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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• Dagsordenen godkendes 

 

Referat 

Dagsorden blev godkendt. 

 

 



 

2. Oplæg om Green Hub Denmark – status på samarbejdet  

 

Sagsfremstilling  

Der skal på denne møderække gøres status på BRN’s samarbejdsaftale for 2022 med Green Hub Denmark 

og tages stilling til fornyelse af samarbejdet i 2023 og frem.  

Green Hub Denmark er et offentligt-privat partnerskab, som arbejder med grøn innovation, bæredygtige 

forretningsmodeller og test og demonstration for at tackle klimaudfordringerne samt skabe vækst og 

beskæftigelse. BRN godkendte i efteråret 2021 et oplæg til samarbejde i 2022, som er vedlagt i bilag, og 

bevilgede en medfinansiering fra BRN til indsatsen på 1.300.000 kr.  

Hovedformålet for samarbejdet med Green Hub Denmark i 2022 kan opsummeres således:   

”…at styrke arbejdet med at samle, koordinere og skabe forretning via grønne test- og demonstrations- og 

udviklingsaktiviteter i Nordjylland. Samtidig skal initiativet styrkes ved at partnerskabet i fællesskab byder 

ind på opgaveløsningen af større samfundsmæssige udfordringer, som eksempelvis CCUS fyrtårnsprojektet. 

Green Hub Denmark vil i 2022 også bidrage til BRN’s interessevaretagelse overfor beslutningstagere  

på nationalt niveau, så Nordjylland ikke afkobles de udviklingsmuligheder, der forefindes i resten af Danmark, 

især grundet manglende udbygning af energiinfrastruktur” 

Green Hub Denmark er i fuld gang med at udarbejde en skriftlig status for 2022 og et oplæg til fornyet 

samarbejde for 2023 og frem. Materialerne vil være klar og udsendes med dagsordenen til direktionsmødet 

d. 26/08. 

Projektchef i Green Hub Denmark, Michael Stie Laugesen, vil deltage online med et oplæg til punktet. 

Oplægget vil komme ind på:    

- Kort introduktion til Green Hub Denmark 

- Status på samarbejdet, herunder hjemtag af midler til nordjyske virksomheder 
- Must win battles i 2022 og 2023 og Green Hub Denmarks rolle i at opnå disse 
- Arbejdet fremadrettet  

 

Bilag og links 

• 2A – BRN og Green Hub Denmark samarbejdsaftale for 2022 (til evt. genopfriskning) 

• Link til Green Hub Denmarks hjemmeside 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• Oplæg om Green Hub Denmark tages til efterretning 

• Sekretariatsledelsen drøfter og kommer med betragtninger på, hvad der vil være vigtigt for BRN’s 

samarbejde med Green Hub Denmark i resten af 2022 samt 2023 og frem  

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/08/2A-BILAG-Green-Hub-Denmark-2022.pdf
https://greenhubdenmark.dk/


 

Referat 

Projektchef i Green Hub Denmark, Michael Stie Laugesen, indledte punktet med en præsentation, hvor 

han gav en introduktion til Green Hub Denmark og en status på arbejdet i 2022, hvor blandt andet opstart 

af det fælles erhvervsfyrtårn CO2Vision og de lokale testsites har fyldt meget.  

Når der kigges fremad, skal der være fokus på forsat styrkelse af positioneringen af Nordjylland som en 

grøn region. Green Hub Denmarks aktiviteter skal yderligere regionaliseres og der skal sikres midler til 

Nordjylland fra større puljer såsom Fonden for retfærdig omstilling m.fl. og deltagelse fra flere kommuner 

og lokale projekter i CO2Vision.  

Michael opfordrede derfor Sekretariatsledelsen til at kontakte ham med indspark og cases fra egen 

kommune, der muligvis kan indgå som en del af næste ansøgningsrul på CO2Vision.  Der efterspørges 

særligt projektideer og cases fra Morsø, Jammerbugt og Rebild kommuner. 

Michaels oplæg udsendes med referatet. Sekretariatsledelsen tog oplægget til efterretning og bakkede 

op om indsatsen, og at Green Hub Denmark arbejder videre med et oplæg til samarbejde til 

Direktionsmødet d. 26. august.  

 

 

 



 

3. Oplæg om status på DK2020 klimahandlingsplaner  
 

Sagsfremstilling 

I den godkendte nordjyske samarbejdsaftale fra 2020, er det aftalt, at det nordjyske samarbejde omkring 

udarbejdelse af DK2020-klimahandlingsplaner i kommunerne 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.  

Det er aftalt, at DK2020-sekretariatet udarbejder en skriftlig status på fremdrift til hvert møderul i BRN. 

Status er vedlagt i bilag. 

På dagens møde deltager projektleder i DK2020, August Skovmand, og vil give et oplæg om arbejdet i 

DK2020 til orientering og drøftelse i Sekretariatsledelsen. I oplægget vil han komme ind på:  

- Kort genopfriskning på om DK2020 og projektets oprindelse 

- DK2020 i de nordjyske kommuner (kommunalt ansvar i klimadagsordenen, nordjyske 

udfordringer og potentialer, gode eksempler fra DK2020 arbejdet i Nordjylland) 

- Om Nordjyllands DK2020-sekretariat og den nordjyske klimaindsats generelt 

- Perspektivering: Hvad skal der fremadrettet ske med det tværkommunale klimasamarbejde 

o Sammenspil mellem DK2020 og GEN2040? 

o Hvem koordinerer den tværkommunale klimadagsorden efter projekternes ophør i 

2023? 

 

Oplæg på vej om kobling mellem Grøn Energi 2040 og DK2020 

BRN-Direktionen valgte på sidste møde i juni at bestille en genvurdering og anbefaling fra T11+ kredsen 

(de tekniske direktører) om mulig kobling mellem BRN-indsatsen Grøn Energi 2040 og kommunernes 

arbejde med DK2020 klimahandlingsplaner samt bud på fælles nordjyske BRN- opgaver på området, set 

i lyset af de store forandringer, der er sket på klima- og energiområdet siden godkendelse af oprindelig 

projektbeskrivelse. Denne anbefaling ventes behandlet i BRN på møderækken oktober-november 2022. 

Med indsatsen Grøn Energi 2040 er det aftalt, at der udarbejdes en fælles strategisk energiplan for 

Nordjylland med afsæt i visionen om at Nordjylland er selvforsynende med vedvarende energi i 2040.  

 

Bilag 

• 3A – Kort status på DK2020  

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• tager oplæg om status på arbejdet med DK2020 til efterretning 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/08/3A-BILAG-Kort-status-DK2020.pdf


 

Referat 

Projektleder i DK2020, August Skovmand, gav en kort indflyvning til baggrunden for DK2020, 

kommunernes rolle og handlingsmuligheder i forhold til klimaområdet, samt status på arbejdet med 

udformning af klimahandlingsplaner i de nordjyske kommuner og samarbejdet med DK2020 

sekretariatet. Afslutningsvist kom han desuden ind på koblingen til Grøn Energi 2040, og opfordrede til, 

at BRN med flere drøfter og tager stilling til, hvad der skal ske fremadrettet med det tværkommunale 

klimasamarbejde, når DK2020 afsluttes i 2023. 

August oplæg udsendes sammen med referatet. Sekretariatsledelsen tog oplægget til efterretning. 

 



 

4. Interessevaretagelse (lukket punkt) 

              Kun tilgængelig i First Agenda. 

              

 

 



 

5. BRN-strategi og handlingsplan 2023 

 

Sagsfremstilling  

Arbejdsoplæg til opdateret tekst til strategi for BRN for 2023+ er vedhæftet til drøftelse og sparring på 

sekretariatsledelsesmødet. Strategien udgør fundamentet for den fremtidige retning for BRN som en 

ambitiøs og handlekraftig, politisk samarbejdsplatform mellem de nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland.  

Oplægget er baseret på bestyrelsens strategiseminaret 2/5-22, seneste møderul (sekretariatsledelses-
møde, direktionsmøde, bestyrelsesmøde) samt input modtaget i forbindelse med sekretariatets 
igangværende besøgsrunde hos bestyrelsesmedlemmerne.  

Vær opmærksom på, at bestyrelsen har ”bestilt” en kort, skærpet strategi med fokus på 
interessevaretagelse. Vision, mission, tidsplan og disposition blev godkendt af bestyrelsen på seneste 
bestyrelsesmøde den 24. juni 2022. Disse kan genfindes via link her. 

Arbejdsspørgsmål til strategi:    

• Dispositionen i strategien? 

• Mangler der noget? 

• Andre ting og betragtninger?  
 
Endvidere er vedhæftet et drøftelsesoplæg til sortering og prioritering af de nuværende indsatser i BRN 
fra handlingsplanen 2022 med bud på hvilke indsatser, der anbefales at fortsætte i 2023, så det sikres, at 
ressourcerne anvendes til prioriterede sager. 

Bestyrelsen ønsker i handlingsplan 2023 fokus på interessevaretagelse inden for færre (2-3) prioriterede 
temaer – frem for et bredt katalog af indsatser og indsatsområder. Dette bl.a. af hensyn til stærkere 
formidling af BRN’s værdi og arbejde. De tre prioriterede temaer, som er gået igen på besøgsrunden, er 
energi/grøn omstilling, infrastruktur og erhvervsmæssige rammevilkår for vækst og udvikling.  

Strategien skal naturligvis suppleres med en udfoldet handlingsplan for 2023, budget og 
kommunikationsstrategi på sigt. 

Sekretariatet præsenterer kort materialerne, som efterfølges drøftes i plenum.  

Bilag og links  

• Link til nuværende BRN- strategi og nuværende BRN- handlingsplan for 2022 

• 5A - Tekstudkast - BRN strategi 2023 - revideret 10.08.2022 

• 5B – Drøftelsesoplæg vedr. nuværende BRN-indsatser 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

• Arbejdsoplæg til strategi gennemgås og drøftes i plenum mhp. tilretning frem mod 

direktionsmødet d. 26. august 

• Arbejdsoplæg til prioritering af nuværende indsatser i BRN drøftes i plenum mhp. det videre 

arbejde med handlingsplan 2023 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/06/2B-BILAG-BRN-Strategi-inkl.-tidsplan_disposition_-udkast-vision-02-06-2022-1.pdf
https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/01/Strategi-2022.pdf
https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/01/BRN-Handlingsplan-2022.pdf
https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/08/5A-BILAG-Tekstudkast-BRN-strategi-2023-revideret-10.08.2022.pdf
https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/08/5B-BILAG-Droeftelsesoplaeg-nuvaerende-BRN-indsatser.pdf


 

Referat 

Sekretariatsledelsen havde følgende overordnede bemærkninger til de vedlagte materialer. 

 

Vedr. arbejdsoplæg til strategi-tekst: 

• Der er overordnet tilslutning og opbakning til oplægget, herunder at fokus i strategien er bredt 

og præciseres nærmere i handlingsplanen 

• Det anbefales dog at tilpasse vision og mission yderligere. Bl.a.: 

- Visionen bør i ordlyden i højere grad afspejle og fremhæve at vi er en stærk 

interessevaretagende organisation/samarbejde. F.eks. at ”BRN er et stærkt 

interessevaretagende samarbejde med fokus på vækst og udvikling i Nordjylland”  

- Visionen bør desuden sige mere om, hvor vi som BRN og Nordjylland skal hen, hvilke 

resultater vi gerne vil skabe og hvad vi vil være kendt for. Det kunne være med fokus på 

at være en bæredygtig eller grøn region 

• Relevans af citater kan overvejes 

• Herudover var der mindre redaktionelle forslag, som indsendes til sekretariatet 

 

Vedr. arbejdsoplæg til sortering af nuværende indsatser: 

• Der var overordnet opbakning til oplægget og inddelingen af nuværende indsatser 

• Det blev fremhævet, at der bør tages aktivt stilling til BRN’s fremadrettede arbejde i forhold til 

Life Science området og muligt samarbejde med relevante aktører om udviklings- og 

innovationsprojekter. Life Science området er også prioriteret fokusområde i Regionen. 

• Det blev bemærket, at det fortsat vil være relevant at BRN kan arbejde med 

interessevaretagelse i forhold til kvalificeret arbejdskraft og kompetencer (eksempelvis ift. ny 

lovgivning, fyrtårnsindsatsen mv.). Derfor bør ”kvalificeret arbejdskraft” eksplicit nævnes under 

det nye fokusområde ”rammevilkår” for at tydeliggøre, at området ikke er frasorteret.  

• Det kan overvejes at tydeliggøre i strategi eller handlingsplan, hvilke principper eller 

arbejdsmetoder, der ligger til grund for arbejdet i BRN. Eksempelvis, at specialistviden hentes 

ind fra andre aktører og at BRN ikke deltager i kontinuerlige driftsaktiviteter. 

• Der er behov for, at BRN og BRN-sekretariatets ressourcer kan frigives mere fra driftsaktiviteter 

til interessevaretagelsesaktiviteter, og det kan med fordel overvejes man tydeliggør dette i 

handlingsplanen fremadrettet. 

 

 

 

 



 

6.  Økonomi 

 

Sagsfremstilling 

Det samlede økonomioverblik fremgår af bilag. 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 

3.708.727 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 interesse-

varetagelsesopgaver 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. Der vil i forbindelse 

med udarbejdelse af strategi og handlingsplan 2023 blive arbejdet med ny opsætning af økonomi-

oversigten, som afspejler dette.   

Bilag 

• 6A – BRN økonomistatus august 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• Økonomistatus tages til efterretning 

Referat 

Økonomistatus blev taget til efterretning. 

 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/08/6B-BILAG-BRN-oekonomistatus_-august.pdf


 

7. Øvrige orienteringspunkter 

 

Sagsfremstilling 

Mobilitet og infrastruktur 

Som opfølgning på møde i Kontaktudvalget d. 8. april indsendte BRN i juni 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. 

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. 

Næste skridt er afholdelse af et større nordjysk temamøde for interessenter den 31. august med 

overskriften ”Fremtidens elnet”. Her samles en masse nordjyske aktører, der har direkte eller indirekte 

interesse i udviklingen af elnettet i Nordjylland.  

Formålet er overordnet at kvalificere BRN’s videre arbejde med dagsordenen, herunder at blive klogere 

på udfordringerne, løsningerne og mulige fælles budskaber. Programmet vil byde på indspark fra blandt 

andre Energinet, Thy-Mors Energi, Green Power Denmark, Aalborg Universitet m.fl. 

Nyt koncept for dialog med nordjyske folketingsmedlemmer 

Bestyrelsen blev op seneste møde i juni enige om, at det er hensigtsmæssigt at afsøge ny dialog form 

med MF’erne. Sekretariatets 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. 

 

Udarbejdelse af fælles afsnit til den Regionale Udviklingsstrategi forankret i T11+ 

Direktionen valgte på seneste møde i juni, at opgaven vedr. udarbejdelse af et nyt fælles BRN afsnit til 

kommunernes planstrategier og den regionale udviklingsstrategi 2024-207 skal forankres i T11+kredsen. 

Der var opbakning til, at arbejdet kan påbegyndes i efteråret 2022.  

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• Orienteringspunkterne tages til efterretning  

Referat: Orienteringspunkterne blev taget til efterretning.  

 



 

8. Eventuelt  

 

Intet til referat. 

 

 


