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1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Dagsordenen godkendes

Referat
Dagsordenen blev godkendt.

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

Orientering om Bestyrelsens strategiseminar d. 2. maj tages til efterretning
Der gives input til mulige kriterier for prioritering af indsatser ifm. handlingsplan 2023

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 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 giver en præsentation af Bestyrelsens signaler til strategiarbejdet. Se desuden vedlagte
opsamling fra strategiseminaret.
Sekretariatet har i løbet af maj måned udarbejdet følgende (se vedlagte bilag), der behandles på
bestyrelsesmødet d. 24. juni, som afsæt for det videre arbejde:
•
•
•

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

Sekretariatet præsenterer kort materialerne. Sekretariatet er desuden i gang med en besøgsrunde i maj
og juni for at sikre input fra de borgmestre, der ikke havde mulighed at deltage i strategiseminaret.
Direktionen drøfter og kommer med betragtninger på hvordan Bestyrelsens signaler på den fremtidige
retning for BRN bedst kan sammenfattes i en ny strategi samt forholder sig foreslået strategiproces og til
de udarbejdede materialer, herunder om der er øvrige perspektiver/indhold, som også med fordel kan
indgå.
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.
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
Der blev givet en orientering om de væsentligste signaler fra Bestyrelsens strategiseminar d. 2. maj til
strategiarbejdet. Orienteringen samt vedlagte tidsplan blev taget til efterretning.
Der var fra mødet og fra studieturen følgende overordnede bemærkninger til det videre arbejde:
•
•
•
•
•
•
•

Opbakning til udkast til vision og mission statements
Vigtigt med fokus på tydelig kommunikation internt og eksternt
BRN skal kendes udadtil for færre højt prioriterede sager, frem for et bredere indsatskatalog.
Fokusér på at identificere disse sager. Afsæt er sager, hvor vi står stærkere sammen.
Nødvendigt at have redskaberne til hurtigt og agilt at kunne håndtere nye
interessevaretagelsessager. Behov for større mandat til sekretariatet.
Hensigtsmæssigt at opbygge flere direkte relationer til relevante politikere samt at gentænke
model for dialog med folketingsmedlemmer
Enighed om at BRN’s metode for interessevaretagelse bør dagsordenssættes på et kommende
bestyrelsesmøde som en del af strategiarbejdet
Fortsat behov for at kunne formidle resultater internt i BRN og til by- og regionsråd. Tiltag som
årsrapport er godt supplement.

3. Interessevaretagelse - orientering
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Status for BRN´s interessevaretagelse tages til efterretning

Sagsfremstilling
1) Interessevaretagelse (Lukket punkt – kun tilgængeligt i FirstAgenda)
2) 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 (Trans-European 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.
3) 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 (bilag 3A).
Temaet løftes desuden på Folkemødet, hvor BRN’s debat får 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 samt mulighederne for en opfølgende rundspørge i kommunerne drøftes.
4) Co2Vision – 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 seneste CO2Vision konsortiemøde i maj kunne konsortiet konstatere, at der trods dialog med
erhvervsstyrelsen og styrelsens dialog med EU-kommissionen fortsat ikke foreligger en afklaring. Det
betyder i praksis, at der endnu ikke foreligger en fuld bevillingsskrivelse til Regionalfondsprojektet og at de
virksomhedsrettede aktiviteter ikke formelt kunne iværksættes. Bevillingen løber til udgangen af juni 2023
og skal være brugt inden, dvs. indkøb af udstyr skal være foretaget og afregnet. Det er således presserende
at der findes en afklaring hurtigst muligt, så de deltagende virksomheder kan nå at udføre de planlagte
aktiviteter.

Konsortiet er bekendt med at samme problemstilling gør sig gældende for fyrtårnet i Sydjylland. Det blev
derfor aftalt at udarbejde et fælles brev (bilag 3C) til Erhvervsministeren fra de to tidligere formænd for hhv.
Vækstteam Nordjylland og Sydjylland for at gøre opmærksom på problemstillingen. Det forventes at sagen
vil blive taget op på erhvervsfremmebestyrelsesmødet 21/6-22, såfremt der ikke kommer en afklaring
inden.
Bilag (Kun tilgængelig i First Agenda)
• 3A - Interessevaretagelsesplan elnet
• 3B – Artikel om elnet i Jyllands-Posten d. 14. maj
• 3C - Henvendelse til erhvervsministeren vedr. sen udmøntning af fyrtårnsmidler
Referat
Status for BRN´s interessevaretagelse blev taget til efterretning.
1) Ad. 1) Interessevaretagelse (Lukket punkt – kun tilgængeligt i FirstAgenda)
Ad. 4) Co2Vision
Sekretariatet orienterede om, at der er kommet melding fra Erhvervsstyrelsen om at der er fundet en
løsning på statsstøtteproblematikken. Der forventes således en fuld bevillingsskrivelse til
regionalfondsprojektet medio juni, således at aktiviteterne kan iværksættes hurtigst muligt. Det bemærkes
til orienteringen, at der i konsortiet også bør være fokus på hjemtag af EU-midler til tiltag klima- og
energiområdet.

4. Grøn Energi Nordjylland 2040 – overgang fra fase 2 til 3
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

oplæg til afslutning for fase 2 og igangsættelse af fase 3 godkendes

Sagsfremstilling
Denne sag har til formål at følge op på den tidligere pausering af Grøn Energi Nordjylland 2040
(GEN2040) samt at samle input til proces for fase 3, herunder den lokalpolitiske involvering.
Med denne BRN-indsats er det aftalt, at der udarbejdes en fælles strategisk energiplan for Nordjylland,
med afsæt i en vision for Nordjylland om at være selvforsynende med vedvarende energi i 2040.
GEN2040 har siden BRN-direktionens møde d. 28. maj 2021 været pauseret af hensyn til konstituering
og indkøring af de nye kommunalbestyrelser og regionsråd. I mellemtiden har GEN2040-sekretariatet
bl.a. arbejdet på den strategiske energiplanlægning samt påbegyndt et idékatalog med konkrete mål og
handlinger, som kommunerne i fase 3 tiltænkes at udvælge fra og implementere lokalt.
Det noteres, at projektleder pr. 1/6 fratræder stillingen, og projektet dermed ikke pt. har en særskilt
ressource tilkoblet. BRN har reserveret 860.000 kr. til fase 3 i 2022/2023.
Afslutning af fase 2
I efteråret 2022 afsluttes fase 2, hvormed den endelige version af den strategiske energiplanlægning,
herunder konklusion og anbefalinger, samt et færdigt idékatalog forelægger. Dettes foreslås behandlet
i BRN og kommuner/regionsråd forud for igangsættelsen af fase 3 (bilag 4A).
Igangsættelse og modellering af fase 3
I fase 3 (2023) foreslås bl.a. følgende proceselementer:
•
•
•
•
•

Drøftelse i Klimapolitisk Dialogforum som indledning på en tværkommunal drøftelse
Afholdelse af lokale workshops for politikere, borgere, medarbejdere, aktører m.fl.
Samkobling til lokale processer for DK2020-klimahandlingsplaner
Opsamling på lokale workshops og indsamling af lokale indsatser og handlinger
Udarbejdelse af Handlingskatalog for Grøn Energi Nordjylland 2040.

Klimapolitisk Dialogforum
GEN2040 har tidligere lagt op til, at der etableres et politisk forum, der kan agere følgegruppe, sende
signaler og rejse opmærksomhedspunkter, styrke det lokale ejerskab og løfte den lokale dialog forud for
drøftelser og beslutninger i kommunalbestyrelserne om lokale bidrag til den samlede plan.
På BRN-bestyrelsesmødet d. 21. januar 2022 blev kommissoriet for Klimapolitisk Dialogforum
godkendt. Forummet skal agere følgegruppe for fokusområderne i Den Fælles Nordjyske
Klimaambition, herunder GEN2040. Klimapolitisk Dialogforum afholder første møde d. 21. juni 2022.
Bilag
•

4A - GEN2040 - beskrivelser af fase 2 og 3 - juni 2022

Referat
Oplægget blev ikke godkendt. Det vurderes, at tematikken omkring strategisk energiplanlægning
fortsat er aktuel og vigtig, men at der er behov for at gentænke særligt oplæg til igangsættelse af fase 3
af GEN2040. Der er brug for, at oplægget:
•
•
•
•

Kobles til og spiller sammen med kommunernes arbejde med DK2020 klimahandlingsplaner
Tager højde for de store forandringer, der er sket på klima- og energiområdet hos offentlige og
private aktører, siden godkendelse af oprindelig projektbeskrivelse
Giver et opdateret bud på, hvor der aktuelt ses fælles nordjyske BRN- opgaver på området
Sikrer anvendelse af den viden, der allerede er opbygget i fase 1 og 2 af GEN2040

Det aftales, at oplægget til overgang fra afslutning på fase 2 og igangsættelse af fase 3 af Grøn Energi
2040 sendes til justering og revurdering i T11+ kredsen. Direktionen ønsker, at T11+ kommer med deres
anbefaling til et revurderet oplæg, der tager højde for ovenstående bemærkninger.

5. DK2020 – orientering om status
Indstilling
Sekretariatet 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: Taget til efterretning.

6. Digital infrastruktur - Godkendelse af revideret tidsplan
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•
•

udskydelse af tidsplan for digital infrastruktur godkendes - i overensstemmelse med anbefaling
fra IT- cheferne og projektansvarlig ved Region Nordjylland
det fælles indsendt høringssvar vedr. bredbåndspulje 2022 tages til efterretning

Sagsfremstilling
Bestyrelsen godkendte på møde d. 26. november 2021, at der igangsættes en afklaringsfase i 2022 på
tværs af repræsentanter fra kommunerne (IT-cheferne) og Region Nordjylland, hvor
samarbejdsmulighederne indenfor digital infrastruktur og 5G undersøges nærmere.
Ifølge oprindelig tidsplan skulle der afleveres et oplæg til behandling i BRN i sommeren 2022. Kredsen af
IT-chefer og projektansvarlig ved Region Nordjylland vurderer imidlertid, at dette ikke kan lade sig gøre
grundet ressourcemæssige udfordringer i regionen. Det anbefales derfor, at start på tidsplanen udskydes,
således at oplægget udarbejdes i 2. halvår 2022 og afleveres til BRN ultimo 2022 i stedet.
Høringssvar og henvendelse til Energistyrelsen vedr. Bredbåndspulje 2022
Kredsen af IT-chefer og Region Nordjylland har, som aftalt og sideløbende med udarbejdelse af oplæg, på
vegne af BRN løbende øje på muligheder for indflydelse i kommende nationale processer.
I forlængelse af den politiske aftale ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” af 29. november 2021,
henvendte kredsens sig derfor proaktivt til Energistyrelsen med tilbud om at bidrage med nordjyske input
til styrelsens administrative forberedelse af oplæg til nye rammer og kriterier for udmøntning af
bredbåndspuljen 2022.
Senest er der i maj 2022 i fællesskab desuden udarbejdet og indsendt vedlagte høringssvar til
bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2022 (Bredbåndspuljen).
Høringssvaret forholder sig positivt til en række ændringer om blandt andet mulighed for at støtte
enkeltadresser, krav til egenbetaling m.m., men kommer også med forslag til yderligere
forbedringspunkter.
Bilag
•

6A - Høringssvar og henvendelse til Energistyrelsen vedr. Bredbåndspulje 2022

Referat
Udskydelse af tidsplan for digital infrastruktur blev godkendt og det fælles indsendt høringssvar vedr.
bredbåndspulje 2022 taget til efterretning.

7. Fælles afsnit til RUS og kommunernes planstrategier
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

der i efteråret 2022 påbegyndes arbejde med et nyt fælles BRN-afsnit til kommunernes
planstrategier og den Regionale Udviklingsstrategi 2024-2027

Sagsfremstilling
Der skal tages stilling til, om der er opbakning til at udarbejde et fælles BRN- tekstafsnit, der skal fremgå
af både den Regionale Udviklingsstrategi 2024-2027 og kommunernes planstrategier.
BRN har til tidligere versioner af den Regionale Udviklingsstrategi (RUS) og kommunernes planstrategier
udarbejdet et fælles tekstafsnit med fokus på fælles nordjyske potentialer og udfordringer, ”det
samarbejdende Nordjylland” og BRN´s rolle i at skabe rammer for vækst og udvikling i regionen. Seneste
fælles afsnit, som indgår i den Regionale Udviklingsstrategi 2020-2023 og kommunernes planstrategier,
kan ses i bilag.
Plancirkel Nord samt enkelte kommuner har i foråret 2022 kontaktet BRN-sekretariatet for at høre, om
der til denne revision igen udarbejdes et fælles BRN-afsnit til de kommende planstrategier.
Sideløbende hermed har Regionsrådet på sit møde den 28. marts 2022 desuden godkendt, at arbejdet
med en ny Regional Udviklingsstrategi for 2024-2027 påbegyndes med udgangspunkt i den vedlagte tidsog procesplan. Strategien er et fælles grundlag for et bredt partnerskab om Nordjyllands udvikling, hvorfor
regionen også lægger vægt på at få en god dialog med og deltagelse fra kommuner, organisationer m.fl.
I Sekretariatsledelsen var der på møde d. 10. maj opbakning til ideen om et fælles afsnit, som vurderes at
være et vigtigt bidrag til at sikre fælles nordjyske perspektiver til strategierne.
Det blev foreslået at starte arbejdet i efteråret 2022, så der bliver tid til at afstemme proces og indhold
med tankerne for arbejdet med den kommende RUS. Det betyder, at for de kommuner, der vedtager
planstrategi tidligt i perioden, vil fællesafsnittet skulle indarbejdes på et senere tidspunkt ved revision af
planstrategien.
Der lægges op til at forankre opgaven i regi af T11+ kredsen.
Bilag
•
•

7A - BRN fælles afsnit sammen står vi stærkere
7B - Tids- og procesplan for RUS

Referat
Der bakkes op om, at der i efteråret 2022 påbegyndes arbejde med et nyt fælles BRN-afsnit til
kommunernes planstrategier og den Regionale Udviklingsstrategi 2024-2027. Opgaven ønskes forankret
i T11+ kredsen.

8. Resultater fra Fremkom 4 - analyse af fremtidens
kompetencebehov i Nordjylland
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•
•
•

resultaterne fra FremKom 4 analysen tages til efterretning
tilkendegiver om der ønskes en præsentation af resultaterne på et Direktionsmøde
noterer, at der følges op på resultaterne i regi af Strategisk Forum

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. 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.
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
•
•

8A - FremKom4 – Hovedrapport for Nordjylland
8B - FremKom 4– Minirapport

Referat
Resultaterne fra FremKom 4 analysen blev taget til efterretning. Det bemærkes, 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.

9. Økonomi
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•
•

Økonomistatus tages til efterretning
De foreslåede rammebeløb til BRN strategiproces og Klimapolitisk Dialogforum godkendes

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 afsætte 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.

Bilag
•

9A - Samlet økonomistatus

Referat
Økonomistatus taget til efterretning. De foreslåede rammebeløb til BRN strategiproces og Klimapolitisk
Dialogforum blev godkendt.

10. Øvrige orienteringspunkter
Indstilling
Sekretariatet indstiller, at
•

Orienteringspunkterne tages til efterretning

Sagsfremstilling
Årsrapport
I årsrapporten (bilag 10A) 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 10B) 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.
Pitch-webinarer med klyngerne
Der blev d. 10. og 17. maj afholdt Pitch-dage med klyngerne i regi af Erhvervshus Nordjylland. Her
fortalte klyngerne via korte picthes om:
•
•
•

hvordan nordjyske virksomheder kan få gavn af klyngerne
konkrete aktiviteter og samarbejdsmuligheder – både regionalt, nationalt og internationalt
klyngens bud på fremtidige perspektiver i forhold til nordjysk erhvervsudvikling

Det var ikke muligt for Direktionen at deltage. Webinarerne blev imidlertid optaget, så pitcheventene kan
genbesøges og med fordel deles i egen organisation.
Link til videoerne findes her:
•
•

d. 10. maj med DigitalLead | We Build Denmark | Danish Life Science
d. 17. maj med MADE og Food & Bio Cluster

Bilag
10A – BRN Årsrapport 2021
10B – Forslag til sagsfremstilling
Referat
Taget til efterretning. De seneste drøftelser vedr. BRN’s tilgang til samarbejdet med klyngerne blev kort
genbesøgt i fællesskab.

11. Eventuelt
Referat
Dialog med nordjyske folketingsmedlemmer
Sekretariatet foreslog, at koncept for Bestyrelsens dialog med de nordjyske folketingsmedlemmer
ændres på baggrund af tilbagemeldinger fra sidste år. Det nye koncept baseres på løbende dialog med
en eller flere medlemmer af bestyrelsen med afsæt i strategiske temaer og indsatser fra BRN’s
handlingsplan frem for et enkelt årligt dialogmøde. Dialogen kan matches med folketingsmedlemmernes fokusområder og tænkes ind som en del af BRN’s interessevaretagelsesplan.
Direktionen bakkede op om forslaget, som indstilles til godkendelse i bestyrelsen på kommende møde.

