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En region i  
udvikling
Der er godt gang i hjulene i Nordjylland. Flere virksomheder ser dagens lys og gennemsnitsledigheden i 
vores region er siden 2016 og frem til primo 2018 faldet fra 5,1% til 4,6 %. I BRN er vi stolte af at have været 
en del af denne rejse, og have bidraget til at styrke Nordjylland som en samlet region præget af vækst og 
udvikling. Alle 11 kommuner og regionen fortsætter i regi af BRN samarbejdet og bestyrelsen vil fremad-
rettet fokusere på at arbejde endnu mere målrettet for at varetage Nordjyllands interesser i både ind- og 
udland. 

Gennem de seneste tre år, har vi igangsat og støttet mere end 40 initiativer, flere er allerede afsluttet, 
mens en del stadig kører videre i 2018. Vi glæder os over, at det er lykkes os at skabe en række konkrete 
resultater, eksempelvis de mange nye studiejobs som er blevet skabt siden 2015, hvor vi igangsatte initia-
tivet 1000 nye studiejobs. Et resultat vi alle kan være stolte af. Vi ser også med begejstring på det arbejde, 
der er gjort for at tranformere de nordjyske virksomheder over i en mere digital fremtid gennem vores tre 
konferencer under navnet ”Digital Vækst - fra buzzword til business”, og de vedtagne fælles maste- og 
gravetilladelser, som alle 11 nordjyske kommuner vedtog i 2016 som led i at formindske barriererne for 
dækning af de nordjyske behov for bedre mobil- og bredbåndsforbindelser.

Nordjylland har et stort potentiale for at kunne klare sig i den nationale og internationale konkurrence, 
men det kræver et målrettet samarbejde på tværs af kommuner, region, organisationer, erhvervsliv samt 
uddannelses- og forskningsinstitutionerne. Vi er fortsat udfordret i Nordjylland. Vi har mangel på kvalifice-
ret arbejdskraft såvel fagligt uddannede som højtuddannede. Vi skal have flere af de unge færdiguddan-
nede til at blive boende. Vi skal sikre muligheder for omstilling af erhvervslivet til at udnytte mulighederne 
i digitaliseringen, produktion 4.0, grøn omstilling m.v..Vi skal ligeledes have en større del af den aktuelle 
vækst i turismen, som lige nu finder sted i Danmark. Og vi skal sikre erhvervslivet og arbejdskraften bedre 
rammevilkår, herunder statslige investeringer i den nordjyske infrastruktur. Derfor har BRN en fortsat op-
gave og ambition med at sikre fokus på en fælles vækstdagsorden for Nordjylland.

Vi har fremadrettet fokus på politisk interessevaretagelse, og arbejdet er faktisk allerede godt i gang. Vi 
har tilpasset organiseringen til at gøre arbejdet med netop interessevaretagelse mere effektivt fra 2018 og 
frem. Vi skal også fortsat have fokus på at fastholde vores stærke dialog med det nordjyske erhvervsliv, så 
vi kan være på forkant og ved, hvad de efterspørger og har brug for. Fremtidens BRN vil bidrage til endnu 
mere værdi, og medvirke til at skabe gode udviklingsmuligheder for vores unge, virksomhederne, nye 
investeringer og for gæster udefra.

Velkommen til BRN anno 2018.

Lene Kjelgaard Jensen
Afgående  formand 
Lene Kjelgaard Jensen,  
Tidl. borgmester i Thisted Kommune

Mogens Christen Gade
Formand 
Mogens Christen Gade, 
Borgmester i Jammerbugt Kommune
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Nordjylland i tal

589.100 
indbyggere

Største by
Aalborg

285.800 kr.

113.400

Gennemsnitlig 
personindkomst

indbyggere

270.400

9%

5,6
4,6%JOB

arbejdspladser

tomme boliger

nye virksomheder pr. 
1.000 indbyggere

ledighed
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Interessen for en faglært uddannelse 
grundlægges i folkeskolen

152 elever og forældre deltog på virksomhedsbesøg i forbindelse med BRN-initiativet Hænderne Op for 
Nordjylland, som var et stort åbenthus-arrangement afholdt d. 4. november 2017. Deltagerantallet i Jam-
merbugt Kommune var rekord for deltagere i landsdelen.

Migatronic Automation var en af de 11 virksomheder, der åbnede dørerne for unge og deres forældre i 
forbindelse med ”Hænderne Op for Nordjylland” i Jammerbugt Kommune. På dagen besøgte 19 unge og 
deres forældre virksomheden. ”Dagen resulterede faktisk i to mulige lærlingeemner blandt de besøgende”, 
fortæller Keld Kjelgaard, fabrikschef på Migatronic Automation i Åbybro, der var glad for initiativet.
 
Det er en udfordring at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, og generelt er der for lidt fokus på de hånd-
værksmæssige uddannelser, både i folkeskolen og blandt forældrene, mener Keld Kjelgaard. 

”Man glemmer, at en håndværksmæssig baggrund faktisk kan være en bedre vej ind til uddannelsen som fx 
ingeniør eller konstruktør, end den gymnasiale vej. Hos Migatronic Automation ansætter vi primært ingeniører 
med en håndværkeruddannelse. På den måde ved vi, at medarbejderen har de rigtige forudsætninger og både 
kan bruge hænderne og hovedet”, siger han.

Keld Kjelgaard har også kun roser til det lokale initiativ, som var med til at knytte erhvervslivet og de unge 
tættere sammen. Han mener nemlig, at virksomhederne selv skal gøre mere for at få flere unge i deres 
retning. 

”Det er nok de færreste, der ved, at der ligger en højteknologisk robotvirksomhed i Jammerbugten. Vi skal blive 
bedre til at gøre opmærksom på os selv og de spændende jobmuligheder i virksomheden. Det tror jeg gælder 
for rigtig mange virksomheder uden for Aalborg. Hænderne Op-initiativet er en oplagt mulighed for dette”, 
afslutter Keld Kjelgaard. 

Fakta om initiativet
• Navn: Hænderne Op for Nordjylland
• Dato: 4. november 2017
• 80 nordjyske virksomheder åbende dørene
• 670+ elever og forældre deltog
• 250.000 kr. blev bevilliget af BRN

Case

Privatfoto. Fabrikschef Keld Kjelgaard fortæller om job- og karrieremuligheder hos Migatronic Automation i Åbybrow
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Fælles vækst  
og udvikling 
BRN er et erhvervspolitisk, handlingsorienteret samarbejde mellem de 11 nordjyske 
kommuner og Region Nordjylland. Gennem en fælles indsats søger vi at skabe vækst 
og udvikling i Nordjylland i tæt samarbejde med erhvervslivet og de nordjyske uddan-
nelsesinstitutioner. Dette gør vi ved at identificere fælles udfordringer, arbejde sam-
men for at udvikle løsninger og drage fordel af hinandens styrker.

Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant rolle i forhold til udvikling og vækst i eget område. 
Både nationalt og internationalt er der en erkendelse af, at kommuner og regioner sammen med virksom-
heder og uddannelsesinstitutioner kan udnytte geografiske og historiske styrkepositioner som afsæt for 
fremtidig vækst. 

På den baggrund har mange regioner i Danmark og Europa etableret nye samarbejdsstrukturer – ofte 
under betegnelsen Business Regions, byregion ect. – som fælles afsæt for et stærkere samarbejde.  
I dag er alle 98 danske kommuner da også medlem af en af de ni business region som eksisterer i Danmark 
i 2018. Unikt for Nordjylland er det, at vi har samlet alle kommuner i regionen samt Region Nordjylland 
i samarbejdet. Noget, der ikke mindst skyldes vores stærke tradition for at samarbejde og stå sammen i 
Danmarks nordligst liggende region. 

BRN indtager en vigtig rolle i at skabe sammenhængskraft i Nordjylland. Samarbejdet placerer sig mel-
lem det strategiske niveau, hvor rammen sættes af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) 
sammen med de kommunale strategier og det udførende niveau, hvor en lang række aktører, herunder de 
enkelte kommuner og Regionen, realiserer de igangsatte aktiviteter og initiativer.
Samarbejdet bidrager således til at samle kræfterne i regionen og sikre mere koordinerede indsatser på 
vores valgte indsatsområder.
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Region  
Nordjylland

9. kr. pr.  
indbyggerKommuner

15. kr. pr.  
indbygger

Medarbejder-
ressourcer

14.000.000 mio. kr.

Her kommer pengene fra

BRN har en årlig økonomi på 14.mio. kr.. Midlerne er sam-
mensat på baggrund af indbetalinger fra hver kommune og 
regionen, hvor kommunerne betaler 15. kr. pr. indbygger 
mens det er 9. kr. pr. indbygger for Region Nordjylland. 
Det er bestyrelsen, der forvalter de godt 14.000.000 kroner 
som partnerne hvert år puljer i BRN. 

Midlerne i BRN, kombineret med de medarbejderressour-
cer, som stilles til rådighed af kommunerne og regionen, 
skaber forudsætningerne for at omsætte gode intentioner 
til konkret handling. 

Midlerne kan ikke søges, men følger de initiativer og projek-
ter, som bestyrelsen igangsætter henover årene.

Vision og mål

• Dagsordenssættende og proaktivt partnerskab på 
områder, der er særligt vigtige for en positiv udvikling i 
Nordjylland.

• Tydelig samklang mellem kommunernes vækststrategi-
er og den regionale vækst- og udviklingsstrategi i ord og 
handling.

• Sikre fælles interessevaretagelse regionalt, nationalt og 
internationalt og etablere samarbejdsrelationer med 
relevante aktører.

• Synliggørelse af regionens samlede kompetencer og 
styrkepositioner for arbejdskraft og investorer.

• Igangsætning af konkrete fælles initiativer til at under-
støtte fælles dagsordener.

• Større udbytte af fælles investeringer gennem øget 
hjemtag af ekstern finansiering.
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Bestyrelse
11 borgmestre og regionsrådsformanden.

ErhvervsForum (ad hoc)
Erhvervsledere, uddannelsesansvarlige og 

nationale fagpersoner.

Direktion
11 kommunaldirektører og regionsdirektør.

Det fælles sekretariat
Medarbejdere fra region og kommuner.

Arbejdsgrupper
Faglige fora, ad hoc grupper og partnere.

Organisering

BRN i tal

40+ 
Igangsatte  
initiativer.

50+ 
Personer 

engageret 
i BRN.

12 
Partnere.

Bestyrelsen består af de 11 nordjyske borgmeste samt regionsrådsformanden. Det er bestyrelsen, der 
igangsætter nye initiativer og udpeger konkrete mærkesager. 
 
Direktionen består af de 11 kommunaldirektører og regionsdirektøren. ErhvervsForum består af ad 
hoc-udpegede erhvervsrepræsentanter fra det nordjyske erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og 
nationale organisationer. 
 
Sekretariatet består både af sekrestariatsledelsen, hvor der sidder repræsentanter fra alle 12 partne-
re, og det fælles sekretariat. Sekretariatsledelsen understøtter arbejdet i direktion og bestyrelse og 
består af centralt placerede ledere fra kommunerne og regionen.  
 Det fælles sekretariat har ansvaret for sekretariatsbetjening samt kommunikation og markedsføring.

14 mio.kr. 
hvert år.

3 år 
siden BRN  
startede.
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BRN kick-starter unikt  
Nordjysk Fundraisernetværk

BRN og NordDanmarks EU-kontor startede i 2017 et nyt Nordjysk Fundraisernetværk med navnet 
”NoFun”. 
 
Fundraisernetværket gør mulighederne for hjemtag af EU-midler meget mere synlige ved at øge samspil-
let mellem EU-kontorets fundraisere i Bruxelles og fagpersoner på uddannelsesinstitutioner, i kommuner-
ne og regionen.

Netværket er - som det eneste i Danmark - bygget op i faglige forgreninger. På den måde får deltagere 
kun information om de områder, de interesserer sig for. Det kan være sundhed, kvalificeret arbejdskraft, 
klimatilpasning og andet.

I løbet af 2017 blev der afholdt tre tværgående uddannelsesdage for medlemmer af netværket. Her blev 
medarbejdere fra de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, UCN og Aalborg universitet undervist af 
EU-kontorets Bruxelles-konsulenter i fundraising.

Fakta om initiativet
• De tre uddannelsesdage i 2017 havde mere end 120 deltagere
• Mere end 150 personer har tilmeldt sig NoFun. Til sammenligning har det 

næststørste fundraisernetværk i Danmark omkring 30 medlemmer 
• EU-kontoret fortsætter og udbygger i 2018 NoFun som fælles nordjysk fun-

draisingplatform

Du kan kontakte EU-konsulent Liselotte Jensen på lje@ndeu.dk hvis du vil vide mere om netværket og 
de muligheder, det giver, at være medlem.  

Case
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Nordjysk samarbejde  
skaber cirkulær økonomi

”Vi har valgt at melde os ind i NBE og involvere os i bestyrelsen, fordi vi ser bæredygtighed som et strategisk 
vigtigt udviklingsområde både for MAN Diesel & Turbo i Frederikshavn og i MAN koncernen generelt”. Sådan 
siger Kim Nørgaard, som er Senior Manager, Head of Production and Test Department FRH MAN Diesel & 
Turbo.

Det handler om at udnytte de erhvervsmæssige vækstgevinster, som knytter sig til cirkulær økonomi. 
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) understøtter de nordjyske virksomheder 
i bæredygtig forretningsudvikling – som giver konkurrencefordele i praksis og gennem viden, også giver 
en førerposition inden for grøn omstilling.

BRN understøtter udrulningen af NBE, som styrker det tværgående samarbejde i praksis mellem kom-
munerne og virksomhederne. Fremadrettet fokuseres på en regional udvikling af cirkulær økonomi, som 
ifølge virksomhederne selv vil fastholde og skabe nye arbejdspladser.
I Frederikshavn er et samarbejde mellem kommunen og MAN Diesel & Turbo med til at sikre, at over-
skudsvarme fra virksomheden ikke går tabt. Her bruges den overskydende varme til at varme godt 250 
frederikshavnske husstande op.

Med det faktum, at vi snart er 8 milliarder mennesker på kloden, folk lever længere og vores klimaforandring, 
har vi i MAN koncernen valgt at tage ansvar på flere områder bl.a. bæredygtighed af vores produkter samt 
vores produktionsmetoder.
Gennem NBE får vi input - også lokalt i Nordjylland, nye ideer til hvordan vi kan arbejde konkret med bære-
dygtighed, og vi får inspiration og sparring til, hvordan vi kan fortsætte med at udvikle indsatsen på området, 
” fortæller Kim Nørgaard, Senior Manager, Head of Production and Test Department FRH MAN Diesel & 
Turbo.

Fakta om initiativet
• NBE har i dag ca. 100 medlemmer.
• 1.650.000 kr. bevilliges årligt af BRN
• Omsætning: 9,7 millioner om året
• Tidshorisont: 2016-2021

Case
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Politikere og  
erhvervsliv har  
fået et fælles  
forum gennem 
BRN
”Foruden igangsættelse af en række relevante initativier, er et stærkere samarbejde 
mellem politikere og erhvervsliv, et af de konkrete resultater, som er opnået gennem 
BRN de sidste tre år”, sådan siger Direktør for Aage Vestergaard Larsen A/S i Mari-
ager, Franz Cuculiza.  

Da BRN startede tilbage i 2015 var en af ambitionerne et bedre samarbejde mellem politikere og er-
hvervslivet i forhold til at prioritere fælles indsatser og fokusområder for vækst og udvikling i Nordjylland. 

”Der er ingen tvivl om, at politikerne gennem BRN har prioriteret samarbejdet med os i erhvervslivet, og gerne 
villet en tættere kobling. Det er helt unikt og jeg synes, vi i erhvervslivet skal blive endnu bedre til at udnytte 
muligheden for at samarbejde så tæt med det politiske niveau i Nordjylland”, fortæller Franz Cuculiza. 

Gennem de seneste to år har Franz Cuculiza siddet som formand for BRNs ErhvervsForum , som har 
bidraget aktivt til at få søsat og gennemført en række konkrete initiativer, som kun er lykkedes, fordi sam-
arbejdet har været under konstant positiv udvikling i hele perioden. 
 
”Det tætte samarbejde, som fra starten var ambitionen i BRN, er helt unikt og en ny måde at samarbejde 
politikere og erhvervsledere imellem. Især i starten var der usikkerhed om, hvordan samarbejdet skulle kører 
i praksis. Både politiker og erhvervslivets repræsentanter var utålmodige fra starten og ville gerne hurtigt 
skabe resultater, men på hver sin måde og med hver sit blik på den omkringliggende nordjyske verden! Men et 
ønske om det bedste for Nordjylland og en hele tiden konstruktiv dialog bragte os til en fælles forståelse. Det 
resulterede i, at vi fik skabt en enormt stærk platform for udvikling af nye initiativer i Nordjylland - og flere 
initiativer er allerede igangsat og gennemført”, fortæller han.

Artikel fortsætter på næste side.
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Kvalificeret arbejdskraft, digitalisering og turisme 
Ifølge Franz Cuculiza har BRN en vigtig rolle i at styrke Nordjylland som samlet region, og det drejer sig 
især om dagsordener såsom bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft, digitalisering i erhvervet og en styr-
ket indsats på turismeområdet. 

”Som virksomhedsleder oplever jeg stadig manglende arbejdskraft som en udfordring, vi endnu ikke er helt i 
mål med. Det er en udfordring vi er nødt til at få løst, og hvor BRN har mulighed for at koordinere nogle stærke 
indsatser.  Vi skal have de unge sluset ind i erhvervslivet. Og vi skal have dem motiveret til at komme ind i 
industrien enten via uddannelse eller opkvalificering. Lige nu har vi stadig et gab mellem efterspørgeslen og 
udbuddet på arbejdskraft.”, forklarer Franz Cuculiza.

Han understreger dog også, at BRN allerede er godt igang med nogle indsatser, som skal afhjælpe efter-
spørgslen på arbejdskraft i de nordjyske virksomheder. Han fortæller blandt andet, at:

”BRN er allerede kommet i mål med at lave nogle initativer på vegne af hele Nordjylland - fx åbent hus-arran-
gementet ’Hænderne Op for Nordjylland’, som har bidraget til at få flere unges øjne op for karrieremuligheder-
ne med en faglært uddannelse. Også digitaliseringskonferencerne ’Digital vækst - fra buzzword til business’ 
er noget jeg synes, vi skal have mere af. De tager nemlig fat i aktuelle problemstillinger for Nordjylland og gør 
noget konkret for at vende tingene. Det er rigtigt godt.”, mener han.

Han fortæller, at det netop er den koordinerede indsats, som gør BRN til en aktuel og relevant aktør, når 
det gælder erhvervsfremme i Nordjylland. Et af de steder, hvor BRN dog endnu ikke har taget nok fat, er 
ifølge Franz Cuculiza turisme-området. Om dette siger han:

” Et af de steder, hvor vi ikke er kommet langt nok er turisme - altså at få det koordineret på et nordjysk niveau. 
Det har vi ikke været gode nok til endnu, heller ikke igennem BRN.” forklarer han, og fortsætter:
”BRN er det rette forum for at løfte netop turismeindsatsen i Nordjylland. Her burde vi kunne løfte turismear-
bejdet til det nødvendige niveau, fordi vi herigennem kan koordinere tingene og samarbejde, og det er noget af 
det, jeg håber på at se en indsats for de kommende år.”, fortæller han og afslutter:

”Jeg er optimistisk i forhold til væksten i Nordjylland. Og til at BRN skaber nogle relevante og nødvendige 
resultater for det nordjyske erhvervsliv de kommende år”.

Blå bog for Franz Cuculiza

• Direktør for Aage Vestergaard Larsen A/S siden 2012
• Mere end 30 års erfaring fra plastbranchen
• Formand for BRNs ErhvervsForum i 2016 og 2017
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Vesthimmerlands Kommune langt 
fremme med oprettelse af studiejobs

De studerende står i kø for at få et relevant studiejob i Nordjylland! Men mange arbejdspladser kender 
til følelsen af, at indkøringsprocessen, fra den studerende bliver ansat og til vedkommende er oplært i 
it-systemer, opgaver, organisationens kommunikationsveje mm, kan være lang og besværlig. Sådan er 
det ikke længere i Vesthimmerlands Kommune, hvor studentermedhjælpere er blevet en naturlig del af 
arbejdsstyrken.  

”Vi har haft stor succes med, at have flere studerende i fuldtidspraktik i 4-6 måneder, som er en valgmulighed 
på mange studieretninger, og hvor vi så efterfølgende har ansat dem i et studiejob. Det er en Win-Win! Den 
studerende får en praktikplads, og lederne kan opleve den store gensidige værdi, som ligger i et samarbejde 
med en studerende uden at få øgede lønomkostninger. I praktikperioden bliver der dannet netværk, skabt 
praksiserfaring og der tilføres ny viden til organisationen, hvilket er med til at kvalificere den studerende til et 
relevant studiejob og efterfølgende mulighed for et fuldtidsarbejde.”, udtaler Thorbjørn Kjeldal, HR Konsu-
lent i Vesthimmerlands Kommune.

Den store succes med oprettelse at nye studiejobs i Vesthimmerland skyldes ikke mindst den gode start, 
som initiativet 1000 nye studiejobs fik i kommunen tilbage i 2015.
 
”Vi valgte at lave et internt orienteringsmøde i Vesthimmerland, fordi vi gerne vil engagere kommunen i pro-
jektet. Der kom repræsentanter fra stort set alle 20 afdelinger samt vores erhvervskontor som blev klædt på 
til arbejdet gennem præsentationer af formålet med projektet samt hvorledes det konkret kan operationalise-
res her hos os ”, fortæller Vibeke Bak Christensen, projektleder i Vesthimmerlands Kommune, og fortsæt-
ter ”Det er afgørende at hele organisationen er velvillige til at stille op og sammen gøre os nogle erfaringer, og 
finde ud af, hvordan vi kan udnytte de studerendes potentialer bedst igennem studiejobs.”

Fakta om initiativet
• Vesthimmerlands Kommune har etableret 30 nye offentligestudiejobs.
• Erhverv Væksthimmerland har medvirket til etablering af 29 nye studiejobs i pri-

vate virksomheder i kommunen.
• Projektperiode for 1000 nye studiejobs: 2015-2017
• BRN har bevilliget 250.000 kr. til initiativet.

Læs mere på www.studiejobnordjylland.dk 

Case
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Klog indsprøjtning booster nordjysk 
plastvirksomhed

Induflex i Støvring lidt syd for Aalborg har gennem BRNs Vækst via Viden-program haft så stor succes med 
tilknytningen af en højtuddannet, at det har skabt grundlaget for en helt ny virksomhed. 
Induflex A/S er en klassisk underleverandør, der gennem de sidste 30 år har opbygget en stærk position 
på markedet for bearbejdning af plast-, natur- og kunststoffer til industrien, medico- og designbranchen. 
Induflex har ikke tidligere haft højtuddannede ansat, men sidste år opstod muligheden for at tilknytte en 
antropolog og ikke mindst en marketingspecialist gennem Vækst via Viden-programmet. Det har sikret 
Induflex en langt større synlighed på markedet og ikke mindst muligheden for at etablere et helt nyt sel-
skab. 

”Vi manglede en stærk kommunikatør, der kunne hjælpe os med at markedsføre virksomheden, få os på ra-
daren inden for et nyt forretningsområde og i det hele taget sikre, at vi griber markedsføringen strategisk an. 
Det er lykkedes over al forventning. Vi har høstet så meget opmærksomhed, at vi har turdet etablere Innoflex 
som et nyt innovationsselskab, og i det hele taget har vi set en kæmpe værdi i at ansætte højtuddannede”, 
siger Line Bluhme, salgs- og innovationschef i Induflex. 

Muligheden for at komme med i Vækst via Viden-programmet kom i stand gennem Business Rebild, der 
lynhurtigt fik etableret kontakt til Jobcenter Aalborg, som lige så hurtigt fandt en række egnede kandida-
ter til stillingen som marketingmedarbejder. 

”Samspillet mellem vores lokale erhvervskontor, Væksthus Nordjylland og Jobcenter Aalborg har været helt 
unik. De har fulgt os tæt, og vi har været brugt som case i flere ombæringer. Det har affødt en masse op-
mærksomhed, og sidste år blev vi desuden indstillet til Akademikerprisen. Vi er virkelig ovenud begejstrede for 
den betjening, vi har fået undervejs”, afslutter Line Bluhme. 

Fakta om initiativet
• Projektperiode: 2016-2019
• 357 jobåbninger er allerede etableret. 
• 260 er allerede ansat i en virksomhed som følge af initiativet.
• BRN bevilliger 2,1 mio.kr. ud af en projektøkonomi på 20. mio. kr.. 

Case
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Økonomisk over-
blik for perioden 
2015-2017
Bestyrelsen disponerer årligt over 14 mio. kr. i form af bidrag fra kommunerne og regionen. Det 
vil sige over den første treårs periode i alt godt 42 mio. kr., hvoraf der ved udgangen af 2017 er 
akkumuleret midler på i alt 9,9 mio. kr. Heraf udgør de 1,0 mio. kr. ikke-forbrugte men bevilgede 
midler, der først kommer til udbetaling i 2018. De resterende 8,9 mio. kr. udgøres af ikke-dispo-
nerede midler i regnskab 2017, og de indgår i prioriteringen for de kommende år.

Isoleret set har årets resultat i de to foregående regnskabsår vist større overskud, mens der i 
regnskabsår 2017 via projektbevillinger isoleret set er et underskud på godt 1,0 mio. kr. Hoved-
tallene fremgår af oversigten nedenfor, og er yderligere specificeret i regnskabet.
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Perioderegnskab 2015-2017

Perioderegnskab 2015-2017 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017

Indtægter

Kontingenter -12.235.272 -12.295.479 -12.334.035

Øvrige medfinansiering EU-kontor -1.747.896 -1.756.497 -1.762.005

Indtægter i alt -13.983.168 -14.051.976 -14.096.040

Udgifter

Sekretariatsudgifter 692.821 919.397 1.200.260

Turismemidler 1.495.264 2.341.996 2.349.340

NordDanmarks EU-kontor 1.747.896 1.756.497 1.762.005

Fælles projektmidler 3.075.000 4.440.250 6.190.331

Regulering af R 2015 ifm. R 2016 -1.409.978

Sundhedsmidler 0 400.000 1.566.666

Fleksible midler 173.164 1.465.000 2.099.256

Årets resultat  
(beløb i hele kroner)

-8.209.001 -2.728.836 1.071.818

- = indtægter/overskudv
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Aktivitetsmæssigt er de samlede aktiviteter – henholdsvis for hele perioden 2015-2017 og alene for sidste 
regnskabsår 2017 – fordelt jf. nedenstående figurer:

Anvendelse af midler 2017

Anvendelse af midler 2015-2017
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Perioderegnskab 2015-2017

Største årlige projektbevillinger 2017:

NBE 1.650.000

LifeScience Innovation 1.400.000

House of Energy 1.000.000

Vækst via Viden 700.000

Vestkystpartnerskab 699.000

MARCOD 500.000

BusinessBroen 500.000

BrainsBusiness 450.000

Nordjyske møder 300.000

Open Data 300.000

SmartLog 250.000

Hænderne op 225.000

Northern Connections 200.000

International House 200.000

Akkumulerede midler overført fra 2017 til 
2018

Overføres til 
2018

Disponerede Frie midler

Sekretariatsmidler 698.454 689.454
Turismemidler 0
NDEU-kontor 0
Fælles midler 4.634.317 3.592.939

Bevillinger, der først udbetales primo 2018:

Next Step - Bedre Bredbånd i Nordjylland 941.378
Projekt vedr. 5G 100.000

Sundhedsmidler 2.233.334 2.233.334
Fleksible midler til prioritering af kommunerne 2.299.914 2.299.914

I alt 9.866.019 1.041.378 8.824.641

De disponerede beløb til de to anførte initiativer (Bedre Bredbånd og 5G) udbetales i 2018, hvor de to initiati-
ver endvidere afrapporteres til bestyrelsen.
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Hænderne Op 
for Nordjylland

1000 nye 
studiejobs

Vækst via 
viden

International  
House North 

Denmark

Flere unge på 
fordelsuddan- 

nelser

Fælles nordjysk 
turismestrategi

Incoming 
Nordjylland

Fisketuren går  
til Limfjorden

Destination 
Nordjylland

Vestkyst- 
partnerskabet

Oversigt 
over  
initiativer

Nordjyske  
møder

Vækst i det  
nordjyske 

campingerhverv

DM i skills 
2017

Entreprenørskab  
i ungdoms- 

uddannelserne
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Det cirkulære  
Nordjylland

Energisk  
Nordjylland

Erhvervs- 
klynger

Digital vækst  
- fra buzzword 

 til business

Open data 
Nordjylland

Vækst i det  
nordjyske  

Campingerhverv

Big data 
konference

Erhvervsudvikling  
i Landdistrikterne

Qualify

Fremkommelig- 
heds analyse

Brebånd i  
Nordjylland

Bredbånd i  
Nordjylland 2.0

Nordjylland som 
testsite for 5G

Fundraising 
konference

NoFun netværk Northern 
Connections

EU ansøgnings- 
strategi 

Vesthimmerland

Grøn metanol

CABI  
konference

EU ansøgnings- 
strategi 
Thisted
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Buzzwords blev til digital business i 
Nordjylland 

Konferencerækken ”Digital Vækst – fra Buzzword til Business” er skabt ud fra et ønske fra BRNs Erhvervs-
Forum om, at gøre digitalisering og relaterede buzzwords håndgribelige for de nordjyske virksomheder 
og give et overblik over de mange muligheder der findes for at komme i gang med digitalisering. Derfor 
besluttede BRN at lave tre konferencer henover efterår/vinter 2017/18 i hhv. Frederikshavn, Aalborg og 
Aars, med fokus på digitalisering. 

Med konferencerækken skulle regionens mange mindre virksomheder inspireres til at tage de første 
skridt over forhindringerne, som manglende viden og kompetencer udgør, i arbejdet med at udnytte de 
nye digitaliseringsmuligheder til at skabe udvikling og vækst i deres forretning. Vigtigheden af denne pro-
ces er efterfølgende bekræftet i analyser af de nordjyske virksomheder, der viser at de sakker bagud med 
digitaliseringen sammenlignet med resten af Danmark.

Konferencerne bød på konkret viden, inspiration og overblik over de værktøjer og muligheder der er, som 
kan inspirere virksomhederne til at sætte gang i digitaliseringsprocessen. 
 
”Det var befriende at se nogle praktiske eksempler og få det talt ned på et niveau, hvor store og mellemsmå 
virksomheder som Aviatec kan arbejde videre med digitaliseringen uden at gøre det til ”big business” det 
hele”, udtaler Bo Pedersen COO i Aviatec, der deltog i konferencen i Aalborg.
 
Et gennemgående indhold i konferencerne var en række inspirationsoplæg med den nyeste viden inden-
for digitalisering leveret af virksomheder og AAU, der med deres erfaring med digitaliseringsprocessen 
kunne inspirere deltagerne. Derudover har det været en række workshops med virksomhedsbesøg og 
branchespecificerede indlæg fra de nordjyske klynger, Væksthus Nordjylland og nordjyske virksomheder, 
der allerede er godt i gang med digitalisering. 

Fakta om initiativet
• Antal deltagere i alt: 258
• Midler bevilliget af BRN: 100.000 kr. 
• Tidsperiode: maj 2017- februar 2018

Case
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Fælles maste- og gravetilladelser  
vedtaget i Nordjylland

Retningslinjerne er blevet vedtaget af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, og derved er 
Nordjylland den første region i Danmark, hvor alle kommuner har tilsluttet sig fælles retningslinjer. Telein-
dustrien har modtaget de nye fælles retningslinjer positivt, og der er allerede etableret flere mobilmaster i 
Nordjylland og yderligere master er planlagt.

”Samarbejdet er en løftestang for bredbånds- og mobildækningen i Nordjylland. Med en ensartet praksis mel-
lem kommunerne og lavere omkostninger, skabes et langt bedre grundlag for udbygningen af infrastrukturen, 
udtaler Jakob Willer”, direktør for dansk teleindustri.

Bedre Bredbånd i Nordjylland-initiativet synliggør behovet og sænker barriererne for udbredelsen af hur-
tigt bredbånd i regionen til gavn for både virksomheder og borgere. Initiativet gennemføres i tæt dialog 
med både telebranchen, og de politiske organisationer om udbygningen af den digitale infrastruktur i 
Nordjylland, og søger at nedbryde barrierer og sætte fokus på nye muligheder indenfor digital infrastruk-
tur. 
Telebranchen har sat fokus på barrierer i Danmark der hindrer en bedre bredbåndsdækning. I Nordjylland 
har vi taget udgangspunkt i barriererne og har i samarbejde med branchen, ensrettet regler og procedurer 
for etablering af bredbånd. Resultatet er en fælles nordjysk maste- og gravepolitik. Derved er det blevet 
både lettere og mere attraktivt for teleudbydere at investere i mobil og bredbåndsdækningen i Nordjyl-
land.

”De fælles retningslinjer er et rigtig godt eksempel på, at samarbejde og dialog mellem regionen, kommuner-
ne og bredbåndsbranchen er vejen frem”, udtaler Christian Berg, Chefkonsulent for Dansk Energi. 

Case

Fakta om initiativet
• Har en bevilling på 5.045.000 kr. hvoraf 2.525.000 kr. er bevilliget af BRN og 

2.520.000 kr. er bevilliget af Vækstforum. 
• Er inddelt i to faser. Første fase skulle synliggøre behov og sænke barrierer for 

bredbåndsdækning.  
Anden fase ser på, hvordan offentlige investeringer kan understøtte udbygning af 
digital infrastruktur, hvor markedskræfterne ikke rækker.  
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Fælles vækst og udvikling
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www.businessregionnorthdenmark.dk


