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Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
• godkender dagsordenen.
Referat
Dagsordenen blev godkendt.

Sekretariatet indstiller,
• at der gives en kort orientering om ”siden sidst”
Sagsfremstilling
Nedlukningen som følge af Covid-19 har som i alle andre organisationer og samarbejder også præget planlagte processer i BRN-regi samt
ændret de ydre vilkår for BRN´s indsatser.
Kort status på ændrede møder:
• Direktionsmødet den 13. marts og bestyrelsesmødet den 27. marts blev aflyst.
• Der blev afholdt digitalt ekstraordinært direktionsmøde den 6. april med en forkortet dagsorden – se Referat Direktion 06.04.2020
• Regnskab 2019 og årsberetning 2020 er udsendt til skriftlig godkendelse i bestyrelsen
• Det afklares om der er behov for møder i direktion og bestyrelse – før næste møderunde den 5. juni og 19. juni
Udsatte punkter
1. Godkendelse af årsregnskab 2019 samt årsberetning
2. Fælles nordjysk klimaindsats
3. Økonomistatus
4. Afrapportering 2019 fra VisitNordjylland
5. Kvalificeret arbejdskraft – status
6. Godkendelse af vision for SEP NORD og igangsættelse af anden fase
7. GreenHub Denmark
8. Temadrøftelse i bestyrelsen – Grøn omstilling
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En række af de planlagte BRN-opgaver i marts-april har været præget af nedlukningen og distancearbejdet, herunder blandt andet:
• VVV 2.0 Kommunerunden og det videre arbejde
• Færdiggørelse af SEP-NORD oplæg til vision
• Studiebesøg fra folketingsudvalg
• Forberedelsen af det nu aflyste Folkemøde på Bornholm
• Ansættelsesproces – ny kommunikationsansvarlig
Kort om initiativer fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og justeringer i udmøntningsplan i lyset af Covid-19:
• DEB har bevilget midler til national indenlandsk markedsføring i 2020 og udmeldt ny turismepulje med ansøgningsfrist 15. maj 2020
• DEB har åbnet for mulighed for ”tillægsbevillinger” til at justere og skalere eksisterende gode initiativer – frist for ide 24. april
• DEB har åbnet for ansøgninger på kompetencemidler med ansøgningsfrist 18. juni 2020
• BRN har anmodet om dispensation for medfinansieringskravet fra virksomhederne i Fælles Vækst 2020 – endnu ikke afklaret
NES - afholdt 3 digitale møder i NES-regi:
• Primært med fokus på den virksomhedsrettede vejledning, kommunikation og hjælpepakker samt lokale overvejelser om tiltag.
• Erfaringsudveksling om krisehåndteringen.
Referat
Sekretariatet orienterede, i tillæg til sagsfremstillingen, om at der er ansat en ny kommunikationsansvarlig i sekretariatet til opstart d. 1. juni
samt at kommunaldirektør i Jammerbugt Kommune, Holger Spangsberg, har overtaget posten som mødeleder ved Direktionsmøderne.
Sekretariatsledelsen tog orientering om ”siden sidst” til efterretning.
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Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
• drøfter mulighederne for kommende disponeringer, sikring af bestyrelsen råderum og eventuelle prioritering af midler i 2020-2021 med
henblik på behandling i direktionen
• tager økonomistatus til efterretning, herunder overblik over 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 3A . Derudover er der udarbejdet et bilag 3B, der
giver en økonomisk status såfremt der disponeres midler til nedenstående forslag vedrørende fælles midler for 2020-2022:
Beløb i hele kroner
INTERESSEVARETAGELSESMIDLER - årligt
Disponeringer aktuelt
Disponible midler interessevaretagelse (ikke akkumuleret)

2020
1.179.872 kr.
150.000 kr.
1.029.872 kr.

FÆLLES MIDLER - årligt
Overførte midler fra 2019
Disponeringer aktuelt - kommunalt finansieret (klynger samt turisme)
Disponeringer aktuelt - kommunalt og regionalt finansieret (kval. arb. mv.)
Aktuelle disponeringsforslag:
SEP-Nord projektledelse fase 2 - regional medfinansiering
Vækst via Viden - reservation
Klynger medfinansiering 2021 ?? (afklares i 2. halvår 2020) - reservation
DK 2020 - Klimahandlingsplaner - regional medfinansering
Green Hub Denmark - ansøgning - kommunal finansiering
NDEU- finansiering af regionens aftalte yderligere bidrag
Disponible fælles midler (ikke akkumuleret) afhængig af prioriteringer
Disponible fælles midler - akkumuleret

2021
1.179.872 kr.

2022
1.179.872 kr.

1.179.872 kr.

1.179.872 kr.

5.899.360 kr.
1.298.238 kr.

5.899.360 kr.

5.899.360 kr.

3.389.697 kr.
671.125 kr.

1.000.000 kr.
50.000 kr.

675.000 kr.
150.000 kr.

870.000 kr.
150.000 kr.
2.000.000 kr.
800.000 kr.
1.500.000 kr.
600.000 kr.
-1.070.640 kr.
-508.864 kr.

400.000 kr.
750.000 kr.
600.000 kr.
561.776 kr.
561.776 kr.

215.000 kr.
150.000 kr.
2.000.000 kr.
800.000 kr.
1.500.000 kr.
600.000 kr.
634.360 kr.
125.496 kr.

Som følge af beslutningen om afsættelse af 2 kr. pr. indbygger til interessevaretagelse er der afsat et årligt budget på knap 1,2 mio. kr.
målrettet interessevaretagelse. Jf. beslutningen finansieres beløbet via det kommunale kontingent med en bemærkning om at regionale
midler også kan anvendes til interessevaretagelse. Til fælles midler bidrager såvel kommunerne og regionen med 5 kr. pr. indbygger – i alt 5,8
mio. kr. fordelt med henholdsvis 2,9 mio. kr. og 2,9 mio. kr.
Økonomisk råderum og disponeringsmuligheder
Beslutningen på seneste bestyrelsesmøde om klyngefinansiering har umiddelbart øget det økonomiske råderum (frie midler) i 2020, men der
er fortsat begrænsede midler samlet set og en række prioriteringshensyn der skal tages højde for, jf. nedenstående:
1.

2.

3.

Opmærksomhed på hvor mange midler, der kan anvendes til virksomhedsrettede aktiviteter f.eks. klynger og turisme, som alene
kommunerne har hjemmel til at støtte. Regionen kan ikke medfinansiere direkte virksomhedsrettede indsatser, men kan dog arbejde
med indsatser vedrørende uddannelse og kvalificeret arbejdskraft, samt brede indsatser vedrørende klimatiltag og grøn omstilling.
Økonomibilaget giver et overblik over finansieringsfordelingen på henholdsvis regionale og kommunale midler. Status er aktuelt, at
disponeringen af midler til virksomhedsrettede initiativer er ”lidt i overkanten” ift. budgetmidlerne og budgetfordelingen.
Dertil kommer en prioriteringsudfordring med udgangspunkt i aktuelle ønsker/behov for BRN-finansiering. Her skal der også tages
hensyn til løbende af sikre et råderum for bestyrelse til forskellige initiativer. Det vil således ikke være i overensstemmelse med
bestyrelsens tilkendegivelser at disponere budgettet fuldt ud flere år forud.
Mulighederne i en anden budgetfordeling. Der er reelt mulighed for at aftale, at BRN´s indsatser vedr. kvalificeret arbejdskraft
fordelingsmæssigt alene finansieres via regionale BRN-midler, hvilket vil frigøre kommunale midler til virksomhedsrettede aktiviteter,
herunder klynger, turisme etc. En anden oplagt mulighed er, at regionen direkte bidrager til delbudgettet for interessevaretagelse med 1
kr. og med tilsvarende med 1 kr. fra kommunerne (nu 2 kr.), hvilket vil give kommunerne mulighed for at bidrage ikke med 5 men 6 kr. til
fælles udviklingsmidler. Disse muligheder vil i højere grad matche den samlede initiativportefølje.

Med udgangspunkt heri er der behov for at drøfte overblikket over aktuelle/kommende initiativer med eventuel (med)finansiering fra BRN.
Beløbene fremgår af foranstående oversigt. Sekretariatsledelsen skal drøfte mulighederne for kommende disponeringer af de oplistede
disponeringsforslag og tilkendegive forskellige løsningsmuligheder inden direktionen og bestyrelsen prioriterer midlerne for 2020-2022.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Set i lyset af konsekvenserne af Covid-19-nedlukningen kan det være relevant at genoverveje anvendelsen af BRN´s midler, herunder om
der er behov for nye prioriteringer og justeringer? Det kan være ift. allerede trufne beslutninger og prioriteringer, vurdering af eventuelle
nye mere presserende indsatser, vurdering af ændringer i den fremadrettede dagsorden, hvor det vil være relevant at overveje fælles
tværgående initiativer.
Nedenstående ønsker/behov er fremsat før Covid-19:
SEP NORD – projektledelse og fase 2
Vækst via Viden, jf. bestyrelsesbeslutning om VVV 2.0: (excl. medfinansiering af Vækstpilotordning), Case-platform, markedsføring samt
overvejelse om supplerende indsatser: delebil og ansættelse af studentermedhjælper til varetagelse af Studiejobnordjylland.dk
Eventuelt klyngemedfinansiering for 2021 og 2022 – særlige nordjyske indsatser?
Klima – koordinering og fælles indsatser – finansiering via regionale midler?
NDEU – yderligere finansiering fra regionen via BRN-midler
Ansøgning om eventuelt tilskud til Green Hub Denmark

Jf. efterfølgende dagsordenspunkter skal afklaringen af (eventuelt) tilskud til særlige nordjyske indsatser i de kommende klynger ske i 2.
halvår 2020, og en mulighed er at der på dette tidspunkt sker en samlet prioritering af en række af de ovenstående beslægtede ønsker.

Sekretariatsledelsens drøftelse og indstilling af løsningsforslag om prioritering og sikring af råderum kan tage udgangspunkt i:
1) Loft over reservation af midler i 2021-> til regionale klyngeaktiviteter set i lyset af fremtidige nationale klynger?
2) Omdisponering af budgetfordelingen: flere midler til erhvervsrettede aktiviteter/regionen medfinansierer
interessevaretagelse/finansieringsfordelingen på Kvalificeret arbejdskraft/omdefinering af interessevaretagelse?
3) Loft over anvendelsen af midler til Grøn omstilling (Green Hub ses i sammenhæng med klynger, særligt energiklyngen)?
4) Drøftelse af principper for medfinansiering (timer henholdsvis kroner til basisbemanding på indsatser)?

Referat
Sekretariatet præsenterede indledningsvist en opdateret oversigt. Sekretariatsledelsen drøftede mulighederne for kommende
disponeringer, sikring af bestyrelsen råderum og eventuelle prioritering af midler i 2020-2021.
I forhold til prioriteringen anbefaler Sekretariatsledelsen, at
• Finansieringen til SEP NORD, Vækst via Viden, Fælles klimaindsats, NDEU fastholdes uændret
• Der reserveres et rammebeløb til prioritering og drøftelse af BRN’s fremadrettede engagement i klyngerne, og denne prioritering vil
fortsat finde sted i efteråret 2020
• Der tages stilling til eventuel bevilling til Green Hub Denmark i år 2020 på kommende direktionsmøde med udgangspunkt i en revideret
projektbeskrivelse, herunder revideret budget jf. referatets punkt 7
• Der sideløbende med behandling af BRN’s fremtidige engagement i klyngerne tages stilling til eventuel bevilling til Green Hub Denmark
for årene 2021, 2022 og 2023. Prioriteringen heraf skal holdes inden for en samlet ramme til klynger og initiativer vedr. grøn omstilling.
• Der tages kontakt til International House med henblik på afklaring af evt. finansieringsbehov

I forhold til budgetfordelingen med henblik på øget fleksibilitet og råderum anbefaler Sekretariatsledelsen, at
• Der arbejdes med en bredere forståelse af begrebet interessevaretagelse, som tager højde for at flere forskelligartede aktiviteter kan have
karakter af interessevaretagelse
• Der i dialog med regionen afsøges forskellige muligheder for at skabe en øget fleksibilitet i budgettet. Eksempelvis via direkte regional
medfinansiering af interesserevaretagelse, justering af finansieringsfordelingen på Kvalificeret arbejdskraft samt ved at tage højde for
Regionens mulighed for at medfinansiere på sundhedsområdet.

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
• drøfter om der i lyset af de kort- og langsigtede følgevirkninger er behov for at omprioritere og revurdere BRN-initiativer eller initiativer, vi
deltager i sammen med øvrige aktører, herunder om dette giver anledning til forslag om justeringer i strategi og handlingsplan.
Sagsfremstilling
Set i lyset af konsekvenserne af Covid-19-nedlukningen er der på nationalt og lokalt niveau taget en række initiativer, DEB har revurderet og
fokuseret bestyrelsens udmøntningsplan, m.v. Det kan også være relevant at vurdere om det giver mening, at BRN som regionalt og
tværkommunal business region skal have særligt fokus på andre og mere presserende indsatser og interessevaretagelse. Det er derfor
spørgsmålet, om der også i BRN-regi og i eventuelle partnerskaber skal omprioriteres/prioriteres særlige indsatser, som kan medvirke til af
afbøde konsekvenserne for nordjysk beskæftigelse og erhvervsudvikling. Konkret kan der bl.a. tages udgangspunkt i de besluttede
handlinger i BRN´s Strategi og handlingsplan 2020. Punktet er til drøftelse.
Elementer der allerede er i gang eller kan overvejes som følge af nedlukningen:
✓ Interessevaretagelse overfor DEB ift. vilkårene om privat medfinansiering af turismemarkedsføring samt fokus på national markedsføring
o Bæredygtig vækst og grøn omstilling?
o Opskalering af indsatser omkring kompetenceudvikling/kvalificeret arbejdskraft- dimitensindsats (VVV 2.0)
o ……?
Jf. tidligere drøftelser i Sekretariatsledelsen er det aftalt, at dette forum også løbende på møderne forholder sig til de kommende møder og
”årshjulet”. Handlingsplanen for 2020 afspejler naturligvis situationen før Covid-19, og kan indgå i refleksionen over evt. nye prioriteringer.

Overblikket over bestyrelsens temaer og mødepunkter 2020 fra seneste møde i Sekretariatsledelsen fremgår nedenfor:

Referat
Sekretariatsledelsen fortalte indledningsvist om situationen hos virksomhederne i deres kommune, hvor der meldes om stor forskel på
tilbagemeldingerne fra virksomhederne og brancherne på deres situation og forventninger til fremtiden (på kort og langt sigte). Hvor nogle
virksomheder operer tæt på normal tilstand , er andre inden for eksempelvis detailhandel, og turisme- og oplevelseserhvervene stærkt
udfordret, mens atter andre udtrykker bekymring for mulighederne på eksportmarkedet.
Det vurderes, at BRN’s bidrag og rolle set i lyset af COVID-19 særligt omhandler de langsigtede perspektiver for regionens vækst og udvikling
og de større strategiske satsninger, som skal bidrage til at indfri BRN’s ambitioner. Sekretariatsledelsen mener derfor overordnet, at BRN’s
strategi- og handleplan for 2020 fortsat er relevant og at nærværende situation ikke giver anledning til justeringer i udpegede strategiske
satsninger og mærkesager. Sekretariatsledelsen fremhæver særligt følgende mærkesager som vigtige:
• Bæredygtig vækst og grøn omstilling, som mulig dynamo til at skabe flere arbejdspladser
• Adgang til kvalificeret arbejdskraft vil fortsat være afgørende for virksomhedernes vækst. Flere melder, at der fortsat opleves en
efterspørgsel på bl.a. højtuddannet arbejdskraft hos virksomhederne.

Det understreges dog, at der i den givne situation bør være stor opmærksomhed på timingen for den operationelle del af indsatserne. Der
skal som følge af coronakrisen fortsat ikke skal “bankes på døren” hos virksomhederne med ønske om implementering af forskellige
indsatser. I stedet bør der fokuseres på dialog med afsæt i den enkelte virksomheds situation og på at formidle de potentialer og muligheder,
der er, i overensstemmelse med virksomhedens situation, behov og ønsker.
Lene Lykkegaard fortalte i drøftelsen, at Aalborg Kommune sammen med en række andre danske kommuner har indgået et samarbejde med
analysebureauet Iris Group. Det fælles projekt ‘Lokal erhvervsfremme under corona-krisen’ går ud på at udvikle lokale erhvervspolitiske
strategier og tiltag, der kan hjælpe lokale virksomheder gennem corona-krisen og sikre hurtigere genopretning af den lokale beskæftigelse i
det kommende år. Der er mulighed for at flere kommuner kan deltage i samarbejdet. Lene udsender nærmere information herom.
Afslutningsvist bemærkes det, at bestyrelsens dialogtema om grøn omstilling, energiplanlægning og klimaindsatser for det aflyste martsmøde bør flyttes til bestyrelsesmødet i juni.

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
• Tager orientering om status på arbejdet med Vækst via Viden til efterretning og kommer med evt. input og/eller spørgsmål
• Drøfter forslag til to supplerende BRN-indsatser vedr. studiejob: samarbejde om delebilsordning og ansættelse af studentermedhjælper
• Indstiller til direktionen, at der reserveres et rammebeløb til indsatsen for højtuddannet arbejdskraft på 450.000 kr. over tre år, der kan
anvendes til godkendte Vækst via Viden-aktiviteter og supplerende BRN-indsatser vedr. studiejob
Sagsfremstilling
Som det fremgår af den godkendte projektbeskrivelse for Vækst via Viden 2.0. realiseres projektet i meget høj grad på baggrund af de
eksisterende ressourcer, som samarbejdspartnerne hver i sær har ønsket at lægge i projektet og som dermed ikke kræver særskilt
finansiering. Der er dog enkelte aktiviteter i projektet, som stadig er under udvikling, men hvor der er behov for at sikre en økonomisk ramme
til f.eks. tekniske løsninger, markedsføring, produktion af materialer m.m. eller andet, som kan understøtte det fælles arbejde.
Det drejer sig indledningsvist om udvikling af en caseplatform til deling af gode historier og det arbejde, der pågår, om ‘oversættelse af
kompetencer’. Derudover kan der vise sig behov for finansiering til aktiviteter i øvrige underarbejdsgrupper, som arbejdet skrider frem.
For at booste indsatsen for højtuddannet arbejdskraft yderligere, foreslår BRN-sekretariatet desuden at igangsætte to sideløbende og
supplerende indsatser til Vækst via Viden 2.0., der handler om studiejob. Det drejer sig dels om ansættelse af en studentermedhjælper, der
skal have særligt fokus på studiejob, f.eks. udarbejdelse af cases, markedsføring og varetagelse af StudiejobNordjylland.dk og dels et
samarbejde om flere i studiejob via delebilsordning. Læs mere om dette i bilag 5A.
BRN-Sekretariatet foreslår derfor, at der reserveres et samlet rammebeløb til indsatsen for højtuddannet arbejdskraft på 450.000 kr. i en treårig periode fra 2020-2023, der kan anvendes til godkendte Vækst via Viden-aktiviteter og supplerende BRN-indsatser vedr. studiejob.
Læs mere om forslagene og foreløbige forventninger til økonomi i bilag 5A.

Status på Vækst via Viden
Coronakrisen satte medio marts arbejdsgruppens indsatser midlertidigt på pause. Arbejdsgruppen har siden været afsøgende i egne
baglande på om indsatsen vedr. højtuddannede fortsat opfattes som relevant og vigtig set i lyset af den aktuelle situation. Den foreløbige
oplevelse og tilbagemelding går på, at virksomhederne forsat efterspørger denne type arbejdskraft, at der er efterspørgsel på
Vækstpilotordningen og at højtuddannede ofte har kompetencer (f.eks. inden for digitalisering) der kan bidrage til, at virksomhederne
kommer bedre gennem krisen. Derfor er målet fortsat opstart i august 2020 og arbejdsgruppen vil nu genoptage kommunerundturen digitalt.
Væsentligste statuspunkter er:
• Kommunerundtur: da de offentlige ansatte blev sendt hjem d. 12. marts manglede arbejdsgruppen at besøge 3 kommuner; Mariagerfjord,
Brønderslev og Aalborg. Med udsigt til at alle stadig er hjemme indtil 10. maj vil arbejdsgruppen nu tilbyde de sidste kommuner et virtuelt
kommune-besøg. Der samles op på besøgene, behov og ønsker fra kommunerne umiddelbart efter turen og på mødet i
beskæftigelsesdirektørkredsen den 25. maj
• Ny styregruppe: Erhvervshus Nordjylland sender invitation ud til projektpartnerne og relevante samarbejdspartnere i maj med henblik på
ny udpegning til styregruppen
• Fremdrift som planlagt på en lang række aktiviteter f.eks. første version af online caseplatform, afholdt dialogmøder med
erhvervsorganisationer om ‘fortælling fra virksomhed til virksomhed’, AAU og UCN laver plan for hvornår de forskellig typer af events kan
afholdes, også lokalt, har også aftalt videndelingsmøder blandt dem og med Erhvervsakademi Dania, som nu også med i gruppen
• Ansøgning om midler hos DEB til den nordjyske vækstpilot: Som følge af corona har der været usikkerhed om hvorvidt og hvornår det ville
blive muligt at søge om midler til den nordjyske vækstpilotordning. Der har været holdt ekstraordinært møde i DEB med henblik på at
drøfte, hvordan DEB kan understøtte virksomheder i denne tid. Det har ført til to udmeldinger; dels en invitation til justering eller
skalering af eksisterende erhvervsfremmeprojekter, der kan hjælpe virksomheder med at håndtere COVID-19, og dels en pulje på 86 mio.
kr. under overskriften ‘Morgendagens Kompetencer’ til kompetenceudvikling i SMV, så de rustes til ændrede markedsvilkår som følge af
COVID-19. Begge puljer kan være en mulighed for den nordjyske vækstpilotordning. Det forventes p.t., at vækstpilotordningen kan
finansieres fuldt med midler fra DEB. Bliver dette ikke tilfældet, vil der være behov for medfinansiering fra BRN udover det evt. afsatte
rammebeløb til indsatser vedr. højtuddannet arbejdskraft. Erhvervshus Nordjylland er lead på ansøgningen.

Referat
Status på Vækst via Viden
Som nævnt i drøftelsen under referatpunkt 4, er der stor forskel på tilbagemeldingerne fra virksomhederne og brancherne på deres situation
og forventninger til fremtiden (på kort og langt sigte). Det til trods vurderer Sekretariatsledelsen, at den strategiske indsats for at sikre
kvalificeret arbejdskraft fortsat er vigtig for virksomhedernes fremtidige vækst og flere melder, at der fortsat opleves en efterspørgsel på
højtuddannet arbejdskraft hos virksomhederne.
Sekretariatsledelsen bakker således op om at fastholde opstart af Vækst via Viden til august 2020. Det understreges dog, at der som følge af
coronakrisen fortsat ikke skal “bankes på døren” hos virksomhederne, men snarere fokuseres på at formidle de potentialer og muligheder,
der er ved samarbejde med højtuddannede. Der peges på, at eksempelvis samarbejdet med studerende kan være en både billig og
kvalificeret arbejdskraft i en periode, hvor midlerne til nyansættelser er små, men hvor behovet for nye kompetencer og nytænkning er stort.
Flere i Sekretariatsledelsen bemærker afslutningsvist, at den særligt attraktive Landdistriktsordning snart udløber og opfordrer derfor
arbejdsgruppen til at kigge på om og hvordan den nordjyske vækstpilotordning eventuelt kan dække det behov, der opstår på baggrund
heraf. Dette f.eks. ved at kigge på om de enkelte vækstpilotforløb kan gøres længere.
Supplerende BRN indsatser
Der er i Sekretariatsledelsen opbakning til at gå videre med de to foreslåede BRN-indsatser, der skal supplere Vækst via Viden. Der er i
Sekretariatsledelsen interesse for at se, hvilke resultater forsøget med delebilsordningen kan medføre. Det opfordres her til dels at
gennemtænke og fremhæve fordelene ved at indgå i samarbejdet i det skriftlige materiale og dels at kigge ind i og evt. samtænke med øvrige
ordninger med delebil og samkørsel.
Sekretariatsledelsen indstiller til direktionen, at der reserveres det foreslåede rammebeløb til indsatsen for højtuddannet arbejdskraft på
450.000 kr. over tre år, der kan anvendes til godkendte Vækst via Viden-aktiviteter og supplerende BRN-indsatser vedr. studiejob.

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
• bidrager med eventuelle bemærkninger til behandlingen på Direktionens ekstraordinære møde den 1. maj 2020.
• tager orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Baggrund
Med udarbejdelse af en fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) skabes en platform for styrket samarbejde og
koordineringen mellem kommunerne på energiområdet og med regionen. Energiplanen skal sikre en fælles retning for Nordjyllands
omstilling til en vedvarende energiforsyning, samtidig med at der skabes nordjyske job og tiltrækkes investeringer. Indsatsen i SEP NORD
ligger således i spændingsfeltet mellem regional udvikling, hvor fokus er på jobskabelse og investeringsfremme, og myndighedsopgaver,
hvor kommunerne varetager en række energirelaterede områder. Ligesom kommunerne arbejder Region Nordjylland også for at nedbringe
CO2-udledningen og fremme en koordineret, sammengængende indsats i Nordjylland. Derfor indtager BRN’s Bestyrelse rollen som
tværgående, politisk organ for udarbejdelse af den fælles Strategisk Energiplan for hele Nordjylland, som samtidig skal forankres, behandles
og i sidste ende godkendes i de 11 kommuners byråd og regionsrådet.
Afslutning af første fase – visionskonference for SEP NORD og politisk godkendelse af visionen
Processen for udarbejdelse af den strategiske energiplan for Nordjylland (SEP NORD) er inddelt i tre faser:
• første fase har til formål at skabe en fælles vision og retning blandt de nordjyske aktører, og forventes afsluttet i første kvartal 2020
• anden fase har til formål at omsætte visionen til en strategisk energiplan, som forventes færdiggjort i første kvartal af 2021, hvorefter den
sendes til godkendelse i de 11 byråd, Regionsrådet i andet kvartal 2021.
• tredje fase igangsættes, når planen er godkendt i byrådene og regionsrådet, og har til formål at implementere den strategiske energiplan i
kommunale planer og hos aktører i form af planer, projekter og indsatser.

Den 5. marts 2020 blev der afholdt visionskonference for SEP NORD, hvor alle medlemmer af de nordjyske byråd/kommunalbestyrelser og
regionsråd var inviteret. Formålet var at opnå en tværgående drøftelse af, hvor ambitiøse vi i Nordjylland skal være i omstillingen til vedvarende
energi, og afsættet for drøftelsen var blandt andet:
• Kortlægningen af det nordjyske energisystem, som de nordjyske kommuner foretog i perioden 2014-2017 som forberedelse af den
strategiske energiplan. Forarbejdet omfattede blandt andet mulige scenarier for, hvordan Nordjylland kan omstilles til vedvarende energi.
• Anbefalinger fra det Strategiske Energiråd for Nordjylland (SEN), som er nedsat af BRN til at bidrage til udpegning af udfordringer, barrierer
og muligheder i den nordjyske omstilling til vedvarende energi. Rådet består af ledende repræsentanter fra erhvervsliv, forskning, forsyning,
brancheorganisationer og erhvervsnetværk og mødtes den 20. september 2019 med BRN’s Bestyrelse.
• Input fra to regionale workshops, der blev afholdt i Aabybro og Aars i november 2019. I alt deltog 140 repræsentanter fra byråd, regionsrådet,
erhverv, interesseorganisationer, forsyning, borgergrupper, videninstitutioner i en tværgående drøftelse af den nordjyske energiomstilling.
På visionskonferencen den 5. marts var 42 politikere med til at sætte retningen for Nordjylland, og danne udgangspunktet for den fælles vision:

”Nordjylland skal være Danmarks grønne energiregion. Der skal sættes turbo på omstillingen mod det integrerede
energi- og transportsystem med det mål, at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040. ”
Af bilag 6A fremgår det politiske aftaledokument, som ud over visionen også indeholder de opmærksomhedspunkter til den strategiske
energiplan, som er blevet indsamlet i SEP NORDs første fase. Det politiske aftaledokument skal først godkendes af BRN’s Bestyrelse, hvorefter
det sendes til godkendelse i de 11 byråd og Regionsrådet. Når visionen er godkendt af alle kommuner og Regionen, igangsættes SEP NORDs
anden fase formelt.
Det har hidtil været planen, at Bestyrelsen skulle godkende aftaledokumentet med visionen for SEP NORD på det nu aflyste møde den 27. marts
2020, og samtidig godkende BRN’s finansiering af SEP NORDs anden fase. På et ekstraordinært møde den 1. maj 2020 skal Direktionen vurdere,
om materialet kan sendes til skriftlig godkendelse i Bestyrelsen, om der er behov for at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, eller om
behandlingen udskydes til BRN’s møderække i juni 2020. Fra SEP NORDs procesgruppe anbefales det, at aftaledokumentet såvel som
projektbeskrivelsen for SEP NORDs anden fase hurtigst muligt godkendes, således at der fortsat er en chance for at nå politisk behandling i
byråd og Regionsråd inden sommer.

Godkendelse SEP NORD’s anden fase
I anden fase skal visionen omsættes til en samlet strategisk energiplan for hele Nordjylland, som udarbejdes i en vekselvirkning mellem:
• det kommunale niveau, hvor byrådene er beslutningstagere på, om der kan opstilles energianlæg og i øvrigt er myndighed på flere energirelaterede områder. Både politisk og administrativt skal det afklares, hvor og hvordan den enkelte kommune vil bidrage til den samlede
nordjyske omstilling til vedvarende energi, med afsæt i kommunens egne styrker, udfordringer og behov.
• det regionale niveau, hvor drøftelserne i de enkelte kommune samles med henblik på at beskrive de fælles rammer som den strategiske
energiplan vil indeholde. De tværgående grupper af medarbejdere og chefer fra kommunerne vil sammen med medarbejdere og chefer fra
regionen sikre opsamling af erfaringerne fra drøftelse i den enkelte kommune.
Vedhæftet i bilag 6B er projektbeskrivelsen for SEP NORD’s anden fase, herunder aktivitetsplan og budget. Aktiviteterne afvikles i perioden fra
april 2020 til juni 2021, og har et samlet budget på 1.827.000 kr. Heraf finansierer de 11 kommuner til sammen de 220.000 kr. i kontante tilskud
og 582.000 kr. i timer, mens Regionen finansierer 125.000 kr. i timer. Fordelingen af kommunernes udgifter er baseret på den fordelingsnøgle (se
s.8), som blev vedtaget i september 2018 ved igangsættelse i første fase. De resterende 900.000 kr. foreslås finansieret af BRN fælles midler,
heraf 675.000 kr. i 2020 og 225.000 kr. i 2021. Det skal bemærkes, at projektbeskrivelsen gennemgående er udarbejdet ud fra det scenarie, at
Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2050, som er den nationale målsætning. Såfremt visionen godkendes, vil SEP NORD’s
materiale revideres og scenarierne revideres med afsæt heri.

Anden fase afsluttes ved, at den samlede strategiske energiplan for Nordjylland vedtages i BRN’s Bestyrelse, hvorefter den sendes til
godkendelse de 11 byråd/kommunalbestyrelser og regionsrådet. Samtidig præsenteres BRN’s Bestyrelse for en beskrivelse af aktiviteterne og
budgettet for den tredje og sidste fase, hvori planen skal omsættes til planer i de enkelte kommuner og til konkrete handlingsspor. På
nuværende tidspunkt estimeres det, at det samlede budget for tredje fase vil være 1.845.000 kr., hvoraf BRN’s medfinansiering forventes at
være 860.000 kr.
Referat: Sekretariatsledelsen anbefaler, at der i forbindelse med behandling af energiplanen i de 11 byråd og Regionsrådet laves tilbud om
præsentation af SEP NORD ved en eller flere videnpersoner fra indsatsen, som evt. kan suppleres af et fælles præsentationsmateriale. Dette for
at sikre et ensartet og konkret afsæt for drøftelse i rådene. Sekretariatsledelsen tog orienteringen til efterretning. Det bemærkes, at
stillingtagen til bevillingen til anden fase indgår i indstillingen til behandlingen i direktionen og bestyrelsen.

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
• drøfter forslaget fra Aalborg Kommune om, at der bevilliges 4.500.000 kr. over 3 år til projektet Green Hub Denmark
Sagsfremstilling
Da regeringens Grønne Vækstteam i 2018 offentliggjorde sine anbefalinger til Danmark som frontløber i den grønne omstilling, var det med
en ambition om, ”at der i to store danske byer kan etableres storskala referenceprojekter inden for 2-3 år, hvor fx en hel by eller bydel fungerer som
testområde og udstillingsvindue for implementeringen af innovativ energi- og miljøteknologi”. På baggrund heraf blev der etableret et bredt
partnerskab om ”Aalborg som Danmarks Grønne Testcenter”, hvor Aalborg Kommune, Aalborg Universitet, Aalborg Forsyning, Aalborg Havn
og en lang række erhvervsaktører sammen argumenterer for, hvorfor Aalborg er et oplagt sted at placere ét af Danmarks to grønne
testcentre. Partnerskabet var blandt andet vært for et besøg fra daværende energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt.
Fra BRN er der er af flere omgange opfordret til, at indsatsen kunne gøres regional som ”Nordjylland som Grønt Testområde”, så der sikres
størst mulig synergi mellem eksisterende nordjyske testområder og kommunale satsninger på energiområdet. Det kommer blandt andet til
udtryk i BRN’s handlingsplan for 2020, hvori der indgår to handlingsspor vedrørende grønt testområde:
• Interessevaretagelse: Vi arbejder sammen med de relevante interessenter for at sikre nationalt fokus på de nordjyske styrkepositioner i den
grønne omstilling.
• Koordinering: Vi koordinerer sammen med AAU, klynger, virksomheder, organisationer og øvrige offentlige aktører studieture i foråret 2020 til
Nordjylland for Folketingets Erhvervsudvalg samt Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.
På mødet i Sekretariatsledelsen den 27. februar 2020 præsenterede Lene Lykkegaard fra Aalborg Kommunes en video om Grønt testområde
under Eventuelt, med et forslag om, at indsatsen i endnu højere grad tænkes ind i BRN-samarbejdet, så partnerskabet og samarbejdet
udvikles og udvides yderligere i en nordjysk kontekst. Det blev også tilkendegivet, at dette forslag ventes blive taget op på det kommende
direktions- og bestyrelsesmøde med henblik på, om der er interesse for at bevilge midler fra BRN til at understøtte arbejdet.
Sekretariatsledelsen tilkendegav, at det i så fald vil være hensigtsmæssigt, at de nordjyske aktører og kommuner, der skal være en del af
arbejdet, inddrages og involveres så tidligt i processen som muligt.

Aalborg Kommune har siden udarbejdet en beskrivelse af den foreslåede indsats, som nu kaldes Green Hub Denmark. Beskrivelsen, som er
vedhæftet i bilag 7A, giver en kort beskrivelse af formål, aktiviteter, partnere og budget. Det ønskes at BRN medfinansierer indsatsen med
1.500.000 kr. årligt i den 3-årige projektperiode, svarende til i alt 4.500.000 kr. fra medio 2020 til medio 2023.
Blandt den beskrevne partnerkreds er blandt andet House of Energy (HoE), der som grundlag for bevillingen fra BRN for 2020 blandt andet
angav ”at House of Energy kan afsætte de nødvendige ressourcer af til at arbejde med Nordjylland som Grønt Testområde. Herunder at testområdebrandet anvendes til at tiltrække nye virksomheder, arbejdskraft samt danske såvel som udenlandske tilskudsmidler til regionen.” Det skal derfor
sikres, at der ikke er indholds- og finansieringsmæssige overlap i midlerne bevilliget til HoE i 2020, og de midler der nu ansøges om under
Green Hub Denmark. Dermed kan det også være relevant med en samlet prioritering af midler til klynger, Green Hub DK og grøn omstilling.
Samtidig skal det bemærkes, at der i BRN’s budget for 2020 er begrænsede økonomiske disponeringsmuligheder. Med de aktuelle bevillinger
samt disponeringsforslag/-ønsker jf. dagsordenens punkt 3, er loftet for bevillinger nået for så vidt angår bestyrelsens disponeringer til
virksomhedsrettede aktiviteter (som alene kommunerne har lovhjemmel til).
Sammenfattende vurderer BRN Sekretariatet:
• At initiativet er i god overensstemmelse med det den fælles prioritering der blev foretaget ved udarbejdelse af det nordjyske kapitel i den
nationale erhvervsfremmestrategi, herunder Nordjyllands stærke kompetencer indenfor energiteknologi.
• At Aalborg Kommune med fordel kan redegøre mere detaljeret for involveringen af de øvrige kommuner og andre relevante nordjyske
aktører på energiområdet, så der sikres en bredere forankring.
• At der er behov for afklaring af eventuelle overlap til allerede besluttet bevilling til House of Energy for 2020.
• At medfinansiering fra BRN i den angivne størrelsesorden (4,5 mio. kr. over tre år) vil kræve at der foretages en samlet prioritering af de
aktuelle og potentielle økonomiske disponeringsmuligheder, hvilket eksempelvis kan foretages samtidig med afklaring af eventuel BRNmedfinansiering til særlige klyngeaktiviteter fra 2021

Referat
Lene Lykkegaard præsenterede i tillæg til det skriftlige materiale nogle nedslag i Aalborg Kommunes overvejelser om hvad Green Hub
Denmark kan tilføre Nordjylland og de nordjyske virksomheder ift. vækst, nye grønne jobs og eksempelvis mulighed for hjemtag af midler fra
EU. Sekretariatsledelsen drøftede herefter forslaget, den fremlagte projektbeskrivelse og sekretariatets bemærkninger hertil.
Sekretariatsledelsen vurderer overordnet, at der er behov for at udarbejde en revideret og uddybet projektbeskrivelse for Green Hub
Denmark frem mod direktionsmødet. Dette med henblik på at skabe grundlag for en bredere nordjysk forankring og opbakning til forslaget
og afklare forskellige spørgsmål om organisering, finansiering og sammenhænge/snitflader til øvrige indsatser. Konkret efterspørger
Sekretariatsledelsen, at Aalborg Kommune:
• Udfolder de nordjyske perspektiver i forslaget yderligere
• Redegør mere detaljeret for hvordan det nordjyske samarbejde i Green Hub Denmark ventes at foregå, herunder konkret hvordan de
øvrige kommuner tænkes involveret og sikret medejerskab i samarbejdet
• Beskriver sammenhænge og snitflader til øvrige nordjyske aktører på energiområdet i Nordjylland, erhvervsfremmeaktører der
beskæftiger sig med grøn vækst, samt øvrige BRN-initiativer under mærkesagen Bæredygtig Vækst, navnlig NBE, SEP NORD, fælles
klimaindsats og House of Energy/national energiklynge. Der er behov for at skabe overblik over organiseringen for de forskellige
initiativer, herunder hvordan der kan skabes en øget koordinering og sammenhæng mellem dem.
• Afklarer og tydeliggør eventuelle overlap/sammenhæng til allerede besluttet bevilling til House of Energy for 2020 og deres aktiviteter
• Udfolder det borgerrettede perspektiv i indsatsen, hvilket skaber positiv sammenhæng til SEP NORD
• Reviderer det opstillede finansieringsbudget, herunder genovervejer finansieringsbehovet (herunder helårsvirkningen på 1,5 mio. kr.
årligt) og tydeliggør hvad BRN får for pengene
Sekretariatsledelsen indstiller, at Direktionen:
• på juni-mødet tager stilling til ønsket om bevilling til Green Hub Denmark i år 2020 med afsæt i det reviderede materiale og budget
• i 2. halvår 2020 tager stilling til eventuel bevilling til Green Hub Denmark for år 2021 , 2022 og 2023 parallelt med behandling og
stillingtagen til det fremadrettede engagement i klyngerne i efteråret 2020

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
• tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Som opfølgning på behandlingen på mødet i Sekretariatsledelsen den 27. februar 2020, gives der en status arbejdet med en fælles nordjysk
klimaindsats. Da det planlagte Direktionsmøde den 13. marts blev aflyst, blev der i stedet indkaldt til et ekstraordinært direktionsmøde den 6.
april 2020, hvor klimaindsatsen blev drøftet under et fællespunkt med KKR’s Kommunaldirektørkreds (KDK). Anbefalingerne som
Sekretariatsledelsen bidrog med den 27. februar blev indarbejdet i sagsfremstillingen, herunder:
• at der indledningsvist er behov for at afgrænse og prioritere, hvad der skal samarbejdes om i den fælles nordjyske klimaindsats, og hvad
formålet med indsatsen skal være. Først herefter træffes der beslutning om organisering, og hvordan der sikres samspil og synergi med
øvrige initiativer. Det blev endvidere fremhævet, at det ikke er givet, at der vil være behov for, at en ny fælles nordjysk klimaindsats
samorganiseres med eksisterende initiativer.
• at der bør nedsættes en arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektører og fagdirektører samt en regional repræsentant til at varetage
opgaven med afgrænsning, organisering og forankring af en fælles nordjysk klimaindsats. Det blev endvidere fremhævet, at det er
væsentligt, at de kommunale fagchefer, erhvervsfremmeaktører og andre relevante parter inddrages i processen, så der sikres en bred
involvering og forankring på alle fagområder.
På mødet den 27. februar blev det ligeledes aftalt, at medlemmerne i Sekretariatsledelsen skulle melde ind til BRN sekretariatet med en
kontaktperson, med henblik på en kortlægningen af klimaindsatser i den enkelte kommune. Grundet signaler fra Direktionen blev denne del
af kortlægningen udskudt til, at den nedsatte arbejdsgruppe kunne tilrettelægge en samlet proces. Den kortlægning der blev forelagt for
Direktionen havde primært fokus på nationale og regionale planer og indsatser, mens det lokale niveau blev udeladt.

Direktionen/KDK nedsatte på mødet den 6. april en midlertidig arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med at sætte rammerne for den
fremadrettede opgave og samarbejdet mellem kommuner og region på klimaområdet. Arbejdsgruppen består af:
• Christian Roslev, Kommunaldirektør i Aalborg Kommune
• Mikael Jentsch, Kommunaldirektør i Frederikshavn Kommune
• Henning Christensen, Regional Udviklingsdirektør hos Region Nordjylland.
• Henrik Kruuse, Kommunaldirektør i Vesthimmerlands Kommune
• Mogens K. Andersen, Direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse i Thisted Kommune
• Tommy Christiansen, Kommunaldirektør i Hjørring Kommune
• Torben Ladefoged, Direktør for Arbejdsmarked, Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune
Sekretariatsbetjeningen af arbejdsgruppen varetages af BRN- og KKR-sekretariatet, samt ressourcepersoner stillet til rådighed af Aalborg
Kommune (Steffen Lervad Thomsen og Michael Stie Laugesen) og Region Nordjylland (Lars Hedegaard). Arbejdsgruppens første møde er den
1. maj 2020, hvor gruppen blandt andet skal tage stilling til tids- og procesplanen for udarbejdelse af et beslutningsoplæg til BRN’s Bestyrelse
og KKR Nordjylland. Foreløbig forventes det, at der blot gives foreløbig afrapportering på møderækken i juni 2020, mens der forventes at ligge
et oplæg klar i 3. eller 4. kvartal af 2020.
Vedhæftet i bilag 8A er den præsentation, som indledte drøftelsen på mødet i BRN’s Direktion / KDK. Præsentationen indeholder blandt andet:
• Et overblik med muligt indhold i kommunernes og regionens klimaindsats, som er baseret på materiale fra KL og Concito. (s. 6)
• En visualisering af hvordan nuværende planer, samarbejder, indsatser og projekter kan kategoriseres (s. 7), samt en visualisering af mulige
fremtidige tiltag (s. 8). De to kortlægninger er ikke udtømmende.
• Et foreløbigt oplæg til tidsplan (s. 9). Arbejdsgruppen skal som sagt tage stilling til, hvordan planen skal tilrettes.
Referat: Sekretariatsledelsen tog orienteringen til efterretning

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
• tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
BRN har siden 2015 medfinansieret de nordjyske klynger, og gav i marts 2018 bevillinger til de seks daværende nordjyske klynger for perioden
2019-2021. Med erhvervsfremmereformen ikrafttræden fra primo 2019 blev forudsætningerne, som bevillingerne blev givet under, ændret
markant. Vækstforums hidtidige bevillinger til klyngerne frafaldt for 2020 og 2021, og der blev iværksat en konsolidering af klyngeområdet,
med det formål at reducere det samlede antal til 10-12 nationalt dækkende klynger – én for hver nationalt udpeget styrkeposition.
Som konsekvens af de ændrede forudsætninger tog BRN i slutningen af 2019 bevillingerne for 2020 og 2021 op til revision. Fem ud af de seks
nordjyske klynger havde indgået i ansøgninger til DEB’s overgangspulje til klyngekonsolidering, hvoraf alle fem havde hjemtaget midler. De
nordjyske klyngers andel af de hjemtagne midler og betingelserne herfor varierede dog, herunder sammenholdt med de aktiviteter og
budgetter som BRN’s bevilling oprindeligt var givet under. På mødet den 8. februar 2020 besluttede Bestyrelsen, at bevillingerne til House of
Energy, Life Science Innovation, MARCOD og NordjyskFødevareerhverv fastholdes i 2020, mens bevillingerne til BrainsBusiness og SmartLog
frafalder i 2020. Samtidig blev det besluttet, at bevillingerne for 2021 bortfalder, men at BRN i efteråret 2020 vil tage stilling til det fremtidige
engagement i det nye danske klyngelandskab.
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). I marts 2020 blev der ligeledes åbnet op 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. Ansøgningsfristen er den 27. maj 2020, og de hidtidige nordjyske klynger
indgår alle i forhandlingerne inden for deres respektive områder. Der forventes svar på ansøgningerne i september 2020, hvorefter
forhandlinger og budgetter og handlingsplaner vil pågå frem til januar 2021.
Det forventes, at BRN på møderækken i oktober-november 2020 kan gøre status på det konsoliderede klyngelandskab og på den baggrund
vurdere det fremtidige fælles engagement i klyngerne.

Foreløbig er der afsat 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. Jævnfør opgørelsen
fra dagsordenspunkt 3, Økonomistatus, er det kun kommunerne, der har lovhjemmel til at medfinansiere erhvervsfremmeaktiviteter af
denne type.
Det er fra Erhvervsstyrelsen blevet bekræftet, at kommunerne gerne må medfinansiere klyngeaktiviteter i de klyngeorganisationer, såfremt
det ikke er aktiviteter der har karakter af støtte til virksomheders økonomiske eller kommercielle aktiviteter. Erhvervsstyrelsen fremhæver, at
kommuner kan finansiere aktiviteter, der har til formål at fremme lokale virksomheders deltagelse i klyngeorganisationen, fx i form af
aktiviteter vedrørende netværksskabelse, hjælp til at finde innovations-partnere, videndeling og facilitering af samarbejde mellem aktører i
det pågældende økosystem samt information til virksomheder om muligheder for køb af viden og vidensamarbejde. Den kommunale
finansiering kan fx:
• Målrettes til dele af målgruppen af virksomheder med særlig lokal relevans inden for rammerne af det erhvervs- og teknologiområde, den
pågældende klyngeorganisation arbejder med.
• Øremærkes bestemte aktivitetstyper, herunder lokal tilpasning og styrkelse, som klyngeorganisationen allerede udfører for statslige
midler.
• Ske i samarbejde mellem flere kommuner, herunder Business Regions.
Foruden direkte medfinansiering kan kommunerne fx engagere sig i klyngeindsatsen i de udvalgte klyngeorganisationer på følgende måder:
• Levere arbejdstimer til at understøtte lokale klyngeaktiviteter
• Indgå som partner i konkrete klyngeaktiviteter, fx innovationsprojekter
• Deltage i bestyrelsesarbejde, styregrupper mv. i klyngeorganisationen
• Stille faciliteter, udstyr o.l. til rådighed
Referat: I tillæg til sagsfremstillingen orienterede sekretariatet om, at der blandt nogle af klyngerne er ønske om at få en hensigtserklæring
fra BRN om mulighederne for fremadrettet støtte fra BRN, som kan anvendes ifm. konsolideringsprocessen. Det vurderes dog jf. beslutning
under referatpunkt 3, at denne stillingtagen tidligst kan finde sted i efteråret 2020 ifm. drøftelsen af BRN’s fremtidige engagement i
klyngerne. Sekretariatsledelsen tog orientering til efterretning.

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
• tager orienteringerne om igangværende indsatser til efterretning
• byder ind med eventuelle input og/eller spørgsmål til arbejdet
Sagsfremstilling
Det Kompetente Nordjylland og møder med uddannelsesrepræsentanter
Den 6. marts blev der afholdt møde ml. formandskaberne (RAR, KKR, RN og BRN) om status på arbejdet med ”Det kompetente Nordjylland”.
Der var tilfredshed med de foreløbige resultater omkring øget dialog og samarbejde med både uddannelsesinstitutionerne og på tværs af de
fire organisationer, det igangsatte arbejde med Vækst via Viden og analyse fra RAR vedr. VEU-indsatser for ledige dimittender. For det
fremadrettede arbejde pegede formandskaberne bl.a. på følgende som vigtige emner: interessevaretagelse og understøttelse af gode og
koordinerede ansøgninger til puljer ved DEB, fortsat styrket dialog og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, fælles indsats for adgang
til STEM-kompetencer og at skabe et fælles aftryk ift. Nordjysk Uddannelseskonference (se næste side).

Der arbejdes blandt andet hen i mod en styrket dialog med uddannelsesinstitutionerne via Strategisk Forum på Uddannelsesområdet, hvor
BRN også er repræsenteret. Her blev der d. 28. februar afholdt dialogmøde med repræsentanter fra AAU, UCN, MARTEC og SOSU-Nord (på
vegne af de nordjyske erhvervsskoler). Der var enighed om at mødes igen inden sommerferien for at drøfte perspektiver på mulige
samarbejdsområder med afsæt i et fælles billede af de aktuelle udfordringer på kompetence- og uddannelsesområdet.
Bedre adgang til STEM-kompetencer og status på nyt STEM-sekretariat
Bestyrelsen besluttede på mødet den 7. februar, at det nyetablerede STEM-Sekretariat i regi af Region Nordjylland og Regionsrådet skal
arbejde videre med et oplæg til, hvordan kommunerne, regionen og uddannelsesinstitutionerne i fællesskab kan sikre koordinering og
sammenhængende handling på tværs af indsatser og organisationer på STEM-området. Oplægget forventes at ligge klar til drøftelse på
mødet i BRN’s Bestyrelse i september 2020.
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Der arbejdes p.t. på kommissorium for STEM-Sekretariatet, der foreløbigt består af repræsentanter fra Region Nordjylland, ASTRA – det
nationale naturfagscenter, AAU, UCN, EUC Nordvest samt repræsentanter fra sekretariaterne i BRN, AMK og KKR, der fungerer som bindeled
(sparring og vidensdeling) til organisationerne, Strategisk Forum på Uddannelsesområdet og arbejdet med det Kompetente Nordjylland.
STEM-Sekretariatet ventes at varetage en række opgaveområder. Udover opgaver, som relateres til at sikre en større synergi, videndeling,
koordinering og øget samarbejde på tværs af aktører om STEM-indsatser i Nordjylland, understøtter sekretariatet også arbejdet i den admin.
styregruppe for Den Nordjyske Teknologipagt, som skal komme med forslag til konkrete initiativer og projekter mhp. udmøntning af de fire
indsatsområder i Teknologipagten og indstille projekter til medfinansiering og behandling i Regionsrådet.
Nordjysk uddannelseskonference, november 2020.
Regionsrådet har hvert andet år siden 2008 afholdt en konference med fokus på uddannelses- og kompetenceområdet. I år ventes
hovedtemaet at blive STEM-kompetencer og Den Nordjyske Teknologipagt. På mødet ml. formandskaberne (RAR, BRN, KKR, RN) bag Det
Kompetente Nordjylland d. 6. marts blev der på den baggrund opfordret til, at konferencen får et fælles aftryk. Planlægning af konferencen
foregår regi af STEM-sekretariatet med Region Nordjylland som lead-partner.

Erhvervscamp, september 2020 på Mors
BRN-Sekretariatet indgår med repræsentant i hhv. styregruppe og arbejdsgruppe for dette års Erhvervscamp, hvor årets tema bliver
arbejdskraft, hvor ambitionerne i Det Kompetente Nordjylland også indgår som baggrundsmateriale og ramme. I styregruppen er desuden
repræsentanter fra AMK Midt-Nord, Beskæftigelsesdirektørerne i Nordjylland, Strategisk Forum, AAU, UCN, EUC og Erhvervshus
Nordjylland. Erhvervscampen ventes afholdt ultimo september på Mors og planlægges i samarbejde med Morsø Erhvervsråd.
Referat
Sekretariatsledelsen tog orienteringerne om igangværende indsatser til efterretning. I forhold til arbejdet omkring Nordjysk
Uddannelseskonference anbefales det, at eventet målrettes målgrupper på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og
erhvervsfremmesystemet, så der skabes bedre mulighed for netværk og videns- og erfaringsudveksling på tværs af sektorerne.
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Sekretariatet indstiller, at direktionen
• tager afrapporteringen for 2019 for den fælles turismemarkedsføring til efterretning
Sagsfremstilling
I forbindelse med bestyrelsens godkendelse af bevillingen til VisitNordjylland/Fælles Vækst for den 3-årige periode 2019-2021 på mødet den
22. juni 2018 er der indarbejdet en forudsætning om årlig afrapportering til BRN. Der foreligger nu en afrapportering for 2019 (bilag 11A).
Initiativet Fælles Vækst har til formål at øge væksten i nordjysk turisme via et markant løft i den fælles markedskommunikation. Initiativet er
en af de fælles handlinger, der blev sat i gang som opfølgning på BRN´s nordjyske turismestrategi i 2018, der bl.a. pegede på behovet for en
”stærk markedsføring og digitalt engagement”.
Årsrapporten illustrerer, at den meget positive nordjyske udvikling i overnatningstallene, der har været synligligt løbende i 2019, på årsbasis
har givet et resultat med en rekordstor stigning i overnatningstallene fra 2018 til 2019 på 5,64% mod 3,99% på landsplan – svarende til
438.500 ekstra overnatninger i Nordjylland i 2019, hvilket igen har været katalysator for en væsentlig stigning i omsætningen og afledte
arbejdspladser.
Rapporten giver herudover et billede af markedsføringsaktiviteterne fordelt på Danmark og de vigtigste udenlandske markeder.
Desuden indeholder afrapporteringen en økonomioversigt, hvoraf det fremgår at der har været indtægter på 25,5 mio. kr. og afholdt udgifter
for 23,5 mio. kr.. Der er overføres 2 mio. kr. til 2020. På indtægtssiden var målet for 2019 samlede indtægter på 27,7 mio. kr. Mankoen skyldes
færre indtægter fra erhvervet samt visitorganisationerne. Vækstforum og BRN har bidraget som forventet. Med virkning fra 1. april 2020 er
aktiviteterne om den fælles nordjyske markedsføring overgået til et samarbejde mellem destinationsselskaberne med Destination
Nordvestkysten som operatør.
Referat: Sekretariatsledelsen tog afrapporteringen for 2019 for den fælles turismemarkedsføring til efterretning.

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
• tager orienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Som aftalt er der foretaget virksomhedsoverdragelse fra VisitNordjylland til Destination Nordvestkysten, der på vegne af alle nordjyske
kommuner/destinationsselskaber er fremadrettet operatør på den fælles markedsføring i aftaleperioden 2020-21. Der er som aftalt etableret
et dialogforum mellem alle parter om det fremtidige indhold og det organisatorisk set-up for Fælles Vækst.

Fredag den 27. marts 2020 fik borgmestrene og kommunaldirektørerne en henvendelse fra bestyrelsesformanden med orientering om
virksomhedernes manglende mulighed for at bidrage med den aftalte private medfinansiering til Fælles Vækst i lyset af Covid-19konsekvenserne. Alle 11 kommuner har efterfølgende tiltrådt forslaget om, at fastholde den offentlige medfinansiering fra BRN,
kommunerne og destinationerne – uagtet at virksomhederne på kort bane ikke kan rejse midler til markedsføringen. I tilbagemeldingerne har
der været peget på, at kommunerne og destinationerne ”kan se sig selv i den fælles markedsføring”. Hensigten er også at fastholde
medfinansieringen fra DEB under de ændrede vilkår.
Derfor er der samtidig sendt en opfordring til DEB om suspendering af medfinansieringskravet, forøgelse af støtteprocenten og muligheden
for at anvende den allerede modtagne DEB-bevilling i 2020 til national markedsføring fremfor international markedsføring, som oprindelig
forudsat. Der er peget på, at det situationen taget i betragtning er vigtigt at kunne anvende DEB`s turismemidler på tiltag, som kan stimulere
efterspørgslen i nordjysk turisme, når restriktionerne er ophævet.
Der pågår drøftelser med Erhvervsstyrelsen om mulighederne herfor, og der kan gives en status herfor på mødet, herunder mulige
udfaldsrum.
Referat: Sekretariatsledelsen tog orienteringen til efterretning, herunder at der d.d. udsendes en orientering til borgmestre og
kommunaldirektørerne om, at der er skabt mulighed for at videreføre Fælles Vækst med 12 mio. kr. i 2020 inkl. bevilling fra DEB.

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
• Set i lyset af aflysningen af Folkemødet 2020 anbefaler at det fælles nordjyske partnerskab på Folkemødet videreføres i 2021.
Sagsfremstilling
På baggrund af idéoplæg er der truffet beslutning om og givet bevilling til fælles nordjysk deltagelse på Folkemødet 2020, der var berammet
til den 11.-14. juni 2020. De nordjyske partnere er: UCN, Region Nordjylland, AAU, Access2Innovation, Aalborg Kommune og BRN.
Indholdsmæssigt var hensigten, at BRN deltog med afsæt i nogle af de mærkesager og indsatser der indgår i BRN’s handlingsplan for 2020,
herunder bæredygtig vækst, multifunktionel jordfordeling og Nordjylland som grønt testområde.
De nordjyske partnere har sammen med det eksterne bureau evalueret samarbejdet og forberedelsesprocesserne, og vurderer at det er et
stærkt partnerskab. Der er opbakning til at sætte det forberedende arbejde ”på pause” i den forstand, at vi genoptager samarbejdet med
henblik på deltagelse i 2021, herunder også at rammen for de nordjyske events bliver sejlskibet LOA, som sejles til Bornholm, og som vil fylde
markant i havnen i Allinge. Der vil også være mulighed for at invitere andre partnere med inden for rammen.

Der er givet en bevilling til BRN´s deltagelse på 150.000 kr. af interessevaretagelsesmidlerne. En del af bevillingen er anvendt i
forberedelsesfasen, men de resterende midler overføres til 2021.
Referat
Sekretariatsledelsen bakker op om partnerskabets fremlagte overvejelser og anbefaler, at det fælles nordjyske partnerskab på folkemødet
videreføres i 2021.

Intet til referat

