Forslag til sagsfremstilling
Årsrapport fra Business Region North Denmark (BRN) 2021 &
Handlingsplan 2022
Indstilling:
Det indstilles, at kommunalbestyrelsen/regionsrådet drøfter og tager Business Region North Denmarks
Årsrapport 2021 og Handlingsplan 2022 til efterretning.
Sagsfremstilling
Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland er igennem Business Region North Denmark (BRN)
med til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland. En central del af samarbejdet
består i at identificere fælles nordjyske styrker, udfordringer og interesser samt udvikle løsninger, som kan
komme hele regionen til gavn. Således er det afgørende, at alle aktører og hermed også kommunerne og
Regionen spiller ind med centrale udfordringer og potentielle forslag, vi gør bedst i at samarbejde om.
Som ’business region’ har BRN en fleksibilitet til selvstændigt at udpege og arbejde med en række
indsatser, som samlet set findes centrale for at skabe vækst og udvikling i Nordjylland. Det er BRNbestyrelsen (de 11 borgmestre og regionsrådsformanden), som sætter retningen for samarbejdet og
udpeger fælles dagsordener, der samarbejdes om i BRN. Dette sker gennem dialog og stærkt samspil med
erhvervslivet, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region
samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.
Et udpluk fra 2021
Med Årsrapporten gives en status over væsentlige BRN-aktiviteter og -højdepunkter i 2021, hvor
fællesskabet og stærke nordjyske partnerskaber har været afgørende. Dette ses blandt andet i følgende
udpluk af resultater for BRN i 2021:
•
•
•
•
•
•

Kickstartet det nordjyske væksteventyr CO2Vision med visionen om Nordjylland som fyrtårn for
CO2-fangst, -anvendelse og -lagring
Understøttet kommunernes udarbejdelse af DK2020-klimahandlingsplaner gennem det fælles
DK2020-sekretariat forankret i BRN
Skabt af 951 match mellem højtuddannede og små og mellemstore virksomheder i Nordjylland
gennem partnerskabet Vækst via Viden 2.0
Styrket Nordjyllands muligheder for at tiltrække international arbejdskraft til både private og
offentlige arbejdspladser gennem medfinansiering af International House North Denmark
Sikret stærke nordjyske aftryk, som eks. realisering af den 3. Limfjordsforbindelse, i national
infrastrukturaftale frem mod 2035
Kortlagt kapaciteten i transmissionsnettet i Nordjylland med henblik på at skabe større agilitet,
fremme investeringer og fremtidssikre vital infrastruktur

Med 2021 som sidste år i valgperioden havde BRN-bestyrelsen stort fokus på at skærpe BRN’s fokusområde,
eks. på interessevaretagelsesområdet, samt at sikre stort manøvrerum for den nye bestyrelse, så der gives
plads til nye prioriteringer i den nye valgperiode. I 2022 tages der således fat på at udvikle ny strategi for
BRN-samarbejdet.
Følg med i BRN’s arbejde på Twitter og Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden.
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