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[Arbejdsversion] 

Drøftelsesoplæg til prioritering af nuværende BRN indsatser 

Baggrund og Bestyrelsens ønsker til fokus i 2023 

Det er aftalt, at sekretariatet arbejder på de første sigtelinjer til en handlingsplan for 2023, der supplerer den 
nye strategi og afspejler bestyrelsens ønsker og prioriteter for året. Sekretariatet skal i den forbindelse 
komme med et oplæg til drøftelse af hvilke nuværende indsatser, der bør prioriteres og dermed fortsætte i 
2023, så det sikres at ressourcerne i 2023 anvendes fokuseret til prioriterede områder.  

Bestyrelsen har med strategiseminar i maj og via den afviklede besøgsrunde med bestyrelsesmedlemmerne 

i maj-august sendt et klart signal om, at BRN både i ord og handling skal interessevaretage for Nordjylland 

og at dette fokus skal fremgå tydeligt af den nye strategi og handlingsplan.  

Konkret ønsker Bestyrelsen, at BRN fremadrettet skal være Nordjyllands fælles, toneangivende stemme, 

som i højere grad er anerkendt for vores interessevaretagende arbejde inden for færre (2-3) prioriterede 

temaer – frem for et bredt katalog af indsatser og indsatsområder. To temaer er særligt gået igen på 

besøgsrunden med bestyrelsesmedlemmerne; 1) energi og grøn omstilling samt 2) infrastruktur. 

I 2023 skal BRN interessevaretage med fokus på tre temaer: [foreløbige arbejdsoverskrifter] 
 

• Energi og grøn omstilling 

• Infrastruktur  

• Rammevilkår for vækst og udvikling [ift. fleksibilitet og øvrig ad hoc temaer, f.eks. forsvar] 
  
Formålet med at skærpe fokus på de tre temaer er, udover en mere effektiv ressourceanvendelse, også at 
styrke formidling om BRN’s arbejde og værdi til både bagland i by-og regionsråd samt til 
samarbejdspartnere regionalt og nationalt.   
  

Anbefalinger til prioritering af nuværende indsatser fra handlingsplan 2022 

Med afsæt i Bestyrelsens signal om mere fokus på interessevaretagelse og de tre temaer for 2023, har 
sekretariatet på de følgende sider lavet et bud på en sortering og prioritering af de nuværende indsatser fra 
handlingsplan 2022 i følgende kategorier: 

• GRØN: Indsatserne anbefales at fortsætte i 2023. Indsatserne passer lige ind i det skærpede fokus  

• GUL:  Der skal tages stilling til om indsatserne skal fortsætte 

• RØD: Indsatsen anbefales ikke at fortsætte i 2023 i regi af BRN. Indsatsen kan overleveres til 
anden organisation, eller afvikles ved udgangen af 2022/ved udløb af aftalt projektperiode 

 
BRN og BRN-sekretariatet har i de senere år været med til at opstarte, udvikle og i arbejdsgrupper 
kontinuerligt bidrage til drift af en lang række projekter og indsatser. Der lægges op til, at BRN trækker sig 
fra driftsaktiviteter på de indsatser, som frasorteres, og at ressourcerne i BRN fremadrettet primært skal 
gå til interessevaretagelses-aktiviteter. 
 
Nærværende forholder sig kun til sortering og prioritering af de nuværende indsatser i handlingsplan 
2022.  Der skal tages særskilt stilling til, hvilke nye indsatser der kan være relevante under de tre temaer.  
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GRØNNE INDSATSER  -  Nuværende indsatser der anbefales at fortsætte i 2023  

Indsats navn (Vilkårlig rækkefølge) Taler særligt ind i 
følgende temaer 

Bemærkning 

Green Hub Denmark Energi og grøn omstilling Indsats og bevilling (1.300.000 kr.) udløber 2022. Behov for stillingtagen til 2023 

CO2Vision (erhvervsfyrtårn)  
inkl. Fonden for retfærdig omstilling 

Energi og grøn omstilling, 
Infrastruktur, rammevilkår 

Midler sikret frem til medio 2023. Bestyrelsen ønsker indsatsen fortsat.  

Grøn infrastruktur – fremtidens elnet Energi og grøn omstilling, 
Infrastruktur 

Ingen bevilling. Bestyrelsen ønsker indsatsen fortsat. 

Rammevilkår for erhvervsudvikling 
generelt  

Rammevilkår  Mulighed for at arbejde med ad hoc temaer med relevans for erhvervsudvikling (fx 
erhvervsfremme-strategi, arbejdskraft, forsvar mv.) Ingen bevilling pt. 

Nordjyske prioriteter ift. infrastruktur  
(3. limfjordforbindelse, A26/rute 34) 

Infrastruktur Ingen bevilling pt. Bestyrelsen ønsker at fokus på infrastruktur fortsættes. 

International House 2022-2023 Rammevilkår Indsats og bevilling (200.000 kr.)  udløber ultimo 2023. 

NordDanmarks EU-kontor (NDEU) og 
nordjyske interesser i EU 

Rammevilkår  Ingen udløb. Bestyrelsen ønsker fokus på hjemtag af EU-midler til større fælles strategiske 
udviklingsprojekter i Nordjylland samt interessevaretagelse. 

Erhvervspolitisk topmøde Rammevilkår Afholdes og afsluttes 2023. Dato ikke afklaret. Vil ikke fremgå som særskilt indsats i ny 
handlingsplan da det anses for et redskab i interessevaretagelses øjemed. 

Digital infrastruktur  Infrastruktur Indsats og bevilling (75.000 kr.) løber til 2022 mhp. fortsættelse. Den tidl. bestyrelse har 
bestilt et oplæg vedr. fælles indsats for styrket digital infrastruktur (f.eks. 5G, 
interessevaretagelse og repræsentation i nationale fora) til aflevering ultimo 2022.  

 

GULE INDSATSER – Nuværende indsatser der skal tages stilling til  

Indsats navn (Vilkårlig rækkefølge) Bemærkning 

Grøn Energi 2040 – fælles strategisk 
energiplan 

Relevant indsats vedr. tema om Energi. Der er reserveret midler til fase 3 (oprindeligt til afslutning i 2023). Direktionen 
har dog bestilt anbefaling fra T11+ vedr. aktuel relevans af fase 3 og koordinering med DK2020.  Der skal tages stilling til 
indsatsen når anbefaling foreligger. 

Den Fælles Klimaambition og  
Klimapolitisk Dialogforum 

På besøgsrunde ved Bestyrelsen blev der stillet spørgsmålstegn ved om indsatser vedr. klima fortsat bør varetages i regi 
af BRN eller om disse bør ligge i KKR (af hensyn til klar arbejdsdeling). Indsatsen indeholder både indsatser vedr. klima, 
energi og grøn vækst. Der skal tages stilling til om indsatser vedr. klima skal ”bo” i BRN. 

DK2020 klimahandlingsplaner Indsatsen udløber medio 2023. Der skal tages stilling til hvad der skal ske herefter. Hovedfokus er klima.  På 
besøgsrunde ved Bestyrelsen blev der stillet spørgsmålstegn ved om indsatser vedr. klima fortsat bør varetages i regi af 
BRN eller om disse bør ligge i KKR (af hensyn til klar arbejdsdeling). Der skal tages stilling til om indsatser vedr. klima 
skal ”bo” i BRN. 

Klyngesamarbejde Life Science Indsats og bevilling (1.000.000 kr.) afsluttes 2022. Der har ikke været efterspørgsel på klyngesamarbejder. Indsatsen er 
dog bl.a. et vigtigt fokusområde i Regionen. Der skal tages stilling til evt. ny indsats i 2023, herunder form på denne.   
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Vækst via Viden – højtuddannet 
arbejdskraft 

Indsats og bevilling (500.000 kr. til Nordjysk Vækstpilot og 150.000 kr. til fælles aktiviteter) afsluttes medio 2023. 
Indsatsen er og har været et ”flagskib” i BRN. Indsatsen taler dog primært ind i tema om rammevilkår for 
erhvervsudvikling ift. arbejdskraft. Der skal tages stilling til om indsatsen ønskes fortsat efter medio 2023. 

Folkemødet 2023 Der skal tages stilling til om BRN ønsker at være tilstede på Folkemødet i 2023, som en del af det interessevaretagende 
arbejde.  

 

RØDE INDSATSER – Nuværende indsatser der ikke anbefales at fortsætte (i regi af BRN) 

Det anbefales, at indsatsen ikke fortsættes i regi af BRN og dermed ikke fremgår af handlingsplan 2023. BRN trækker sig fra driftsaktiviteter og 

arbejdsgrupper på indsatserne. Dog kan dialog (administrativ/politisk), repræsentation og netværksaktiviteter fastholdes, hvor relevant for BRN’s 

interessevaretagelse. Ansvaret for indsatsen kan overleveres til anden organisation, eller afvikles ved udgangen af 2022 eller aftalt projektperiode.  

Indsats navn (Vilkårlig rækkefølge) Bemærkning 
Naturen på tværs Bestyrelsen har besluttet, at indsatsen fortsættes som erfa-netværk med kobling til miljøcheferne. BRN kan bidrage til 

interessevaretagelse, hvis behov. 

Klyngesamarbejde MARLOG Samarbejdsaftale Ikke effektueret. Afsluttet Q1 2022. Der har ikke været efterspørgsel på klyngesamarbejde i 2023. 

Udrulning af el-ladestandere Konkluderet på bestyrelsesmøde i april 2022, at der ikke pt. er basis for fælles indsats. 

Basisforskningsmidler Udgår som særskilt indsats, men kan tages op under ”rammevilkår generelt”, hvis behov. 

Det Kompetente Nordjylland Primært fokus rammevilkår ift. arbejdskraft. Der har i Bestyrelsen ikke været efterspørgsel på fortsat indsats. Dog har 
nogle udtrykt ønske om fortsættelse af den politiske dialog ml. formandskaberne for AMK, RN, BRN og KKR.  

Behov for STEM-kompetencer Primært fokus rammevilkår ift. arbejdskraft. Der har i Bestyrelsen ikke været efterspørgsel på fortsat indsats. 

Delebilsordning vedr. studiejob Indsatsen (pilotprojekt) afsluttes medio 2023.  

Nordjyllands grønne kompetencer Fokusområdet indgår som en del af Co2Vision og har derfor ikke brug for særskilt indsats i handlingsplan. 
 

 


