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1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Dagsordenen godkendes

Referat
Der er siden udsendelse af dagsordenen indgået aftale med COWI om et inspirationsoplæg om Power to
X. Dette referatføres under punkt Eventuelt.
Dagsordenen blev godkendt.

2. BRN-strategi og handlingsplan 2023
Indstilling
Direktionen indstiller, at
•
•
•
•

Tidsplan for udarbejdelse af strategi og handlingsplan godkendes
Udkast til revideret BRN vision og mission statements godkendes
Disposition for indholdsmæssige elementer i strategien godkendes
Forslag om at udarbejde nyt koncept for Bestyrelsens dialog med nordjyske
folketingsmedlemmer godkendes

Sagsfremstilling
Med afholdelse af strategiseminaret for bestyrelsen d. 2. maj er der for alvor taget hul på arbejdet med
udformning af en ny BRN-strategi og handlingsplan gældende fra 2023. Bestyrelsens signaler fra
seminaret (bilag 2A) og mødet i april er fundamentet for den fremtidige retning for BRN som en ambitiøs
og handlekraftig, politisk samarbejdsplatform mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.
Sekretariatet har udarbejdet vedlagte materialer (bilag 2B), som afsæt for det videre arbejde:
•
•
•

Tidsplan for udarbejdelse af strategi og handlingsplan 2023
Udkast til skærpet BRN vision og fem mission statements
Udkast til disposition for og delelementer i strategien

Sekretariatet præsenterer kort materialerne, som Bestyrelsen kan tage stilling til. Sekretariatet afvikler i
maj-juni desuden en besøgsrunde for at sikre input fra de borgmestre, der ikke havde mulighed at deltage
i strategiseminaret.
Frem mod næste møderække arbejdes videre med udfoldelse af strategien samt de første sigtelinjer til
en handlingsplan for 2023, der afspejler bestyrelsens ønsker og prioriteter. Det blev på strategiseminaret
aftalt, at sekretariatet i den forbindelse skal komme med et oplæg til prioritering af fokus og indsatser i
BRN, så det sikres at ressourcerne anvendes til prioriterede sager.
Dialog med nordjyske folketingsmedlemmer
Det foreslås, at koncept for Bestyrelsens dialog med de nordjyske folketingsmedlemmer ændres på
baggrund af tilbagemeldinger fra sidste år. Det nye koncept foreslås baseret på løbende dialog med
afsæt i strategiske temaer og indsatser fra BRN’s handlingsplan frem for et enkelt årligt dialogmøde.
Dialogen kan således matches med folketings-medlemmernes fokusområder og tænkes ind som en del
af BRN’s interessevaretagelsesplan, hvor en eller flere af bestyrelsesmedlemmerne kan aktiveres.
Bestyrelsen kan tage stilling til om der skal arbejdes videre med forslaget.
Links
• Link til nuværende BRN- strategi og Link til nuværende BRN- handlingsplan for 2022
Bilag
•
•

2A – Opsamling fra Bestyrelsens strategiseminar d. 2. maj (kun tilgængelig i First Agenda)
2B – Udformning strategi og handlingsplan, inkl. tidsplan, disposition og udkast til skærpet
vision og mission statements

Referat
Sekretariatet præsenterede indhold i de vedlagte materialer. Bestyrelsen godkendte:
•
•
•

Tidsplan for udarbejdelse af strategi og handlingsplan
Udkast til revideret BRN vision og mission statements - med indarbejdelse af sproglige
justeringer fremsendt af Morsø Kommune
Disposition for indholdsmæssige elementer i strategien

Det blev aftalt, at der udarbejdes en Pixi udgave af strategien, som kan anvendes i formidling til for
eksempel by- og regionsrådskollegaer.

Dialog med nordjyske folketingsmedlemmer
Bestyrelsen er enige om, at det er hensigtsmæssigt at afsøge ny dialog form med MF’erne. Forslag om
at udarbejde nyt koncept for Bestyrelsens dialog med nordjyske folketingsmedlemmer blev godkendt.
Det indkaldte dialogmøde med MF’erne d. 19. september aflyses således og erstattes af en plan med
flere mindre/tema-baserede møder.

3. Interessevaretagelse (Lukket punkt)
Kun tilgængelig i First Agenda.

4. Interessevaretagelse - infrastruktur
Indstilling
Direktionen indstiller, at
•

Status for BRN´s interessevaretagelse vedr. infrastruktur tages til efterretning

Sagsfremstilling
1) Mobilitet og infrastruktur
Som opfølgning på møde i Kontaktudvalget d. 8. april arbejder BRN på en henvendelse til transportministeren
med forslag om et møde, hvor temaet primært vil omhandle elektrificering af jernbanen i Nordjylland. Jf.
Infrastrukturplan 2035 bliver togene i Vendsyssel batteridrevet, hvilket udfordrer EU’s ambition om et
dækkende og optimalt forbundet jernbanenet elektrificeret på køreledninger efter TEN-T-standarder (TransEuropean Transport Network). Derudover vil kompatibiliteten mellem batteridrevet tog nord for Limfjorden og
elektrificerede tog på køreledninger syd for fjorden betyde fordyrende omlæsninger og skift, med store
konsekvenser for mulighederne for godstransport, eks. mod Norge.
Der udarbejdes mødeoplæg med ønske om snarligt fysisk møde med ministeren – enten i Nordjylland eller hos
ministeren. Fremsendes til ministeren i uge 25. Evt. signaler fra møde i Kontaktudvalget tidligere på dagen
drøftes.
2) Elnet
Efter færdiggørelsen af den indledende undersøgelse af transmissionsnettets kapacitet i Nordjylland lykkedes
det BRN at sælge historien til Jyllands-Posten, der bragte en artikel d. 14. maj.
Temaet blev løftet på Folkemødet, hvor BRN’s debat havde deltagelse af Dansk Industri Energi,
Socialdemokratiet, Green Power Denmark og næstformand BRN. Derudover er der udarbejdet en foreløbig
interessevaretagelsesplan, der skitserer mulige opfølgningsindsatser for at løfte dagsordenen yderligere over
de næste måneder.
Interessevaretagelsesplan drøftes.
3) Digital infrastruktur - Høringssvar og henvendelse til Energistyrelsen vedr. Bredbåndspulje 2022
Kredsen af IT-chefer og Region Nordjylland har, som aftalt, løbende øje på muligheder for indflydelse i
kommende nationale processer. I forlængelse af aftalen ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” i nov. 2021,
henvendte kredsens sig proaktivt til Energistyrelsen med tilbud om at bidrage med nordjyske input til
styrelsens forberedelse af oplæg til nye rammer og kriterier for udmøntning af bredbåndspuljen 2022.
Senest er der i maj 2022 i fællesskab udarbejdet og indsendt vedlagte høringssvar til bekendtgørelse om
tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2022 (Bredbåndspuljen).
Bilag (kun tilgængelige i First Agenda)
• 4A - Interessevaretagelsesplan elnet
• 4B - Høringssvar og henvendelse til Energistyrelsen vedr. Bredbåndspulje 2022
Referat
Status for BRN´s interessevaretagelse vedr. infrastruktur blev taget til efterretning.

5. CO2Vision – orientering om status
Indstilling
Direktionen indstiller, at
• orientering om henvendelse til erhvervsministeren vedr. sen udmøntning af fyrtårnsmidler og
øvrige statuspunkter for arbejdet med CO2Vision tages til efterretning
Sagsfremstilling
Henvendelse til erhvervsministeren vedr. sen udmøntning af midler
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse traf i februar beslutning om midler til de regionale fyrtårne med
forbehold for endelig afklaring med EU af en række statsstøtte- og afskrivningsregler. På CO2Vision
konsortiemøde i maj kunne det konstateres, at der fortsat manglede afklaring. Det medførte, at der i maj
endnu ikke forelå bevillingsskrivelse til regionalfondsprojektet og at de virksomhedsrettede aktiviteter ikke
formelt kunne iværksættes.
Der blev derfor udarbejdet et fælles brev (bilag 5A) til Erhvervsministeren fra de to tidligere formænd for
hhv. Vækstteam Nordjylland og Sydjylland for at gøre opmærksom på udfordringen. Desuden blev der
afholdt fælles administrativt møde med sagsbehandlerne i Erhvervsstyrelsen for nord og syd for at søge
fælles afklaring. Erhvervsstyrelsen mødtes efterfølgende med EU-kommission, og der er landet en løsning.
Den 9. juni er der modtaget fuldt tilsagn om til Regionalfondsprojektet og alle aktiviteter kan iværksættes.
National partnerskabsaftale for nordjysk erhvervsfyrtårn, CO2Vision, på vej
Der er for hvert fyrtårn etableret et nationalt partnerskab, som omfatter konsortiet for erhvervsfyrtårnet,
Danmark Erhvervsfremmebestyrelse, Erhvervshus Nordjylland, Erhvervsministeriet, Klima, - energi og
forsyningsministeriet, Udenrigsministeriet og Uddannelses-og forskningsministeriet. Der udarbejdes pt.
en partnerskabsaftale for det nordjyske fyrtårn, som indeholder en strategi for udviklingen af fyrtårnet med
sigtelinjer for arbejdet frem mod 2025 og en handlingsplan, der beskriver de aktiviteter, som parterne er
enige om at igangsætte frem mod 2025.
Alle aktivitetspakker i Regional- og Socialfondsprojektet er nu opstartet eller opstartes snarest, bl.a.:
• Afvikling af opstartsmøder pågår med alle 9 minifyrtårne i Regionalfondsprojektet
• Opstart af arbejdsgrupper og aktiviteter vedr. kortlægning og roadmap for grøn erhvervsudvikling
(CCUS fokus) og etablering af grøn infrastruktur (brint, CO2), videnoverførsel fra forskningerhverv, virksomhedsvejledning, analyse af de nordjyske havnes potentiale og behov m.fl.
• Fælles CCUS vidensdag den 9. maj for projektpartnere i Socialfondsprojektet
• Aftale med AAU om udarbejdelse af analyse ift. CCUS kompetencebehov
Konsortiet for CO2Vision, som BRN faciliterer, sikrer fremdrift, men arbejder derudover aktuelt med
koordinering og screening af kommende finansieringsmuligheder til videreudvikling af aktiviteter i
CO2Vision.
Bilag (kun tilgængelig i First Agenda)
• 5A - Henvendelse til erhvervsministeren vedr. sen udmøntning af fyrtårnsmidler
Referat
Orientering om henvendelse til erhvervsministeren vedr. sen udmøntning af fyrtårnsmidler og øvrige
statuspunkter for arbejdet med CO2Vision blev taget til efterretning. Der er enighed om, at der er behov
for yderligere afklaring og dialog om den politiske styring, arbejdsdeling og forankring af CO2Vision. Det
blev derfor aftalt, at der indkaldes til møde mellem formandskaberne for Erhvervshus Nordjylland og BRN
for at tale nærmere om dette.

6. DK2020 – orientering om status
Indstilling
Direktionen indstiller, at
• orientering om status for den nordjyske DK2020 indsats tages til efterretning
Sagsfremstilling
Fokus på fremdriften i udarbejdelse af kommunale klimahandlingsplaner for hhv. runde 1 og 2kommunerne.
Status for runde 1 kommunerne
De tre runde 1 kommuner (Hjørring, Aalborg og Vesthimmerland) er i færd med at lægge sidste hånd på
deres klimahandleplaner. Frem mod 31. oktober, hvor alle runde 1 kommuners DK2020 planer skal være
godkendt, venter følgende proces:
→ Politisk behandling af 1. udkast til klimhandleplan: Alle tre kommuner vil have 1. udkast af en
klimahandleplan klar til politisk behandling i juni.
→ Forhåndsvurdering hos CONCITO: CONCITO gennemfører en forhåndsvurdering, og giver
feedback på, hvilke elementer af planerne, der skal forbedres for at de kan godkendes som
DK2020-planer.
→ Endelig politisk godkendelse: Senest den 15. oktober skal den endelige klimahandleplan være
politisk godkendt.
→ Endelig C40 godkendelse: Såfremt planen opfylder de krav der stilles i C40’s Climate Action
Planning Framework, fremsendes godkendelsesbrev, og planerne er derved DK2020 godkendte.
Status for rul 2 kommunerne
For de 6 runde 2 kommuner (Morsø, Thisted, Læsø, Brønderslev, Mariager og Rebild) skrider arbejdet
planmæssigt frem. De har netop fremsendt ønsker til, hvornår i processen de gerne vil afholde deres to
møder med CONCITO:
KOMMUNE

FAGLIGT NEDSLAGSMØDE

FORHÅNDSVURDERING

Læsø

Uge 46

Uge 10-11

Brønderslev

Uge 48

Uge 13-14

Thisted

Uge 46

Uge 9-10

Morsø

Uge 49

Uge 8-9

Mariagerfjord

Uge 3

Uge 18-19

Rebild

Uge 44

Uge 5-6

Status for Nordjyllands DK2020-sekretariatet
Nordjyllands DK2020-sekretaiat er pt. udfordret af medarbejders jobskifte pr. 1. juli. Derudover er
sekretariatet også ramt af en langtidssygemelding. Som resultat heraf har sekretariatet været nødsaget
til at nedprioritere sparringen med runde 2 kommunerne, indtil runde 1 kommunerne har fået deres
DK2020 planer godkendt. Alle kommuner er blevet informeret herom.
Referat: Status for den nordjyske DK2020 indsats blev taget til efterretning.

7. Resultater fra Fremkom 4 - analyse af fremtidens
kompetencebehov i Nordjylland
Indstilling
Direktionen indstiller, at
• resultaterne fra FremKom 4 analysen tages til efterretning
• det noteres, at der følges op på resultaterne i regi af Strategisk Forum og FremKom 4 styregruppen
Sagsfremstilling
BRN har medfinansieret og bidraget til udarbejdelse af Fremkom4 analysen, der skal give et bud på
fremtidens arbejdskraft- og kompetencebehov i Nordjylland frem mod 2026. Sagen har til formål at følge
op på BRN’s bidrag og sikre intern formidling af analyseresultaterne fra FremKom 4, som nu er klar.
Direktionen bemærker, at der er tale om et godt og gennemarbejdet vidensgrundlag, der viser arbejdskraft
og kompetenceudfordringerne lokalt og regionalt. Rapporterne kan f.eks. aktiveres som grundlag for
dialog om behov på uddannelsesområdet.
Resultaterne er indledningsvist blevet præsenteret og debatteret på en regional hovedkonference og fire
oplandskonferencer i løbet af maj måned. På baggrund af konferencerne tages der efterfølgende stilling til
behov for at iværksætte opfølgende og strategiske indsatser på et eller flere områder. BRN har, som en del
af ”Det Kompetente Nordjylland”, mulighed for i regi af Strategisk Forum at koordinere med administrative
repræsentanter fra KKR Nordjylland, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd og Regionsrådet med flere ift.
opfølgende indsatser. Der følges desuden op i FremKom 4 styregruppen efter sommerferien.
Kort om FremKom 4
FremKom 4 består af en hovedrapport med tværgående resultater fra Nordjylland, en minirapport som
opsummerer de væsentligste resultater fra hovedrapporten, 4 oplandsrapporter med lokale data og 16
sektorraporter. I tråd med signalerne fra BRN er der i alle rapporter fokus på grøn omstilling og digitalisering,
automatisering (STEM).
Resultaterne fra hovedrapporten peger helt overordnet på, at Nordjylland frem mod 2026 vil opleve
ubalancer på arbejdsmarkedet og stå med et underskud af forskellige typer arbejdskraft. Det til trods for, at
efterspørgslen efter arbejdskraft og væksten i beskæftigelsen forventes at være beskeden. Det drejer sig
blandt andet om en mangel på knap 5000 faglærte og 3500 med en STEM-uddannelse, samt et overskud af
ufaglærte og arbejdskraft med lang videregående uddannelser. Der er dog store variationer på den
forventede balance inden for de forskellige grupper og sektorer.
Læs mere i vedlagte rapporter og på FremKom.dk, hvor der findes oplandsrapporter for Himmerland,
Vendsyssel, og Han-Herred, Thy-Mors og Aalborg samt de 16 sektorrapporter.
Bilag
•
•

7A - FremKom4 – Hovedrapport for Nordjylland
7B - FremKom 4– Minirapport

Referat
Godkendt. Det bemærkes, at der fortsat er behov for fokus på arbejdskraft og kompetencedagsordenen.
Det blev aftalt, at der også skal følges op på resultaterne på efterårsmødet i den politiske styregruppe for
Det Kompetente Nordjylland, hvor formandskaberne for BRN, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, Region
Nordjylland og KKR deltager.

8. Økonomi
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Økonomistatus tages til efterretning

Sagsfremstilling
Det samlede økonomioverblik fremgår af bilag 9A. Jvf. bilag er BRN’s økonomi inddelt i følgende
udgiftskategorier, hhv.:
•
•
•

Sekretariatsmidler
Norddanmarks EU-kontor
Fælles midler

Status og økonomioverblik for 2022 viser, at de disponible midler i puljen med fælles midler udgør DKK
3.933.727 efter mulige reservationer er fratrukket.
Status og økonomioverblik for 2023 viser, at de disponible midler i puljen med fælles midler udgør DKK
9.742.867. Fra denne pulje er der foreløbigt kun bevilget et beløb til International House North Denmark
(DKK 200.000).
I takt med bestyrelsens ønske om, at BRN i højere grad skal fokusere på strategiske interessevaretagelsesopgaver vil der blive et stigende behov for at investere i relevante ad hoc analyser a la elnet
kapacitetsanalysen v/AAU mhp. at skabe et datavalideret grundlag at agere ud fra.
Bestyrelsen har besluttet at igangsætte en strategiproces i 2022. Følgelig er det foreslået at der bevilges et
rammebeløb hertil (DKK 75.000) i 2022 under puljen med fælles midler.
BRN-bestyrelsen har godkendt kommissoriet for Klimapolitisk Dialogforum, der skal agere følgegruppe for
fokusområderne i Den Fælles Nordjyske Klimaambition, herunder at der skal afholdes Klimapolitisk
Dialogforum to gange årligt – første gang den 21. juni 2022.
Derfor er et rammebeløb hertil (DKK 75.00) indarbejdet i budget 2022 i puljen med fælles midler til
lokaleleje, busser, mødefortæring, eksterne indlægsholdere og evt. rejseudgifter forbundet hertil.
Der tages jf. bestyrelsens ønske om indsats ift. Forsvaret initiativ til at få udarbejdet en analyse over
nordjyske styrkepositioner i forhold til Forsvaret og det understøttende erhverv (antal arbejdspladser,
kompetencer mv,) for at have et vidensgrundlag til det videre arbejde. Udgifter hertil er endnu ikke afklaret.
Bilag
•

8A - Samlet økonomistatus

Referat
Økonomistatus tages til efterretning.

9. Øvrige orienteringspunkter
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Orienteringspunkterne tages til efterretning

Sagsfremstilling
Årsrapport
I årsrapporten (bilag 9A) findes der foruden et forord og et økonomioverblik en status for året der gik. Denne
status gives på hvert af BRN’s fem indsatsområder og fremhæver et udpluk af konkrete resultater for hvert
område. Derudover er der tre korte indspil fra relevante aktører og samarbejdspartnere, der dykker konkret
ned i den lokale og nordjyske vinkel på tre områder; DK2020-klimahandlingsplaner, CO2Vision og 3.
Limfjordsforbindelse.
Som sædvanligt udsendes årsrapporten samt tilhørende forslag til sagsfremstilling (bilag 9B) til
kommunalbestyrelserne og regionsrådet med henblik på at blive dagsordensat og/eller formidlet til
orientering. Sammen med denne udsendes desuden handlingsplan for 2022. Årsrapporten udsendes
derudover til relevante samarbejdspartnere for BRN.
Interessetilkendegivelse fra BRN vedr. EU Mission Charter for klimatilpasning
Som opfølgning på Bestyrelsens studietur til Bruxelles i marts 2022, blev der indsendt en
interessetilkendegivelse (bilag 9C) af, at BRN på vegne af de nordjyske kommuner og regionen er
interesseret i at underskrive EU’s klima-charter for Horizon Europes mission om klimatilpasning.
Tilkendegivelsen skal styrke grundlag for hjemtag af midler fra de kommende fonde under missionen.
Den 7. juni annoncerede EU-komissionen, at 118 regionale og lokale myndigheder, herunder Nordjylland,
har udvist interesse for at deltage i missionen og underskrive charteren. BRN forventes derfor inviteret til
formelt at underskrive charteren i slutningen af 2022.
Charteren signalerer, at Nordjylland er interesseret i EU’s mission og ønsker deltage i en eller flere
opfølgende handlinger inden for klimatilpasning i Nordjylland. Eksempelvis vidensdeling ift.
klimarisikovurdering, design af handlingsplaner for klimaresistens, støtte til demonstrationsprojekter og
implementering af tilpasningsløsninger samt involvering af borgerne, iværksættere, forskere og politiske
beslutningstagere i at designe, afprøve og gennemføre forskellige tilpasningsløsninger.
Bilag
9A – BRN Årsrapport 2021
9B – Forslag til sagsfremstilling
9C – BRN interessetilkendegivelse – EU Mission Charter for klimatilpasning

Referat
Taget til efterretning.

10.Eventuelt
Referat
Oplæg om PtX ved COWI
Punktet blev indledt med oplæg fra COWI, der skitserede forudsætningerne for Power-to-X, herunder
infrastruktur og værdikæder, samt potentialet heri. Oplægget udsendes med referatet. Herefter
drøftede bestyrelsen kommunerne og Regionens myndighedsrolle, samt de fælleskommunale
udviklingsperspektiver i PtX og snitfladerne til det nordjyske erhvervsfyrtårn CO2Vision.

Mødekalender 2023 og frem
I nuværende mødekalender afholdes bestyrelsesmøderne typisk på fredage. Det aftaltes, at
sekretariatet afsøger, om der er andre ugedage og tidspunkter (formiddag/eftermiddag) som vil være
mere hensigtsmæssige for afholdelse af Bestyrelsesmøderne fremadrettet.

