mulige partnerskaber med universitetet, teleleverandører og
private samarbejdspartnere. Indledningsvist vil der primært være fokus på igangsættelse af testprojekter fokuseret på det
offentlige som aftager – f.eks. sundhedsområdet. Thomas Kampmann har i den forbindelse inviteret kommunernes ITfaglige chefer til at nedsætte en arbejdsgruppe herom.
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4. Interessevaretagelse
Referat
Sekretariatsledelsen tog orienteringerne til efterretning.
Styrkelse af arbejdet med interessevaretagelse
Sekretariatet fortalte, at der snarest muligt udsendes udkast til indhold på kurset til kommentering i Sekretariatsledelsen.
Der er sket en mindre ændring i tidsplanen. Kurset ventes nu afholdt ultimo april, hvorefter der vil blive samlet op på
erfaringerne fra kurset på mødet i Sekretariatsledelsen d. 9. maj.
Opgradering af A26/Rute 34
Peter Donslund gav seneste status på arbejdet med opgradering af A26/Rute 34. Han orienterede blandt andet om, at de
fire kommuner har afsat midler til arbejdet, samt at det påtænkes at etablere en komité for indsatsen med repræsentation
fra kommunerne og erhvervslivet.
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5. Samarbejde med campingbranchen
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
•
drøfter udkastet til standpunktspapir om campingreglementet
•
drøfter forslag om bedre datagrundlag for overnatninger i autocamper
•
drøfter procesforslag for kortlægning af det nordjyske campingerhverv
Sagsfremstilling
Brancheorganisation for Outdoor og Camping (OCFF) og repræsentanter fra det nordjyske campingerhverv afholdt den 13.
august 2018 møde med repræsentanter fra de nordjyske kommuner. På mødet deltog Mogens Gade og Arne Boelt i
egenskab af formandskabet i KKR Nordjylland, Birgit Hansen som borgmester i Frederikshavn Kommune, samt
medarbejdere fra de samme tre kommuner, herunder Anders Stryhn.
Formålet med mødet var at drøfte udfordringerne i en nordjysk campingbranche, der i de seneste år har oplevet en
stagnation i antallet af overnatninger. På mødet fremgik det, at branchens væsentlige udfordringer bl.a. er:
•
Behovet for vedtagelse af et nyt, forbedret campingreglement, som politisk har været undervejs i 1½ år.
•
Udfordringer med, at autocampister overnatter uden for de ordinære campingpladser, herunder kommunernes
offentlige eller delvist-offentlige stellpladser, som af campingbranchen betragtes som konkurrenceforvridende.
På baggrund af mødet eftersendte OCFF en mere detaljeret beskrivelse af sine standpunkter og ønsker (se bilag 5A). Der
blev givet en orientering på mødet i KKR Nordjylland den 14. september 2018, hvor det blev aftalt, at sagen sendes videre
til BRN, hvor turisme og camping er aktuelle emner, herunder gennem projektet ”Vækst i det nordjyske Campingerhverv”.
En mindre gruppe med turisme- og planfaglige medarbejdere fra de tre borgmestres kommuner har efterfølgende mødtes
og fastlagt en proces for, hvordan der kan arbejdes videre med henvendelsen fra OCFF og repræsentanter fra det
nordjyske campingerhverv. Det har været væsentligt at få tilrettelagt en proces, hvor alle kommunerne involveres i at
præcisere og kvalificere de standpunkter og områder, som vi står sammen om i Nordjylland. Processen er foreløbig inddelt
i tre spor, som igangsættes parallelt, men som har forskellige tidshorisonter.
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5. Samarbejde med campingbranchen
Spor 1: Vedtagelse af et nyt Campingreglement
Det skal afdækkes, hvorvidt alle 11 kommuner er enige om, at der bør lægges et fælles pres på Folketinget for, at et nyt
campingreglement vedtages hurtigst muligt. Uvisheden, forbundet med at vedtagelsen løbende er blevet udskudt,
vurderes at være en hæmsko for campingerhvervet.
Derudover skal det afdækkes, om alle 11 kommuner kan blive enige om områder, hvor campingreglementet kan styrkes
yderligere, så campingerhvervet oplever større fleksibilitet, eksempelvis ift. klassificering af mobilehomes.
Den mindre gruppe af turisme- og planfaglige medarbejdere har udarbejdet et udkast til et fælles nordjysk
standpunktspapir om campingreglementet (se bilag 5B), som samtidig er sendt til kommentering i gruppen af nordjyske
turistchefer (NTC). Der opfordres derfor til, at medlemmerne af Sekretariatsledelsen (som ikke selv er turistchefer) tager
kontakt til sin kommunes turistchef og drøfter oplægget.
Ambitionen er at have et færdigt udkast klar, som kan godkendes på mødet i BRN’s bestyrelse den 8. februar 2019, og som
derpå sendes til ministeren, relevante ordførere m.fl.
Spor 2: Bedre datagrundlag for overnatninger i autocamper
Det skal afdækkes, om der er et generelt ønske hos alle 11 kommuner om at styrke indsamlingen af data vedrørende
overnatninger i autocamper. Det vurderes, at campingerhvervet, som i forvejen indberetter overnatningstal for andre
gæstetyper, relativt nemt kan registrere overnatninger i autocamper i sine eksisterende systemer. Såfremt der er
opbakning fra alle kommuner foreslås det, at OCFF opfordres til at være initiativtager til indsamling og bearbejdning af
disse data. Der har allerede nu været uformel dialog med Direktøren for OCFF herom.
Det er aftalt, at emnet drøftes på det næstkommende møde i NTC.
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5. Samarbejde med campingbranchen
Spor 3: Kortlægning af det nordjyske campingerhverv
For at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag for de fælles nordjyske standpunkter vedrørende campingerhvervet
foreslås det, at der foretages en kortlægning af hhv. campingerhvervet i hver enkelt kommune, samt hvordan den enkelte
kommune fortolker og forvalter udvalgte love og regler, der gælder for camping og autocamping i kommunen.
Den mindre gruppe af turisme- og planfaglige medarbejdere udarbejder en skabelon for indsamling af de relevante
informationer, som derpå sendes til udfyldelse i den enkelte kommune. På baggrund af de indsamlede informationer
udarbejdes et oplæg, som danner grundlag for et møde mellem planfaglige medarbejde fra alle 11 kommuner, der arbejder
med sagsbehandling på campingområdet. Mødet danner grundlag for erfaringsudveksling på tværs af kommunerne og for
at afsøge, hvor der kan være potentiale for at ensarte den måde, hvorpå kommunerne forvalter lovgivning og regler på
området. Det planlægges også at relevante turismefaglige medarbejdere og chefer deltager på mødet.
Det foreslås endvidere, at repræsentanter fra gruppen af planfaglige medarbejdere, der arbejder med sagsbehandling på
campingområdet, inviteres til at mødes med campingerhvervet, når de samles i regi af initiativet ”Vækst i det nordjyske
Campingerhverv”.
Det er ambitionen at have et oplæg klar, som kan drøftes på mødet i BRN’s bestyrelse den 26. april 2019.
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5. Samarbejde med campingbranchen
Referat
Sekretariatsledelsen bakkede op om udkast til standpunktspapir vedr. campingreglementet. Siden udsendelse af
dagsordenen er Sekretariatet blevet opmærksom på, at standpunktspapiret med fordel kan sendes til ministeren hurtigst
muligt. Det aftaltes derfor, at Sekretariatet snarest muligt får rundsendt det færdige standpunktspapir til kommentering
og endelige godkendelse hos Direktion og Bestyrelsen.
Det bemærkes, at OCFF ikke repræsenterer hele campingerhvervet, og at det er væsentligt ikke kun at basere indsatsen på
deres henvendelse. Repræsentanter fra arbejdsgruppen bekræfter, at de er bevidste herom, og at der også er løbende
dialog med andre aktører.
Vedrørende spor to og tre kommenterede Sekretariatsledelsen, at det også her kan være fordelagtigt at hente inspiration
fra og søge bredere alliancer med flere interessenter fra resten af Danmark, før der igangsættes konkrete aktiviteter. Det
påpeges desuden, at arbejdet med at sikre brede alliancer om aktuelle dagsordner kan blive et vigtigt element i det
fremtidige arbejde med interessevaretagelse.
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6. Økonomi
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
•
tager økonomistatus til efterretning, herunder overblik over mulige disponeringer
•
tager orienteringen om Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og Mariagerfjord kommunes anvendelse af i alt 175.000 kr. af egne
fleksible midler til finansiering af initiativet ”Flere unge vælger en erhvervsuddannelse 2019” til efterretning
•
tager orienteringen om Aalborg Kommunes anvendelse af 150.000 kr. af egne fleksible midler til finansiering af initiativet ” Økoshelters ved Egholm (projektudvikling)” til efterretning
Sagsfremstilling
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 anvendelse af BRN’s midler i perioden 2017-2021, herunder frie midler.
•
en detaljeret oversigt over kommunernes anvendelse af fleksible midler i perioden 2017-2021, herunder frie midler.
•
en detaljeret oversigt over anvendelse af sekretariatsmidlerne i 2017-2021, herunder frie midler.
Til orientering opstilles nedenfor et overblik over de aktuelt frie midler, samt et overslag med mulige disponeringer, baseret på
indkomne og forventede forslag/ønsker. Sundhedsmidler er øremærket aktiviteter med et sundhedsmæssigt sigte, og de fleksible
midler disponeres af den enkelte kommune.
Beløb i hele kroner
Fælles projektmidler (FÆM)
Sundhedsmidler (SM)
Fleksible midler (FLM)
Midler i alt
Mulige disponeringer (akkumuleret):
Interessevaretagelse ekstern rådgivning 2019 (FÆM)
Flere unge på erhvervsuddannelser 2019 (FLM)
Øko-shelters ved Egholm (projektudvikling) (FLM)
Kommende møder:
Turismemarkedsføring – Kommunalt bidrag (FLM)
Mulige disponeringer i alt

2018
2.062.797 kr.
2.233.334 kr.
2.213.798 kr.
6.509.929 kr.
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2019
1.093.780 kr.
2.739.664 kr.
2.030.017 kr.
5.863.461 kr.

-

300.000 kr.
175.000 kr.
150.000 kr.

-

625.000 kr.

0 kr.

2020
1.158.930 kr.
4.139.664 kr.
3.402.593 kr.
8.701.187 kr.
-

800.000 kr.
1.425.000 kr.

2021
2.094.080 kr.
5.539.664 kr.
5.206.667 kr.
12.840.411 kr.
-

2.600.000 kr.
4.025.000 kr.

6. Økonomi
Øko-shelters ved Egholm (projektudvikling)
Aalborg Kommune ønsker at anvende 150.000 kr. af egne fleksible midler i perioden 1. januar til 31. december 2019 til
projektudvikling af initiativet ”Øko-Shelters ved Egholm”. Egholm Øko-shelters er 4-5 vandshelters, opført i bæredygtige
materialer med et markant arkitektonisk udtryk, som skal placeres i Limfjorden øst for færgelejet ved Egholm. Egholm
Øko-Shelters er et væsentligt skridt mod at understøtte øget naturturisme i området og langs Limfjorden. Det forventes, at
der er et stort potentiale og et aktuelt momentum i at udvide gruppen af naturturister.
Det er planen, at opførelsen af shelterne skal finansieres af almennyttige fonde, og det anslås, at det samlede projekt kan
beløbe sig minimum 3 mio. kr. i anlægsomkostninger. Med henblik på at kunne præsentere fondene for et projekt er der
behov for støtte til projektudvikling. De samlede omkostninger til projektudvikling er budgetteret til 300.000, hvoraf Miljøog Energiforvaltningen i Aalborg Kommune selv finansierer halvdelen. Et kort projektresumé fremgår af bilag 6B.
Flere unge vælger en erhvervsuddannelse 2019
Aalborg, Hjørring, Frederikshavn og Mariagerfjord kommune ønsker at anvende egne fleksible midler til dette initiativ, der
har til formål at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse lige efter grundskolen og gerne en, hvor der er
praktikpladser og jobs til alle dem, der kan og vil. Ambitionen er desuden at forbedre erhvervsskolernes omdømme og give
eleverne mulighed for at træffe et mere oplyst, og måske mere fagligt realistisk, valg af ungdomsuddannelse.
Initiativet bygger videre på erfaringerne fra 2018 initiativet ”Få flere unge til at vælge en fordelsuddannelse”, som blev
udviklet af erhvervsplaymakerne fra Aalborg, Hjørring og Frederikshavn Kommune. Indsatsen fokuseres i 2019 mod det
maritime og målrettes 8. klasserne, hvor ca. 28 % af eleverne endnu ikke har valgt ungdomsuddannelse.
De fire kommuner ønsker at anvende i alt 175.000 kr. af egne fleksible midler i 2019 , der fordeles med Aalborg Kommune
100.000 kr., Hjørring Kommune 25.000 kr., Frederikshavn Kommune 25.000 kr., Mariagerfjord Kommune 25.000 kr.
Et kort projektresumé fremgår af bilag 6C.
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6. Økonomi
Referat
Sekretariatsledelsen tog økonomistatus til efterretning.

Øko-shelters ved Egholm (projektudvikling)
Sekretariatsledelsen tog orienteringen om Aalborg Kommunes anvendelse af 150.000 kr. af egne fleksible midler til
finansiering af initiativet ” Øko-shelters ved Egholm (projektudvikling)” til efterretning. Det bemærkes endvidere, at der
kan være mulighed for at benytte den nye type shelters i flere af de nordjyske kommuner.
Flere unge vælger en erhvervsuddannelse 2019
Sekretariatsledelsen vurderede, at initiativet ikke er klar til behandling. Initiativet udgår derfor af denne møderække og
tages op til drøftelse igen på et af de kommende møder.
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7. SEP NORD
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
•
tager orienteringen om mulighederne for finansiering af SEP NORD i 2019 til efterretning
Sagsfremstilling
Under den fælles overskrift ”Et Energisk Nordjylland” har de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, i perioden
2014-2017, samarbejdet om at styrke forudsætningerne for, at Nordjylland kan blive forsynet med 100 % vedvarende
energi (VE) samtidig med, at der skabes nordjyske job og tiltrækkes investeringer. For at give omstilling til 100 % VE de
bedst mulige forudsætninger foreslås en fælles nordjysk indsats, som engagerer alle de offentlige og private aktører, der
har indflydelse på energiområdet. Fundamentet for denne indsats er en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP
NORD), som sikrer en fælles retning i Nordjylland.
På mødet den 21. september 2018 påtog BRN’s bestyrelse sig den tværgående politiske rolle for udarbejdelse af den fælles
Strategisk Energiplan for Nordjylland. Baggrunden herfor er, at SEP NORD har et klart fokus på erhvervsudvikling,
jobskabelse og investeringsfremme og samtidig tager afsæt i kommunernes myndighedsrolle på en række
energirelaterede områder og i Region Nordjylland’s medansvar for regional udvikling, herunder den regionale
energiplanlægning. Mens den færdige SEP NORD vil skulle godkendes i de 11 kommuners byråd og regionsrådet, vil de 11
borgmestre og regionsrådsformanden i regi af BRN varetage den tværgående politiske drøftelse af planen.
På mødet i september 2018 forelå et foreløbigt udkast til budget og tidsplan for SEP NORD. I den forbindelse tilkendegav
de 11 kommuner, at de tilsammen vil bidrage med i alt 4.950 timer og 660.000 kr. i kontant medfinansiering i perioden
medio 2018 til ultimo 2021. Samtidig tilkendegav Region Nordjylland, at de stiller ca. 1100 timer til rådighed for
sekretariatsbetjening af indsatsen i den tilsvarende periode.
Siden mødet i BRN’s bestyrelse er der blevet arbejdet videre med planen for udarbejdelse af SEP NORD, og der foreligger
nu en mere detaljeret beskrivelse af indsatsens 1. fase, som afvikles i 2019. Beskrivelsen er vedhæftet i bilag 7A og
indeholder, foruden opdateret budget og tidsplan, også en mere detaljeret beskrivelse af de konkretet mål og indsatser for
2019.
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7. SEP NORD
Aktiviteterne i 2019 omfatter kontante udgifter til analyser, ekstern rådgivning vedr. proces og kommunikation samt
afvikling af en række møder, workshops og konferencer med erhvervslivet og andre interessenter. Som angivet i det
tidligere udkast til budget for SEP NORD er det hensigten, at disse kontante midler findes ved at søge om støtte fra
eksempelvis Interreg, BRN, Region Nordjylland mv.
Jævnfør det opdaterede budget, der fremgår af bilag 7A, mangler der samlet set 403.000 kr. i kontant medfinansiering i
2019. SEP NORD har i den sammenhæng taget kontakt til BRN og Region Nordjylland med henblik på at søge om
medfinansiering hertil. SEP NORD anmoder kun om medfinansiering til 2019, da der aktuelt arbejdes med at søge ekstern
finansiering via andre fonde og puljer til indsatserne i 2020 og 2021
Region Nordjylland har i 2019 en klimapulje på ca. 5 mio. kr. til projekter inden for klima og grøn omstilling, som Regionens
Klima- og Miljøudvalg disponerer. På udvalgsmødet den 6. februar skal der vedtages en plan for disponering af midlerne
for 2019. Strategisk Energiplanlægning er også udpeget som et af seks kerneinitiativer i udkastet til den Regionale
Udviklingsstrategi (RUS) for 2019-2022.
Efter administrative drøftelser mellem regionen og BRN lægges der op til, at medfinansieringen af SEP NORD i 2019 sker
via regionens midler i klimapuljen. For de kommende år 2020-21 kan det eventuelt ske via regionens midler i BRN-regi,
hvor der forventes at være råderum til en eventuel medfinansiering inden for rammerne af regionens bidrag til BRN.
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7. SEP NORD
Referat
Sekretariatsledelsen tog orienteringen om mulighederne for finansiering af SEP NORD i 2019 til efterretning.
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8. Turisme
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
•
tager orienteringen om status for konsolideringsprocessen for turismefremme til efterretning
•
tilkendegiver relevant og aktuel status for overvejelserne i de enkelte kommuner
Sagsfremstilling
Som opfølgning på den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremme- og turismefremmesystemet udarbejdede
arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra BRN’s direktion sammen med BRN’s sekretariat og i dialog med NTC, i
september-oktober 2018 et oplæg om den fremtidige destinationsstruktur i Nordjylland. I den politiske aftale fra forsommeren
fremgik det, at der skal ske en konsolidering af turismefremmeorganisering, så den lokale turismefremmeindsats varetages af 1525 destinationsselskaber nationalt ved udgangen af 2020. Processen for konsolideringen skulle aftales mellem Regeringen og KL
og baseres på fælles pejlemærker, der danner rammen for, at kommunerne kan indgå aftaler om fælles destinationsselskaber.
Oplægget til den fremtidige destinationsstruktur i Nordjylland er udarbejdet ud fra det udkast til pejlemærkerne, som var aktuelt
ultimo oktober 2018. Med afsæt i disse pejlemærker beskriver oplægget overvejelser om og mulige scenarier for den fremtidige
destinationsstruktur i Nordjylland, herunder opgavefordeling og finansiering samt tretrinsplan for processen:
Fase 1: Indledende politisk afklaring i Borgmesterkredsen/BRN med en overordnet afklaring af præferencer og beslutning om
hvilke scenarier/modeller, der skal konkretiseres yderligere som grundlag for fase 2.
Fase 2: Endelig politisk beslutning om hvilke(n) destination(er), der skal etableres.

Fase 3: Etableringsfase, hvor arbejdsgrundlaget og de formelle strukturer skal fastlægges og besluttes.
Inden mødet i BRN’s bestyrelse den 23. november 2018 blev KL og Erhvervsministeriet enige om, at de hidtidige udkast til
pejlemærker trækkes tilbage. Bestyrelsen havde således ikke det fornødne grundlag til at kunne træffe beslutning om, hvilke
destinationer der skal etableres, men besluttede:
•

at der samlet set ikke er opbakning til scenarie 1 – én fælles nordjysk destination.
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8. Turisme
•

at det er op til kommunerne at vurdere, bilateralt og multilateralt, hvilke andre kommuner, de ønsker at etablere et
destinationssamarbejde med, såvel inden for som uden for regionsgrænsen.

•

at ingen nordjysk kommune skal stå uden for den nye destinationsstruktur, med mindre de selv ønsker det.

•

at der, trods etablering af 2-3 destinationer i Nordjylland, som udgangspunkt fortsat er opbakning til fælles, tværgående
nordjysk samarbejde på turismeområdet. Det gælder først og fremmest den fælles turismemarkedsføring, hvor
følgende blev tilkendegivet:

•

o

Der er fortsat fælles opbakning i Bestyrelsen til fælles nordjysk turismemarkedsføring i regi af
VisitNordjylland i 2019, herunder en samlet basisfinansiering af VisitNordjylland svarende til 4 kr. pr.
indbygger i Nordjylland og honorering af beslutningen om et fælles boost af midler til nordjysk
turismemarkedsføring i samarbejde med erhvervslivet i Alletiders Nordjylland gennem initiativet ”Fælles
Vækst”.

o

Morsø Kommune og Mariagerfjord Kommune tager forbehold for sin stillingtagen til bidragene i 2020 og
2021, mens de øvrige 9 kommuner fortsat honorerer beslutningen om basisfinansiering af VisitNordjylland og
flere midler til fælles nordjysk turismemarkedsføring i projektet ”Fælles Vækst”.

at der fortsat arbejdes for at sikre, at den nye erhvervsfremmebestyrelse honorerer Vækstforum Nordjylland’s
beslutning om bevilling til ”Fælles Vækst” i 2020 og 2021.

Efter mødet har KL den 3. december 2018 tilkendegivet, at der er ikke fremsættes nye egentlige pejlemærker, men at
kommunerne i fællesskab fortsat har til opgave at etablere i størrelsesordenen 15-25 destinationsselskaber inden 2021.
Som grundlag for denne proces har KL fremsendt ”5 hensyn i konsolideringen af den lokale turismefremmeindsats” (se
bilag 8A), som kan være retningsgivende for konsolideringsprocessen. Overskrifterne er de samme som de hidtidige
pejlemærker, men de ”størrelsesmæssige” målpunkter er udgået af kriterierne, der således er mere fleksible og derved i et
vist omfang tager højde for forskellighederne rundt i landet.
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8. Turisme
Referat
Sekretariatsledelsen gav en gensidig orientering om status på overvejelserne i de enkelte kommuner om etablering af nye,
konsoliderede destinationsselskaber og tog den samlede orientering om status for turismefremme til efterretning.
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9. Kvalificeret arbejdskraft
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
•
tager orienteringen om igangværende aktiviteter til efterretning
Sagsfremstilling
KKR’s beslutning vedr. nyuddannede
På mødet d. 16. november 2018 drøftede KKR Nordjylland oplæg til fokusområder på beskæftigelsesområdet for den nye
KKR-periode 2018-2021. KKR besluttede at videreføre de to fokusområder; tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft samt
varetagelse af fælles nordjyske interesser i forhold til økonomien på beskæftigelsesområdet.
I forbindelse med drøftelsen af oplægget besluttede KKR, at der skal tages initiativ til nogle konkrete handlinger i
samarbejde med BRN, eksempelvis som det tidligere projekt om nye studiejobs. Det blev aftalt, at
beskæftigelsesdirektørernes forretningsudvalg skal komme med et oplæg til, hvordan man kan arbejde med at få de
nyuddannede unge til at flytte sig til andre dele af regionen, hvor der er efterspørgsel efter dem som arbejdskraft. BRN
inddrages heri. Oplægget og emnet sættes på dagsordenen til KKR-mødet den 26. april 2019.
En fælles nordjysk ambition for kvalificeret arbejdskraft
Jf. orientering på seneste sekretariatsledelsesmøde er der i formandskabet i BRN opbakning til forslaget om at arbejde
videre med et oplæg om en fælles nordjysk ambition for kvalificeret arbejdskraft. Der er nedsat en skrivegruppe, som skal
udarbejde oplæg til indholdet i den fælles ambition. Skrivegruppen består af repræsentanter inden for beskæftigelse og
uddannelse, fra de fælleskommunale sekretariater i BRN, RAR/AMK, Region Nordjylland og KKR Nordjylland.
Omdrejningspunktet for arbejdet og oplægget er at identificere fokusområder af fælles strategisk interesse, som kan
danne grundlag for styrket koordinering og samarbejde aktørerne imellem i første omgang primært på det strategiske
niveau. Første udkast til indholdspunkter i oplægget ventes behandlet på mødet d. 21. januar i Strategisk Forum på
Uddannelsesområdet, der fungerer som sparringsgruppe for skrivegruppen.
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9. Kvalificeret arbejdskraft
StudiejobNordjylland.dk
Som orienteret om på seneste møde har BRN-Sekretariatet igangsat en række kampagneaktiviteter mhp. 1) at promovere
studiejobs generelt og 2) at promovere studiejobportalen www.StudiejobNordjylland.dk – begge dele overfor både
studerende og nordjyske arbejdsgivere.
Siden sidste orientering er følgende konkrete aktiviteter igangsat og/eller eksekveret:
•
Optimeret indhold og struktur på jobportalen og herunder også produceret og tilføjet flere videoer m.m.
•
Optimeret indhold og struktur samt forøget aktivitet på og rækkevidde for jobportalens Facebookside.
•
Optimeret automatisk email-flow til brugere af jobportalen.
•
Foretaget søgemaskineoptimering af jobportalen, herunder også anskaffet flere links til siden fra andre relevante
websider.
•
Afholdt knap 2 ugers fælles fokus på studiejobs og på jobportalen på tværs af nordjyske kommuner og
erhvervskontorer, RN, StudiejobNordjylland.dk og BRN m.fl. – både på interne og eksterne kanaler. BRN-Sekretariatet
har stillet et markedsføringskit med kommunikationsmateriale (f.eks. video, grafiske produktioner, tekst,
baggrundsviden m.m.) til rådighed for de involverede.
•
Annonceret for jobportalen i Googles søgeresultater.
•
Igangsat planlægning af annoncering for jobportalen på Facebook og andre annonceplatforme.
•
Opfordret kredsen af HR-chefer i Nordjylland til at drøfte, hvordan der fremadrettet fastholdes bevidsthed om
fordelene ved studentermedhjælp og ved jobportalen i egne organisationer.
•
Igangsat integrering af jobportalen som afkrydsningsmulighed i kommunernes e-rekrutteringssystemer (f.eks. Emply
og HR-skyen) – således der er mulighed for automatisk at publicere studiejobopslag på portalen herigennem.
På næste møde i Sekretariatsledelsen d. 15. marts vil der blive givet en status på effekten af kampagneaktiviteterne og
præsenteret et kort oplæg til en fremadrettet kontinuerlig indsats til understøttelse af studiejobportalen og ønsket om
øget fokus på fordelene ved studiejobs i Nordjylland.
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9. Kvalificeret arbejdskraft
Referat
Sekretariatsledelsen tog orienteringerne til efterretning.
KKR’s beslutning vedr. nyuddannede
Sekretariatet bemærkede, at der er afholdt møde mellem sekretariaterne for BRN, KKR Nordjylland og
Beskæftigelsesdirektørkredsen om indhold og proces i oplægget, samt at der arbejdes videre med en idé om supplerende
tiltag/aktiviteter til projekt ”Vækst via Viden”.
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10. Eventuelt, herunder emner til
kommende møder
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
•
tager orientering om bidrag til midlertidig vækststrategi for 2019 til efterretning
•
kommer med input til temaer og eksterne oplæg, som ønskes taget op på kommende møder
Sagsfremstilling
Bidrag til midlertidig vækststrategi for 2019
I forbindelse med revisionen fik bestyrelsen for de nye fælleskommunale erhvervshuse til opgave at bidrage med et regionalt
kapitel til Erhvervsstyrelsens nationale strategi for decentral erhvervsfremme i 2019. Af indspillet fremgår bl.a. Erhvervshus
Nordjyllands hovedprioriteter for 2019 og en række tværgående vækstdrivere i Nordjylland. Indspillet blev behandlet og
godkendt på mødet i KKR Nordjylland den 16. november 2018, hvorefter det blev indsendt til Erhvervsstyrelsen. BRNSekretariatet har medvirket i arbejdet og varetaget sekretariatsfunktionen.
Erhvervsstyrelsen har lige efter nytår fremsendt redigeret udkast, og under hensyntagen til den nationale strategirapports
samlede omfang er længden for de hvert af de regionale kapitler sat til 2-3 sider. Der er derfor tale om et meget overordnet
dokument med beskrivelse af de nordjyske prioriterede indsats- og erhvervsområder/styrkepositioner. Såfremt der er
bemærkninger skal de fremsendes til Erhvervsstyrelsen senest 9. januar 2019.
Forslag til temaer og eksterne oplæg på kommende møder
Sekretariatsledelsen bedes drøfte og give input til temaer og eksterne oplæg, som med fordel kan tages op på et af de
kommende møder. Fra sidste sekretariatsledelsesmøde, jf. referatets pkt. 2 og 8, foreligger allerede forslag om følgende temaer:
•
”Grøn vækst i Nordjylland” for eksempel med oplæg fra igangværende projekter såsom Det Cirkulære Nordjylland, House of
Energy og SEP Nord.
•
Videnssamarbejde i en nordjysk kontekst
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10. Eventuelt, herunder emner til
kommende møder
Referat
Sekretariatsledelsen tog orientering om bidrag til midlertidig vækststrategi for 2019 til efterretning og bakkede fortsat op
om at drøfte temaet ”Grøn vækst i Nordjylland” på et af de kommende møder.

34

