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Tid og sted 

Onsdag d. 19. april 2023 

09.00 – 16.00 

[Lokation afklares] 

Formål 

Primært 

At skabe en fælles politisk ramme for erhvervs-Nordjylland med åben idégenerering og drøftelse af, hvad 

der skal definere regionen i fremtiden. 

Sekundært 

At samle input til fremtidige indsatser – særligt i regi af BRN, som nordjysk samlingspunkt. 

Ramme 

Det tiltænkes, at både plenum- og breakout-aktiviteter tager udgangspunkt i BRN’s fem strategiske 

pejlemærker – se nedenfor. Med det som ramme for dagen, er det oplagt at invitere flere nordjyske 

aktører ind som partnere i flere af arrangementets dele – eks. i breakout sessions, som partnerne kan 

forestå. Ved at samle eksisterende fora og aktører med relevante dagsordener, kan vi i højere grad give 

arrangementet en bredere paraply-funktion og sætte en fælles retning for Nordjylland. Nedenfor ses en 

brainstorm på mulige partnere for hvert pejlemærke: 

 

 

Green Hub Denmark 
State of Green 
Hydrogen Valley 
Klimaalliancen Thy 

 

DI Transport / DI Energi 

Green Power Denmark 

Balance Danmark 

NES-kredsen 

EHNJ 

DI / DE 

SMV Danmark 

Arbejdsmarkedskontoret 

Dansk Metal / FH 

AAU, UCN, TechCollege, 

Martec, EUC 

Invest in Aalborg / DK 

NDEU 

Danmarks Grønne 

Investeringsfond 

Fonde / CIP 



| 2 

Mulig deltagerkreds 

Mulighed for 800 deltagere. 

To invitationsrul: 

• VIP – by invite 

o Nordjyske Folketingsmedlemmer + evt. MEP’er 

o BRN-bestyrelse og direktion 

o EHNJ-bestyrelse 

o Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Metal, FH 

• Åben invitation 

o NES-kreds og BRN-sekretariatsledelse 

o Uddannelsesinstitutioner 

o Erhvervsnetværk 

o By- og regionsråd 

o Havnene 

o Virksomheder – evt. gennem erhvervskontorer 

o Destinationsselskaber 

 

Mulige formater 

• Key note tale 

• BRN formandstale 

• Breakout-sessions/workshops: Med udgangspunkt i BRN’s pejlemærker. Evt. inddragelse af 

relevante partnere, som kan afholde tematiserede workshops. 

• Paneldebat 

• Borgmesterdebat 

• Samtalesalon 

• Netværksdel 

 

Mulige talere/oplægsholdere/panelister: 

Key note talere:  

• Statsministeren 

• Erhvervsministeren 

Mulige oplægsholdere/paneldeltagere:  

• Lars Sandahl, Dansk Industri 

• Karsten Lauritzen, Dansk Industri 

• Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv 

• Lizette Risgaard, FH 

• Tine Kirk, Danske Havne 

• Søren Søndergaard, Landbrug & Fødevarer 

• Mads Nipper, Ørsted 

• Sigge Winther – forfatter til bogen ’Entreprenørstaten’ 

• Nina Smith – med afsæt i reformkommissionen 
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• Anders Hvid, Dare Disrupt 

• Lykke Friis – international/europæisk perspektivering 

• Virksomhedsledere 

 

Arbejds- og partnergrupper 

BRN-sekretariatsledelsen har meldt ind med medarbejderressourcer til en arbejdsgruppe. Gruppen består 

af medarbejdere fra hhv. Aalborg, Frederikshavn, Thisted og Hjørring Kommuner, og skal, med 

understøttelse fra BRN-sekretariatet, udvikle program, udarbejde konceptbeskrivelser, sikre koordinering 

og inddragelse af partnere, løse praktiske opgaver m.m. 

Udover arbejdsgruppen påtænkes det at tilknytte en partnergruppe med repræsentanter fra de 

involverede aktører, der tiltænkes at tage en tovholderrolle på breakout sessions for hvert af de fem 

pejlemærker. 

Grupperne tiltænkes desuden også en rolle ift. opsamling fra dagen, så outputs fra dagen tages med videre 

i de relevante fora. 

Eksterne opgaver 

• Moderator på dagen 

• Markedsføring 

Økonomi 

Der er ikke pt. reserveret en økonomisk ramme for arrangementet. Der forslås en foreløbig reservation på 

DKK 400.000. 

Det påtænkes at afsøge modeller for yderligere finansiering. 


