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1. Godkendelse af dagsordenen
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:
•
Godkender dagsordenen.
Referat
Dagsorden godkendt.
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2. Opfølgning på bestyrelsesmødet
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
•
Drøfter opfølgning på bestyrelsesmødet, herunder hvorledes arbejdet med at kvalificere BRN-arbejdet og ejerskabet sikres
•
Drøfter det videre arbejde på de konkrete opfølgningspunkter jf. sagsbeskrivelsen nedenfor
Sagsfremstilling
På mødet i BRN’s Bestyrelse den 9. februar 2018 blev der truffet flere beslutninger som sekretariatet, bl.a. i samarbejde med
repræsentanterne i sekretariatsledelsen, skal omsætte til handling. Under dette punkt gennemgås disse beslutninger samt andre
relevante orienteringer fra bestyrelsesmødet.
Fra punkt 2. Konstituering
BRN’s Bestyrelse valgte Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Gade, som formand. Som næstformænd valgte bestyrelsen
regionsrådsformand Ulla Astman og Aalborg Kommunes borgmester, Thomas Kastrup-Larsen.
Fra punkt 5. BRN temaer 2018
Generelt er der i bestyrelsen opbakning til prioritering af BRN´s 5 indsatsområder, og ønske om at sætte fokus på at være mere
dagsordensættende og varetage nordjyske interesser i en vækst- og udviklingsdagsorden. Specifikt er der følgende opfølgningspunkter
fra bestyrelsesmødet til administrativ drøftelse:
1)

2)
3)
4)

Den fysiske infrastruktur sættes højt på dagsorden i BRN, hvor der er mulighed for at fremme dagsordenen i samarbejde med
erhvervslivet og organisationer. OBS: Kredsen af erhvervschefer NES har drøftet et initiativ vedrørende den nordjyske infrastruktur
(hovedvægt på 3. Limfjordsforbindelse) med henblik på at samle de nordjyske erhvervsforeninger/råd i en fælles udtalelse om behov for
snarlige investeringer. Der skal følges op på en fælles koordinering af indsatserne fra forskellige parter, herunder BRN, den fælles
mobilitetsstrategi, 3.limfjordsforbindelse.nu, erhvervsorganisationer, erhvervsråd m.v.
Der ønskes et samlet overblik over, hvilke initiativer der allerede er igangsat vedrørende kvalificeret arbejdskraft og en
efterfølgende drøftelse med relevante parter af, hvad der strategisk set kan suppleres med – og på hvilke niveauer.
Initiativ for yderligere midler til fælles nordjysk turismemarkedsføring – jf. senere punkt på dagsordenen
Kvalificerede oplæg i f.t. vores udfordringer – korte fælles baggrundsnotater vedrørende udfordringer, f.eks. udviklingen i antallet af
unge som vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Hvorledes får vi nedsat nogle mindre projektgrupper, der kan udarbejde disse?
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2. Opfølgning på bestyrelsesmødet
Fra punkt 6. Hænderne op 2018
Bestyrelsen fulgte arbejdsgruppens anbefaling om, at BRN ikke igangsætter fælles nordjyske aktiviteter i 2018, men at der
nedsættes en arbejdsgruppe til at indsamle best-practice eksempler og afsøge, hvor man fremadrettet kan gøre noget i fællesskab.
Der opfordres dog til, at den enkelte kommune selv igangsætter egne indsatser i 2018 for at imødekomme, at flere unge får øjnene
op for de mange spændende karrieremuligheder der findes med en faglært uddannelse. For de kommuner der ønsker at fortsætte
med åbent-hus-arrangement i 2018, er der mulighed for at gøre brug af brandet Hænderne op og konceptet fra 2017.
Fra punkt 7. Økonomi
Bestyrelsen godkender Aalborg Kommunes anvendelse af fleksible midler til finansiering af projektet Fisketuren går til Limfjorden.
Bestyrelsen godkender Mariagerfjord Kommunes anvendelse af fleksible midler til finansiering af projekt i regi af Hydrogen
Valley/House of Energy.
Til det kommende bestyrelsesmøde den 23. marts 2018 vil der foreligge ansøgninger fra klyngerne om tilskud for perioden 2019-21.
I den sammenhæng vil bestyrelsen skulle drøfte, hvor stor en andel af BRN´s samlede midler, der skal anvendes til
klyngefinansiering – alternativt vil kunne disponeres til at understøtte bestyrelsens prioriterede indsatser i årene 2019-21.
Fra punkt 8. Tema: Turisme og markedsføring
Bestyrelsen tilkendegav vilje og ønske om at bakke op om ATN’s ambition om sammen at øge budgettet til fælles nordjysk
markedsføring til >50 mio. kr. i 2020. Kommunerne og Region vil afsøge mulighederne for at imødekomme ønsket om en offentlige
medfinansiering på 30 % heraf, og fra bestyrelsens side blev der udtrykt vilje og ønske til medfinansiering fra Vækstforum og BRN i
et omfang, der gør den direkte kommunale medfinansiering så begrænset som muligt.
Der skal til mødet i BRN’s Bestyrelse den 23. marts 2018 udarbejdes en eller flere modeller for at imødekomme den foreslåede
offentlig finansiering.
Referat
Orienteringen fra bestyrelsesmødet tages til efterretning.
Der er opbakning til udarbejdelsen af baggrundsnotater som grundlag for emner og mærkesager, der arbejdes med i BRN. Det
foreslås, at materialet bl.a. kan komprimeres til faktakort, som man tidligere har arbejdet med i BRN, og at der kan arbejdes med
noget af formatet og indholdet fra Talstækt rapporterne.
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3. Bredbånd i Region Nordjylland
Oplæg til udbud, forslag til videreførelse og 5G
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
•
tager oplægget til efterretning
•
drøfter oplægget til videreførelse af projektet i 3. del.
Sagsfremstilling
Oplæg til fælles udbud
Den fælles regionale indsats Bedre Bredbånd i Nordjylland blev sidst behandlet i Sekretariatsledelsen på mødet den 28.
oktober 2016, hvor den første del af projektet fra 2015-2016 blev afrapporteret og forslaget til videreførelsen frem til
februar 2018 blev præsenteret. På opfordring fra BRN’s Bestyrelse er der i anden del af projektet arbejdet videre et
beslutningsgrundlag til et fælles udbud.
På mødet den 8. september 2017 blev Bestyrelsen præsenteret for det foreløbige oplæg, i form af en baggrundsrapport
og anbefalinger, som sammen giver et bud på udbudsform, omfang og økonomi i et fælles udbud. Oplægget havde inden
da været sendt til kommentering hos de nordjyske kommuners IT-chefer, som gennem hele projektet har fungeret som
sparrings- og referencegruppe. Med udgangspunkt i det foreløbige oplæg tilkendegav Bestyrelsen, at der er opbakning til
indholdet, og at der fortsat arbejdes hen imod et fælles udbud.
Siden har projektet arbejdet videre med at kvalificere det færdige oplæg til udbuddet, blandt andet gennem dialog med
flere leverandører som led i en markedsafprøvning i forhold til udbudsform og rammer for et udbud. Det færdige oplæg
præsenteres på de kommende møde i BRN’s Direktion og Bestyrelse. Projektleder for Bedre Bredbånd i Nordjylland,
Thomas Kampmann, vil på dagens møde give en kort præsentation af oplæggets hovedpunkter og den videre proces
herfra.
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3. Bredbånd i Region Nordjylland
Oplæg til udbud, forslag til videreførelse og 5G
Forslag til videreførelse af indsatsen
I fortsættelse heraf vil Thomas Kampmann præsentere oplægget til videreførelse af indsatsen i projektets tredje del, som
er vedhæftet i bilag 3A. Oplægget er sendt til høring hos de Nordjyske IT-chefer, og der kan derfor forekomme tilpasninger
på den baggrund. Indholdet skal ses som resultatet af ”prøveperioden” på 14 måneder i projektets 2. del. Projektet vil
således have følgende indsatsområder i 3. del:
•
Aktiv indsats for at aktivere brugergrupper/ildsjæle
•
Bredbåndspuljen 2018-19
•
Mobildækning – forstærket koordinering og dialog med leverandører
•
Udvikling af eksisterende mastepolitik og gravepolitik
•
Understøtte etablering af 5G projekt
•
Indsats der skal forenkle og tilpasse udmøntning af statsstøtte regler
•
Nye intiativer – WIFI4EU og sekretariat for fælles initiativer
Projektperioden for projektets 3. del er to år. I projektperioden er der lagt op til en fast bemanding på to ressourcer
(i alt 1,6 årsværk) projektleder og projektmedarbejder. Projektmedarbejderen vil anvende ca. 50% af tiden på indsatsen
overfor ildsjæle. Det vil bl.a. involvere borgermøde mm.
Det samlede budget for projektet er på 3.168.000 kr. Det foreslås i denne sammengæng, at 50% finansiering søges hos
Vækstforum.
5G - Nordjylland som dansk test-site
På mødet den 8. september 2017 afsatte Bestyrelsen 100.000 kr. til udarbejdelse af en projektbeskrivelse for Nordjylland
som test-site for af 5G i Danmark, blandt andet som indspil til det nye teleforlig, der skulle have været forhandlet på plads i
slutningen af 2017. Forhandlingerne af teleforliget er i mellemtiden blevet udskudt på ubestemt tid, men sekretariatet for
projektet Bedre Bredbånd i Nordjylland og BRN Sekretariatet har i samarbejde med forskere fra Wireless Communication
Networks på AAU arbejdet videre med at identificere og beskrive mulige de use-cases, der vil udgøre fundamentet for
projektbeskrivelsen og indspillet til teleforligt. Thomas Kampmann giver på mødet en kort status på arbejdet og den videre
proces herfor.
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3. Bredbånd i Region Nordjylland
Oplæg til udbud, forslag til videreførelse og 5G
Referat
Thomas Kampmann indledte punktet med en præsentation af:
1.
Outputtet fra Bedre Bredbånd 2.0, herunder oplægget til fælles udbud. Thisted Kommune og Morsø Kommune vil ikke
være omfattet af udbuddet, da de allerede har fået tilsagn om, at Thy-Mors Energi vil dække kommunerne 100 %.
Derudover har Læsø Kommune allerede gennemført et succesfuldt udbud og vil derfor heller ikke være omfattet. For
de resterende kommuner arbejdes der med et funktionsudbud i en form af et udbud med delaftaler.
2.

Oplæg til videreførelse i Bedre Bredbånd 3.0 som beskrevet i bilag 3A. Thomas lagde særlig vægt på, at kommunerne
alene, blandt andet i forhold til Bredbåndspuljen 2017, kan have svært ved at sikre den fornødne fremdrift og sørge for
at indsatserne bliver fuldt til ende, og at det blandt andet er her den fælles sekretariatsfunktion vil kunne gøre en
forskel.

3.

Orientering om 5G-projektet, som ligger udenfor opgaverne defineret i Bedre Bredbånd 2.0, men som sekretariatet
herfor har sikret fremdrift på. Grundet udskydelse af teleforliget har opgaven haft lavere prioritet, men der er i
samarbejde med AAU udarbejdet forslag til mulige use-cases, som pt. skærpes yderligere. De hidtidige opgaver er
blevet løst uden brug af bevillingen på 100.000 kr.

Flere fra sekretariatsledelsen udtrykker, at der i deres kommune er opbakning til en videreførelse af indsatsen, men at de
afventer den igangværende kommentering hos IT-cheferne af oplæggets indhold og økonomi. Der er enighed om, at der
til behandling i BRN’s Direktion den 2. marts er behov for en tydelig, detaljeret sagsfremstilling, som beskriver hvad de skal
tage stilling til. Der opfordres til, at oplægget til videreførelse bliver endnu mere tydelig på de aktiviteter, der varetages
hhv. lokalt i den enkelte kommune og regionalt i sekretariatet for Bedre Bredbånd 3.0.
Der kan med fordel arbejdes med fælles interessevaretagelse via BRN ift. lovgivning og statslige rammer for at fremme de
nationale målsætninger om adgang til hurtigt internet.
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4. Medfinansiering af nordjyske klynger
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
•
drøfter principper samt den videre proces for behandling af den enkelte klynges ansøgning
•
drøfter om der bør indarbejdes et forbehold i BRN´s kommende bevillinger til klyngerne i lyset af eventuel nationalisering eller
omorganisering af klyngerne og deres geografiske struktur
•
drøfter mulighederne for at skabe økonomiske disponeringsmuligheder for bestyrelsen til nye initiativer jf. også punkt 8 på
dagsordenen
Sagsfremstilling:
Baggrund:
På Bestyrelsesmødet den 26. juni 2015 blev det besluttet, at de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland gennem BRN
sammen medfinansierer fem regionale klynger i perioden 2016-2018:
•
MARCOD – Den nordjyske maritime klynge.
•

House of Energy – Den nordjyske energiklynge, som blev skabt i 2015 som en sammenlægning en række eksisterende initiativer.

•

Life Science Innovation North Denmark – Den nordjyske klynge for sundhed- og velfærdsteknologi, som blev etableret i 2017
som en sammenlægning af en række eksisterende initiativer. Frem til da har BRN medfinansieret BioMed Community.

•

BrainsBusiness – Den nordjyske klynge for informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

•

SmartLog – Den nordjyske logistikklynge.

I forbindelse med at BRN’s medfinansiering af de fem klyngerne udløber ved udgangen af 2018, besluttede BRN’s Bestyrelse den 8.
september 2017 at klyngerne får mulighed for at sende ansøgninger til for perioden 2019-2021 til behandling i BRN. Det blev også
besluttet, at processen herfor koordineres med den parallelle behandling af klyngernes ansøgninger i Vækstforum
I 2015 havde BRN’s Bestyrelse oprindeligt afsat en ramme på 3 mio. kr. årligt af BRN’s fælles midler til medfinansiering af regionale
klynger, men de fem klynger søgte kun om 2,6 mio. kr. Den 6. regionale klynge, Nordjysk FødevareErhverv, søgte dengang ikke om
medfinansiering. BRN Sekretariatet har dog primo februar 2018 modtaget en henvendelse fra klyngen om, at de gerne vil søge BRN
om medfinansiering i perioden 2019-2021 på 500.000 kr. svarende til 166.667 kr. årligt. Ansøgning og sagsfremstillingen for
Nordjysk FødevareErhverv er derfor også inkluderet i bilagsmaterialet.
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4. Medfinansiering af nordjyske klynger
Ansøgninger 2019-2021
Jævnfør beslutningen om, at klyngernes ansøgningsproces til BRN koordineres med den tilsvarende ansøgningsproces i
Vækstforum, har klyngerne januar 2018 fremsendt deres ansøgning til Væsktforum til behandling BRN. Ansøgningerne er
sammenfattet og vurderet i bilag 4A, som er en del af materialet til mødet i Vækstforums indstillingsudvalg, og som derfor også
indeholder indstilling fra Vækstforumsekratariatet. Bilaget er fortroligt og derfor ikke tilgængelig på BRN’s hjemmeside, men kan
tilgås i eDagsorden/FirstAgenda.
Samlet set søger de seks nordjyske klynger, inklusiv Nordjysk FødevareErhverv, om 4.016.667 kr. årligt i perioden 2019-2021. Af
dem tages 2.616.667 kr. årligt fra BRN’s fælles projektmidler, mens 1.400.000 kr. tages fra BRN’s sundhedsmidler. Af tabellen
herunder fremgår de ansøgte beløb for perioden 2019-2021 sammenholdt med de bevilligede beløb i foregående periode og
andelen af klyngernes samlede budget.
Klyngenavn
MARCOD

Bevilliget årlig BRN Samlet budget BRN Andel
Ansøgt årlig BRN
Samlet budget
BRN
finansiering 2016-2018
2016-2018
i%
finansiering 2019-2021 2019-2021 Andel i %
500.000 kr.

11.958.780 kr.

12,54%

750.000 kr. 15.008.305 kr.

14,99%

1.000.000 kr.

51.912.042 kr.

5,78%

1.000.000 kr. 38.370.828 kr.

7,82%

*) 1.400.000 kr.

15.600.000 kr.

17,95%

1.400.000 kr. 30.000.000 kr.

14,00%

BrainsBusiness

450.000 kr.

11.850.000 kr.

11,39%

450.000 kr. 13.200.000 kr.

10,23%

SmartLog

250.000 kr.

6.180.000 kr.

12,14%

250.000 kr. 10.435.920 kr.

7,19%

0 kr.

9.000.000 kr.

0%

166.667 kr.

5,56%

House of Energy
Life Science Innovation

Nordjysk FødevareErhverv
I alt

3.600.000 kr.

9.000.000 kr.

4.016.667 kr.

*) Der blev oprindeligt bevilliget kr. 400.000 årligt til BioMed Community for perioden 2016-2018. Ved konsolidering af initiativerne på sundheds- og
velfærdsteknologiområdet i klyngen Life Science Innovation primo 2017 blev bevillingen oveført hertil og forøget til kr. 1.400.000 årligt for periode
2017-2018. Medfinansieringen tages fra BRN’s sundhedsmidler.
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4. Medfinansiering af nordjyske klynger
Hver klyngeansøgning behandles separat. Bemærk at det under dagsordenspunkt 8. Økonomi er anført, hvorledes BRN’s samlede
økonomi for 2019-2021 udvikler sig under forudsætning af, at den foreslåede klyngefinansieringen bevilges.
Klyngernes fremtid - forenkling af erhvervsfremmesystemet
I regeringsgrundlaget fra 2016 annoncerede regeringen, at den vil forenkle det danske erhvervsfremmesystem, så det bliver nemmere
og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomheder. På baggrund heraf blev der bestilt en analyse af
erhvervsfremmesystemet, som blev offentliggjort i november 2016. Analysen, som blandt andet skal kortlægge det danske
erhvervsfremmesystem og bidrager med forslag til optimering heraf. I afrapporteringen fra analysen foreslås der blandt andet en
reduktion i antallet af klynger, som led i at sikre bedre overblikket for virksomheder og reducere administrations- og
transaktionsomkostningerne.
Efterfølgende har regeringen nedsat et ”forenklingsudvalg” bestående af virksomhedsledere og eksperter, som skal udvikle en model
for en reform af erhvervsfremmeindsatsen. Det forventes at udvalgets anbefalinger præsenteres i primo 2018, og at regeringen på
baggrund heraf igangsætter arbejdet med at forenkle erhvervsfremmeindsatsen.
Der er således en vis usikkerhed om, hvorvidt der, som led i forenkling af erhvervsfremmesystemet, vil ske en nationalisering eller
omorganisering af de nordjyske klynger. Derfor foreslår BRN Sekretariatet, at der kan indarbejdes et forbehold i en eventuel bevilling,
hvor klyngerne på ny tages til behandling i BRN, såfremt der sker større ændringer i klyngens organisering og opgavemæssige fokus.
Udgangspunktet er at sikre, at den effekt for nordjyske virksomheder, som beskrives i klyngernes ansøgninger, ikke forringes på
baggrund af i nationaliseringen eller omorganiseringen.
Tillægsansøgning – Life Science Innovation
Life Science Innovation har efter dialog med BRN Sekretariatet indsendt i tillægsansøgning til de 1.400.000 kr. som de får i perioden
2017-2018, og som de søger om i perioden 2019-2021. Der forslås en finansiering på 2.300.000 kr. fra medio 2018 til medio 2020,
svarende til 1.150.000 kr. årligt. BRN’s andel af finansieringen er 100 % og de foreslås taget fra BRN’s sundhedmidler. Ansøgningen er
vedhæftet i bilag 4B. Sekretariatet foreslår, at det sendes til høring i DAS Sundhed. Deres næste møde er den 2. marts 2018.
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4. Medfinansiering af nordjyske klynger
Referat
Det besluttes at der udarbejdes et oplæg til Direktionen med tre scenarier:
1.
At BRN bevilliger de beløb som klyngerne har søgt, på i alt 4.016.667 kr. årligt i tre år.
2. At BRN bevilliger de beløb som klyngerne fik i støtte fra BRN i perioden 2016-2018, på i alt 3.600.000 kr. årligt i tre år.
3.
At BRN bevilliger et rammebeløb på 3.000.000 kr. årligt i tre år, hvoraf klyngernes andel eksempelvis kan defineres ud fra:
a) at den enkelte klynge maksimalt kan få medfinansiering fra BRN svarende til 10 % af klyngens samlede budget.
b) at den enkelte klynges andel af rammebeløbet defineres ud fra dens relative andel af det samlede ansøgte beløb.
I sekretariatsledelsen er der opbakning til, at støtten til klyngerne afgrænses til et rammebeløb på 3.000.000 kr. årligt, svarende til den
ramme der oprindeligt blev afsat af bestyrelsen i 2015 til støtte af de nordjyske klynger.
I relation til en eventuel forenkling af erhvervsfremmesystemet er der opbakning til, at der indarbejdes et forbehold om, at der skal
ansøges på ny, såfremt der sker større ændringer af klyngerne som led i forenkling af erhvervsfremmeindsatsen.
Der er også opbakning til, at klyngerne fortsat skal styrke indsatsen for tilstedeværelse i hele regionen. Der er en fælles erkendelse af,
at de regionale styrkepositioner, som danner grundlag for klyngerne, ikke er ligeligt geografisk fordelt i alle 11 nordjyske kommuner,
men at det er vigtigt at så mange kommuner som muligt får gavn af den medfinansiering, der gives til klyngerne.
Fra flere i sekretariatsledelsen fremhæves det, at virksomheder i deres kommune har svært ved at skelne mellem de ydelser, der
tilbydes i regi af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling og House of Energy. Der opfordres til endnu større koordination mellem
de to klynger/organisationer.
Vedrørende tillægsansøgningen fra LSI vurderes det, at BRN bør følge indstillingen fra vækstforumsekretariatet om, at LSI i løbet af
2018 fortsætter sin konkretiseringsproces, for i slutningen af 2018 at kunne præsentere en projektbeskrivelse, der mere præcist
redegør for aktiviteter, resultater og effekter mv. for perioden 2019-2021. Baggrunden herfor er, at der siden etableringen af LSI marts
2017 har været relativt få gennemførte aktiviteter, og dermed få konkrete output som grundlag for vurdering af det videre forløb i
perioden 2019-2021. Sekretariatsledelsen vurderer, at det ikke giver mening at bevillige yderligere midler til LSI, inden den
konkretiserede projektbeskrivelse ligger klar i slutningen af 2018. 13

5. 1000 nye studiejob
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:
•
drøfter en eventuel videreførelse af initiativet 1000 studiejobs med henblik på videre behandling i direktion og bestyrelse.
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen besluttede i 2015, at der i løbet af perioden fra 2015-2017 skulle oprettes 1000 nye studiejobs i Nordjylland. De 500
skulle oprettes i det offentlige mens de resterende 500 skulle oprettes i det private erhvervsliv. Undersøgelser viser, at relationer
mellem studerende og erhvervslivet er afgørende for dimittenders jobmuligheder efter endt uddannelse, og derved skulle initiativet
bidrage til at fastholde flere dimmitender i Nordjylland, mindske ledigheden blandt disse samt øge adgangen til kvalificeret
arbejdskraft for de nordjyske SMV’ere. Der blev udarbejdet en fordelingsnøgle som viste fordelingen af de 500 offentlige studiejobs
imellem de 11 kommuner. Der er årligt indhentet resultattal fra den enkelte kommune og fra erhvervskontorerne.
I tabellerne herunder fremgår det, at der er blevet skabt 1310 nye studiejobs i det offentlige henover projektperioden, hvilket svarer
til et gennemsnit i perioden på 437 nye studiejobs årligt. Desværre har der vist sig udfordringer med optællingsmetoden, både i det
private og i det offentlige. For det private har det ikke været muligt at identificere en brugbar metode til at måle på etableringen af
nye studiejob da virksomhederne ikke kan forpligtes til at indsende statustal. For at imødekomme denne udfordring blev der søgt
om medfinansiering fra EU’s socialfond, hvilket både ville sikre medfinansiering af private studiejobs og et grundlag for at måle på
etableringen heraf. Denne mulighed blev dog afvist efter dialog med Erhvervsstyrelsen.

I kommunerne og regionen viste det sig, at opgørelsen over nye studiejobs er vanskelig, fordi optællingsmetoden har været
forskellig fra kommune til kommune. Det er eksempelvis vanskeligt at afgøre hvorvidt samme studiejob er opgjort flere gange, eller
om der reelt er tale om et ekstraopført studiejob. Der har desforuden også været forskellige opfattelser af hvordan måltallene samt
den angivne gradvise implementering skulle forstås. Eksempelvis om målet var at skabe 501 studiejob årligt eller om der skulle
skabes 501 nye studiejob samlet set henover perioden samt hvorvidt de førstetabelerede studiejobs i 2015 skulle fastholdes og
videreføres i de efterfølgende år.
Overordnet kan det dog konkluderes, at der alt andet lige er sket en markant stigning i antallet af studiejobs i Nordjylland de
seneste tre år, hvilket har været ønsket med initiativet.
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5. 1000 nye studiejob
Sagsfremstilling fortsat:
Målopnåelse for etablering af nye offentlige studiejobs
Tabel 1 og tabel 2 herunder viser måltal for initiativet og antal nye studiejobs skabt i den offentlige sektor i perioden 20152017, udtrykt henholdsvis som gennemsnit på tværs af den tre-årige periode (tabel 1) og sammenlagt (tabel 2).
Tabel 1: Årligt gennemsnit

Medlem
Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune
Rebild Kommune
Region Nordjylland
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune
I alt

Måltal for antal nye
offentlige studiejobs 2015- Antal nye offentlige
Antal nye offentlige
2017
studiejobs skabt i 2015
studiejobs skabt i 2016
25
5
45
29
50
25
1
30
15
20
50
35
30
175
501

12
14
0
10
0
6
152
9
6
133
376

Antal nye offentlige
studiejobs skabt i 2017
11
63

Årligt gennemsnit
51

32
11
0
14

13
11

8
92
19
9
231
490

6
148
8
16
174
444

17

5
48
19
12
0
14
0
7
131
12
10
179
437

Tabellen viser de tal, som hver kommune har indsendt til sekretariatet for hvert år. Hvis kommunerne har indsendt rettelser i de efterfølgende år er disse medtaget. Der har været udfordringer med
at sikre en ensartet indsendelse af resultattal fra de enkelte samarbejdspartnere, som beskrevet kort i sagsfremstilling og mere dybdegående i den kommende evaluering. Dette betyder, at
indholdet i ovenstående tabel muligvis ikke er helt retvisende. De årligt indsendte tal er herefter lagt sammen og divideret med tre for at komme frem til det gennemsnitlige antal nye studiejobs for
hver enkelt samarbejdspartner samt for Nordjylland som samlet hele pr. år, som ses i kolonnen længst til højre. Målopnåelsen i denne tabel er 87%.
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5. 1000 nye studiejob
Sagsfremstilling fortsat:
Tabel 2: Akkumuleret

Medlem
Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Læsø Kommune
Mariagerfjord Kommune
Morsø Kommune
Rebild Kommune
Region Nordjylland
Thisted Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune
I alt

Antal nye offentlige
Antal nye offentlige Samlet antal skabte
Måltal for antal nye offentlige studiejobs skabt i
Antal nye offentlige
studiejobs skabt i
studiejobs i perioden 2015studiejobs 2015-2017
2015
studiejobs skabt i 2016 2017
2017
25
5
11
16
45
29
63
51
143
50
25
1
30
15
20
50
35
30
175
501

12
14
0
10
0
6
152
9
6
133
376

32
11
0
14

13
11

8
92
19
9
231
490

6
148
8
16
174
444

17

57
36
0
41
0
20
392
36
31
538
1310

Tabellen viser de tal, som hver kommune har indsendt til sekretariatet for hvert år. Hvis kommunerne har indsendt rettelser i de efterfølgende år er disse medtaget. Der har været udfordringer med
at sikre en ensartet indsendelse af resultattal fra de enkelte samarbejdspartnere, som beskrevet kort i sagsfremstilling og mere dybdegående i den kommende evaluering. Dette betyder, at
indholdet i ovenstående tabel muligvis ikke er helt retvisende. De årligt indsendte tal er herefter lagt sammen for at komme frem til samlede antal nye studiejobs fra 2015 til og med 2017 for hver
enkelt samarbejdspartner samt for Nordjylland, som ses i kolonnen længst til højre. Målopnåelsen i denne tabel er 261%.
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5. 1000 nye studiejob
Sagsfremstilling fortsat:
Videreførelse af arbejdet med studiejobs i Nordjylland
Der skal nu tages stilling til, hvorvidt der er behov for at fortsætte arbejdet med studiejobs fremadrettet i BRN.
Udfordringen med at få flere højtuddannede i job her i Nordjylland er stadig relevant, men hvorvidt der skal laves en
særskilt indsats for det, skal besluttes.
Det skal således drøftes, om og hvordan en eventuel videreførelse af initiativet skal ske, herunder
•
Hvordan kan indsatsen fortsættes i den offentlige sektor og hvor vil opgaven kunne/skulle forankres?
•
Hvordan kan indsatsen fortsættes i den private sektor og hvor vil opgaven kunne/skulle forankres?
Det vurderes, at indsatsen for at få flere højtuddannede ud på arbejdsmarkedet stadig er aktuel, men en videreførelse kan
ske på forskellige måder afhængigt af behov og ambition.
Som et led i drøftelsen af en eventuel videreførelse, skal der også tages stilling til, hvorvidt studiejobportalen skal
fortsætte. I forbindelse med initiativet blev platformen www.studiejobnordjylland.dk og tilhørende facebookside oprettet.
Der er afsat midler til, at platformene kører videre i 2018, selvom initiativet ‘1000 nye studiejobs’ er afsluttet, men der skal
tages stilling til, hvorvidt den også skal fortsætte efter 2018 – og om det eventuelt skal ske sideløbende med en ny indsats
for studiejobs i Nordjylland.
Ønskes det, at fastholde studiejobportalen, skal der afsættes midler hertil på cirka 50.000 kr. årligt.
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5. 1000 nye studiejob
Referat
Det konstateres, at der i perioden er sket en markant forøgelse af antal studiejobs i den offentlige sektor.
Det vurderes, at projektet nu overgår til drift, hvor der fortsat skal være et stort fokus på benyttelse af muligheden for
studiejobs. Det foreslås at den fremadrettede indsats for etablering af studiejob i de offentlige sektor forankres hos
kredsen af kommunernes HR-Chefer og indsatsen for etableringen af de private studiejob forankres hos NES. Det foreslås
endvidere:
•
at sekretariatet undersøger muligheden for, at denne indsats kobles med ”kampagner”, hvor fordelene ved studiejobs
formidles til virksomheder og studerende. Formidlingen heraf skal så vidt muligt ske gennem partnernes egne kanaler,
såsom Erhvervskontorernes nyhedsbreve, så udgifterne hertil holdes på en minimum.
•
at portalen www.studiejobnordjylland.dk bevares, så den kan fungere som løftestang for de øvrige indsatser. Udgiften
på 50.000 kr. årligt foreslås afholdt af BRN.
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6. Orienteringspunkter
Sekretariatet indstiller, at sekretariatsledelsen:
•
tager orienteringen til efterretning, og tilkendegiver eventuelle opmærksomhedspunkter til de enkelte punkter
Sagsfremstilling
Der gives en status på følgende, hvor det også vil være relevante at tilkendegive BRN-perspektiver:
A: Status på REVUS

Morten Lemvigh giver en kort status på processen.
Derudover er det relevant at drøfte udarbejdelsen af det fælles afsnit om det regionale samarbejde (BRN) og overvejelser om et
kommende fællesafsnit til de kommunale planstrategier i lighed med ved forrige revisionsrunde.
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6. Orienteringspunkter
B: Status på Turisme:
Forberedelsen af strategien er i fuld gang med involvering af repræsentanter for kommunerne, turistcheferne, regionen, VNJ,
forskning m.fl.. Der er indgået aftale med konsulenthuset Seismonaut om at facilitere processen, herunder at sikre en god proces
med erhvervsrepræsentanter m.fl. på det kommende strategiseminar den 14. marts 2018. Kommunerne har udpeget en bred
repræsentation af erhvervsrepræsentanter m.fl. til involvering i processen.
Den kommende strategi vil udover vision og overordnede målsætninger (der bl.a. kan indgå i den kommende REVUS) også
indeholde delmålsætninger og elementer til initiativer omkring branding/markedsføring, produkt- og forretningsudvikling,
kompetenceudvikling samt rammevilkår m.v. Der skal satses på alle elementer for at sikre en højere nordjysk vækstrate og en
højere markedsandel
Det er planen, at der på det kommende bestyrelsesmøde den 23. marts kan gives et billede af ”skitse” til den kommende strategi, og
at strategien kan behandles på bestyrelsesmødet den 22. juni 2018. Direktionen har anbefalet, at forslaget kan sendes i høring i maj
måned (via en skriftlig for-høring hos BRN-parterne) inden den endelige politiske behandling i juni måned.
C: Status strategisk energiplanlægning
I forlængelsen af drøftelsen på seneste møde i sekretariatsledelsen den 14. dec. 2017 har sekretariatet og regionen haft dialog med
arbejdsgruppen bag forslaget” Energisk Nordjylland”. På direktionsmødet den 12. januar 2018 tilføjede direktionen forslag til
initiativer under ”Omstilling af erhvervslivet”. Temaet kunne også spille ind i forhold til emne for Open Data.
Referat fra arbejdsgruppens møde 29. januar 2018 er vedhæftet som bilag 6A, og heraf fremgår bl.a. at der arbejdes videre med en
kommunal ledelsesmæssig afklaring af opbakning til et fælles initiativ. Det angives, at den politiske forankring som udgangspunkt
kan etableres via BRN m.v., og at en strategisk energiplan for Nordjylland foreslås som et indsatsområde for den nye REVUS.
D: Digital Vækst – evaluering
Alle 3 planlagte konferencer er nu gennemført med den seneste i Aars den 31. januar 2018. Arbejdsgruppen bag har løbende
evalueret og tilpasset arrangementerne, og der udarbejdes en evaluering baseret på deltagertilbagemeldinger.
Sekretariatet indkalder snarest arbejdsgruppen til en drøftelse af forløb, evaluering og læringspunkter samt muligheder for at bygge
ovenpå med yderligere initiativ på området – gerne koordineret med andre aktører med lignende tiltag. Dette skal også ses i lyset af
potentialet hos de nordjyske virksomheder samt regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst, hvor der bl.a. sættes fokus på
”Digital løft af SMV´ere” og ”Digitale kompetencer til alle”
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6. Orienteringspunkter
Referat
Orienteringerne tages til efterretning.
Der er opbakning til forslaget om igen at udarbejde et fælles afsnit i REVUS og de kommunale planstrategier. Forslaget vil blive taget op på
mødet i BRN’s Direktion den 2. marts 2018.
Vedrørende Strategisk energiplanlægning forslås det, at en sådan plan med fordel kunne være med til at levere et forbedret grundlag for
placering af datacentre i Nordjylland.
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7. Økonomi
Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen:
•
tager økonomistatus til efterretning, herunder opmærksomhed på effekten af kommende disponeringer
Sagsfremstilling
Økonomistatus:
Som fast punkt på møderne i Sekretariatsledelsen gives der en status på BRN’s økonomi, blandt andet som beslutningsgrundlag for
eventuelle bevillinger, der skal drøftes på mødet. Økonomioversigten, som er vedhæftet i bilag 7A, indeholder:
•
en oversigt over anvendelse af BRN’s midler i perioden 2017-21, 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 (excl. de enkelte kommuners fleksible midler). Det fremgår,
at der med nuværende disponering i bestyrelsen frem til februar 2018 – alt andet lige – aktuelt er følgende ikke disponerede midler
på følgende områder:
Beløb i hele kroner
Fælles projektmidler
Sundhedsmidler
Frie fælles- og sundhedsmidler
Akkumulerende disponering til klyngerne fra 2019
Akmulerende disponering Bedre Bredbånd
Ikke disponerede (excl. fleksible)

2018
2.657.523 kr.
2.233.334 kr.
4.890.857 kr.
396.000 kr.
4.494.857 kr.

2019
5.219.836 kr.
3.633.334 kr.
8.853.170 kr.
4.016.667 kr.
1.188.000 kr.
3.648.503 kr.

2020
8.791.316 kr.
5.033.334 kr.
13.824.650 kr.
8.033.334 kr.
1.584.000 kr.
4.207.316 kr.

2021
12.382.796 kr.
6.433.334 kr.
18.816.130 kr.
12.050.000 kr.
1.584.000 kr.
5.182.130 kr.

Resultatet på nederste linje angiver hvilke beløb der er til rådighed, såfremt klyngerne bevilges 12,1 mio. kr. samt 1,6 mio. kr. til
Bedre Bredbånd for den kommende 3-årige periode 2019-2021 . Reelt er der for bestyrelsen alene godt 5 mio. kr. i alt til disponering
i perioden 2018-2021. Hertil kommer de fleksible midler jf. bilaget, hvor beløbet varierer fra kommune til kommune, men udgør et
samlet større beløb.
Referat
Orienteringen tages til efterretning.

22

8. Regnskab 2017 og
perioderapport 2015-2017
Sekretariatet indstiller, at sekretariatsledelsen:
 fremsender årsregnskabet for 2017 til godkendelse


tager den foreløbige orientering vedrørende perioderapport 2015-17 til orientering

Sagsfremstilling
Der foreligger senere i februar et revideret årsregnskab 2017 fra revisionen (udsendes som bilag til direktionsmødet den 2. marts
2018). Til foreløbig orientering af sekretariatsledelsen er der udarbejdet nedenstående opstilling af årsregnskabet sammenholdt
med budgetposterne for 2017.
Perioderegnskab 2015-2017
Indtægter
Kontingenter
Øvrige medfinansiering EU-kontor
Indtægter i alt

Regnskab 2017

Budget 2017 Afvigelse 2017

-12.334.035
-1.762.005
-14.096.040

-12.334.035
-1.762.005
-14.096.040

0
0
0

Udgifter
Sekretariatsudgifter

1.200.260

1.174.670

25.590

Turismemidler

2.349.340

2.349.340

0

NordDanmarks EU-kontor

1.762.005

1.762.005

0

Fælles projektmidler
Regulering af R 2015 ifm R 2016
Sundhedsmidler

6.190.331

4.473.350

1.716.981

1.566.666

1.400.000

166.666

Fleksible midler

2.099.256

2.936.675

-837.419

Årets resultat
- = indtægter/ overskud

1.071.818

0

1.071.818
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Årets resultat viser et samlet underskud på
1.071.818 kr. Da der i de foregående 2 år er akkumuleret en positiv beholdning på 10,9 mio. kr.
udgør egenkapitalen 9,9 mio. kr. ultimo 2017.
Heraf er der disponeret 1,0 mio. kr. til projekter
vedrørende henholdsvis Bedre Bredbånd og 5G,
der udbetales i 2018. De resterende 8,9 mio. kr.
overføres til disponering på de respektive budgetområder.
Forbrug og balance kommenteres yderligere i det
kommende årsregnskab samt i perioderapporten 2015-17, som der foreligger udkast til.

8. Regnskab 2017 og
perioderapport 2015-2017
Perioderapport
Der udarbejdes en perioderapport for BRN for 2015-2017. Se foreløbigt udkast i bilag 8A. Formålet med årsrapporten er at give overblik over
de væsentligste resultater og fokusområder for BRNs arbejde i 2015, 2016 og 2017. Derudover skal rapporten naturligvis give indblik i
økonomien i BRN for 2017.
Målgruppe:
Årsrapportens primære målgrupper er: Byråd, Regionsråd, bestyrelse, direktion og involverede parter i BRN, foruden alle øvrige medlemmer
af samarbejdet. Der er sket udskiftninger en del steder, og derfor kan der være stor effekt ved at udarbejde noget materiale, som ikke kun
oplyser om økonomien, men også giver et godt indblik i det resultater og fokusområder, som BRN har og vil arbejde med.
Format:
Perioderapporten udarbejdes i tre eksemplarer.
1. En traditionel trykt udgave
2. En traditionel udgave i PDF
3. En digital udgave
Den traditionelle, trykte udgave udleveres til bestyrelse og direktion, mens PDF-udgaven sendes som dokument til øvrige målgrupper og
lægges på BRNs hjemmeside. Den digitale udgave består af en mere kortfattet udgave af årsrapporten og inkluderende videoelementer,
hvilket de øvrige udgaver ikke gør. Videoelementerne skal understøtte – og i nogle tilfælde – erstatte den skrevne tekst. Eksempelvis forslås
det, at formanden udtaler sig via video i den digitale udgave. Der findes allerede videoer fra enkelte af casene (se nedenfor), og disse vil også
indgå.
Indholdsfortegnelse:
Ledelsesberetning
Præsentation af BRN
Perspektiver på BRNs arbejde v. erhvervsleder
Økonomi
Oversigt over initiativer
Derudover indgår der løbende spændende cases fra BRNs initiativer.
Referat
Orienteringen tages til efterretning.
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9. Status på igangsatte initiativer
Sekretariatet indstiller, at sekretariatsledelsen
•
tager orienteringerne til efterretning.
Sagsfremstilling
Som fast punkt på dagsordenen gives der en skriftlig status på arbejdet i de initiativer som BRN har været med til at
igangsætter og/eller støtte. Vedhæftet i bilag 9A findes et overblik over relevante resultater og milepæle fra hvert initiativ.
Denne gang kan der i bilaget læses om nyt vedrørende:
•
Internationale erfaringer med virksomhedsudvikling i landdistrikter
•
BusinessBroen Erhverv
•
SmartLog
•
House of Energy
•
MARCOD
•
BrainsBusiness
•
Nordjyske møder
•
Partnerskab for Vestkystturisme
•
Vækst i det nordjyske campingerhverv
•
Vækst via Viden (VVV)
•
International House North Denmark
Referat
Orienteringerne tages til efterretning.
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10. Eventuelt
Referat
Intet til referat.
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