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Opsamling fra KKR- og BRN studietur til Bruxelles
for borgmestre, regionsrådsformand, kommunaldirektører og regionsdirektør.
Bruxelles 20.-22. marts 20202. Program og deltagerliste vedlagt i bilag.
Studieturens tema: retfærdig, grøn omstilling i Nordjylland – Hvordan kan KKR og BRN, med
udgangspunkt i EU, understøtte betingelserne for grøn vækst og udvikling i Nordjylland?
Af væsentlige dialog- og opfølgningspunkter fra studieturen kan nævnes:
•

•
•

•

•

•

•
•

Der er og vil være fortsat stort fokus på den grønne omstilling i EU. For at gøre Europa CO2neutralt i 2050, har EU afsat en tredjedel af de 1,8 billion euro, der udgør EU’s finansielle
rammeaftale for 2021-2027, til at realisere Green Deal-aftalen (på dansk Den europæiske grønne
pagt), hvilket skaber et utal af muligheder for virksomheder og det offentlige i Nordjylland til at
sætte turbo på omstillingen. Situationen i Ukraine har bevirket, at den grønne omstilling nu og
fremad også i høj grad er blevet et spørgsmål om forsyningssikkerhed, særligt på energiområdet.
Det vil sætte præg på EU’s kommende arbejde og fundingmuligheder for Nordjylland.
Vi skal fremadrettet i højere grad gå efter at samle kræfterne om at hjemtage EU-midler til større
og fælles strategiske udviklingsprojekter i Nordjylland.
EU-kontoret bør koordinere og i samspil med BRN og KKR udpege en række strategiske
dagsordner eller større konkrete indsatser, som der kan arbejdes med at finde støtte til i
overensstemmelse med eksisterende nordjyske strategier f.eks. Den Fælles Nordjyske
Klimaambition. Konkret nævnes strategisk energiplanlægning, digitalisering og sundhed, som
relevante områder.
BRN og KKR kan arbejde videre med styrkelse af kommunernes ”modtagerapparat” i samspil med
EU-kontoret, så henvendelser fra EU-kontoret om fundingmuligheder kan behandles hurtigere.
Eventuelt via en stærkere kobling til fagdirektør-grupperne.
Det kan undersøges, om BRN/KKR på vegne af de nordjyske kommuner kan underskrive en klimacharter (interessetilkendegivelse) for Horizon Europes mission om klimatilpasning. Charteren
signalerer, at Nordjylland er interesseret i EU’s mission og ønsker at arbejde med klimatilpasning i
Nordjylland. Det vil skabe bedre grundlag for hjemtag af midler for kommende fonde under
missionen.
EU-kontoret opfordrer kommunernes skoleforvaltninger til at få Erasmus+ akkreditering, hvilket
kan give bedre mulighed for at sende lærere og administrativt personale på kurser, job-shadowing
m.m.
EU-kontorets fundingnetværk (praktiker-niveau) genopstartes i juni mhp. hjemtag af midler fra
Interreg. Der efterspørges kontaktinfo på relevante deltagere fra kommunerne.
Brexit skaber fortsat udfordringer for nordjyske fiskere og nordjysk erhvervsliv mere generelt.
- Vi bør i Nordjylland have fokus på den danske udmøntning af de næsten to milliarder
kroner, som skal fordeles til fiskerierhvervet og øvrige erhverv fra den såkaldte Brexitreserve
- Fiskerierhvervet udfordres udover Brexit også af stigende brændstofpriser og gammel EUlovgivning vedr. innovation, som begrænser udvikling af nye motorer og grønne
brændstoffer
- Der følges op på dialogen om udfordringer for fiskeriet i Nordjysk Fiskerikommune
Netværk med indspil fra Danish Fishermen OP om mulige prioriteter på området.
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Dansk Industri og Dansk Erhverv anbefaler, at vi i Nordjylland også har øje for mulighederne ifm.
udmøntningen af EU’s genopretningsfond på 750 mia. euro, der skal genstarte vækst og
beskæftigelse i EU ovenpå COVID19. Fonden vil over de kommende år sætte skub i investeringer
og projekter inden for blandt andet vedvarende energi, vand, digitalisering og sundhed.
Der bør gøres en særlig indsats for at sikre, at EU-midlerne fra Fonden for retfærdig omstilling
(Just Transition Fund) på 663 mio. kr. i Danmark i størst muligt omfang tildeles Nordjylland – i
overensstemmelse med udpegningsgrundlaget som støtteberettiget landsdel i fonden. Der
arbejdes i BRN-sammenhæng allerede på dette.
Dialog med danske medlemmer af Europa-Parlamentet; Søren Gade (V), Asger Christensen (V),
Christel Schaldemose (A) og Niels Fuglsang (A) gav indsigt i medlemmerne arbejde med at
varetage danske interesser i EU’s udvalg.
- Den nordjyske delegation fik bl.a. afleveret budskab om lovgivningsmæssige
begrænsninger for kommunernes arbejde med nye VE-anlæg, ønske om bedre grundlag
for brug af overskudsvarme og indgik i dialog med MEP’erne om landbrugets vilkår og rolle
i spændet mellem fødevareproduktion og den grønne omstilling, digitalisering samt den
fælles europæiske sundhedsindsats ift. COVID og mental sundhed, som er et tema, der vil
komme højere op på EU’s dagsorden i den kommende tid.
- Der blev aftalt, at der tages initiativ til at invitere Niels Fuglsang til videre dialog med
Green Hub Denmark ift. indblik i nordjyske teknologi-løsninger på området.
KL og Danske Regioners Bruxlles-repræsentationer samarbejder og koordinerer om målrettet
interessevaretagelse ift. EU-systemet via løbende kontakt med og indspil til EU's institutioner og
andre kommunale organisationer i Bruxelles, Folketinget og Europaudvalget samt regeringen og
ministerierne.

Det blev aftalt, at der følges op på studieturen på BRN-bestyrelsesmødet d. 1. april.
Studieturen blev planlagt og afviklet af NordDanmarks EU-kontor med sparring fra KKR- og BRNsekretariaterne.
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PROGRAM FOR BESØG I BRUXELLES
BORGMESTRE, REGIONSRÅDSFORMAND, KOMMUNALDIREKTØRER OG
REGIONSDIREKTØR – KKR/BRN NORDJYLLAND
TEMA: RETFÆRDIG, GRØN OMSTILLING I NORDJYLLAND.
BRUXELLES 20.-22. MARTS 2022

Den grønne omstilling er i fuld gang – i såvel Nordjylland og Danmark som uden for landets grænser.
For at gøre Europa CO2-neutralt i 2050, har EU afsat 1 billion euro til at realisere Green Deal-aftalen. Det
skaber et utal af muligheder for virksomheder og det offentlige i Nordjylland til at sætte turbo på omstillingen.
Gennem oplæg, rundbordsdialog og møder gives indblik i de funding- og netværksmuligheder EU tilbyder, samt dialog med beslutningstagere og centrale erhvervs- og brancheorganisationer om, hvordan KKR
og BRN med udgangspunkt i EU, kan understøtte betingelserne for grøn vækst og udvikling i Nordjylland.
NordDanmarks EU-kontor, Bruxelles (NDEU) guider os gennem programmets tre dage, hvor vi skal være
både i deres mødelokaler og andre steder i byen.

HUSK at medbringe:
•
•

•
•
•
•

Pas – også med rundt i byen, skal bruges ved indgang til EU-bygninger.
EU-coronapas – sørg for altid at have det på dig.
o Det skal vises ved afrejse i Aalborg lufthavn
o For at få EU-coronapasset, skal ’Coronapas’ app’en downloades på telefonen”, og når startet skifte til ’EU/international travel’.
o Corona Pas i sundhed.dk er ikke gyldigt i udlandet.
Mundbind - skal i skrivende stund bæres ifm. transport
Regntæt frakke/jakke – det regner næsten altid på et tidspunkt i løbet af dagen i Bruxelles!
Et par sko, du kan gå langt i.
AFBUD ! Nogle af pengene kan refunderes hvis begrundelsen er Covid, og jo tidligere afbud jo
større refusion. Husk at bliver du Covid smittet inden for 11 dage før afrejse, så gælder Corona
passet ikke på datoen, og du kan derfor ikke komme på flyveren. Så meld afbud.
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Kontaktoplysninger:
Morten Brandt-Pedersen, NordDanmarks EU-kontor
Tlf. +32 470 82 21 41. E-mail: mbp@ndeu.dk

Søndag den 20. marts 2022
11.45

Mød op i Aalborg lufthavn. Afgang kl. 13.40 – ankomst kl. 17:30
KLM, Aalborg – Bruxelles, Zaventem (via Amsterdam lufthavn, Schiphol).
Transport i lejet bus fra lufthavn til Hotel Ibis – NDEU møder gruppen i lufthavnen
/ Aalborg Lufthavn, Ny Lufthavnsvej 100, 9400 Nørresundby

19.15

Afgang fra hotellets lobby -middag på restaurant Aux armes des Bruxelles
/ Restaurant nær hotellet

Mandag den 21. marts
08.15

Afgang fra hotellets lobby
/ Gå og Metro

09.00

Velkomst og introduktion til besøgsprogrammet, NDEU, EU-systemet og arbejdet med den
grønne agenda v/direktør Jens Christian Winther m.fl.
Hvordan arbejder NDEU med EU i Nordjylland og i Bruxelles? Hvad er vores primære aktiviteter? Hvordan er samspillet imellem det Nordjyske CCUS-fyrtårn og EU’s politikker og aktiviteter? Hvad er Klima Missioner, og hvilke dagsordener i øvrigt har vi fokus på – og hvad
får Nordjylland ud af det?
/ NordDanmarks EU-kontor, Avenue Palmerston 3, 1000 Bruxelles

10.30

Kaffepause

11.00 – 12.15 Europa Kommissionen, DG for Climate Action v/Johannes Klumpers Senior Expert
DG for Climate Action/DG CLIMA (Directory General (’ministeriet’)), leder kommissionens
tiltag til at bekæmpe klimaforandringerne. Det er en indføring i Europa Kommissionens
prioriteter, om tilpasning til klima forandringer, hvor der bliver talt generelt om indsatserne på området og specifikt om EU’s Mission tilpasning til klimaændringer. Oplægget foregår på engelsk.
/ NordDanmarks EU-kontor, Avenue Palmerston 3, 1000 Bruxelles
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12.30 - 13.45 Frokost – restaurant Kafeino
/ Restaurant nær NordDanmarks EU-kontor
14.00

Rundbordsmøde med ERRIN
ERRIN (European Regions Research & Innovation Network) vil med udgangspunkt i de regionale løsninger, de har været med til at facilitere, introducere en rundbordssnak om muligheder for kommuner og region i samarbejde med virksomheder.
Til sidst vil NDEU kort orientere om InterReg-programmerne og give indblik i hvordan projekter kan udvikles for at opnå tilskud fra disse regionalt baserede ordninger.
/ NordDanmarks EU-kontor, Avenue Palmerston 3, 1000 Bruxelles

15.30

Kaffepause

16:00

Rundbordsmøde med det danske erhvervsnetværk i Bruxelles
Fælles møde med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Danish Fishermen OP. Organisationerne arbejder med at påvirke beslutninger i EU til gavn for dansk erhvervsliv på områder,
der har stor betydning i det nordjyske. Dialogen vil give et billede af de politikker, der er i
fokus på erhvervsområdet, og hvordan arbejdet påvirkes fra dansk side.
/ NordDanmarks EU-kontor, Avenue Palmerston 3, 1000 Bruxelles

17.30

Afrunding på dagens faglige del

17.40

Retur til hotellet
/ Gå og Metro

19.45

Afgang fra hotellets lobby – middag på restaurant Vincent
/Restaurant nær hotellet

Tirsdag den 22. marts
08.45

Afgang fra hotellets lobby
Husk check ud. Bagage medbringes i bussen
/ Transport i lejet bus til Europa-Parlamentet

10.00 - 11.50 Besøg og rundvisning i Europa-Parlamentet
Asger Christensen(V), Christel Schaldemose(A), Niels Fuglsang(A) og Søren Gade(V).
Udover at opleve Parlamentet, bliver der mulighed for en dialog med danske parlamentarikere, der til dagligt arbejder med emner, der er relevante for nordjysk erhvervs styrkepositioner, og områder NDEU har specielt fokus på at udvikle. Fokus er på, hvordan EU kan understøtte grøn og bæredygtig udvikling på lokalt og regionalt niveau.
/ Europa-Parlamentet, Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles
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12.00 - 12.45 Frokost – restaurant La table des Visiteurs
/ Restaurant i parlamentsbygningen
13.00 -14.00 Den danske EU-repræsentation i Bruxelles
Ambassadør Per Fabricius Andersen vil holde et oplæg. Her sættes der fokus på de vigtigste danske dagsordner i øjeblikket, og vi får indblik i de danske positioner i forhold til Europa. Endvidere er fokus på arbejdet med den grønne omstilling og erhvervsudvikling.
/ Rue d'Arlon 73, 1000 Bruxelles
14:15

Kaffepause
/ NordDanmarks EU-kontor, Avenue Palmerston 3, 1000 Bruxelles

14.30

Besøg fra KL’s kontor i Bruxelles
Fokus vil være på KL’s arbejde med at påvirke beslutninger, så danske kommuner får det
bedste ud af EU-politikkerne og hvordan dette koordineres med KL’s agendaer i Danmark.
/ NordDanmarks EU-kontor, Avenue Palmerston 3, 1000 Bruxelles

15.35

Afrunding på besøget

15.45

Afgang mod Bruxelles lufthavn, Zaventem
/ Transport fra NordDanmarks EU-kontor i lejet bus

16.35

Check-in Bruxelles lufthavn. Afgang kl. 18.05 – ankomst kl. 22.45
KLM, Bruxelles, Zaventem lufthavn – Aalborg Lufthavn (via Amsterdam, Schiphol Lufthavn)
/ Bruxelles Lufthavn, Zaventem

22.45

Ankomst Aalborg Lufthavn
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Deltagerliste
Mogens Gade, Borgmester, Jammerbugt Kommune
Mogens Jespersen, Borgmester, Mariagerfjord Kommune
Mikael Klitgaard, Borgmester, Brønderslev Kommune
Thomas Kastrup, Borgmester, Aalborg Kommune
Niels Jørgen Pedersen, Borgmester, Thisted Kommune
Jesper Greth, Borgmester, Rebild Kommune
Søren Smalbro, Borgmester, Hjørring Kommune
Tobias Birch Johansen, Borgmester, Læsø Kommune - afbud
Per Bach Laursen, Borgmester, Vesthimmerland Kommune
Hans Ejner Berthelsen, Borgmester, Morsø Kommune - afbud
Holger Spangsberg, Kommunaldirektør, Jammerbugt Kommune
Anne Velling, Kommunaldirektør, Mariagerfjord Kommune
Søren Steensen, Kommunaldirektør, Brønderslev Kommune
Christian Roslev, Kommunaldirektør, Aalborg Kommune
Ulrik Andersen, Kommunaldirektør, Thisted Kommune
Christian Hesthaven, Kommunaldirektør, Rebild Kommune
Tommy Christiansen, Kommunaldirektør, Hjørring Kommune
Kurt Bennetsen, Kommunaldirektør, Læsø Kommune
Henrik Kruuse, Kommunaldirektør, Vesthimmerland Kommune
Rikke Würtz, Kommunaldirektør, Morsø Kommune
Mads Duedahl, Regionsrådsformand, Region Nordjylland
Christian Boel, Regionsdirektør, Region Nordjylland
Mette Ankjær Jensen, Mødesekretær, Region Nordjylland
Lars Erik Jønsson, Direktør, Erhvervshus Nordjylland
Haukur Thorsteinsson, Konsulent, KKR Nordjylland
Helene Lund Therkelsen, Chefkonsulent, KKR Nordjylland
Henrik Hartmann, Sekretariatsleder, BRN
Mette Gregersen, Konsulent, BRN
Thomas Stevn, Kommunikationsansvarlig, BRN
Jens Christian Winther, Direktør, NordDanmarks EU-kontor
Hanne Bregendahl Pihl, Projekt & Administrationschef, NordDanmarks EU-kontor
Aija Konisevska-Azadi, Projektleder, NordDanmarks EU-kontor
Morten Brandt-Pedersen, Chefkonsulent, NordDanmarks EU-kontor
Jacob Munch Jensen, EU-konsulent, NordDanmarks EU-kontor
Cecilie Lindstrøm, EU-konsulent, NordDanmarks EU-kontor
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