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FORORD
Med denne strategi ønsker vi at sætte retningen for vores arbejde og skabe de bedste forudsætninger for at lykkes med vores målsætning om at skabe vækst og udvikling i Nordjylland.
Strategien har fokus på indsatser, hvor vi i fællesskab arbejder for at skabe gode
rammer og betingelser for bæredygtig vækst, sammenhæng og balance i hele Nordjylland. Strategien knytter således også an til, og skal ses i sammenhæng med,
målene og prioriteringer i det fælles nordjyske kapitel i den nationale decentrale
erhvervsfremmestrategi 2020-2023, Den regionale Udviklingsstrategi 2020-2023
samt kommunernes planstrategier.
Vi søger i BRN at realisere de nordjyske målsætninger gennem et bredt partnerskab
og samarbejde med og mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesaktørerne.
Vores årlige handlingsplan udmønter den overordnede strategi. Handlingsplanen
omfatter prioriteringerne for 2020 og indeholder de væsentligste aktiviteter og dialogmøder.
På vegne af hele bestyrelsen for Business Region North Denmark:

Thomas Kastrup-Larsen
Næstformand

Mogens Christen Gade
Formand
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Ulla Astman
Næstformand

VELKOMMEN TIL BRN
BRN er et handlingsorienteret samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland om vækst og udvikling. Vi arbejder for at styrke forudsætningerne
for fortsat vækst, udvikling og jobskabelse i Danmarks nordligste region. Det gør vi
gennem målrettet samarbejde og en række fælles satsninger og initiativer.
Vi er en stærk politisk og handlekraftig platform for dialog og samarbejde på tværs
af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland og med det nordjyske erhvervsliv
og uddannelsesinstitutionerne som vores tætte samarbejds- og sparringspartnere.
En vigtig del af vores arbejde består i at samarbejde med andre aktører om, at identificere fælles nordjyske styrker, udfordringer og interesser samt udvikle løsninger,
som kan komme hele regionen til gavn.
Vores fælles styrke er det stærke medejerskab og engagementet hos vores bestyrelse. Det er bestyrelsen, der sætter retningen for vores arbejde ved at udpege fælles
interesseområder, iværksætte interessevaretagende indsatser, koordinere strategier
og aktiviteter og disponere de fælles midler til at igangsætte strategisk vigtige indsatser og initiativer.
Vores styrke er også den handlekraft og mulighed for hurtigt og agilt at rykke på
konkrete dagsordener og beslutninger. Som business region har vi en fleksibilitet og
handlefrihed til selvstændigt at udpege og arbejde med en række indsatser, vi, som
samlet region, finder helt centrale for at skabe vækst og udvikling i Nordjylland.
Vores ambitioner bliver til virkelighed gennem åben dialog og samarbejde med de
aktører, private som offentligt, som kan og vil bidrage til at løfte de fælles nordjyske
dagsordener.

VISION
Nordjylland er anerkendt for evnen til at
skabe gode rammer og betingelser for
bæredygtig vækst, sammenhæng og balance i hele regionen.

MISSION
BRN bidrager til at skabe vækst og udvikling
i hele Nordjylland
•
•

•
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Vi forener kræfterne i Nordjylland om fælles
nordjyske dagsordener
Vi løfter udfordringer i fællesskab, skaber
potentialer og sikrer et stærkt fundament
for vækst, jobskabelse og udvikling
Vi udvikler i fællesskab sammenhæng og
balance i hele Nordjylland

FUNDAMENTET ER LAGT
BRN blev etableret 1. januar 2015 af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Vi er en politisk forening med det formål at samarbejde om fælles satsninger,
som parterne finder centrale for en fælles vækstdagsorden.
Vi har en vigtig rolle i at skabe sammenhængskraft i Nordjylland. Det har vi, fordi
vi er platformen, hvor vi samarbejder om formulering af de overordnede strategier i Nordjylland, og koordinerer handlingerne på tværs af aktører på det udførende
niveau.
Baggrunden for etableringen af BRN er en stærk sammenhængskraft og en tradition
for tværgående samarbejde mellem kommuner indbyrdes og mellem kommunerne
og Regionen i Nordjylland. Etableringen er således et resultat af den fælles erkendelse, at sammen står vi stærkere.
Siden vores etablering er der sket store ændringer i det danske erhvervsfremmelandskab som har medført behov for løbende justeringer og prioriteringer i vores
arbejde gennem årene. Fra at være en organisation med vægt på igangsættelse af
tværgående initiativer, har vi bevæget os over i en mere dagsordensættende og interessevaretagende funktion på vegne af Nordjylland.
Vi har siden start skabt en række resultater, som har bidraget positivt til udviklingen
i regionen. Eksempelvis har vi gjort en stor indsats for at øge beskæftigelsen blandt
højtuddannede, skabt rammer for bedre og mere digital infrastruktur, medvirket til
flere studiejobs i Nordjylland, og styrket den fælles interessevaretagelse for nordjysk
infrastruktur.

VORES MÆRKESAGER
BÆREDYGTIG VÆKST
FÆLLES VÆKST I NORDJYSK TURISME
BEDRE ADGANG TIL HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT
BEDRE ADGANG TIL FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT
3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN SIKKER INVESTERING
BEDRE DIGITAL INFRASTRUKTUR
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DET ARBEJDER VI MED
Vi er et erhvervspolitisk samarbejde, og vores arbejde centrerer sig derfor naturligt
inden for en række områder, som bidrager til bedre betingelser for vækst og udvikling i Nordjylland. Vi har udpeget fire indsatsområder, som rummer de temaer og
områder, vores arbejde tager udgangspunkt i.
Vi er optaget af at skabe sammenhæng og kobling mellem uddannelse-, erhverv og
arbejdsmarked.

Vi arbejder for fastholdelse af arbejdspladser, øget jobskabelse og vækst i hele
Nordjylland.

Vi arbejder for at sikre god adgang til kvalificeret arbejdskraft til de nordjyske
virksomheder.

Vi arbejder for at styrke fysisk, digital og strategisk infrastruktur i hele Nordjylland.

Vi arbejder for at varetage nordjyske interesser i EU samt fremme etableringen af
strategiske, internationale relationer og partnerskaber.
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VORES TRE HANDLESPOR
Vores arbejde med de fire indsatsområder
tager udgangspunkt i tre typer af handlingsspor, illustreret i modellen til højre.

Fælles
styrker og
udfordringer

Modellen illustrerer, hvordan fælles dagsordener i BRN omsættes til handling enten
via interessevaretagelse, koordinering eller
igangsættelse.

Fælles
dagsordner

Interesse
varetagelse

Koordinere

Igangsætte

Interessevaretagelse
Vi arbejder for at sikre indflydelse og fremme de udvalgte dagsordener både regionalt, nationalt og internationalt. Vi fungerer som fælles talerør for Nordjylland og
varetager nordjyske interesser i vækstpolitiske spørgsmål. Det gør vi konkret ved at
skabe fælles fodslag og bidrage til, at alle relevante, nordjyske aktører arbejder i den
samme retning og taler med én samlet stemme i mødet med beslutningstagere og
andre interessenter.

Koordinering
Vi koordinerer fælles, nordjysk engagement i udvalgte tværgående indsatser, hvor
bestyrelsen medvirker til at sikre størst mulig opbakning på tværs af hele regionen.
Formålet er at skabe en tydelig samklang i en række tværgående strategier, så disse
på bedst mulig vis støtter og supplerer hinandens i ord og handling.

Igangsættelse
Vi igangsætter konkrete initiativer inden for vores fire indsatsområder med udgangspunkt i bestyrelses ønsker og prioriteter. Initiativerne udvikles, prioriteres og igangsættes på baggrund af deres potentialer i forhold til at understøtte Nordjyllands eksisterende styrkepositioner og bidrage til at løse nogle af de store udfordringer, som
begrænser nordjysk erhvervslivs udviklingsmuligheder. De igangsatte initiativer finansieres via de fælles midler, som hvert år puljes i BRN via kommunerne og Regionen.

De konkrete indsatser og det årlige budget fremgår af handlingsplanen.

7

DIALOG, SAMARBEJDER OG
PARTNERSKABER
Et stærkt samspil mellem erhvervslivet, organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt en række operatører på erhvervsområdet
er en forudsætning for succes i vores arbejde.
Vores tilgang og ambition er, at nordjysk interessevaretagelse og koordinering af
strategiske initiativer får størst succes, når det sker i partnerskaber. En forudsætning
herfor er en løbende, åben og involverende dialog om aktuelle og kommende udfordringer, muligheder og samarbejdsperspektiver.
Vores styrke i disse samarbejdsrelationer er vores koordinerende funktion og
medvirken til at sikre bred politisk forankring og bredt nordjysk ejerskab til de prioriterede initiativer. Styrken i den politiske forankring er helt central i forhold til
nordjysk interessevaretagelse på nationalt niveau. Dertil kommer styrken, at vi også
kan understøtte indsatserne økonomisk via de fælles midler.
Dialogen og samarbejdet med øvrige parter gennemføres på forskellig vis, eksempelvis gennem årlige faste dialogmøder eller på ad-hoc basis med afsæt i aktuelle,
konkrete temaer. Effekten af samarbejdet er, at vi sikrer fælles indsigt og derigennem kan bidrage til at fremme nordjyske interesser og rammevilkår, udvikle og
koordinere initiativer i partnerskaber og understøtte prioriterede indsatser.
Via vores samarbejdstilgang skabes desuden et stærkt forum for bestyrelsens koordinering af kommunernes og regionens engagement i fælles regionale vækstinitiativer, herunder Erhvervshus Nordjylland og NordDanmarks EU-kontor.

”Det er min ambition, at alle skal
kunne se sig selv i BRN.”
Mogens Christen Gade
Formand, BRN.
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ORGANISERING
Bestyrelsen sætter retningen for vores interessevaretagende og koordinerende initiativer og prioriterer det årlige budget.
Direktionen og sekretariatsledelsen understøtter bestyrelsens arbejde og bidrager
sammen med bestyrelsen til at sikre ejerskab og forankring i kommunerne og region.
Det fælles sekretariat forbereder og understøtter arbejdet, samt sikrer dialog med
samarbejdspartnere, fremdrift og koordinering.
Vi er en udpræget netværksorganisation. BRN er derfor som udgangspunkt ikke selv
udførende på initiativer og projekter. Det udførende arbejde sker hos ad-hoc
arbejdsgrupper, partnerskaber eller eksisterende faglige fora på tværs af Nordjylland
som udvikler og realiserer størstedelen af initiativerne. Når bestyrelsen godkender
initiativerne, træffes der samtidig beslutning om forankring og opfølgning herpå.

Samarbejds
partnere

Bestyrelse
De 11 nordjyske borgmestre
og regionsrådsformanden

Direktion
De 11 nordjyske
kommunaldirektører og
regionsdirektøren

Fælles sekretariat

Sekretariatsledelse
Medarbejdere fra
kommuner og region.

Sekretariatsbetjening.
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PRINCIPPER FOR BRN
Nedenfor har vi oplistet en række principper som, sammen med vores indsatsområder, er med til at afgrænse, hvad vi arbejder med samt hvordan vi arbejder i BRN:
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HANDLINGSPLAN 2020

RAMMEN FOR 2020
Med handlingsplanen for 2020 omsætter vi de overordnede rammer fra strategien
for BRN til konkrete handlinger og prioriteringer for det kommende år. Den etårige handlingsplan er den første af sin slags, og kommer efter overgangsåret 2019,
hvor BRN’s rolle og fremadrettede fokus blev fastlagt. Da BRN’s midler er disponeret for flere år ad gangen, indeholder handlingsplanen for 2020 fortsat disponeringer, der er besluttet og igangsat i de foregående år.
For hvert af BRN’s fire indsatsområder beskrives vores aktuelle dagsordener, og
hvilke handlingsspor vi forventer at iværksætte og hvilke initiativer vi medfinansierer i 2020. Handlingsplanen indeholder desuden et årshjul for bestyrelsen, som
illustrerer planlagte møder og udvalgte milepæle.
Handlingsplanen afspejler prioriteterne ved årets start, men i takt med at nye
udfordringer og muligheder opstår, udpeges der løbende nye dagsordener og
handlingsspor. Der evalueres på handlingsplanen ved årets udgang, i forbindese med udarbejdelsen og vedtagelsen af planen for 2021. Evalueringen danner
også grundlag for årsrapporten for 2020, hvori væsentlige resultater og milepæle
fremhæves.
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ÅRSHJUL 2020
Der er udarbejdet et samlet årshjul for Bestyrelsen i 2020 med afsæt i årets fem
møderækker, væsentligste aktiviteter og dialogmøder:

Bestyrelsens
årshjul
2020

Dialogmøder 2020
Der planlægges efter følgende dialogmøder med relevante samarbejdspartnere fra
erhvervslivet, operatører på erhvervsfremmeområdet samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner i 2020.
7. Februar 2020

Dialog med uddannelsesinstitutioner, herunder fokus på STEM-kompetencer

6. Marts 2020

Dialog med NDEU – deltagelse i NDEU´s generalforsamling

27. Marts 2020

Dialog med SEP-NORD/Klima

19. Juni 2020

Dialog med repræsentanter for erhvervsorganisationer og medaktører om
Vækst via Viden-initiativet

18. September 2020

Det årlige dialogmøde med de nordjyske MFére

20. November 2020

Dialogmøde med repræsentanter fra Erhvervshus Nordjylland – Status på
nordjysk strategi
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V

ERHVERVSUDVIKLING
OG JOBSKABELSE
Det nordjyske erhvervsliv har store potentialer for at sikre bæredygtig vækst og udvikling i hele Regionen. Det gælder blandt andet inden for de fire nordjyske styrkepositioner, som BRN, KKR og Erhvervshus Nordjylland i fællesskab har udpeget med
opbakning fra en bred kreds af nordjyske aktører:
Det grønne
Energi og
grøn omstilling

Det blå
Maritim og fiskeri

Det smarte
IKT og
digitalisering

Det attraktive
Turisme

I BRN arbejder vi for at realisere disse potentialer ved at sikre gode rammevilkår for
erhvervsudviklingen i Nordjylland, og ved at understøtte etableringen og fastholdelsen af arbejdspladser. Kombineret med de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjyllands ambition om at fremme bæredygtighed og grøn omstilling i det nordjyske
erhvervsliv som helhed, arbejder vi med mærkesagen Bæredygtig Vækst.

MÆRKESAGER
•
•

BÆREDYGTIG VÆKST
FÆLLES VÆKST I NORDJYSK TURISME

FINANSIEREDE INITIATIVER
•
•
•
•
•
•

MARCOD (KLYNGE)
HOUSE OF ENERGY (KLYNGE)
LIFE SCIENCE INNOVATION (KLYNGE)
DET CIRKULÆRE NORDJYLLAND
NORDJYSK FØDEVAREERHVERV (KLYNGE)
FÆLLES VÆKST (TURISMEMARKEDSFØRING)
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Bane vejen for multifunktionel
jordfordeling i Nordjylland

Handlinger i 2020:

Vi vil i Nordjylland vise vejen gennem
et storskalaprojekt, som kan levere et
markant bidrag til løsning af klima-,
natur- og miljøudfordringerne, samtidig
med at der sikres gode rammevilkår for
landbrugserhvervet i Nordjylland.

Interessevaretagelse: Vi arbejder for, at der fra statslig side
prioriteres midler til storskalaprojekter.

Sikre nordjyske virksomheder
god adgang til klyngeydelser

Handlinger i 2020:

BRN skal være med til at sikre, at det
foregående årtis succes med at opbygge velfungerende klynger på udvalgte
nordjyske styrkepositioner ikke tabes på
gulvet på baggrund af den nye erhvervsfremmereform og dertilhørende klyngekonsolidering på nationalt plan.

Interessevaretagelse: Vi arbejder for at de nordjyske virk-

Konsolidering af
turismeindsatsen i BRN
Med nye destinationsselskaber der dækker Nordjyllands geografi, og afviklingen
af VisitNordjylland som fælles nordjysk
markedsføringsorganisation, er det
nordjyske landskab for turismefremme
ændret.

Arbejde for at gøre Nordjylland
til Grønt Testområde
Flere parter og aktører samarbejder om
at positionere Aalborg og det øvrige
Nordjylland som et Grønt Testområde. Vi
har virksomheder, kompetencer, faciliteter, anlæg der er i front på den grønne
omstilling samt viljen til samarbejde og
vækst.

Igangsættelse: Vi samler alle relevante interessenter i udarbejdelse af et oplæg til, hvordan et fælles nordjysk storskalaprojekt for multifunktionel jordfordeling kan
organiseres og finansieres.

somheder fortsat har god adgang til klyngernes ydelser inden for de styrkepositioner, der er særligt vigtig for erhvervsudviklingen i Nordjylland – eksempelvis via regionale hubs.
Koordinering: Vi afklarer, hvad den nationale konsolidering
betyder for det fælles nordjyske engagement og den fælles
medfinansiering af klyngerne og deres aktiviteter.

Handlinger i 2020:
Koordinering: Vi afklarer BRN’s fremadrettede muligheder for
at sikre gode rammevilkår for turismeerhvervet i Nordjylland.
Koordinering: Vi sikrer en succesfuld videreførelse af Fælles
Vækst i den nye organisering i 2020 og 2021.

Handlinger i 2020:
Interessevaretagelse: Vi arbejder sammen med de rele-

vante 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.

Handlinger i 2020:
Opfølgning på erhvervsstrategi
og fokus i 2021
Det fælles nordjyske kapitel i den nationale decentrale erhvervsstrategi sætter
rammerne for de nordjyske prioriteringer og indsatser, der understøttes af
bl.a. Erhvervshus Nordjylland og BRN.

Interessevaretagelse: Vi afholder årligt et dialog- og op-

følgningsmøde med bestyrelsen i Erhvervshus Nordjylland
med status på realisering af den nordjyske strategi, samt sikre
stort ejerskab til samspillet mellem lokale og fælles indsatser.
Koordinering; Vi bidrager til at evaluere på fremdriften i
strategien og kvalificere de fælles indsatser samt fastsættelse
15
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af de regionale
mål i Erhvervshus Nordjyllands årlige resultatkontrakt.

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
Adgang til kvalificeret arbejdskraft er en afgørende forudsætning for vækst i det
nordjyske erhvervsliv. Tal viser, at nordjyske virksomheder vil efterspørge op mod
10.000 flere medarbejdere frem mod 2025. Hvis denne ubalance ikke håndteres, vil
det begrænse mulighederne for at skabe vækst og udvikling.
I BRN arbejder vi for at sikre et kompetent Nordjylland, hvor der er balance mellem
udbuddet af arbejdskraft og virksomhedernes efterspørgsel. Arbejdet foregår i et tæt
samarbejde med centrale aktører indenfor uddannelse, beskæftigelse og erhvervsudvikling, og med afsæt i BRN’s mærkesager om at sikre Bedre adgang til højtuddannet arbejdskraft og sikre Bedre adgang til faglært arbejdskraft.

MÆRKESAGER
•
•

BEDRE ADGANG TIL HØJTUDDANNET ARBEJDSKRAFT
BEDRE ADGANG TIL FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT

FINANSIEREDE INITIATIVER
•
•

INTERNATIONAL HOUSE NORTH DENMARK
VÆKST VIA VIDEN
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Igangsættelse af
Vækst via Viden 2.0

Handlinger i 2020:

Ud fra ambitionen om at sikre virksomhederne i hele Nordjylland adgang til
højtuddannet arbejdskraft, arbejdes der
på et projektforslag, som blandt andet
bygger videre på erfaringerne fra projektetv Vækst Via Viden.

Interessevaretagelse: Vi fremmer at projektet har adgang
til relevant medfinansiering, herunder i dialog med DEB/Erhvervsstyrelsen.

Løfte det fælles arbejde
for at skabe et kompetent
Nordjylland
De fire politiske parter RAR, KKR, RN og
BRN har i 2019 godkendt fælles målsætninger og strategiske pejlemærker for
en fælles ambition om ”Det kompetente
Nordjylland.”

Efterspørgslen på
STEM-kompetencer stiger
De nordjyske virksomheder efterspørger
i stigende grad kompetencer indenfor
STEM (Science, Technology, Engineering
& Mathematics), men udbuddet kan
ikke følge med. Derfor afsøger vi, hvordan udfordringen kan løses i fællesskab.

Igangsættelse: Vi bidrager til, at projektforslaget realiseres i
partnerskab med relevante aktører.

Handlinger i 2020:
Interessevaretagelse: Fokus på at sikre relevante uddannelser og uddannelsesmuligheder gode rammevilkår. Løbende
dialog med uddannelsesinstitutionerne og øvrige parter om
mulighederne for at fremme den fælles ambition.
Koordinering: Vi samarbejder med parterne om det videre
arbejde med koordinering af fælles indsatser og bidrager til
etablering af relevante partnerskaber, der kan fremme ambitionen.

Handlinger i 2020:
Koordinering: Vi indgår i dialog med en række uddannelsesinstitutioner om, hvilke udfordringer og muligheder de
aktuelt oplever i forhold til at sikre et match mellem udbuddet af arbejdskraft med STEM-kompetencer og erhvervslivets
efterspørgsel herpå.
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INFRASTRUKTUR
Tilgængeligheden af velfungerende infrastruktur i hele Nordjylland er afgørende for,
at regionen er attraktivt at bo, arbejde og drive virksomhed i. Det gælder for fysisk
såvel som digital infrastruktur, og afhænger ofte af sammenhængende planlægning
på tværs af hele regionen, så kommunegrænser ikke bliver en barriere for virksomheder, borgere og besøgende.
I BRN arbejder vi for at fremme styrket koordinering og sammenhængende handling på tværs af en lang række regionale aktører, herunder med afsæt i tre nordjyske
hovedprioriteter:

•
•
•

Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse som en statsligt finansieret vestlig
forbindelse over Egholm
Forbedring af jernbanenettet fra Aarhus til Frederikshavn
Forbedring af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-Herning med forbindelse
til motorvejsnettet

MÆRKESAGER
•
•

3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN SIKKER INVESTERING
BEDRE DIGITAL INFRASTRUKTUR

FINANSIEREDE INITIATIVER
•
•

INTERESSEVARETAGELSE PÅ 3. LIMFJORDSFORBINDELSE
INTERESSEVARETAGELSE PÅ RUTE 26/34

18
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Fremme etablering af den
3. Limfjordsforbindelse
De 11 nordjyske kommuner, Region
Nordjylland og det nordjyske erhvervsliv
arbejder i fællesskab for, at Folketinget
hurtigst muligt vedtager én samlet anlægslov for Den 3. Limfjordsforbindelse.

Handlinger i 2020:
Interessevaretagelse: Vi sørger for at de relevante beslutningstagere kender projektets vigtighed for fortsat vækst og
udvikling i Nordjylland.
Koordinering: Vi samler kræfterne i Nordjylland, og sikrer
bedst mulig koordinering af handling.

Fremme udbygning af Rute
26 og 34

Handlinger i 2020:

De 11 nordjyske kommuner og Region
Nordjylland står sammen om, at der fra
statslig side afsættes midler til udbygning af vejforbindelsen Hanstholm-Skive-Herning

Interessevaretagelse: Vi sørger for at de relevante beslutningstagere kender projektets vigtighed for fortsat vækst og
udvikling i Nordjylland.

Udarbejde fælles strategisk
energiplan for Nordjylland

Handlinger i 2020:

Med afsæt i kortlægning af det nordjyske energisystem og scenarier for den
fremtidige omstilling til 100 % vedvarende energi, arbejder de nordjyske kommuner og regionen på en Fælles Strategisk Energiplan (SEP NORD).

Interessevaretagelse: Vi presser på for lovændringer der,
hvor vi i dialog med bl.a. Strategisk Energiråd Nordjylland
(SEN) har udpeget problematiske rammevilkår.
Koordinering: Vi sikrer sammenhæng gennem et fælles oplæg til vision og målsætninger for omstillingen, som danner
udgangspunkt for den efterfølgende behandling i regions- og
byråd.
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INTERNATIONALT
SAMARBEJDE
I en globaliseret verden, og som region i en lille åben økonomi som den danske, må
Nordjylland have internationalt udsyn. Velstand og økonomisk vækst i Nordjylland
er i høj grad afhængig af, at vi formår at hente viden og indtjening uden for landets
grænser. Dette sikres blandt andet ved at nordjyske virksomheder og offentlige organisationer udnytter mulighederne i EU’s støtteprogrammer og netværk.
I BRN arbejder vi for at varetage nordjyske interesser i EU samt fremme etableringen
af strategiske, internationale relationer og partnerskaber.

FINANSIEREDE INITIATIVER
•
•

NORTHERN CONNECTIONS
NORDDANMARKS EU-KONTOR
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Styrkelse af Nordjyllands
fælles indgang til EU
Gennem fælles engagement i NordDanmarks EU-kontor skal vi sikre, at mulighederne i EU’s støtteordninger udnyttes,
herunder øget hjemtag af midler til
nordjyske virksomheder og offentlige
organisationer:

Opbygning og vedligeholdelse
af internationale relationer
Opbygning og udvikling af strategiske
relationer til erhvervspolitiske aktører i
udlandet, skal bidrage til indhentning
af ny viden såvel som partnerskaber og
projekter på områder af fælles interesse.

Fremme investeringer i
Nordjylland
Der ligger et stort potentiale i at synliggøre regionens samlede styrker og muligheder for virksomheder og investorer.

Handlinger i 2020:
Interessevaretagelse: Vi arbejder for, at nordjyske interesser
varetages i forhold til EU’s lovgivning og støtteprogrammer
og i forhold til Brexit og potentielle følgevirkninger heraf.
Koordinering: Vi sikrer fælles afstemning af kommunernes
og regionens forventninger og ønsker til EU-kontorets ydelser, som danner grundlag for resultatkontakten mellem BRN
og EU-kontoret.

Handlinger i 2020:
Koordinering: Vi arbejder for en koordineret dialog med
væsentlige samarbejdspartnere og interessenter, herunder
partnerkredsen i Jyllandskorridorsamarbejdet, andre skandinaviske Business Regions og eventuelt drøftelse af potentialet ved fælles nordjysk fokus på kinesiske relationer.

Handlinger i 2020:
Koordinering: Vi samler relevante aktører i en afdækning af,
hvorledes vi i Nordjylland kan styrke samarbejdet om tiltrækning af investeringer gennem udveksling af information og
samlet branding af regionen.
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BUDGET OG PRIORITERINGER 2020
I 2020 betaler hver kommune 15 kr. per indbygger, mens Regionen betaler 9 kr. per
indbygger. Midlerne på i alt 14,2 mio. kr. fordeler sig på følgende måde:
•
•
•
•
•

Interessevaretagelsesmidler (2 kr. per indbygger)
Fælles midler (10 kr. per indbygger)
NordDanmarks EU-kontor (6 kr. per indbygger)
Sekretariatsmidler (2 kr. per indbygger)
Turismemidler (4 kr. per indbygger)

Midlerne øremærket til NDEU, Turismemidler og Sekretariatet kan ikke bruges til
andre formål, mens øvrige midler kan anvendes til interessevaretagelse og iværksættelse af nye handlinger. Af det samlede budget 2020, inkl. forventede overførsler fra 2019, er der 4,2 mio. kr., der ikke er disponeret - primært med forbehold for
prioritering af midler til interessevaretagelse og støtte til regionale klynger.

KOMMUNER

REGION
NORDJYLLAND

15 KR. PR. INDBYGGER 9 KR. PR. INDBYGGER

= 8,8 MIO. KR.

= 5,3 MIO. KR.
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ØVRIGE MIDLER

MEDARBEJDERE FRA
KOMMUNER/REGION
OG EKSTERN
FINANSIERING

Nedenstående oversigt viser hovedposter samt de foreløbige disponeringer for
budget 2020:
BRN-budget 2020 og disponeringer

Budget 2020

Fælles projektmidler

5.899.360 kr.

Disponeringer
4.954.492 kr.

MARCOD

447.082 kr.

House of Energy

893.670 kr.

BrainsBusiness

0

SmartLog

0

Nordjysk fødevareerhverv

148.945 kr.

Vækst via Viden

350.000 kr.

1.000 nye studiejobs
(inklusiv kommunikation og markedsføring)

101.125 kr.

International House North Denmark

200.000 kr.

Northern Connections

20.000 kr.

Det Cirkulære Nordjylland 1)

900.000 kr.

Fælles Vækst (turismemarkedsføring)

1.000.000 kr.

Overførte fælles projektmidler 2019

1.065.338 kr.

Overførte sundhedsmidler fra 2019

893.670 kr.

Overførte uforbrugt projektmidler BioMED 2016-17

232.900 kr.

893.670 kr.

1.179.872 kr.

150.000 kr.

Turismemidler

2.359.744 kr.

2.359.744 kr.

NordDanmarks EU-kontor

3.539.616 kr.

3.539.616 kr.

Sekretariatsmidler

1.179.872 kr.

1.179.872 kr.

Budget 2020 inkl. forventede overførsler

16.350.372 kr.

12.183.724 kr.

Budget 2020 excl. overførsler

14.158.464 kr.

Interessevaretagelse
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Fælles om vækst og udvikling

WWW.BUSINESSREGIONNORTHDENMARK.DK
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