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Godkendelse af dagsorden

Sekretariatet indstiller at Sekretariatsledelsen
• godkender dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.

2.

BRN strategi og handlingsplan 2023

Indstilling

Sekretariatet indstiller at Sekretariatsledelsen
• orienteres om væsentlige signaler fra strategiseminaret d. 2. maj
• drøfter og kommer med betragtninger på betydningen af signalerne for arbejdet i BRN
• tilkendegiver om en/flere fra sekretariatsledelsen vil bidrage med sparring til sekretariatet
• giver input til, hvornår det vil være mest hensigtsmæssigt at afvikle en besøgsrunde i kommunerne og
regionen samt kommer med bud på relevant deltagerkreds udover borgmester/regionsrådsformand

Sagsfrem
stilling

Med afholdelse af strategiseminaret for bestyrelsen d. 2. maj er der nu for alvor taget hul på arbejdet med
udformning af en ny BRN-strategi og handlingsplan gældende fra 2023.
Bestyrelsen satte allerede på mødet i april rammerne for seminarets afvikling med en indledende drøftelse
af deres perspektiver på den fremtidige retning for BRN som en ambitiøs og handlekraftig, politisk
samarbejdsplatform mellem de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Genbesøg evt. pkt. 2 i
referatet fra mødet her.
Seminaret var inddelt i tre dele (se programmet i bilag 2A), hvor Bestyrelsen bl.a. fik lejlighed til at drøfte:
• Hvor kommer vi fra, hvem er vi, og hvor skal vi hen?
• Hvordan vil vi arbejde fokuseret med interessevaretagelse?
• Hvilke indsatsområder og sager vil vi sammen kæmpe for i BRN?
Sekretariatet vil på mødet give en kort mundtlig præsentation af de væsentligste signaler fra bestyrelsen.
Herefter lægges der op til, at Sekretariatsledelsen drøfter og kommer med betragtninger på betydningen af
signalerne for det fremtidige arbejde i BRN, herunder opmærksomhedspunkter til strategi-arbejdet.
Tidsplanen for udarbejdelse af den nye strategi og handlingsplan er overordnet:
Maj-jun.

•
•

Udarbejdelse af indledende oplæg til vision og strategi pba. bestyrelsens signaler
Oplægget trykprøves på bestyrelsens juni-møde; er vi på rette kurs?

Aug.sept.

•
•

Tilpasning af strategi oplæg med afsæt i bestyrelsens kommentarer
Udarbejdelse af udkast til et-årig handlingsplan for 2023

Okt.-nov.

•

Behandling af endeligt oplæg til strategi og handlingsplan 2023 i Sekretariatsledelse
(evt. arbejdsversion), Direktion og Bestyrelse

Fra nov.

•

Udarbejdelse af understøttende kommunikationsstrategi og plan for arbejdet med
kerneindsatser, særligt fokus på interessevaretagelse

Besøgsrunde ved kommunerne og Regionen
Der er i BRN-formandskabet opbakning til, at sekretariatet tager på besøgsrunde i kommunerne og
regionen for at høre nærmere om de dagsordner, der er vigtige lokalt, og som har sammenhæng til det
kommende arbejde og ambitionerne i BRN. Besøgsrunden kan eksempelvis påbegyndes i forlængelse af
strategiarbejdet. Sekretariatsledelsen kan give input til, hvornår det vil være mest hensigtsmæssigt at
afvikle en besøgsrunde samt bud på relevant deltagerkreds udover borgmester/regionsrådsformand.

Bilag
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2A – Program for bestyrelsens strategiseminar d. 2. maj

2.
Referat

BRN strategi og handlingsplan 2023

Sekretariatsledelsen fik mundtlig orientering om bestyrelsens overordnede signaler fra strategiseminaret.
Sekretariatet pointerede følgende i drøftelserne:
• Positivt at udpege ”mærkesager” som vil være retningsgivende og toneangivende for BRN’s
samarbejde og position. Prioriterede sager. Dog væsentligt at huske den brede palette af indsatser i den
videre proces. Eksempelvis vil arbejdskraft og uddannelse også fortsat være vigtigt
• Vigtigt at huske, at BRN er bredt funderet som et erhvervspolitisk samarbejde, og at den nye strategi
bør tage udgangspunkt i, hvad vi i forvejen har etableret i BRN-regi – eks. i form af samarbejder.
• Oplagt at tage elementer med fra nuværende strategi, der definerer rammen for BRN – det overordnede
formål BRN som et vækst- og udviklingssamarbejde , det strategiske grundlag og afsæt i eksempelvis
det fælles nordjyske kapitel i erhvervsfremmestrategien, BRN’s rolle i erhvervsfremmesystemet, de
regionale styrkepositioner etc.
• Væsentligt at få skilt signalerne ad ift. hvad der skal i den overordnede strategi, der skal kunne holde ud
over den fire-årige periode, og hvad der skal i de etårige handlingsplaner samt kommunikationsstrategi
• Der er behov for nærmere afklaring af hvordan ønsket om et stærkere fokus på energi-området skal
udformes og indgå i den kommende strategi og handlingsplan
• Der bør i strategi- og handlingsplan sikres rum til at kunne gribe de interessevaretagelses-sager, som
opstår løbende på bestyrelsesmøderne
• Det er hensigtsmæssigt, at der sikres en god koordinering i forhold til indholdet i den kommende
regionale udviklingsstrategi
Lisbeth Bilde og Morten Lemvigh meldte sig som sparringspartnere for sekretariatet i udarbejdelsen af
proces og strategi.
Sekretariatet fandt det desuden positivt at iværksætte besøgsrunde hos borgmestre og
kommunaldirektører – og som førsteprioritet, de borgmestre, der ikke deltog i strategiseminaret. I den
forbindelse vurderede sekretariatsledelsen, at man med fordel kunne appellere til
bestyrelsesmedlemmerne, at de inviterede erhvervsrådsformændene og evt. øvrige
kommunalbestyrelsesmedlemmer fra oppositionen med.
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3.

Grøn Energi Nordjylland 2040 –
igangsættelse af fase 3

Indstilling

Sekretariatet indstiller at Sekretariatsledelsen
• Tager status for igangsættelse af fase 3 i Grøn Energi Nordjylland 2040 til orientering

Sagsfrem
stilling

Grøn Energi Nordjylland 2040 (GEN2040) har været pauseret af hensyn til konstituering og indkøring af de
nye kommunalbestyrelser og regionsråd. Dette blev besluttet på direktionens møde d. 28. maj 2021.
I mellemtiden har GEN2040-sekretariatet bl.a. arbejdet på et katalog med konkrete mål og handlinger, som
kommunerne og regionen i fase 3 skal plukke fra og implementere lokalt for til sidst at sammenstykke den
integrerede, strategiske energiplanlægning.
Således genoptages arbejdet med fase 3, og BRN og KKR har indledt dialogen med GEN2040 for at sikre
rettidig politisk involvering. 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
strategiske energiplanlægning.
Derfor godkendte BRN-bestyrelsen på deres møde d. 21. januar 2022 kommissoriet for Klimapolitisk
Dialogforum, der skal agere følgegruppe for fokusområderne i Den Fælles Nordjyske Klimaambition,
herunder GEN2040.
Klimapolitisk Dialogforum afholder første møde d. 21. juni 2022. Se punkt 8.
Jf. økonomistatus er der reserveret 860.000 kr. til fase 3 i 2022. Det forventes, at udmøntningen sker frem
mod medio 2023.
Det tilsigtes, at sekretariatsledelsen modtager projektbeskrivelse og budget for fase 3 til kommentering
forud for direktionsmødet d. 10. juni.

Referat

Sekretariatsledelsen tog orienteringen til efterretning.
Sekretariatsledelsen gjorde i forlængelse heraf opmærksom på, at projektbeskrivelsen bør henvises til
T11+kredsen (tekniske direktører) på deres møde d. 3. juni, såfremt et udkast til en revideret
projektbeskrivelse er klar hertil.
Det blev desuden pointeret, at det er vigtigt, at det i projektbeskrivelsen konkretiseres, hvilken proces der
skal facilitere involveringen af kommunalbestyrelserne, samt hvordan de enkelte kommuner kan tage
beslutninger om lokale bidrag til den samlede strategiske energiplanlægning.
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4.

El-infrastruktur – Screening af
kapacitet i transmissionsnettet

Indstilling

Sekretariatet indstiller at Sekretariatsledelsen
• Tager orientering om screening af kapaciteten i Nordjyllands transmissionsnet til efterretning
• Drøfter mulighederne for at styrke kommunerne og Regionens involvering ift. at løfte problemstillingen

Sagsfrem
stilling

Med BRN’s fokus på at udvikle el-infrastrukturen ønsker vi at fremme betingelserne for den grønne energiinfrastruktur i Nordjylland. Indsatsen har til hensigt at understøtte tiltrækning af virksomheder og
investeringer til Nordjylland, ambitionerne i CO2-fangst, -lagring og –anvendelse og Power-to-X-løsninger,
etablering af nye vedvarende energikilder, elektrificering af eksisterende fossilforbrugende virksomheder
samt den borgerdrevne elektrificering, herunder markant stigning i el-ladestandere og varmepumper.
I den forbindelse iværksatte BRN – med bistand fra en tværkommunal/regional følgegruppe og
skrivegruppe fra Aalborg Universitet – en analyse ultimo 2021, der skal agere vidensgrundlag for at løfte en
fælles, nordjysk interessevaretagelse mhp. udbygning af elnettet, så det ikke blot er tidssvarende men i
højere grad fremtidssikret og understøttende for den omfattende grønne omstilling.
Til anvendelse i analysen er der i løbet af december/januar indhentet relevant data fra Energinet og de
nordjyske kommuner, der danner ‘baseline’ for relevante fremskrivninger og fremtidsscenarier baseret på
forskellige parametre med indflydelse på fremtidens kapacitetsbehov, hvormed vi får en stærk indikator på
omfanget af udfordringen.
Analysen foreligger nu (bilag 4A), og konklusionen bekræfter, at elnettet i Nordjylland udfordres af
eksisterende/kendte planer frem mod 2025 og 2030. Således konkluderes bl.a. følgende:
•
•

•
•

Der er ikke problemer pt og den almene forbrugsudvikling er ikke problematisk.
Kapaciteten i transmissionsnettet står ikke mål med ambitionerne frem mod 2030. Det vil sige, at hvis
de ambitioner som er blevet indsamlet fra de 11 kommuner i området indfries, så overstiger de hvad
transmissionsnettet kan yde.
Så snart der tales om elintensive processer, såsom power-2-x, så opstår der problemer i
transmissionsnettet.
Hvis der lægges nye elbehov i områder som ikke er forbundet direkte til transmissionsnettet, så skabes
der behov for enten styrkelse af distributionsnettet eller for en udvidelse af transmissionsnettet.

Der udarbejdes en plan for fælles interessevaretagelse samt et faktaark, der belyser problemstillingen og
gør aktører og samarbejdspartnere i stand til at tale sagen med afsæt i fælles budskaber. Derudover
arbejdes der i skrivende stund på et indsalg til nationalt medie.
BRN’s tema for debat på Folkemødet tager desuden afsæt i problemstillingen.
Bilag
Referat

4A - Screening af kapacitet i Nordjyllands transmissionsnet 2022 (tilgås i First Agenda)
Sekretariatsledelsen tog orientering til efterretning.
I forlængelse heraf var sekretariatsledelsen positivt overfor fortsat at dagsordensætte emnet primært
gennem BRN-samarbejdet. Samtidig var der interesse i at modtage et faktaark, der kan understøtte et
fælles vidensgrundlag.
Sekretariatsledelsen understregede desuden, at emnet er af høj aktualitet og relevans lokalt, hvor der
pågår flere temadrøftelser m.m. om behovet for udbygning af elnettet samt dialog med
distributionsselskaberne.
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5.

Fælles afsnit til RUS og kommunernes
planstrategier

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
• orienterer hinanden om tidsplaner for udarbejdelse af planstrategier i kommunerne
• orienteres om planerne for udarbejdelse af ny Regional Udviklingsstrategi (RUS)
• drøfter et muligt fælles BRN-bidrag (fælles afsnit) til RUS og de kommende kommunale planstrategier,
herunder de indholdsmæssige rammer, tidsplan samt videre proces

Sagsfrem
stilling

BRN har til tidligere versioner af den Regionale Udviklingsstrategi 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.
I forbindelse med sidste planrevision blev der i BRN-regi udarbejdet et fællesafsnit med overskriften
”Sammen står vi stærkere” til den Regionale Udviklingsstrategi 2020-2023 og kommunernes planstrategier.
Det fælles afsnit er vedlagt i bilag 5A.
Plancirkel Nord samt enkelte kommuner har kontaktet BRN-sekretariatet for at høre, om der til denne
revision igen udarbejdes et fælles BRN-afsnit til de kommende planstrategier. Såfremt der skal udarbejdes
et fællesafsnit vil det være en forudsætning, at skrivearbejdet kan igangsættes snarest, da en række af
kommunerne igangsætter arbejdet med deres planstrategier tidligt i perioden.
Ligeledes har Regionsrådet på sit møde den 28. marts 2022 godkendt, at arbejdet med en ny Regional
Udviklingsstrategi for 2024-2027 påbegyndes med udgangspunkt i den vedlagte tids- og procesplan (bilag
5B). 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.
Der er umiddelbart opbakning til ideen om et fælles BRN-afsnit ved formand for direktionen. Af hensyn til
de praktiske og tidsmæssige perspektiver, vil sekretariatet dog gerne høre sekretariatsledelsens
betragtninger på mulighederne og den mest hensigtsmæssige proces. Der er behov for en afklaring af:
• Tidsmæssige muligheder og begrænsninger ift. tidsplaner i kommunerne og regionen?
• Proces for udarbejdelse af fællesafsnit?
⁻ evt. mindre arbejdsgruppe med udpegede repræsentanter fra kommuner, regionen samt
BRN-sekretariatet?
⁻ Evt. forankring af opgaven i Plancirkel Nord i dialog med Regional Udvikling og BRNsekretariatet?
• Indholdsmæssig prioriteringer og rammer
- Hvad kan med fordel fremhæves i afsnittet?

Bilag

Referat

5A - Fælles afsnit sammen står vi stærkere
5B – Tids- og procesplan for RUS
Der var opbakning til forslaget om at udarbejde et fælles afsnit til kommunernes planstrategier og RUS,
som vurderes at være et vigtigt bidrag til at sikre fælles nordjyske perspektiver til strategierne.
Der blev foreslået at starte arbejdet i efteråret 2022, så der bliver tid til 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.
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Det ønskes endvidere afsøgt, om der er mulighed for at forankre udarbejdelsesopgaven i Plancirkel Nord,
gerne i dialog med Regional Udvikling, BRN-sekretariatet og evt. repræsentanter fra Sekretariatsledelsen.
Sekretariatet arbejder videre med dette. Det blev hertil aftalt, at Sekretariatsledelsen melder ind
til sekretariatet omkring tidsplaner for udarbejdelse af planstrategier i egen kommune.

6.

FremKom 4 – analyse af fremtidens
kompetencebehov i Nordjylland

Indstilling

Sekretariatet indstiller at Sekretariatsledelsen
• drøfter betydningen af hovedpointerne og resultaterne fra FremKom 4 rapporterne for BRN’s arbejde
• noterer, at der opfordres til at deltage i de kommende FremKom 4 oplandskonferencer, så resultaterne
fra FremKom 4 formidles og kan forankres bredt

Sagsfrem
stilling

BRN medfinansierer og indgår i arbejdet omkring FremKom4 og udarbejdelse af en Fremkom4 analyse, der
skal give et bud på fremtidens arbejdskraft- og kompetencebehov i Nordjylland frem mod 2026.
Den første fase af arbejdet omkring indhentning af data og analyse er nu afsluttet, og den indhentede viden
er blevet omsat til rapporter. FremKom 4- analysen består af en hovedrapport med fokus på tværgående
resultater fra Nordjylland samlet set, en FremKom4 minirapport, som opsummerer de væsentligste
resultater fra hovedrapporten, 4 oplandsrapporter med lokale data og 16 sektorraporter.
I tråd med signalerne fra BRN, har der i Fremkom 4-analysen været indarbejdet et tværgående fokus på at
indhente og analysere data og viden om tendenser, som er drivkræfter for væksten i Nordjylland og for
udviklingen i kompetencebehovet på de nordjyske arbejdspladser: 1) Den grønne omstilling, 2)
Digitalisering og automatisering (STEM) og 3) Medarbejderdagsordenen.
Resultaterne fra hovedrapporten peger blandt andet på, at Nordjylland frem mod 2026 vil opleve ubalancer
på arbejdsmarkedet og stå med et underskud af forskellige typer arbejdskraft 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 efterspørgslen og den
forventede arbejdskraft- og kompetencebalance inden for de forskellige grupper og sektorer.
Præsentation af analyseresultaterne sker via hjemmesiden fremkom.dk og en række konferencer:
• 4. maj: Regional hovedkonference (afholdt)
• 16. maj: Aalborg oplandskonference, v. Techcollege (Program og tilmelding her)
• 18. maj: Thy-Mors oplandskonference, v. EUC Nordvest (Program og tilmelding her)
• 19. maj: Himmerland oplandskonference, v. HEG (program og tilmelding her)
• 25. maj Vendsyssel oplandskonference, v. EUC Nord (program og tilmelding her)
Resultaterne af analysen samt den efterfølgende debat om, hvilke opfølgende indsatser der bør
iværksættes ventes at blive et væsentligt indspark til arbejdet i BRN, herunder det fælles strategiske
arbejde for Det Kompetente Nordjylland.
FremKom 4 skal derudover fungere som et solidt videns- og datagrundlag med afsæt i og fokus på
Nordjylland, som BRN kan anvende i vores interessevaretagende arbejde og inden for de enkelte
indsatsområder. Det eksempelvis inden for Klima og Grøn omstilling, der er et område, hvor kompetenceog arbejdskraftbehovet endnu ikke har været belyst tilstrækkeligt. Det kan nævnes, at der som en del af
fyrtårnsprojektet, CO2Vision, i samarbejde med AAU også udarbejdes en analyse, der sætter særligt fokus
på kompetencebehovet i Nordjylland ift. ambitionerne inden for CO2 fangst, lagring og anvendelse.
FremKom er strategiske analyser, som udarbejdes i et bredt samarbejde med aktører i Nordjylland fra
uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervsområdet. Selve analysen udarbejdes af eksterne konsulenter

Bilag og
links til
download
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Sektorrapporter:
Landbrug, fiskeri og
råstoffer
IT, telekommunikation og
Bilag 6B - FremKom 4 – Minirapport
medier
De tværgående resultater i kort version
Industri
Hotel, restauration og kultur
Oplandsrapporter for: Himmerland, Vendsyssel Handel
og Han-Herred, Thy-Mors og Aalborg
Finans, forsikring og
ejendomshandel
Bilag 6A - FremKom4 – Hovedrapport
De tværgående resultater for Nordjylland

Byggeri og forsyning
Videnservice
Undervisning
Transport
Sociale institutioner
Sundhed
Operationel service
Offentlig administration

6.
Referat

FremKom 4 – analyse af fremtidens
kompetencebehov i Nordjylland

Sekretariatet gav en kort introduktion til status på arbejdet med FremKom og opfordrede Sekretariatsledelsen til at deltage på de lokale oplandskonferencer, hvor muligt. Link til tilmelding findes på foregående
side. Der kan arrangeres oplæg for Sekretariatsledelsen omkring resultaterne på de forskellige områder alt
efter temaerne på kommende møder.
Der blev spurgt ind til delresultat omkring forventet mangel på gymnasialt uddannede. Morten Lemvigh
følger op på dette med FremKom sekretariatet, og svaret formidles ud til Sekretariatsledelsen.
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7.

Interessevaretagelse

Indstilling

Sekretariatet indstiller at Sekretariatsledelsen
• Tager orienteringer om interessevaretagelsesindsatser til efterretning.
• Drøfter muligt programstruktur og -indhold til bestyrelsens dialogmøde med nordjyske MF’ere

Sagsfrem
stilling

Infrastruktur og mobilitet
Der forventes politisk behandling af anlægslov for 3. Limfjordsforbindelse i efteråret. Derudover skal der i
løbet af 2022 laves en revidering af Mobilitetsstrategien fra 2020, heriblandt med fokus på elektrificering af
jernbanenettet, i regi af Kontaktudvalget i Regionen. Umiddelbart i forlængelse heraf påtænkes det at
indlede en dialog med den nytiltrådte transportminister og ministeriet.
Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO)
BRN har sammen med flere nordjyske aktører givet input til Erhvervsstyrelsen, der i marts igangsatte
udarbejdelsen af en territorialplan for anvendelsen af midlerne (662 mio. kr.), og aktuelt lægges der 0p til,
at Nordjylland sammen med Sydjylland bliver udpeget som støtteberettigede landsdele. BRN,
Erhvervshuset og en række af de øvrige aktører i CO2Vision-konsortiet bidrager med input til forventede
støtteberettigede aktiviteter. Midlerne skal anvendes frem til 2027.
BRN på Folkemødet
Bestyrelsen besluttede i juni 2020, at det nordjyske partnerskab omkring deltagelse på Folkemødet
videreføres, og afsatte i den forbindelse 200.000 kr. til BRN’s deltagelse. Deltagelsen blev imidlertid
aflyst/udsat pga. corona i både 2020 og 2021. Af BRN’s handlingsplan for 2022 lægges der op til, at BRN
deltager i dette års Folkemøde mhp. interessevaretagelse. Midlerne er overflyttet til 2022.
Ligesom det har været planlagt til de forrige år, har BRN sammen med en række nordjyske aktører (AAU,
UCN, Access2Innovation, Aalborg Kommune, Green Hub Denmark, Region Nordjylland samt Akademiker
Pension) lejet skibet LOA, som bliver en fælles platform for vores individuelle arrangementer på Bornholm.
Her faciliterer BRN ét debatarrangement, som BRN’s sekretariat øjeblikket ved at udarbejde en drejebog
for; hvordan vi sikrer proaktiv udvikling af elnettet, som vital infrastruktur i den grønne omstilling
På trods af praktiske udfordringer, forventes det, at BRN er til stede på Folkemødet torsdag d. 16/6- lørdag
d. 18/6 repræsenteret ved sekretariatet til at facilitere BRN’s arrangementer, netværksudvikle og søge
inspiration.
Øvrig interessevaretagelse (kun tilgængelig i First Agenda)
Årligt dialogmøde med nordjyske MF’ere
Som vanligt planlægges der med afholdelse af et dialogmøde mellem BRN-bestyrelsen og de nordjyske
Folketingsmedlemmer som led i bestyrelsesmødet d. 19. september.
Det overvejes i den forbindelse, om programmet kan struktureres og sammensættes anderledes end
tidligere – særligt med henblik på at øge deltagelse og opbud fra MF’erne. Sekretariatsledelsen kan på
mødet give input hertil.
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7.
Referat

Interessevaretagelse

Sekretariatsledelsen tog orienteringer om igangværende interessevaretagelsesindsatser til efterretning.
Vedr. øvrig interessevaretagelse (referat kun tilgængelig i First Agenda)
Under punkt om dialogmøde med MF’ere var sekretariatsledelsen positive overfor at sekretariatet
udforskede nye modeller for fremtidig dialog. Derudover blev det foreslået, at MF’erne kunne inviteres til et
endnu ikke fastlagt arrangement i regi af erhvervscheferne m.fl.
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8.

Status på DK2020

Indstilling

Sekretariatet indstiller at Sekretariatsledelsen
• tager status på DK2020 til efterretning

Sagsfrem
stilling

I den godkendte nordjyske samarbejdsaftale er det aftalt, at det nordjyske samarbejde omkring DK2020klimahandlingsplaner organiseres i et fælles projektsekretariat i tilknytning til BRN-sekretariatet. For at
sikre den overordnede administrative og politiske forankring i kommunerne og regionen understøttes
projektsekretariatet af en administrativ-og en politisk styregruppe via henholdsvis BRN-direktionen og
BRN´s bestyrelse. Følgende er en statusafrapportering fra Nordjyllands DK2020-skretariat.
Status for runde 1
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 runde 2
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:

Referat
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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

Sekretariatsledelsen tog status på DK2020 til efterretning.

9.

Økonomi

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Sekretariatsledelsen
• tager økonomistatus til efterretning, herunder overblik over aktuelle og kommende
disponeringer/reservationer
• tager orientering om beslutninger og signaler fra bestyrelsens møde i april til efterretning
• tager orientering om MARLOGs konkurs og betydning af dette for tidl. BRN- bevilling til efterretning

Sagsfremstilling

Status på BRN’s økonomi er et fast dagsordenspunkt. Det samlede økonomioverblik fremgår af bilag 9A.
Status og økonomioverblik for 2022 viser, at:
• der for de fælles projektmidler er 3.583.727 kr., som ikke er disponeret i 2022
• fratrækkes mulige reservationer for de fælles projektmidler er der 3.458.272 kr. i råderum i 2022
Der er i BRN-Direktionen tidligere anbefalet, at disponible midler i 2022 bl.a. prioriteres med øje for
yderligere samarbejde med grønne indsatser, evt. samarbejder med klynger, øvrige fælles initiativer,
herunder f.eks. 5G, kval. arbejdskraft, anden interessevaretagelse m.v.
Status og økonomioverblik for 2023 viser, at:
• der for de fælles projektmidler er 9.892.867 kr., som ikke er disponeret i 2023
• der for de fælles projektmidler aktuelt kun er givet én bevilling og lavet én reservation for 2023
• fratrækkes mulige reservationer for de fælles projektmidler er der 9.267.867 kr. i råderum i 2023
Siden sidst - beslutninger og signaler fra Bestyrelsens møde d. 1. april
Bevilling til afviklingsomkostninger til NBE
Bestyrelsen bevilgede 375.000 kr. til finansiering af afviklingsomkostninger i NBE i 2022.
Opbakning til forslag om større økonomiske beføjelser for BRN-sekretariatschef
Bestyrelsen godkendte, at de økonomiske beføjelser for BRN-sekretariatslederen kan udvides under
forudsætning af, at der udarbejdes skriftligt materiale, der beskriver kriterierne for anvendelse af
beføjelsen. Kriterierne skal godkendes af formanden for bestyrelsen og direktionen før beføjelsen træder i
kraft. Kriterierne skal sikre, at beføjelsen kun anvendes i tilfælde, hvor der er behov for øget fleksibilitet, og
at køb/bevilling er i overensstemmelse med Bestyrelsens fælles ønsker til en given indsats. Forslag til
kriterierne ventes at indgå på dagsordenen til kommende Direktionsmøde.
Oplæg til anvendelse af Fælles Vækst restmidler (turismemarkedsføring)
Bestyrelsen besluttede på seneste møde, at destinationsselskaberne og Rebild Porten i fællesskab
udarbejder et forslag til BRN-bestyrelsen om at anvende de (allerede udbetalte og) uforbrugte
markedsføringsmidler (ca. 1,7 mio. kr.) fra Fælles Vækst-projektet til en fælles nordjysk
markedsføringsindsats. Se evt. referatet her pkt. 8. Bestyrelsen gav samtidig udtryk for, at man ønsker, at
pengene kan komme hurtigt ud at arbejde og gerne til sommersæsonen. På den baggrund udarbejdede
Destination Nordvestkysten på vegne af de fire nordjyske destinationsselskaber og Rebild Porten et oplæg
med forslag til en ramme for hvordan midlerne kan anvendes. Oplægget (vedlagt i bilag 9B) blev rundsendt
til skriftlig kommentering og efterfølgende godkendelse i Bestyrelsen. Destinationsselskaberne vil nu
arbejde videre med igangsættelse og udfoldelse af de konkrete aktiviteter.
Siden sidst – øvrige bemærkninger
Reservationer til MARLOG frafalder i budgettet
Den 1. april blev den nationale klyngeorganisation for de maritime erhverv og logistik i Danmark, MARLOG,
erklæret konkurs. Der er således ikke længere grundlag for at kunne effektuere tidl. BRN- bevillingen til
MARLOG på 250.000. kr. i 2021- og 500.000 kr. i 2022. Disse reservationer frafalder derfor i budgettet.

BILAG
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9A – BRN økonomistatus maj 2022
9B - Forslag Fælles Vækst restmidler_Svar til BRN - april 2022

9.
Referat
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Økonomi

Sekretariatsledelsen tog økonomistatus og orientering om bestyrelsens beslutninger fra april mødet til
efterretning. Det bemærkes til status, at der er behov for opmærksomhed på, at de frie midler for de
kommende år hurtigst muligt defineres og aktiveres - i tråd med Bestyrelsens signaler til kommende
strategi- og handlingsplan samt øget fokus på interessevaretagelse.

10.

Øvrige opfølgnings- og
orienteringspunkter

Indstilling

Sekretariatet indstiller at Sekretariatsledelsen
• tager orienteringerne til efterretning og tilkendegiver eventuelle signaler i forhold til
opfølgningspunkterne
• bedes på mødet drøfte og give melding på, hvordan en besøgsrunde ved kommunalbestyrelsen ift.
oplæg om CO2Vision bedst struktureres og times

Sagsfrem
stilling

Nedenfor gives en orientering om en række emner, som det vurderes, at Sekretariatsledelsen skal være
opmærksomme på:
Årsrapport 2021
Årsrapporten er vedlagt som bilag 10A, hvori der foruden et forord og et økonomioverblik afgives status for
året der gik. Status’en gives på hvert af BRN’s fem indsatsområder og fremhæveret 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 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.
CO2Vision – lokal dialog og forankring
Bestyrelsen bemærkede på seneste møderække, at der bør arbejdes på at skabe mere synlighed omkring
fyrtårnsindsatsen og hvordan de midler, der er bevilget fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, kommer
til gavn lokalt og i Nordjylland som helhed. Synligheden skal opnås via en stærkere kommunikations- og
formidlingsindsats. Som led i kommunikation og formidling om det nordjyske erhvervsfyrtårn CO2Vision
arbejdes der på at mobilisere en besøgsrunde, hvor den enkelte kommunalbestyrelse kan få oplæg og
indføring fra det lokale site (ni sites i alt) eller fra centrale projektledere/konsortiemedlemmer.
Dette har til hensigt at skabe lokalt kendskab og ejerskab til de konkrete og lokale sites og på sigt gøre
politikerne i stand til at understøtte arbejdet lokalt og CO2Vision overordnet.
Sekretariatsledelsen bedes på mødet give melding på, om en sådan besøgsrunde ønskes, samt drøfte,
hvordan denne struktureres og times bedst.
Information og dialog med klyngerne
Direktionen aftalte på mødet i marts, at BRN’s videre dialog med klyngerne om hvordan nordjyske
virksomheder i højere grad kan få gavn af klyngernes arbejde skulle tages ifm. ”Pitch-dage” i regi af
erhvervshuset og at Direktionen skulle inviteres hertil.
Pitchdagene afvikles som to webinarer hhv. d. 10. (program her) og 17. maj (program og tilmeldinger her),
hvor klyngerne DigitalLead, We Build Denmark, Danish Life Science, MADE og Food & Bio Cluster vil
fortælle om deres arbejde, konkrete aktiviteter og samarbejdsmuligheder – både regionalt, nationalt og
internationalt – og deres bud på fremtidige perspektiver i forhold til nordjysk erhvervsudvikling. Webinarer
optages og sekretariatet vil efterfølgende udsende link til optagelserne, så videoerne kan deles i egen
organisation.
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10.
Sagsfrem
stilling

Øvrige opfølgnings- og
orienteringspunkter

Studietur for Direktionen til København d. 9.-10. juni
BRN og KKR sekretariaterne er i gang med planlægning af den årlige studietur til København for KDK/BRNdirektionen, som i år afvikles d. 9.-10. juni.
Programmet er stadig under udvikling, men med afsæt i ønskerne fra Direktionen ventes der bl.a. at være
fokus på:
• Fokus på det nære sundhedsvæsen. Evt. møde med Svend Særkjær, departementschef i
sundhedsministeriet
• De økonomiske udsigter ift. dansk økonomi og kobling til aktuelle temaer såsom krigen i Ukraine. Evt.
møde med Peter Mørch, departementschef i finansministeriet.
• Fokus på grønne dagsordner. Evt. møde med Lars Frelle Petersen, departementschef i Klima-, Energiog Forsyningsministeriet
• Dialog med Greater Copenhagen – f.eks. Fokus op infrastruktur, arbejdskraft og grøn omstilling

Opfølgning og signaler fra BRN og KKR studietur til Bruxelles d. 20.-22. marts
Den 20.-22. marts 2022 blev der afviklet en fælles KKR- og BRN studietur for de nordjyske borgmestre,
regionsrådsformand, kommunaldirektører og regionsdirektør. Det overordnede tema for studieturen var
retfærdig, grøn omstilling i Nordjylland. Der er udarbejdet en opsamling med program, væsentlige dialogog opfølgningspunkter fra drøftelserne på studieturen (vedlagt i bilag 10B).
Bestyrelsen fulgte op på turen på seneste møde i april og havde følgende ønsker til videre handling:
•
•
•
•

Bilag

Referat

Vi skal samle kræfterne om at hjemtage EU-midler til større og fælles strategiske udviklingsprojekter i
Nordjylland. Fuld fokus på midler til grøn omstilling f.eks. fyrtårnprojektet.
Vi skal styrke koordinering ift. hjemtag af EU-midler med afsæt i eksisterende strategier – ønske om
administrativ møde med EU-kontoret, Aalborg Universitet, Erhvervshuset, BRN og KKR
Vi skal styrke kommunernes ”modtagerapparat” i samspil med EU-kontoret, så henvendelser fra EUkontoret om fundingmuligheder kan behandles hurtigere. Fagdirektørerne drøfter dette.
Beslutning om, at BRN via formandskabet fremsender en interessetilkendegivelse til EU-kommissionen
mhp. efterfølgende tilslutning til Climate Charter for Horizon Europes mission om klimatilpasning for
dermed at skabe et godt fremtidigt grundlag for at få andel i de afsatte EU-missionsmidler

10A – BRN Årsrapport 2021
10B – Opsamling og program fra BRN og KKR studietur til Bruxelles
Årsrapport 2021
Der var ønske om, at der udarbejdes en sagsfremstilling i lighed med tidligere år, som kan udsendes
sammen med årsrapporten.
CO2Vision – lokal dialog og forankring
Der var opbakning til og interesse for at der arbejdes videre med et koncept for/tilbud om en besøgsrunde
til kommunalbestyrelserne, hvor de kan få et oplæg og indføring i det nordjyske erhvervsfyrtårn og de
lokale site (ni sites i alt) eller fra centrale projektledere/konsortiemedlemmer.
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Opfølgning og signaler fra BRN og KKR studietur til Bruxelles
Sekretariatsledelsen drøftede forskellige fremtidsperspektiver for arbejdet i Norddanmarks EU-kontor
(NDEU) i forlængelse af opsamlingen fra studieturen til Bruxelles. Der var overordnet opbakning til, at der
fremadrettet fokuseres på større strategiske indsatser og at der udarbejdes en resultatkontrakt, der kan
fungere som en fælles nordjysk ramme for samarbejdet med NDEU. Flere i Sekretariatsledelsen
påpegede desuden, at det i det aktuelle samarbejdsset-up generelt er en udfordring for flere af de
mindre kommuner at sikre ressourcer lokalt til at gribe og arbejde med henvendelserne om kommende
projektmuligheder fra NDEU.

11.

Eventuelt

Christian Volmer fortalte, at dette møde bliver hans sidste da han har fået nyt job i Skive
Kommune som bosætningskonsulent. Der vil blive udpeget en ny repræsentant fra Thisted
Kommune.
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