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Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: 
• godkender dagsordenen.

Referat
Dagsordenen blev godkendt.



Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen 
• drøfter forslag om at iværksætte FremKom 4, herunder ønske om medfinansiering fra BRN, og indstiller til behandling i Direktionen

Sagsfremstilling
Region Nordjylland  er ved at afsøge interessen hos en række samarbejdspartnere, herunder BRN, for at deltage i, medfinansiere og 
igangsætte en ny Fremkom analyse i løbet af efteråret 2020. 

Kort om FremKom analyserne:
Fremkom analyserne er strategiske analyser af fremtidens kompetencebehov i Nordjylland. Rapporterne, der laves på baggrund af
analysearbejdet, viser hvilke kompetencebehov og –udfordringer, der findes blandt nordjyske virksomheder og organisationer nu og fem år 
frem i tiden. Det særlige ved FremKom er, at analyserne og opfølgningen på resultaterne bliver lavet i et bredt strategisk samarbejde med 
uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervspolitiske aktører i Nordjylland. Selve analysen udarbejdes af eksterne konsulenter

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet tre Fremkom-rapporter med offentliggørelse i hhv. 2007, 2012 og 2016. Rapporterne kan tilgås  
her. De tidligere rapporter består af hovedrapporter, sektor- og oplandsrapporter, hvor der sættes spot på lokale udfordringer og derudover 
anbefalinger til mulige tiltag på baggrund af rapporterne. Da den nuværende Fremkom 3 analyse fra 2016 kun giver et billede af 
kompetencebehovet til og med 2020, er det relevant at iværksætte en ny analyse (FremKom 4),  så der kan opnås et opdateret datagrundlag 
og en fælles referenceramme for de mange aktører i Nordjylland, som arbejder med strategiske indsatser på området. 

Fremkom samarbejdet har i de tidligere analyser gennemløbet nedenstående 3 faser, hvor samarbejdspartnerne i både styregruppe og
følgegruppe deltager i dem alle. Da der har været rigtig gode erfaringer med denne samarbejdsmodel, anbefales det, at Fremkom 4 
gennemføres efter samme model: 
1. Fase: Analyse – indhentning af ny viden om fremtidens kompetencebehov
2. Fase: Formidling – præsentation af analyseresultater lokalt og regionalt og debat om disse
3. Fase: Initiativer – anbefaling og debat om opfølgende initiativer/indsatser

http://fremkom.dk/


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

Økonomi: Seneste FremKom analyse kostede ca. 1,3 mio. kr.  De samlede udgifter for Fremkom 4 vil være afhængig af endelig 
projektbeskrivelse, ønsker til indhold mv. Den største omkostning ventes at være tilkøb af data og tilknytning af eksterne konsulenter, der 
skal lave analysen. Regional Udvikling ved Region Nordjylland arbejder fortsat med at finde frem til det endelige finansieringsbudget og er i 
dialog med mulige samarbejdspartnere, hvorfor det præcise medfinansieringsbehov endnu ikke er kendt. Det forventes dog, at den ønskede 
medfinansiering fra BRN ligger i størrelsesordenen 100.000 kr. -200.000 kr. Sekretariatet venter at have opdateret information om 
beløbsstørrelse med til mødet.

Sekretariatet vurderer, at FremKom 4 vil kunne skabe et nyttigt og retningsgivende datagrundlag, som kan benyttes i mange aspekter af 
BRN’s arbejde og samtidig fungere som en fælles referenceramme ift. samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere. Dette eksempelvis i 
det videre arbejde med at finde fælles handlemuligheder med nordjyske uddannelsesinstitutioner med afsæt i Det Kompetente Nordjylland 
(jf. orientering i punkt 5).

Referat
Sekretariatsledelsen er positive overfor igangsættelse af en FremKom 4-analyse, som vurderes at være en god og værdifuld måde at få 
opdaterede informationer om kompetencebehovet i Nordjylland på. Det anbefales derfor, at BRN støtter op om arbejdet og bidrager med 
medfinansiering. Sekretariatsledelsen indstiller til Direktionen, at der afsættes et rammebeløb på 100.000-200.000 kr. til medfinansiering af 
FremKom 4-analysen i 2020-2021. På denne måde sikres fleksibilitet ift. det endelige medfinansieringsbehov, som fortsat er under afklaring i 
dialog med de forskellige samarbejdspartnere.  Sekretariatsledelsen har desuden følgende signaler til det videre arbejde:
• der bør forelægge et egentligt finansierings- og udgiftsbudget til behandling af FremKom 4 i Direktionen
• der bør være mindre fokus på de personlige kompetencer i FremKom 4 analysen da anvendelsesmulighederne fra FremKom 3 for denne 

type data ikke har været så store. I stedet anbefales et øget fokus på faglige kompetencer og på aktuelle temaer såsom automatisering. 
• der bør fortsat være fokus på det brede samarbejde om analysen og triple helix tilgang
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Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen 
• tager orientering om planer og tanker for arbejdet med STEM som tema i 2. halvår 2020 til efterretning
• bidrager med eventuelle bemærkninger eller opmærksomhedspunkter

Sagsfremstilling
Sekretariatet gør opmærksom på, at der er en opdateret ”plan” for arbejdet med STEM som tema i 2. halvår af 2020. Planen blev godkendt af 
BRN’s bestyrelse på seneste møde  d. 19. juni. Tre væsentlige nedslag er at:  
1) Nordjysk Uddannelseskonference i november med STEM-tema bliver omdrejningspunkt ift. ønsket om at skabe mere opmærksomhed 

og viden blandt kommunale repræsentanter/deltagere om den Nordjyske Teknologipagt og STEM-temaet generelt
2) Børn-og ungedirektørerne og/eller skolecheferne søges involveret i arbejdet mhp. at komme med deres betragtninger på emnet 

generelt, konferencen samt efterfølgende eventuelle outputs fra konferencen 
3) Strategisk Forum og STEM-sekretariatet følger arbejdet - og der følges op på Sekretariatsledelsens møde i december 2020 mhp. at 

drøfte afrapportering eller evt. oplæg til Bestyrelsen primo 2021. 

Se evt. uddybet information herunder og i referatet fra bestyrelsens møde d. 19. juni (punkt 8).

Opdateret plan - mere fokus på BRN og Strategisk Forums bidrag
Bestyrelsen godkendte på seneste møde anbefaling fra STEM-sekretariatet, BRN-Direktionen og Strategisk Forum på Uddannelsesområdet 
om at opgaveløsningen vedr. STEM-temaet bør fokuseres mere ind på hvad BRN og Strategisk Forum, som bindeled til kommunerne, særligt 
kan bidrage med som supplerer aktiviteter i STEM-sekretariatet, på uddannelsesinstitutionerne og i Regionsrådet, som har afsat midler til 
aktiviteter inden for Den Nordjyske Teknologipagt. Det er for eksempel at:
• Bidrage til en øget opmærksomhed på og ejerskab til STEM-dagsordenen og de ambitioner, der ligger i Den Nordjyske Teknologipagt,

lokalt i kommunerne, særligt ved fagcheferne.
• Bidrage til at emnet tages op og drøftes i tværkommunale fora f.eks. skolechefkredsen

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Bestyrelse/20200619 M%C3%B8de d. 19-06-2020/BRN - Referat Bestyrelse 19-06-2020.pdf
https://rn.dk/regional-udvikling/uddannelse-og-kompetence/teknologipagt


8

• Bidrage til at skabe dialog om emnet ml. repræsentanter fra kommunerne, skoleområdet og uddannelsesrepræsentanter
• Opfordre til tværkommunalt samarbejde på området
• Opfordre kommunerne til at fokusere på tiltag/initiativer, hvor der indgår brobygningsaktiviteter ml. uddannelsestrinene og hvor

eksempelvis grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser udvikler/deltager i initiativet sammen

Konkret foreslås ovenstående omsat i praksis ved at:
• Nordjysk Uddannelseskonference d. 11. november (hovedtema: STEM og Nordjyske Teknologipagt) bliver et vigtigt nedslag i arbejdet og 

kan fungere som afsæt for en efterfølgende dialog i og med kommunerne om STEM-dagsordenen. Konferencen vil samtidigt give 
mulighed for tilegnelse af viden om dagsordenen for kommunale deltagere og f.eks. politikere. 

• Der samles input fra konferencen ud fra spørgsmål såsom hvordan kan Den Nordjyske Teknologipagt og ambitionerne deri omsættes til 
lokal virkelighed og ”leve”, hvad giver mening ift. den enkelte kommune og hvordan kan samarbejdet evt. styrkes på tværs af kommuner 
og i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne

• Der følges op med en drøftelse af inputtene fra konferencen i Styregruppen for den Nordjyske Teknologipagt, i Strategisk Forum og i 
tværkommunalt fora f.eks. skolechefkredsen (alt afhængig af inputtenes karakter). Der følges op på Sekretariatsledelsens møde i 
december 2020 mhp. at drøfte afrapportering eller evt. oplæg til Bestyrelsen primo 2021. 

Børn og unge-direktørerne og/eller skolecheferne søges desuden involveret/orienteret på deres møder i august/september, så der er 
mulighed for at komme med deres betragtninger vedr. arbejdsplanen, konferencen eller STEM-temaet generelt. Strategisk Forum og STEM-
sekretariatet følger arbejdet. 

Referat: Sekretariatsledelsen tog orientering om planer og tanker for arbejdet med STEM som tema i 2. halvår 2020 til efterretning. Der var 
overordnet opbakning til planerne og ønsket om drøftelse i Strategisk Forum, hvor mange af de centrale samarbejdspartnere er med. Det 
blev bemærket, at det i det omfang det er muligt vil være hensigtsmæssigt med et overblik over hvad der er sket/hvilke indsatser der er i gang 
på området til december-mødet i Sekretariatsledelsen.  Der var desuden en bred snak om fødekæden til STEM-kompetencer og indsatser 
over for de unge i folkeskolen, som i mange tilfælde lokalt drives fremad af ildsjæle og undervisere med særlig interesse i emnet.   



Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen 
• tager statuspunkter for Vækst via Viden 2.0. til efterretning
• bidrager med eventuelle bemærkninger eller opmærksomhedspunkter

Sagsfremstilling
Herunder findes fire nedslag i status på arbejdet med Vækst via Viden 2.0.:

VVV2 kick-off for medarbejdere d. 27. august
På kommunerundturen blev det af flere efterspurgt, at der også laves en indsats målrettet tilegnelse af viden for medarbejderne, der skal 
arbejde med Vækst via Viden og som arbejder med virksomheder, vækst, højtuddannede, ledige dimittender, studerende mv. VVV2 kick-off
for medarbejdere er første tværgående tiltag i den sammenhæng, hvor deltagerne kan tilegne sig viden om VVV projektet, hvordan det i 
praksis skal foregå, hvordan man f.eks. kan arbejde med dagsordenen om højtuddannede m.m. Derudover er der mulighed for at møde de 
fire rekrutteringsservice og  opbygge netværk med kollegaer og samarbejdspartnere i andre kommuner v. jobcentre og erhvervskontor, v. 
uddannelsesinstitutioner m.fl., der er en del af VVV samarbejdet. Der er god opbakning til eventet, hvor der ved udsendelse af dagsordenen 
er 68 tilmeldte. Efter eventet vil der desuden, som opfølgning på kommunerundturen, blive aftalt evt. aktiviteter for medarbejdere direkte 
med hver enkelt kommune v. jobcenter og/eller erhvervskontor alt efter interesse, behov og ønsker.   

Markedsføringsmaterialer og caseplatform
Arbejdet hermed blev forsinket ift. den oprindelige plan. Til kick-off eventet for medarbejdere d. 27. august vil første pakke med materialer 
vedr. projektet mv. samt første lancering af den fælles case-platform med historier om de gode og skæve match dog være klar. 
Caseplatformen vil efterfølgende skulle udbygges med indsamling af flere cases og på udarbejdelse af nye cases til fælles brug. Det er planen,
at der i august/september også laves markedsføring/kommunikation af selve projektet (f.eks. video, kontakt til presse) i forbindelse med 
formel opstart d. 1. september, hvor der ventes at være opdaterede resultattal fra VVV 1.0.  Derudover er målet at der laves en mere 
langsigtet kommunikationsplan for projektet, som også indeholder flere tiltag specifikt målrettet virksomhederne. Dette tages op i NES’ 
kommunikationsgruppe med henblik på yderligere sparring.



Ansøgning til DEB vedr. nordjysk vækstpilot
Erhvervshus Nordjylland har medio juni udarbejdet og indsendt ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) om midler til 
vækstpilot-ordningen. Det er vurderet, at vi vil stå bedre ved at ansøge sammen med bl.a. SMV Danmark og AC, samt ved at ansøge om en 
national vækstpilot, hvor der øremærkes midler til de forskellige regioner, herunder også Nordjylland. Ansøgningen forventes behandlet i 
skriftlig procedure af DEB i september 2020.

Rammebeløb til Vækst via Viden aktiviteter og supplerende indsatser for højtuddannede blev godkendt på seneste bestyrelsesmøde d. 19. juni.

Organisering og styregruppe 
På kommende august-møde i den tværgående arbejdsgruppe vil det blive drøftet hvordan mødeaktiviteten skal være for arbejdsgruppen 
fremadrettet. Det er forventningen, at arbejdsgruppen vil overgå til at have mere karakter af følgegruppe i løbet af 3-4. kvartal i takt med at 
projektet kommer i gang og der etableres en styregruppe, der sørger for fremdrift for projektet. 

I løbet af juni måned er der blevet udpeget medlemmer til den nye styregruppe for Vækst via Viden 2.0. Styregruppen vil fungere som 
strategisk og taktisk styringsorgan for Vækst via Viden 2.0 indsatsen og samtidig som en aktiv sparringspartner for projektorganisationen og 
projektlederne. Styregruppens vigtigste opgave er at skabe det afgørende organisatoriske fundament, udbredelse og fremdrift – med konstant 
fokus på at realisere det overordnede formål om adgang til højtuddannet arbejdskraft uanset geografisk placering. 

Styregruppen består af private og offentlige aktører/organisationer med interesse og/eller operationel rolle i indsatsen bl.a. repræsentanter fra 
erhvervsorganisationer, arbejdstagerorganisationer, videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervskontorer, jobcentre m.fl. Formandskabet 
er fastsat ved hhv. Erhvervshus Nordjylland og formanden for de nordjyske beskæftigelsesdirektører, Arne Lund Kristensen.  Der er udpeget 
følgende kommunale repræsentanter til styregruppen: 
• For Erhvervscheferne: Mariane Gade, Brønderslev, og Bo Geertsen , Hjørring 
• For Beskæftigelsesdirektørerne: Arne Lund Kristensen, Aalborg, og Morten Lund, Vesthimmerland
• For Jobcentercheferne: Jannie Knudsen, Jammerbugt 

Referat: Sekretariatsledelsen tog statuspunkterne til efterretning.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Bestyrelse/20200619 M%C3%B8de d. 19-06-2020/BRN - Referat Bestyrelse 19-06-2020.pdf


Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen 
• tager orienteringerne til efterretning 
• bidrager med eventuelle bemærkninger eller opmærksomhedspunkter

Sagsfremstilling
Herunder findes en kort status og opdatering på forskellige igangværende indsatser under kvalificeret arbejdskraft.

Rammebeløb til indsatser for højtuddannede blev godkendt på seneste bestyrelsesmøde 19. juni. 
• Pilotprojekt – flere i studiejob via delebil. Samarbejdsaftale færdiggjort. Bilen står klar ved UCN til brug pr. 1. september. 
• Studentermedhjælper. Der laves stillingsopslag i august måned. Der laves overordnet plan m. mål for studiejobnordjylland.dk samt indsats 

vedr. studiejob generelt i løbet af 3. kvartal.

Det Kompetente Nordjylland og dialog med uddannelsesrepræsentanter
Formandskaberne for Det Kompetente Nordjylland (RAR, KKR, RN og BRN) gav på deres møde 6. marts 2020 udtryk for at de ønsker fortsat 
fokus på en styrket dialog med uddannelsesinstitutionerne om eventuelle fælles ambitioner. Strategisk Forum på Uddannelsesområdet, som 
samler op på tilbagemeldinger fra formandskaberne, har derfor holdt dialogmøde m. repræsentanter fra AAU, UCN, MARTEC og SOSU-Nord (på 
vegne af de nordjyske erhvervsskoler) hhv. d. 28. februar og d. 15. juni.  På seneste møde beskrev repræsentanterne deres syn på aktuelle 
udfordringer på kompetence- og uddannelsesområdet med afsæt i det skriftlige materiale for Det Kompetente Nordjylland. Strategisk Forum 
samler op på mødet d. 17. august og tager stilling til hvad der skal ske frem mod næste dialogmøde med repræsentanterne i oktober. Ønsket med 
dialogen er at nå frem til nogle fælles prioriteter, der kan danne grundlag for en/flere konkrete handlinger.  

Erhvervscamp 17.-18. september 2020 – ideer til indsatser inden for kvalificeret arbejdskraft
BRN-Sekretariatet indgår i arbejdet omkring dette års Erhvervscamp, hvor det overordnede tema er erhvervsudvikling post corona med særligt 
fokus på kvalificeret arbejdskraft. På campen vil der blive afholdt hackathons/workshops inden for seks forskellige undertemaer, der ventes at 
resultere i et/flere idékataloger med handlingsforslag inden for emnerne. Styregruppen for Erhvervscampen samler efterfølgende op på campen
og behandler ideerne i uge 41 (i oktober). 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Bestyrelse/20200619 M%C3%B8de d. 19-06-2020/6A - BILAG - Rammebel%C3%B8b til indsatser for h%C3%B8jtuddannet arbejdskraft.pdf


Det kan betyde, at der kommer forslag fra styregruppen til nye tiltag/emner, som er hensigtsmæssige at samarbejde om, til blandt andre 
BRN og partnerskabet omkring det Kompetente Nordjylland. Der gives en update på resultaterne fra campen på sekretariatsledelsesmødet 
d. 7. oktober og oktober-mødet i Strategisk Forum.  

Nyt fra International House North Denmark
International House, som har medfinansiering fra BRN frem til og med 2021, lavede til seneste direktions- og bestyrelsesmøde et notat med 
status på de tre hovedindsatser som er særligt prioriteret i forhold til BRN. Fra notatet er der bl.a. følgende highlights: 

• Projektaktiviteterne har fået et boost grundet, at IHND er en af i alt 28 partnere i TalenTDK projektet med et tilsagnsbeløb på 39.673.793 
kr. fra DEB - og den eneste nordjyske aktør med økonomiske midler i projektet. IHND er leder og samarbejdspartnere på flere 
aktivitetspakker og er lykkedes godt med at positionere de nordjyske interesser i projektet og få prioriteret talenttiltrækningen til det 
nordjyske erhvervsliv igennem et koordineret samarbejde og branding af de enkelte nordjyske kommuner- og erhvervskontorers 
tiltrækningskampagner såsom GoWest” i Vesthimmerland, Region Nordjyllands kampagne med ”Den hvide verden”, ”Move North” i 
Frederikshavn, Hjørring Internationals, ”Karriere på Kanten” hos Thy og Mors, ”Kom til Rebild”, Hobro International Hub, ”Move to 
Aalborg”, koordinering med Jammerbugt Kommune og Erhvervshus Nordjylland m.fl. 

• Den koordinerede indsats med de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Erhvervshus Nordjylland og de nordjyske erhvervskontorer
er højt prioriteret for sekretariatet i IHND – og samarbejdet i ERFA-gruppen (7 nordjyske kommune, AAU, UCN, Erhvervshus mfl.) vokser 
med sagssparring, erfaringsudveksling og ikke mindst ift. konkrete arrangementer og aktiviteter f.eks. Diversity Evening, hvor 2000 
internationale borgere deltager og koordineret promovering af Nordjylland som karrieredestination 32 

• Tilbud til alle nordjyske kommuner og erhvervskontorer muligheden for at afholde et arrangement lokalt, som fokuserer enten på 
jobsøgning eller iværksætteri for internationale borgere samt erhvervsarrangementer for lokale virksomheder 

• Investeringen i et Hobro International Hub (placeret ved Hobro station) har givet en forøget aktivitet i de tre sydlige nordjyske kommuner, 
Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord. Notatet kan tilgås her.

Notatet kan eventuelt tilgås her i dets fulde længde, hvis man vil læse mere.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Bestyrelse/20200619 M%C3%B8de d. 19-06-2020/8A - BILAG - Status for International House North Denmark Maj 2020.pdf


Referat

Sekretariatsledelsen tog orienteringerne til efterretning. 

Erhvervscamp 2020
Flere i Sekretariatsledelsen bemærker, at sammensætningen af programmet for dettes års Erhvervscamp ikke virker lige så hensigtsmæssig 
som ved tidligere år. Der er ønske om, at der til næste års Erhvervscamp vil være mere fokus på ny inspiration udefra til deltagerne og god 
mulighed for at netværk og dialog på tværs af de mange deltagende organisationer. Sekretariatet tager inputtene med tilbage til arbejds- og 
styregruppen.   



Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen 
• tager orienteringerne til efterretning, og bidrager med eventuelle bemærkninger eller opmærksomhedspunkter

Sagsfremstilling
Den 7. februar 2020, samme dag som BRN’s Bestyrelse traf beslutning om deltagelse i DK2020, blev der afholdt møde i KKR Nordjylland, hvor 
det tværgående, nordjyske samarbejde på klimaområdet også blev drøftet. Her besluttede KKR, at der formuleres en fælles strategi for det 
fælleskommunale samarbejde på klimaområdet med inddragelse af øvrige relevante aktører, og at KKR, i samarbejde med BRN og Region 
Nordjylland, skal være omdrejningspunkt for samarbejdet. 

I både BRN og KKR blev der således lagt op til, at der udarbejdes en strategi for den fælles klimaindsats i Nordjylland og i begge fora er der lagt 
op til, at indsatsen skal omfatte KKR, BRN og Region Nordjylland. Med afsæt i beslutningerne og signalerne fra de to møder er der nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af fire kommunaldirektører, to tekniske direktører og den regionale udviklingsdirektør. Arbejdsgruppen har siden maj 
2020 arbejdet videre med tre hovedspor:
1. Afgræsning af den fælles nordjyske klimaindsats, herunder afklaring af formål, samt prioritering af hvad der placeres kan og bør placeres i 

det tværgående samarbejde mellem alle kommunerne, Regionen og BRN. Indledningsvist har fokus været på kortlægning af 
klimaområdet i Nordjylland for at skabe et kvalificeret grundlag for afgrænsningen.

2. Øget governance i den nordjyske klimaindsats, så drøftelsen af indhold og retning for den fælles nordjyske klimaindsats samtidig benyttes 
som en anledning til at sikre bedre sammenhæng og mindske overlap for eksisterende og fremtidige indsatser og tiltag og mellem 
operatører. Til det formål suppleres den igangværende kortlægning med en afdækning af, hvor der indgår medfinansiering fra nordjyske 
kommuner og Region Nordjylland.  

3. Strategi for den nordjyske klimaindsats, som så vidt muligt sammentænkes med DK-2020 i kommunerne, såfremt alle 11 nordjyske 
kommuner tilslutter sig projektet. I så fald lægges der op til udarbejde af en ”light strategi” i 2021, som derpå udbygges efter afslutningen 
af DK2020 i 2023. 

De tre spor beskrives mere detaljeret I bilag 6A, som er et uddrag fra den status der blev givet til BRN’s Bestyrelse den 19. juni 2020. I tillæg til 
de tre hovedspor arbejdes der også med interessevaretagelse på EU’s fond for retfærdig omstilling og med udarbejdelse af en videnspakke til de 
nordjyske regions- og byrådspolitikere. Disse to spor beskrives på den følgende side. 

https://www.kl.dk/media/23168/referat-fra-moede-i-kkr-nordjylland-den-7-februar-2020.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Sekretariatsledelse/20200811 M%C3%B8de d. 11-08-2020/6A - BILAG - Status p%C3%A5 F%C3%A6lles Nordjysk Klimaindsats 2.pdf


Kortlægning af klimaområdet og videnspakke til politikerne
I forbindelse med afgrænsningen af den fælles nordjyske klimaindsats arbejdes der med en kortlægning af strategier, planer, organisationer, 
netværk og projekter, og hvordan de fordeler sig på nationalt, regionalt og lokalt (kommunalt) niveau. Mens det foreløbige udkast er udarbejdet 
af en repræsentanter fra Aalborg Kommune, Region Nordjylland, BRN og KKR, involveres en bredere kreds nu i at kvalificere arbejdet:
• hver kommune er blevet bedt om at udpege en kontaktperson, som kan supplere kortlægningen ud fra et lokal kendskab. Forespørgslen er 

sendt til BRN’s Direktion i juli 2020 med Sekretariatsledelsen var Cc.
• De organisationer, netværk og projekter som er nævnt i kortlægningen er kontaktet direkte for at sikre at beskrivelserne er retvisende.

På baggrund af den foreløbig kortlægningen har direktørerne som udgør arbejdsgruppen konkluderet, at den kan være værdifuld som en 
videnspakke rettet til byråd/kommunalbestyrelser og regionsrådet. De vurderer, at der er behov højne vidensniveauet hos lokal- og 
regionalpolitikerne om klimaindsatsen regionalt, blandt andet som led i behandling af visionen for SEP NORD, deltagelse i DK2020 i hele 
Danmark og drøftelserne af ønsker til den fælles nordjysk klimaindsats og -strategi. Det vil derpå være op til den enkelte kommune og regionen 
hvorvidt og i så fald hvordan videnspakken anvendes, eksempelvis i forbindelse med behandling af DK2020 eller som led i en temadag. 

Interessevaretagelse vedrørende fonden for retfærdig omstilling
Som er en del af forslaget til Green Deal fremsat af EU-Kommissionen, foreslås en Fond for Retfærdig Omstilling (FRO). Fonden har til formål at 
støtte de regioner, der bliver mest berørt af omstillingen til et klimaneutralt EU i 2050, og her er Nordjylland udpeget som den eneste danske 
region, bl.a. på grund af Aalborg Portlands store CO2-udledning. Direktørerne i den nedsatte arbejdsgruppe har vurderet, at opgaven med 
fælles interessevaretagelse for at hjemtage midler fra fonden bør forankres i regi af BRN. 

Regeringen har af Europaudvalget fået mandat til at forhandle med Kommissionen om forslaget til FRO. Regeringen er positiv over etablering af 
en særlig Fond, men ønsker at den knyttes til eksisterende nationale planer og indsatser på klimaområdet. Fra Kommissionens side er der lagt 
op til, at fonden skal udmøntes gennem territorielle planer for de omfattede regioner (Nordjylland), og at relevante myndigheder fra de 
pågældende landsdele involveres i at udarbejde disse planer. Da det hidtil har været en udfordring at få yderligere information fra udenrigs-
ministeriet om den planlagte involvering af myndighederne i Nordjylland, har BRN’s formandskab sendt en henvendelse til Udenrigsministeren.
I henvendelsen stiller de nordjyske kommuner og Regionen sig til rådighed for sparring om de territorielle planer for udmøntning af fonden i 
Nordjylland. Fonden forhandles endelig på plads i forbindelse med budgetforhandlinger i Europarådet sidst på året. 



Referat
Rasmus Engsig gav en kort introduktion til punktet med særligt fokus på den videnspakke, der er under udarbejdelse, og som efterfølgende 
formidles til kommunerne med henblik på formidling til byråd, kommunalbestyrelser og regionsrådet. Fra flere i Sekretariatsledelsen 
efterspørges det, at videnspakken ligger klar hurtigst muligt med henblik på de igangværende budgetforhandlinger og interne drøftelser om 
deltagelse i DK2020. 

Vedrørende Fonden for Retfærdig Omstilling tilføjes det, at det er udpeget som et af de mulige emner, når BRN’s Bestyrelse mødes med de 
nordjyske folketingsmedlemmer den 18. september 2020 (se dagsordenspunkt 10). 



Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen 
• tager orienteringen om DK2020 og den kommende regionale organisering til efterretning, samt  
• indstiller til Direktionen, at der bevilges 2.000.000 kr. af BRN’s fælles midler til at medfinansiere den regionale organisering

Sagsfremstilling
På mødet den 7. februar 2020 tilkendegav BRN’s Bestyrelse, at de nordjyske kommuner ønskede at deltage i en ansøgning, som Region 
Nordjylland skulle aflevere til Realdania, sammen med de øvrige danske regioner, om at udvide Realdania-projektet DK2020 til at omfatte 
samtlige danske kommuner. Jammerbugt Kommune og Frederikshavn Kommune har sammen med 18 andre kommuner været udvalgt til at 
i deltage det oprindelige DK2020, hvor målet er udvikling af handlingsorienterede klimaplaner for hver kommune. I tillæg til 
klimahandlingsplaner i den enkelte kommuner i regi af DK2020, foreslog Region Nordjylland på mødet den 7. februar, at der kan udarbejdes 
en fælles nordjysk klimastrategi. 

Efterfølgende er KL trådt ind i forhandlingerne om et samlet partnerskab med Realdania og de fem danske Regioner. Først i juni 2020 blev 
der indgået en endelig partnerskabsaftale om projektet ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”, som fastsætter de overordnede rammer 
for det samlede projekt, herunder aktiviteter, organisering og finansiering. Nedenfor beskrives de væsentligste detaljer i aftalen samt den 
videre proces for udrulning af DK2020 i hele Danmark, herunder i Nordjylland. 

Den nationale organisering og indsats
I 2019 startede Realdania projektet DK2020 i samarbejde med CONCITO og bynetværket C40. Her fik 20 danske kommuner støtte, teknisk 
hjælp og sparring til at udvikle klimahandlingsplaner med udgangspunkt i C40-netværkets standard, Climate Action Planning Framework 
(CAPF). Som medlem af C40 har Københavns Kommune ligeledes udarbejdet en sådan klimahandlingsplan, og med udvidelse af DK2020 er 
ambitionen, at de resterende 77 kommuner også skal udarbejde klimahandlingsplaner ud fra samme standard og med afsæt i de nationale 
klimamål. Projektperioden for udvidelsen af DK2020 er 2020-2023, og kommunerne skal søge om at deltage gennem et af to calls – ét i 
oktober 2020 og ét medio 2021.

BRN’s Bestyrelse
https://realdania.dk/projekter/dk2020
https://concito.dk/
https://www.c40.org/about
https://resourcecentre.c40.org/climate-action-planning-framework-home


Det samlede budget for DK2020 er 45 mio. kr., hvor Realdania, de fem regioner og de deltagende kommuner hver bidrager med 15 mio. kr.  
Hvor CONCITO i det oprindelige DK2020 har ydet sparring og faciliteret udarbejdelse af klimahandlingsplanerne i den enkelte kommune, vil de 
i udvidelsen af DK2020 fungere som tværgående projektleder og være videnspartner for fem nye regionale organiseringer, som i stedet 
varetager den direkte kontakt og sparring med kommunerne. Af budgettet på 45 mio. kr. er de 13 mio. kr. øremærket CONCITO, mens de 
resterende 32 mio. kr. er til den regionale organisering. Dertil skal den enkelte deltagende kommune afsætte ”de nødvendige ressourcer” til 
udarbejdelse af klimaplanen i egen kommune. Erfaringerne fra Frederikshavn og Jammerbugt er, at det vil svare til knap ét årsværk. 

Den regionale organisering og indsats
Som faglig facilitator for DK2020 – for hele Danmark i den enkelte region, indtager den regionale organisering en central rolle i udmøntningen 
af projektet. Opgaverne består blandt andet i:
• at understøtte kommunernes arbejde med udarbejdelse af klimaplaner gennem sparring om faglige, processuelle og tekniske 

problemstillinger. For at kunne varetage denne rolle vil medarbejderne i den regionale organisering skulle gennemgå kompetenceudvikling 
hos CONCITO, herunder oplæring i C40’s Climate Action Planning Framework (CAPF).

• at understøtte erfaringsudvekslingen mellem kommunerne, herunder identificere fælles faglige og processuelle udfordringer
• at understøtter kommunernes databehov, fx fastsættelse af baseline og scenarieplanlægning
• at indsamle viden og læring med henblik på formidling til den overordnede projektledelse (CONCITO).

I den enkelte region er det op til kommunerne, repræsenteret ved KKR, og Regionen at afklare, hvordan den regionale organisering bemandes, 
finansieres og forankres. Region Nordjylland og KKR Nordjylland er aktuelt ved at udarbejde et oplæg hertil, som formelt skal godkendes på 
mødet i KKR den 4. september samt mødet på i Regionsrådet den 29. september. Morten Lemvigh giver på mødet en kort præsentation af det 
igangværende arbejde med DK2020, herunder etableringen af en regionale organisering. 

Til at finansiere deres andel af den regionale organisering ønsker Regionen at anvende 2 mio. kr. af BRN’s Fælles midler i perioden 2020 – 2022. 
På mødet i BRN’s Bestyrelse den 19. juni 2020 blev der afsat et rammebeløb 2 mio. kr.  i BRN’s budget, med henblik på endelig godkendelse på 
mødet i september, når der foreligger en aftale om den regionale organisering. 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Bestyrelse/20200619 M%C3%B8de d. 19-06-2020/BRN - Referat Bestyrelse 19-06-2020.pdf


Referat
Morten Lemvigh indledte punktet med en kort status på det igangværende arbejde med aftalen om den regionale organisering og finansiering 
af DK2020, som efterfølgende skal behandles og godkendes af hhv. KKR og Regionsrådet. Det præciseres at Regionsrådet behandling ikke sker 
på mødet den 29. september, som angivet i sagsfremstillingen, men at Regionsrådet på mødet den 24. august godkender deltagelse i DK2020 
og bemyndiger administrationen til at forhandle aftalen om den regionale organisering på plads.

Sekretariatsledelsen indstillede til Direktionen, at der bevilges 2.000.000 kr. af BRN’s fælles midler til at medfinansiere regionens andel af den 
regionale organisering. 

Det er fortsat ved at blive afklaret, hvordan kommunerne ønsker at finansiere deres andel af DK2020, og størrelsen på beløbet. Det 
understreges i den sammenhæng, at kommunerne, i tillæg til at medfinansiere den regionale organisering, selv skal afsætte de nødvendige 
ressourcer til kommunens egen deltagelse i DK2020. For Frederikshavn og Jammerbugt Kommune har ressourceforbruget svaret til ca. et 
årsværk i projektperioden. 



Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen 
• Tager orienteringen til efterretning samt bidrager med ideer til sikring af ejerskab og involvering i kommende workshop for politikere

Sagsfremstilling
Bestyrelsen fremsendte i juni 2019 et indspil til de daværende regeringsforhandlinger om nordjyske perspektiver på storskalaprojekter via 
multifunktionel jordfordeling. Forslaget ses som et virkemiddel, der på én gang kan bidrage til løsning af såvel klima-, natur- og miljø-
udfordringer og samtidig sikre gode vilkår for landbruget, landdistrikterne m.v. Initiativet indgår også i BRN´s handlingsplan 2020 med fokus 
på 1) interessevaretagelse for at staten prioriterer midler til storskalaprojekter og 2) koordinering sammen med nordjyske interessenter af 
oplæg til organisering og finansiering af nordjyske storskalaprojekter.

På nationalt niveau peger flere parter på behovet og opfordrer regering og folketing til at iværksætte en jordreform. Regeringen har 
foreløbigt etableret en mindre ordning med 150 mio. kr. i 2020-2022 til multifunktionelle jordfordelingsprojekter samt indgået en politisk 
aftale om udpegning af et antal naturnationalparker. Emnet indgår formentlig også i de endnu ikke færdiggjorte klimaforhandlinger for 
landbrug, biodiversitet m.m. Bestyrelsen imødeser ser en opfølgning på initiativet, og vil også benytte lejligheden til at drøfte initiativet igen 
med de nordjyske MFére den 18. september 2020.

Sideløbende hermed og med en vis koordination har de nordjyske kommuner i regi af naturcheferne arbejdet med en fælles vision og strategi 
for ”Naturen på tværs”, hvor der peges på, at den nordjyske natur har stort potentiale for turismen, landbruget, sundheden m.v., som kan 
udmøntes ved multifunktionel jordfordeling. En del af ideoplægget er, at der skal leveres oplæg på 5 nordjyske fyrtårnsprojekter inden 
udgangen af 2021. Der er en proces i gang for snarest at forberede en fælles nordjysk workshop med deltagere af politikere fra alle 11 
kommuner. Målet er af få drøftet grundlaget for et fælles projekt og en fælles tværgående vision i forlængelse af de ideer, der allerede har 
været fremme på Naturfolkemødet i 2019 og det videre arbejde i en administrativ workshop i juni 2020.
Mariagerfjord, Morsø og Jammerbugt kommuner har gennemført større del-projekter, hvorfra erfaringer kan indgå i det videre arbejde.

Referat: Sekretariatsledelsen tog orientering til efterretning og kom med nogle opmærksomhedspunkter til det videre arbejde: dels, at 
forudsætningen for at involvere politikerne i workshoppen er, at programmet ikke bliver for fagspecifikt og at der er synlighed for hvilke 
emner og deltemaer, der vil være dialog om, og dels at der gerne skal foreligge en konkret præsentation, politikerne kan tage stilling til. 



Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen 
• Tager oplæg til fremtidige fokusområder for kommunikationsindsatserne til efterretning
• Drøfter mulige tiltag til, hvordan BRN kan knytte tættere bånd til lokal- og regionalpolitikere, og hvordan kommunikationen kan 

understøtte dette.

Sagsfremstilling
I BRN’s strategi og handlingsplan for 2020 er det fremhævet, at BRN har bevæget sig over i en mere dagsordensættende og 
interessevaretagende funktion. Det fordrer en anderledes og tilpasset kommunikationstilgang for bedst muligt at ramme de relevante 
målgrupper og understøtte det strategiske sporskifte.

Derfor er kommunikationsindsatserne tidligere blevet tilpasset, hvilket blandt andet inkluderede et ønske om mere aktiv brug af Twitter, 
understøttelse af bestyrelsesmedlemmernes sociale medier samt øget formidling af BRN’s dagsordener og resultater for derigennem at 
skabe større synlighed og en vægtigere stemme.

På sekretariatsledelsens møde 11. december 2019 blev det foreslået, at BRN i højere grad skal kendetegnes som:
• 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



Strategi og prøvehandlinger
Ambitionerne skal nu trykprøves og omsættes til konkret handling. Derfor udarbejder sekretariatet en kommunikationsstrategi, der skal 
agere rettesnor for kommunikationsaktiviteter og tydeliggøre prioriteter, så indsatserne bidrager bedst muligt til at nå vores fælles mål.

Strategien vil blandt andet indeholde en kanalstrategi, KPI’er og en konkret handlingsplan og vil blive præsenteret for sekretariatsledelsen i 
løbet af efteråret 2020.

Som optakt til det arbejde har sekretariatet allerede identificeret tre fokusområder, som er særligt vigtigt for, at BRN’s kommunikation 
fremover skaber øget synlighed:
• Offensiv pressestrategi
• Fokuseret brug af kanaler
• Øget relevans og tilgængelighed

Siden tiltrædelsen i juni af BRN’s nye kommunikationsansvarlige, Thomas Stevn Kruse, har sekretariatet lavet forskellige prøvehandlinger 
inden for disse fokusområder. Heriblandt:
• Nationalt og regionalt presseindsalg på eks. SEP NORD og flere studiepladser
• Højere frekvens af Twitter-opslag med politisk tyngde
• Brainstorm af hjemmesideopbygning og indhold

Prøvehandlingerne har imidlertid bekræftet os i, at der er uopdyrket potentiale for kommunikationen, der skal tages bestik af i strategien.

På sekretariatsledelsesmødet vil Thomas uddybe de tre fokusområder og give en kort opdatering på prøvehandlingernes resultater.



Tættere bånd til lokale og regionale politikere
Som et vigtigt skridt i at øge kendskab og opbakning til BRN blandt kommunalbestyrelser og regionsråd vil BRN gerne tætne de nordjyske 
lokal- og regionalpolitikeres tilknytning til BRN. Her spiller kommunikationen en væsentlig rolle.

Derfor vil sekretariatet gerne bede om sekretariatsledelsens input til, hvordan vi bedst når politikerne på en måde, hvor de både holdes 
opdateret på BRN’s arbejde og resultater, og hvor de kan blive aktiveret og bidrage til arbejdet.

På sekretariatsledelsesmødet vil nedenstående spørgsmål være oplæg til drøftelse, og på baggrund heraf indsamles sekretariatsledelsens 
input.
• Er der potentiale og behov for et tættere bånd til lokal- og regionalpolitikere?
• Hvilke kanaler er mest hensigtsmæssige at benytte for at nå politikerne?
• Hvordan kan vi inddrage politikerne og skabe øget ejerskab til BRN?
• Indenfor hvilke indsatsområder og mærkesager giver det mest mening at inddrage politikerne?

I år har BRN fremsendt strategi og årsberetning mere systematisk til orientering på byråds- og regionsrådsmøder. I den forbindelse er det 
derfor også nærliggende at drøfte, hvorvidt det har medvirket til tættere involvering og øget kendskab til BRN blandt politikerne.



Referat
Sekretariatsledelsen bakkede op om oplægget til fremtidige fokusområder for kommunikationsindsatsen, som vurderes at være i god tråd 
med Bestyrelsens ønske om mere synlighed og øget fokus på interessevaretagelse. Der blev dog peget på, at der kan være behov for
afklaring af praksis og arbejdsgangene omkring øget aktivitet ved formandskabet på de sociale medier. 

Der er stort potentiale for at skabe tættere bånd til både de lokale og regionale politikere. Sekretariatsledelsen anbefaler i den 
sammenhæng, at formidlingen af BRN’s arbejde til denne målgruppe: 
• Tager afsæt i en afdækning af hvilke temaer, der er relevante for målgruppen, og hvorfor der skal skabes ejerskab til emnet. Det vil ikke 

være alle temaer, hvor de lokale og regionale politikere er den primære målgruppe for kommunikationsindsatsen.
• Fokuseres ind på enkelte temaer f.eks. grøn vækst eller kvalificeret arbejdskraft. Det skal være tydeligt i overskrift og indhold 

hvorfor/hvordan temaet har lokal relevans og gerne med så mange konkrete lokale resultater, som muligt. 
• Får opstartet kommunikationsaktiviteter rettet mod målgruppen snarest da 2021 er valgår. 
• Sigter mod at opbygge tillid blandt de lokale og regionale politikere til, at en BRN-sag er gennemarbejdet og repræsenterer et emne, hvor 

det giver mening og vil være værdifuldt at samarbejde tværkommunalt. 



Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen 
• Drøfter og bidrager til tematiseringen af det kommende dialogmøde mellem MFérne og bestyrelsen den 18. september 2020

Sagsfremstilling
Med henblik på at sikre et godt samspil mellem Nordjylland og de nordjyske MFére samt sikre en gensidig vidensdeling om nordjyske 
prioriteringer og et stærkt grundlag for nordjysk interessevaretagelse er der aftalt et årlig fælles dialogmøde mellem BRN-bestyrelsen og de 
nordjyske MFére. Mødet finder sted i tilknytning til september-bestyrelsesmødet. Bestyrelsen drøftede på mødet den 19. juni 2020 følgende 
foreløbige forslag til emner og temaer for dialogmødet:

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

Derudover er det tilkendegivet overfor MFérne, at der også ønskes en drøftelse af
• De centrale forhandlingstemaer på Christiansborg – særligt i forhold til erhverv, uddannelse, beskæftigelse m.v.
• Ideer til fælles dagsordener og nordjysk interessevaretagelse

Der er endnu ikke et endeligt overblik over deltagelsen til dialogmødet.

Referat
Der var forslag om at have konsekvenserne af Brexit på som muligt dialogtema, idet der er mange arbejdspladser, vækst og kommunal 
velfærd på spil i forbindelse med det endelige udfald af Brexit og rammerne for samhandel med Storbritannien.
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Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen 
• drøfter mulige indspil til nordjyske fyrtårsprojekter mhp. det videre arbejde i samarbejde med øvrige aktører

Sagsfremstilling
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsætter aktuelt et arbejde med at identificere en række erhvervsmæssige fyrtårnsinitiativer på 
tværs af Danmark. Det var en del af aftalen med erhvervsministeren om Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 (den decentrale 
erhvervsfremmestrategi) fra marts 2020. 

Fyrtårnsinitiativerne skal have potentiale til styrke erhvervsudviklingen i en hel landsdel og have en stærk lokal forankring i den pågældende 
geografi. Fyrtårnsinitiativer kan både være helt nye tiltag eller tage udgangspunkt i allerede etablerede projekter eller projekter, der over en 
periode har spiret og fundet opbakning i en landsdel men fortsat kræver modning for at kunne indfri sit fulde potentiale jf. yderligere 
beskrivelse i bilag 11 A. Ideelt set kan tankesættet om regionale fyrtårnsprojekter bidrage til at sammentænke lokale, decentrale og nationale 
erhvervsfremmetiltag med et længere strategisk sigte og med en ambition om at bidrage til at løfte erhvervsudviklingen regionalt. 

Et eksempel kunne være vækst-, erhvervs- og beskæftigelsespotentialet i relation til Femern Bælt forbindelsen. Se yderligere eksempler i 
bilaget. Fyrtårnsinitiativer kan overordnet karakteriseres ved at være længerevarende og forandringsskabende initiativer, der er udtryk for en 
fælles lokal ambition for erhvervsudviklingen. DEB-bestyrelsen har understreget vigtigheden af, at der ikke er overlap mellem 
fyrtårnsprojekterne og de nye klynger. 

Processen med at identificere fyrtårnsinitiativerne vil være forankret i sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i 
Erhvervsstyrelsen i Silkeborg, der nedsætter en arbejdsgruppe til at udvikle og tilrettelægge arbejdet. For at understøtte et bredt lokalt 
ejerskab og forankring vil initiativerne naturligt involvere forskellige lokale aktører, aktivere erhvervslivet og lokale ressourcer og fordre 
samarbejde på tværs af sektorer og administrative grænser, fx kommunale og regionale grænser. Det forventes, at Erhvervsstyrelsen via 
Erhvervshusene som erhvervsstyrelsens regionale sparringspartner vil invitere til dialog herom i august og september 2020. 

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Sekretariatsledelse/20200811 M%C3%B8de d. 11-08-2020/11A - BILAG - DEB-sagsfremstilling vedr. Fyrt%C3%A5rnsprojekter DEB-bestyrelsesm%C3%B8de maj 2020.pdf
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Som det fremgår skal vi fra Nordjylland spille ind med ideer og medvirke til prioritering af 1-2 nordjyske fyrtårnsprojekter (DEB anfører at der 
forventes udpeget i alt 5-10 initiativer på landsplan). Arbejdet hermed skál naturligt tage udgangspunkt i 1) de nordjyske prioriteringer i den 
regionale/nationale erhvervsfremmestrategi og 2) et involverende samarbejde på tværs af EHN, NES, Uddannelses- og 
Forskningsinstitutioner og erhvervslivet – organisationer og virksomheder. Et eksempel, der har været nævnt, er udviklingen af potentialerne 
i Green Hub Denmark – grønt testcenter.

Emnet drøftes med henblik på at sikre bidrag fra kommunerne, således at bidragene kan indgå i den videre proces.

I tilknytning til processen omkring fyrtårsinitiativer gør KL i øvrigt opmærksom på, at det vurderes, at erhvervsministeren vil se positivt på at 
rydde eventuelle statslige barriere af vejen eller igangsætte understøttende statslige initiativer, hvis der er behov for det i relation til 
fyrtårnsprojekterne (fx lovgivningsmæssige eller mangel på arbejdskraft med særlige kompetencer). 

Endeligt bemærkes det, at DEB parallelt med ovenstående indsats har en aktuel ansøgningsrunde i forhold til ”Lokale erhvervspotentialer” 
med ansøgningsfrist den 1. september 2020. Denne ansøgningsrunden kan i et vis omfang sammenlignes med den strategiske pulje i 2019, 
der bl.a. skulle imødekomme udfordringer for initiativer, der var udfordret finansieringsmæssigt på overgangen til den nye 
erhvervsfremmesystem. Se evt.: https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/lokale-erhvervspotentialer.

Referat
Sekretariatsledelsen anbefaler, at det kommende fyrtårnsprojekt udpeges med udgangspunkt i de nordjyske erhvervsstyrker, dvs. det 
smarte, det grønne, det blå og det attraktive, som blev udpeget ifm. indspil til den nationale strategi for erhvervsfremme i Danmark. Det 
vurderes endvidere hensigtsmæssigt, at der kobles aspekter om kompetenceudvikling og arbejdskraft til projektet, hvis muligt.
Det er særligt vigtigt, at der sikres klarhed og transparens omkring processen for udpegningen af fyrtårnsprojekterne og hvordan
Erhvervsstyrelsen og Erhvervshus Nordjylland tænker at implementere processen i praksis. Dette med henblik på at sikre, at 
fyrtårnsprojektet udpeges/udvikles med afsæt en bred nordjysk dialog og involvering, så der er bred nordjysk tilslutning til projektet.   

https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/lokale-erhvervspotentialer


Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen 
• tager orienteringen til efterretning og bidrager med eventuelle bemærkninger eller opmærksomhedspunkter. 
• bidrager med eventuelle forslag til særligt prioriterede nordjyske indsatser i tilknytning til de nye fremadrettede nationale klynger

Sagsfremstilling
Som en del af BRN’s handlingsplan for 2020 skal det sikres, at det konsoliderede klyngelandskab fortsat tilgodeser nordjyske virksomheder:
• Interessevaretagelse: Vi arbejder for at de nordjyske virksomheder fortsat har god adgang til klyngernes ydelser inden for de 

styrkepositioner, der er særligt vigtig for erhvervsudviklingen i Nordjylland – eksempelvis via regionale hubs. 
• Koordinering: Vi afklarer, hvad den nationale konsolidering betyder for det fælles nordjyske engagement og den fælles medfinansiering af 

klyngerne og deres aktiviteter.

Status på den nationale konsolideringsproces
Med vedtagelse den nye strategi for Erhvervsfremme i Danmark i marts 2020 er der udpeget 11 nationale styrkepositioner og to spirende 
områder, som danner udgangspunkt for det fremtidige nationale klyngelandskab (ekskl. Turisme, så 12 klynger i alt). Den 27. maj 2020 var der 
frist for ansøgninger til puljen ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”, hvor Uddannelses- og 
Forskningsministeriet (UFM) og DEB samlet udmønter 160 mio. kr. årligt for en 4-årig periode. Mens der først forventes svar på 
ansøgningerne i september 2020, pågår konsolideringen fortsat på det enkelte klyngeområde. 

Under konsoliderings- og ansøgningsprocessen har der været elementer af positionering, både blandt de eksisterende klynger og de
brancheorganisationer som har været involveret i processerne. Det kommer blandt andet til udtryk i den geografiske placering af klyngernes 
hovedkontorer, hvor der har været en tendens til centralisering af klyngerne i Hovedstaden. Intentionen med de nationale klynger er, at 
ydelserne skal være til rådighed for målgrupperne på tværs af landet med udgangspunkt i målgruppernes behov og geografiske fordeling. Set 
i lyset heraf fremsendte BRN, KKR Nordjylland og Aalborg Kommune den 20. maj 2020 en fælles henvendelse til Udannelses- og 
forskningsministeren og Erhvervsministeren, med et opråb om, at klyngerne bør tage afsæt i regionale styrkepositioner og tilgodese en 
national balance i klyngernes placering og tilgængelighed. Efterfølgende gik begge ministre ud den 3. juni 2020 og tilkendegav, at der er 
behov for at sikre en bedre geografisk spredning af nye klynger, end der aktuelt er forslået i klyngernes indsendte ansøgninger til 
Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/sites/default/files/2020-03/Erhvervsfremme-i-Danmark-2020-2023_Strategi.pdf
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/sites/default/files/2020-03/Innovationskraft - Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024.pdf
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/regeringen-vi-skal-have-bedre-geografisk-spredning-af-nye-erhvervsklynger


Status på nordjyske klynger per 1. august 2020
Processen for konsolidering er forskellig for hver af de 12 kommende klynger. Med afsæt i de hidtidige nordjyske klynger gives her en status:

• Nordjysk Fødevareerhverv (NJFE) er per 1. juni 2020 blevet en del af den konsoliderede klynge for fødevarer og bioressourcer, Food and Bio 
Cluster Denmark (FBC). Hovedkontoret er i Aarhus, mens et af de øvrige fem kontorer er i Aalborg. NJFE har arbejdet for at fremme fiskeriet 
som område i den nye klynge, og har formået at få et markant aftryk i Bestyrelsen, hvor 3 ud af 14 medlemmer har tilknytning til
fiskeri/seafood.

• BrainsBusiness er per 1. juni blevet en del af den konsoliderede klynge for IT og digitalisering, DigitalLead. Klyngen vil indledningsvist have 
kontorer i Aalborg, Aarhus og København. Der er ikke udpeget et hovedkontor, og der er foreløbig en direktør hhv. i Aalborg og Aarhus.

• House of Energy er per 1. juli 2020 blevet en del af den konsoliderede energiklynge, Energy Cluster Denmark (ECD). Klyngens bestyrelse har 
valgt Aalborg som hovedkontor, som et af i alt seks klyngekontorer fordelt på hele landet. Foreløbig indebærer hovedkontoret at CVR-
nummer, en del af den daglige ledelse og projektledere placeres i Aalborg. Forud for beslutningen om placering af hovedkontoret i Aalborg, 
sendte BRN’s formandskab en støtteerklæring til fordel for placering af hovedkontoret i Nordjylland. 

• MARCOD bliver en del af den nye konsoliderede klynge for det maritime erhverv og transport- og logistikerhvervet, Maritime & Logistics
Innovation Denmark (MARLOG). Den geografiske placering af kontorerne er ikke endeligt offentliggjort, men der ligges op til en struktur, 
hvor driften og ansvaret for nationale indsatser er fordelt på regionale klyngekontorer, mens hovedkontorsfunktionen følger 
klyngedirektøren og dennes daglige arbejdssted. BRN har fået tildelt retten til at udpege et medlem af Bestyrelsen i MARLOG, og har på 
opfordring fra MARCOD peget på Lars Henrik Hejlesen fra MAN Energy Solutions i Frederikshavn. BRN’s formandskab har ligeledes
fremsendt en støtteerklæring til fordel for placering af MARLOGs hovedkontor i Nordjylland. 

• Life Science Innovation North Denmark (LSI) indgår i en ansøgningen om den nye klynge for Life Science og Velfærdsteknologi, Danish Life 
Science Cluster. Frem til den 11. maj 2020 indgik den guldcertificerede klynge Welfare Tech også i partnerskabet denne om ansøgning, men 
grundet uenigheder har Welfare Tech parallelt indsendt en selvstændig ansøgning under titlen, Danish Health, samt opfordret DEB og UFM 
til at gå ind og mægle mellem parterne. I begge ansøgninger lægges der op til klynge en med fysisk tilstedeværelse i Aalborg.

• SmartLog har ikke indgået direkte i konsolideringsansøgningerne i 2019 eller klyngeansøgningerne i 2020. De virksomheder der hidtil har 
været medlemmer af SmartLog opfordres til at melde sig ind i MARLOG.

http://foodbiocluster.dk/
https://www.digitallead.dk/
https://marlog.dk/


Sammenholdes det foreløbige udfald af klyngekonsolideringen med de prioriterede nordjyske styrkepositioner, der fremgår af kapitlet i den 
nationale erhvervsfremmestrategi, er det lykkedes at sikre de nordjyske virksomheder fortsat har god adgang til klyngernes ydelser de 
pågældende områder:
• Det Blå Nordjylland - Maritim og fiskeri: Kontor for MARLOG i Nordjylland (sandsynligvis Frederikshavn), og en nordjysk repræsentant i 

interimbestyrelsen. Kontor for Food and Bio Cluster i Aalborg og flere nordjyske repræsentanter i bestyrelsen. 
• Det grønne Nordjylland – Energi og grøn omstilling: Hovedkontor i Aalborg for Energy Cluster Denmark, og flere nordjyske repræsentanter i 

bestyrelsen. 
• Det smarte Nordjylland – IKT og digitalisering: Kontor i Aalborg for Digital Lead, og flere nordjyske repræsentanter i den nationale bestyrelse.

Beslutning om det fremadrettet nordjyske engagement
Som der blev orienteret om på de seneste møde i Sekretariatsledelsen, lægges der op til at BRN på møderækken i oktober-november 2020 skal 
gøre status på det konsoliderede klyngelandskab med henblik på at vurdere det fremtidige fælles engagement i klyngerne. Foreløbig er der 
administrativt lagt op til en ramme på 2.000.000 kr., som kan bruges til eventuel finansiering af fælles projekter med klyngerne af særlig 
nordjysk interesse. Rammen svarer til det beløb, som der hidtil har været afsat til klyngerne under BRN’s fælles midler (excl. regionens 
finansiering til LSI). Regionen vurderer, at de vil have mulighed for at bidrage til den kommende klynge for Life Science og Velfærdsteknologi, 
og i givet fald vil der kunne argumenteres for en ramme på 2-3 mio. kr.

Direktionen ønsker, i forlængelse af etableringen af de 12 nye nationale klynger, at vi samarbejder om at sikre Nordjylland og de nordjyske 
virksomheder størst mulig adgang til og værdi af de nye klynger, samt at der i BRN afklares grundlaget for at støtte særligt prioriterede 
nordjyske indsatser i tilknytning til de nye fremadrettede nationale klynger. De 10 udvalgte styrkepositioner og to spirende styrkepositioner, 
som danner udgangspunkt for de kommende nationale klynger, er:

• 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

• Robot- og droneteknologi (spirende)

• Animation, spil og film (spirende



Referat
Sekretariatsledelsen tager status på klyngekonsolideringen til efterretning, og bidrager med følgende kommentarer til særligt prioriterede 
nordjyske indsatser i tilknytning til de nye fremadrettede nationale klynger:
• Forudsætningen for at anvende den afsatte ramme på 2.000.000 kr. til finansiering af fælles projekter med klyngerne bør være, at det 

baseres på en konkret efterspørgsel på aktiviteter af særlig nordjysk interesse, og ikke blot aktiviteter foreslået af klyngerne for at kunne 
tilgå midlerne i BRN. Såfremt at der ikke efterspørges konkrete aktiviteter, kan rammen på 2 mio. kr. alternativt frafalde.

• Da klyngelandskabet fortsat kan forventes at være under etablering i 2021 skal det afvejes, hvornår der er tilstrækkelige forudsætninger for 
at vurdere, hvilke aktiviteter af særlig nordjyske interesse der er behov for, og hvorvidt nordjyske virksomheder vil kunne tilgå tilsvarende 
ydelser som en del af klyngernes basisaktiviteter. 

• Specifikt for Life Science er det vigtigt at have in mente, at klyngen blandt andet vil dække områder, hvor kommunernes og Regionen er 
aftagere af produkter og ydelser, og hvor der derfor kan være særlig interesse i at medfinansiere additionelle aktiviteter af særlig nordjysk 
interesse. 



Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen: 
• tager økonomistatus til efterretning, herunder overblik over kommende mulige disponeringer

Sagsfremstilling
Som fast punkt på møderne gives der en status på BRN’s økonomi, blandt andet som beslutningsgrundlag for eventuelle bevillinger, der skal 
drøftes på mødet. Den samlede aktuelle detaljerede økonomioversigt er vedhæftet i jf. bilag 13A . Derudover er der udarbejdet et bilag 13B, 
der giver en økonomisk status såfremt der disponeres midler til nedenstående forslag vedrørende fælles midler for 2020-2022:

Beløb i hele kroner 2020 2021 2022 Behandling

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

Overførte midler fra foregående år 1.298.238 kr.

Disponeringer aktuelt - kommunalt finansieret (klynger samt turisme) 4.039.697 kr. 2.550.000 kr.

Disponeringer aktuelt - kommunalt og regionalt finansieret (kval. arb.+ interessev. 971.125 kr. 550.000 kr. 150.000 kr.

Disponeringer aktuelt - regionalt finansieret 675.000 kr. 225.000 kr.

Disponible midler - efter bevilling og før nye dispositioner/reservationer 2.101.712 kr. 3.164.296 kr. 6.339.296 kr.

Mulige disponeringsforslag og reservationer:

Disponible midler - efter bevilling og før nye dispositioner/reservationer 2.101.712 kr. 3.164.296 kr. 6.339.296 kr.

SEP-Nord projektledelse fase 3 - regional medfinansiering 645.000 kr. 215.000 kr.

DK 2020 - Klimahandlingsplaner - regional medfinansering 400.000 kr. 800.000 kr. 800.000 kr. Reservation - 2. halvår

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

Interessevaretagelse infrastruktur ? ? ?

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

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

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

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

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

FREMKOM 4 - eventuelt medfinansiering ?

Disponible fælles midler (ikke akkumuleret) afhængig af prioriteringer 1.701.712 kr. -930.704 kr. 2.024.296 kr.
Disponible fælles midler INKL. Interessevaretagelse - AKKUMULERET 1.701.712 kr. 771.008 kr. 2.795.304 kr.

http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Sekretariatsledelse/20200811 M%C3%B8de d. 11-08-2020/13A - BILAG - BRN %C3%98konomioversigt 2020-22 - bevillinger pr. 19. juni 2020.pdf
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/Files/Files/Dagsordner og referater/Sekretariatsledelse/20200811 M%C3%B8de d. 11-08-2020/13B - BILAG - BRN %C3%98konomioversigt 2020-22 - inkl. disponeringsforslag og reservationer.pdf


På mødet i BRN’s Bestyrelse den 19. juni 2020 blev den foreslåede ændring i 
budgetfordelingen godkendt. Ændringen, som illustreres i tabellen til højre, er 
budgetmæssig neutral, og de mest væsentlige ændringer er:
• At Regionen fremadrettet øger deres medfinansiering af Norddanmarks EU-

kontor (NDEU) fra BRN til 4 kr. per indbygger årligt.
• At såvel kommuner som region bidrager økonomisk til interessevaretagelsen
• At midlerne til interessevaretagelse og fælles midler fremover ses under ét, 

selvom de fortsat bevares som to separate puljer. Ændringen vil øge 
fleksibiliteten i anvendelsen af BRN´s midler. 

Referat
Sekretariatsledelsen tog økonomistatus til efterretning.

Kontingent Oprindelig fordeling Ny fordeling

Kommuner Region Kommuner Region

Kroner pr indbygger Kroner pr indbygger

Indtægter 15 9 15 9

Sekretariat 1 1 1 1

Turisme 4 0 4 0

NDEU 3 3 3 4

Interessevaret. 2 0 1 1

Fælles 5 5 6 3

Budget i alt 15 9 15 9



• I 4. kvartals møderunde i Sekretariatsledelsen – den 7. oktober 2020 samt 11. december 2020 – skal Handlingsplan 2021 drøftes med 
udgangspunkt i erfaringer fra 2020 og status på handlingsplan 2020.

Referat

Mødeform fremadrettet 
Sekretariatsledelsen drøftede forslag om fremadrettet at gøre mere brug af digitale/virtuelle mødeformer. Der var enighed om, at der er stor 
værdi i at fastholde sekretariatsledelsesmøderne som fysiske møder i det de kun afholdes 4-5 gange om året. Til gengæld vurderes det, at det 
vil være oplagt at anvende de digitale mødeformer ad hoc ml. de fysiske møder for eksempel hvis der er behov for hurtig beslutning eller 
afklaring på en-flere sager.  


