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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• Dagsordenen godkendes 

Referat  

Godkendt 

 

 



 

2. Økonomistatus 

 

Sagsfremstilling  

Det samlede økonomioverblik fremgår af bilag. Jvf. bilag er BRN’s økonomi inddelt i følgende 

udgiftskategorier, hhv.: 

• Sekretariatsmidler 

• Norddanmarks EU-kontor 

• Fælles midler 

Af status og økonomioverblikket fremgår det, at de disponible midler i puljen med fælles midler udgør  

DKK 3.258.727 efter mulige reservationer er fratrukket.  

Med ovenstående midler overført til 2023 udgør de disponible midler i puljen med fælles midler i 2023: 

DKK 9.367.867. 

Efter mulige reservationer udgør de disponible midler for 2023: DKK 5.117.867 

Bilag 

• 2A - Økonomistatus 2022 - oktober 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• Økonomistatus tages til efterretning 

Referat 

Godkendt 

 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/10/2A-BILAG-Oekonomistatus-2022-oktober.pdf


 

3. Nordjysk Topmøde 2023 

 

Sagsfremstilling 

I handlingsplan for 2022 fremgik det, at BRN skulle invitere til og arrangere et større nordjysk 

topmøde i enten 2022 eller 2023. Blandt andet i lyset af vedtagelsen af ny BRN-strategi vurderes det 

oplagt at forfølge indsatsen igen. 

Formålet med topmødet vil være: 

Primært - At samle erhvervs-Nordjylland til åben idégenerering og drøftelse af, hvad der skal definere 

regionen i fremtiden. 

Sekundært - At samle input til fremtidige fælles, nordjyske indsatser – særligt i regi af BRN. 

Ved at sætte sig op i helikopteren, bringe nye tankegange og løsninger på banen kan vi i fællesskab 

udforske og skabe dialog om, hvad der skal definere fremtidens Nordjylland. 

Forventet output er, at Nordjylland og regionens erhvervsrelevante aktører står tættere sammen om 

fælles visioner og vigtige strategiske indsatser for hele landsdelen. 

Temaerne på dagen kan potentielt være mange, men fælles for dem er, at det skal have et markant 

udviklings- og fremtidsperspektiv og med et tydeligt erhvervspolitisk aftryk. 

Der lægges op til, at arrangementet afholdes 19. april 2023. 

På bestyrelsesmødet 25/11-22 skal bestyrelsen præsenteres for et råudkast til program. 

Der er ikke pt. reserveret penge i budgettet til afholdelse af arrangementet. Dog forventes det 

nødvendigt at tilknytte ekstern bistand ift. afholdelse og markedsføring, samt at nedsætte en 

tværkommunal/regional arbejdsgruppe. 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

• konceptbeskrivelse godkendes til det videre planlægningsarbejde 

• der reserveres et rammebeløb på DKK 250.000. 

Bilag 

• 3A – Konceptbeskrivelse – Nordjysk Topmøde 2023 

Referat 

Godkendt med følgende væsentlige bemærkninger: 

• At partner- og arrangørkreds med fordel kan udvides, så mødet får en paraply-funktion for 

øvrige relevante fora. 

• At rammebeløbet kan udvides til DKK 400.000 på efterspørgsel fra sekretariatet under 

forudsætning af en udvidet partnerkreds. 

 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/10/3A-BILAG-Konceptbeskrivelse-Nordjysk-Topmoede-2023.pdf


 

4. Interessevaretagelse –Folkemøde, elnet og elektrificering af 
jernbanen 

 

Sagsfremstilling 

Folkemødet 

BRN deltog med to sekretariatsmedarbejdere, og havde arrangeret en debat om udbygning af elnettet. 

Der var stort fremmøde til eventet, og debatten gav konstruktive outputs. Det vurderes blandt andet, at 

deltagelsen gav unikke muligheder for at netværke med beslutningstagere og nøglemedarbejdere på 

strategisk vigtige områder, samt at skærpe BRN’s interessevaretagende profil. Konkret gav BRN’s debat 

anledning til at involvere flere nationale organisationer i BRN’s indsats og gav grobund for efterfølgende 

dialog. Der var således også god mulighed for at benytte sociale medier til at understrege BRN’s 

interessevaretagelsesmæssige rolle. 

På bestyrelsesmødet 19/9-22 var der opbakning til, at BRN også næste år deltager under forudsætning 

af, at det fortsat sker som del af et bredt nordjysk partnerskab. 

Dog har der sidenhen været frafald i partnerkredsen, hvor Aalborg Universitet, Region Nordjylland og 

UCN har trukket sig. Det vurderes derfor, at forudsætninger for BRN’s deltagelse ikke længere opfyldes, 

og at deltagelse med ”standplads” som konsekvens heraf tages op til fornyet overvejelse. Sekretariatet 

forventes stadig at deltage på Folkemødet – evt. med politisk tilstedeværelse af formand/formandskab. 

Elnet 

Sekretariatet afholdt temamøde for nordjyske interessenter den 31. august med overskriften 

”Fremtidens elnet”. Formålet var at kvalificere BRN’s videre arbejde med dagsordenen, herunder at blive 

klogere på udfordringerne, løsningerne og mulige fælles budskaber. Med inputs fra Energinet, Thy-Mors 

Energi, Green Power Denmark, European Energy, Skagen Havn og Aalborg Universitet blev det tydeligt, 

at udfordringen er kompleks. Særligt interessant var budskaber om, at kommunerne med fordel kan 

styrke planlægningen og processerne på området. Kommunernes handlingsrum ift. at sikre rettidig 

udbygning af elnettet bliver derfor hovedtemaet på Klimapolitisk Dialogforum 3/11-22. 

Siden arrangementet har sekretariatet desuden intensiveret dialogen med Dansk Industri regionalt samt 

nationalt med DI Energi ift. at koordinere interessevaretagelsen fremadrettet, samt lavet oplæg til debat 

om emnet blandt de nordjyske MF’ere på den årlige nordjyske åbningsdebat 26/9-22, hvilket der siden er 

fulgt op på med henvendelse fra formandskabet til de deltagende MF’ere. 

Elektrificering af jernbanen 

Efter henvendelse til transportministeren vedrørende et muligt møde, har ministeren kvitteret med en 

melding om muligt besøg i november/december. Der følges op efter tiltrædelse af nyt Folketing og ny 

Regering. 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

• BRN’s deltagelse på Folkemødet 2023 revurderes 

• Orienteringerne tages til efterretning. 



 

Referat 

Godkendt. 

Det anbefales, at BRN’s deltagelse på Folkemødet 2023 er med sekretariat samt i forvejen deltagende 

bestyrelsesmedlemmer, der kan bookes ind til debatter samt deltage i politiske møder. 

Ift. elnetindsatsen anbefales det, at indsatsen løftes på en større strategisk klinge i kommende 

handlingsplan og samkobles med øvrig energiinfrastruktur. 

 



 

5. Interessevaretagelse (lukket punkt) 

Kun tilgængelig i First Agenda. 

              

 

 



 

6. Norddanmarks EU-Kontor – status og resultatkontrakt 2023-
2025 

Sagsfremstilling  

Siden erhvervsfremmereformen har BRN siden 2019 haft en årlig bevilling til Norddanmarks EU-Kontor 

(NDEU) som fast prioritering i budgettet. Det er bestyrelsens ønske, at samarbejdet skal udmøntes via en 

årlig resultatkontrakt, der flugter med BRN’s strategi. For 2023 er der reserveret en bevilling på DKK 

4.142.180. 

BRN sætter de strategiske, politiske rammer for retningen i Nordjylland og bestiller opgaveløsning hos 

operatører såsom Norddanmarks EU-kontor m.fl. med henblik på at realisere de nordjyske visioner og 

ambitioner. BRN’s prioriteringer skal afspejles i bestilleropgaven og hænge sammen på tværs af indsatser 

og operatører. 

Aftalen med NDEU skal understøtte BRN’s pejlemærker i den nye strategi (grøn omstilling og vækst, 

infrastruktur, erhvervslivets rammebetingelser samt kvalificeret arbejdskraft). 

Et samlet EU har i de kommende fem år valgt at investere det højeste beløb nogensinde – EUR 1.211 mio.  

indenfor seks strategier: 

• European Green Deal (grøn omstilling) 

• A Europe fit for the Digital Age (digitalisering) 

• An economy that works for people (vækst, sundhed og arbejdskraft) 

• A stronger Europe in the world (forsvar og konkurrencedygtighed)  

• Promoting our European way of life (ligeværd og menneskerettigheder) 

• A new push for European Democracy (forståelsen af demokrati som et privilegie) 

• EU Recovery strategy – Next Generation EU (et bæredygtigt, digitalt og modstandsdygtigt Europa 

post Covid) 

Tilsammen betyder det, at der aldrig før har været udbudt en større mængde af konkurrenceudsatte midler 

og dermed muligheder for medlemslandene, herunder Danmark og ikke mindst Nordjylland, for at kunne 

være med til at tage ejerskab for den fremtidige udvikling. 

På mødet vil NDEU give en status på arbejdet i 2022 samt præsentere oplæg til resultatkontrakt for 2023-

2025. Der har været en forudgående dialog mellem BRN-sekretariatet og NDEU vedr. indhold – i denne 

proces er der ligeledes indhentet input fra sekretariatsledelsen, KKR, Erhvervshus Nordjylland samt Green 

Hub Denmark.  

Bilag  

• 6A – Bevillingsskrivelse for NDEU 2021 

• 6B – Udkast til resultatkontrakt 2023-2025 

• 6C – Summerede måltal for 2023 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• Måltal og aktiviteter drøftes 

• Resultatkontrakt godkendes. 

 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/10/6A-BILAG-Bevillingsskrivelse-NDEU-2021.pdf
https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/10/6B-BILAG-Udkast-til-resultatkontrakt-2023-25.pdf
https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/10/6C-BILAG-Summerede-maaltal-for-2023.pdf


 

Referat 

Udkast til resultatkontrakt godkendt under forudsætning af godkendelse af strategi i NDEU’s bestyrelse. 

Resultatkontrakten præsenteres i sin endelig form på BRN-bestyrelsesmødet d. 17. februar 2023. 

 

 



 

7. Status på samarbejde med Danish Life Science Cluster 2021-22 
samt oplæg til fortsættelse af samarbejdet i 2023 

 

Sagsfremstilling 

BRN har støttet samarbejdet med Danish Life Science Cluster (DLSC) i 2021 og 2022 med henholdsvis i 

DKK 500.000 og DKK 1 mio. Samarbejdet er rammet ind af en strategisk samarbejdsaftale mellem Region 

Nordjylland og DLSC. I tilknytning hertil er der udarbejdet en handlingsplan for 2022, herunder etablering 

af en regional følgegruppe med repræsentanter for kommuner, region og uddannelsesinstitutioner med 

ansvar for sundhedsområdet, som sikrer at den regionale hub bedst muligt varetager regionens samlede 

interesser på området. 

Samarbejdet tager bl.a. udgangspunkt i sundhedssektorens behov og understøtter videndeling og 

forsknings- og innovationssamarbejde mellem vidensinstitutioner, virksomheder, region og kommuner 

mfl. Der er i aftalen/handlingsplanen særligt fokus på at ”etablere et nationalt udviklingsprojekt med 

fokus på at understøtte udviklingen af nye løsninger på sundhedsområdet, så de hurtigt og bedst muligt 

kommer fra idé til implementering og skalering”. Derudover arbejder DLSC med match-making mellem 

offentlige og private parter, fremme af internationalt samarbejde og netværksdannelse mv. i 

handlingsplanen for 2022. Detaljeret status er præsenteret i bilag. 

Den regionale følgegruppe har i løbet af 2022 haft særligt fokus på indsatsen vedr. etablering af et 

nationalt udviklingsprojekt, organiseret med DLSC som tovholder og den regionale følgegruppe som 

styregruppe.  

Udgangspunktet er en konstatering af, at på nordjyske hospitaler og kommunale institutioner (f.eks. 

plejehjem), støder innovative produkter og løsninger ofte på barrierer, der vanskeliggør fuld 

implementering. 

Projektet vil bearbejde konkrete OPI-projekter og hjælpe dem med at overkomme barrierer og dermed 

opnå en hurtigere og mere effektiv implementering. Projektet er åbent for bidrag (og ressourcer) fra 

aktører udenfor Nordjylland, men tager udgangspunkt i nordjyske cases. De forventede effekter retter 

sig derfor primært mod nordjyske offentlige institutioner og hospitaler.  

Projektet har gennemført interviews med de forskellige aktører på området (kommuner, 

vidensinstitutioner og virksomheder) og konstaterer, at offentligt indkøb og efterfølgende 

implementering af løsninger er afgørende for at understøtte vejen fra idé til implementering og skalering. 

Projektet vil derfor arbejde med en portefølje af igangværende og kommende innovationsprojekter, der 

bygger på forskellig slags teknologi og med forskellig modenhed og som kan give en bedre indsigt i hvad 

der fremmer og hæmmer offentligt-privat innovationssamarbejde frem mod implementering og 

skalering. Parterne bag projektet bidrager med konkrete innovationsprojekter, som kan kaste lys på, 

hvorfor det opleves udfordrende at få gode løsninger omsat til daglig praksis.  

Projektet har 26/10-22 afholdt en workshop, hvor en lang række OPI-projekter er blevet gennemgået 

med henblik på at udvælge et mindre antal projekter, der skal arbejdes videre med for konkret at bistå 

de enkelte innovationsprojekter i forhold til indkøb og implementering. Alle nordjyske kommuner har 

haft mulighed for at melde projekter ind til workshoppen.  



 

Det indledende arbejde afsluttes i løbet af efteråret 2022, hvorefter SOFI-projektet vil arbejde videre 

med at tilrettelægge vejledninger/roadmaps, kompetenceudvikling og indkøbsmodeller, der passer til 

de enkelte cases og bidrage til gennemførelse af konkrete OPI-projekter. 

Projektets hovedaktivitet i 2023 er at bistå de udvalgte projekter med implementering og skalering, 

blandt andet ved hjælp af innovative offentlige indkøbsmodeller.  Der vil være et særligt fokus på at 

fremskaffe finansiering til at få projekterne implementeret, samt fokus på at få skaleret projekterne på 

tværs af kommuner og sektorer. Skaleringen skal sikre, at de gode løsninger bliver udbredt og skaber 

værdi for flere aktører i det nordjyske sundhedsvæsen.  

Yderligere aktiviteter for 2023 omfatter: 

• Gennemførsel af konferencen ”Når Innovation Lykkes” 

• Understøtte Regionen (Ideklinikken) og de nordjyske kommuner med udvikling og implementering 

af testmiljøer vedr. sundheds- og velfærdsteknologi 

• Fremskaffe puljemidler til støtte af OPI-projekter 

DLSC vil på mødet redegøre for status og kommende aktiviteter på de ovennævnte indsatsområder.  

Bilag 

• 7A – DLSC-handlingsplan og status for aktiviteter 2022 Nordjylland 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

• Status tages til efterretning 

• Der reserveres DKK 1 mio. til fortsættelse af indsatsen i 2023 

 

Referat 

Godkendt 

 

 

 

 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/10/7A-BILAG-DLSC-handlingsplan-og-status-for-aktiviteter-2022-Nordjylland.pdf


 

8. Status på DK2020-klimahandlingsplaner og kobling til Grøn 
Energi Nordjylland 2040 
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-bestyrelsen. 

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

Status er vedlagt i bilag. 

Kobling til Grøn Energi Nordjylland 2040 (GEN2040) 

Med indsatsen GEN2040 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.  

T11+ kredsen (de tekniske direktører og regional udviklingsdirektør) har på ønske fra BRN-Direktionen 

arbejdet med tilpasning af projektbeskrivelsen for GEN2040, så indsatsen kobles tættere til kommunernes 

arbejde med DK2020-klimahandlingsplaner, og i højere grad tager højde for de store forandringer, der er 

sket på klima- og energiområdet siden godkendelse af oprindelig projektbeskrivelse. 

Det reviderede oplæg til projektbeskrivelse for GEN2040 blev godkendt i Direktionen via skriftlig 

behandling d. 5. september 2022. Oplægget omfatter blandt andet, at GEN2040 indarbejdes i de 

nordjyske kommuners DK2020-klimahandlingsplaner, samt at der i GEN2040 samles op på handlingerne 

i DK2020 og eventuelle behov for tværgående indsatser.  

Færdiggørelse af fase 2 var forventet ved udgangen af 2022, men som følge af bemandingsmæssige 

udfordringer i Regionen og udfordringer generelt med at give projektet den fornødne prioritet har det 

desværre ikke været muligt at levere den aftalte strategiske energiplan med tilhørende idekatalog til 

tiden. 

Situationen omkring GEN2040 er derfor følgende: 

• Der pågår aktuelt et arbejde med udarbejdelse af revideret tidsplan, som behandles i 

miljøchefgruppen snarest muligt.  

• Strategisk energiplan med tilhørende idékatalog afleveres til BRN til behandling 29/6-23. BRN’s 

første bestyrelsesmøde i 2023 (17/2) kan desværre ikke nås. Skulle der blive en mulighed for at 

behandlet materialet imellem de to møder, vil det være meget hjælpsomt for iværksættelse af fase 3  

• Strategisk energiplan med idékatalog behandles i de 11 kommunalbestyrelser og Regionsrådet 

umiddelbart herefter 

• BRN behandler projektbeskrivelse og budget for fase 3 i forbindelse med godkendelse af fase 2 

(860.000 kr. er tidligere reserveret til formålet) 

• Miljøchefgruppen samt repræsentant for Regionen (M11+) er fortsat styregruppe for Grøn Energi 

2040 og opfordres til at vælge en formand. 



 

 

Bilag 

• 8A - Status på DK2020  

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• Orienteringen tages til efterretning 

 

Referat 

Godkendt 

 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/10/8A-BILAG-Status-paa-DK2020.pdf


 

9. Status på Vækst via Viden 2.0 – 2. år 

 

Sagsfremstilling 

BRN og KKR Nordjylland har i et bredt partnerskab med en række samarbejdspartnere igangsat Vækst 

via Viden 2.0. for at nordjyske virksomheder, uanset geografisk placering, i højere grad skal sikres vækst- 

og udviklingsmuligheder via tilførsel af højtuddannet arbejdskraft. Konkret er målsætningen, at 

samarbejdspartnerne i fællesskab skaber 2.000 match mellem højtuddannede og virksomheder i hele 

Nordjylland over en treårig periode –fra medio 2020 til medio 2023.  

Med version 2.0. blev der introduceret et nyt og bredere match-begreb, som gør, at partnerne bedre kan 

imødekomme virksomhedernes behov, uanset hvor i processen de er i forhold til at ville tilknytte 

højtuddannet arbejdskraft til deres virksomhed. Der er således tale om et match ved følgende: 

studieprojektsamarbejde, studiepraktik, studiejob, virksomhedspraktik, løntilskud, ordinært job og 

ordinært job med Vækstpilot. 

I en toårig periode fra 1/9-20 til 1/8-22 har det brede partnerskab etableret 1.345 matches mellem 

højtuddannede og nordjyske virksomheder. I bilag findes uddybende oversigter over matchtal fordelt på 

kommuner, type af matches og matchtal fordelt på arbejdsområde. 

Indsatsen understøttes i 2022 af BRN-bevilling på 500.000 DKK til videreførelse af Nordjysk 

Vækstpilotordning, samt 150.000 DKK som rammebeløb. Pr. 20/09-22 var der af sidstnævnte bevilling et 

restbeløb på 108.095 DKK, der overføres til 2023, og kan anvendes til udgifter relateret til Vækst via Viden 

og højtuddannede arbejdskraft generelt set. 

I forbindelse med projektudløb medio 2023 udarbejdes en kort slutevaluering, hvor der samles op på 
resultaterne samlet set. Evalueringen behandles i KKR og BRN. 
 
På KKR-mødet var der opbakning til at fortsætte indsatsen i en fornyet model. Arbejdet med 
konceptbeskrivelse pågår pt. i både arbejds-, følge- og styregruppe, hvor der lægges op til fortsat 
inddragelse af BRN ift. at sikre fortsat bred geografisk deltagelse i partnerskabet samt politisk ejerskab. 
 
Bilag 

• 9A - Status på matchtal for Vækst via Viden 2.0. 2. år 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

• Status tages til efterretning 

Referat 

Godkendt 

  

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/10/9A-BILAG-Status-paa-matchtal-for-Vaekst-via-Viden-2.0.-2.-aar.pdf
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10. Klimapolitisk Dialogforum 

 

Sagsfremstilling 

Siden BRN-bestyrelsen 21/1-22 etablerede den tværkommunale/regional politisk følgegruppe, 

Klimapolitisk Dialogforum, blev der 21/6-22 afholdt kick-off møde. Med to årlige møder i forummet, er 

der indkaldt til 2. møde 3/11-22. 

Forummets formål er at styrke den politiske dialogstruktur samt bidrage til bred politisk forankring af de 

fælles klimaindsatser med afsæt i Den Fælles Nordjyske Klimaambition, og herunder sikre dialog, et højt 

vidensniveau samt vidensdeling mellem kommuner og region inden for klima og grøn omstilling.  

Mens 1. møde havde til formål at skitsere forummet og medlemmernes rolle, ophæng og give 

introduktion og inspiration på et komplekst energiområde. 2. møde har til formål at konkretisere arbejdet 

i Grøn Energi Nordjylland 2040 og indsatsens kobling til DK2020-klimahandlingsplaner, samt at udforske 

et fælleskommunalt handlingsrum ift. at sikre rettidig udbygning af elnettet i Nordjylland. Med dialogen 

forventes det, at de nordjyske kommuner og regionen i højere grad kan lægge konkrete og fælles 

fremtidige handlingsspor på området. 

Program for dagen er:  

• Velkomst og oplæg om Nordjyllandsværket 

• Oplæg om Grøn Energi Nordjylland 2040 og koblingen til DK2020 

• Oplæg v. AAU om screening af transmissionsnettet i Nordjylland 

• Oplæg v. Energinet om tilslutningsprocesser, fremtidsscenarier etc. 

• Gruppedrøftelse og debat i plenum 

3. møde forventes afholdt i maj 2023. 

De tekniske direktører og regionens udviklingsdirektør har i T11+-kredsen mulighed for at kvalificere 

fremtidige temaer og indhold.  

 

Bilag 

• 10A – Program – Klimapolitisk Dialogforum 3. november 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

• Orientering tages til efterretning. 

Referat 

Godkendt 

 

 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/01/Den-Faelles-Nordjyske-Klimaambition-2021-2023.pdf
https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/10/10A-BILAG-Program-Klimapolitisk-Dialogforum-3.-november-2022.pdf


 

 11. Mødeplan for 2023 

 

Sagsfremstilling 

Af tabellen fremgår et samlet forslag til mødekalenderen for BRN’s fora i 2023.  
 
Jf. vedtægterne § 4 afholdes møder i alle tre fora (sekretariatsledelsen, direktionen og bestyrelsen) så 
ofte, der er behov for det, dog minimum 1 møde pr. kvartal. 
 
Mødedatoerne er koordineret med formandskabet og KKR. 
 
Afholdelse af direktionsmødet 08-08-2023 anmodes om at blive flyttet – evt. til 01-09-2023 – da det 
ligger for tæt på bestyrelsesmødet ugen efter. KDK-mødet er ikke muligt at flytte samtidigt. 
 

 
Dato Tidsrum Forum Vært/lokation 

R
u

l 1
 

Tirsdag 17-01-2023 09.00-12.00 Sekretariatsledelse Aars 

Fredag 27-01-2023 08.00-15.00 Direktion/KDK Hjørring 

Fredag 17-02-2023 10.00-13.00 Bestyrelse Scandic Aalborg Ø 

R
u

l 2
 

Onsdag 24-05-2022 09.00-12.00 Sekretariatsledelse Aalborg 

Tors.-fre. 08/09-06-2023 Heldag Direktion/KDK-studietur Læsø 

Torsdag 29-06-2023 09.00-12.00 Bestyrelse Scandic Aalborg Ø 

R
u

l 3
 

Tirsdag 15-08-2023 09.00-12.00 Sekretariatsledelse Hobro 

Fredag 08-09-2023 08.00-15.00 Direktion/KDK Thisted 

Fredag 15-09-2023 09.00-12.00 Bestyrelse Scandic Aalborg Ø 

R
u

l 4
 

Onsdag 25-10-2023 09.00-12.00 Sekretariatsledelse Støvring  

Fredag 10-11-2023 08.00-15.00 Direktion/KDK Vesthimmerland 

Fredag 01-12-2023 09.00-12.00 Bestyrelse/EHNJ best. Scandic Aalborg Ø 

 
Indstilling 
Sekretariatet indstiller, at 

• Direktionsmødet 08-09-2023 flyttes og mødeplan godkendes. 
 
Referat 
Godkendt.  
 
BRN-sekretariatet koordinerer flytning af direktionsmødet d. 08. september 2023 med KKR-
sekretariatet. 

 



 

 12. Øvrige orienteringspunkter  

 

Sagsfremstilling 

Årligt dialogmøde ml. bestyrelserne i hhv. Erhvervshus Nordjylland og BRN 

Mødet sker i forlængelse af BRN-bestyrelsesmødet d. 25-11-22 i tidsrummet kl. 11.00-12.00. 

 

Dagsorden for mødet: 

• Velkomst v/Birgit Hansen (formand for BRN) og Mogens Gade (formand for EHNJ) 

• Baggrund og status (4 spor) v/GHDK og EHNJ 

• Næste skridt, herunder CO2Vision 2.0 + FRO mm (debat) 

• Ny governance for CO2Vision 2.0 v/Lars Erik 

CO2Vision 2.0 Governance 

Det er vurderingen, at der regionalt er behov for en mere klar governance-struktur for den næste fase af 

indsatsen. En governance-struktur, der kan sikre beslutningskraft ift.: 

• hvilken indsats næste fase skal omfatte og sikre finansiering heraf 

• hvilke aktører, der skal løfte hvilke operative opgaver 

• at sikre en stærk fælles regional forankring af indsatsen både på kort og langt sigt 

• at gennemføre en kommunikationsplan, der internationalt, nationalt og regionalt betoner 

CO2Visions resultater og mål som et fælles Nordjysk projekt. 

• at følge op på indsatsen regionalt og stille krav nationalt til behov for justering i regulering, 

afgifter og finansiering gennem det nationale partnerskab. 

Det kræver regionalt en stærk agil politisk bestyrelse/styregruppe og et veldefineret sekretariat med 

mandat, der refererer til denne bestyrelse. Der arbejdes med et oplæg, om præsenteres på det årlige 

fællesmøde mellem bestyrelserne for hhv. BRN og Erhvervshus Nordjylland 25-11-2022.  

Ny ansøgningsrunde - Fyrtårnsmidler 

Forventeligt annonceres Fyrtårnsmidlerne runde 2 i løbet af efteråret 2022. I forbindelse med den 

kommende udmøntning er CO2Vision-konsortiet i gang med at identificere nye projekter og partnere og 

samtidig sikre bred nordjysk repræsentation i en kommende ansøgning. 

Her vil der blive lagt vægt på en bred aktørkreds, virksomhedsnære projekter med tydeligt kommercielt 

aftryk, sektorkobling, synergi mellem fyrtårnsprojekter, udgangspunkt i stedbundne ressourcer og 

flugtning med den nationale partnerskabsaftale, mindre støtteprocent end sidst (50% vs. 85%), stærk 

governance model mm. 

Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) 

Som en del af EU’s flerårige finansielle ramme etableres den nye EU-fond Fonden for Retfærdig 

Omstilling (FRO). Danmark forventes at modtage i alt DKK 663 mio. i løbende priser over 2021-27. FRO 

skal målrettes den eller de landsdele, som er mest negativt påvirket af omstillingsprocessen frem mod en 

klimaneutral økonomi i 2050. 

Erhvervsstyrelsen har nu udarbejdet udkast til territorialplanen og det nationale program for FRO, som 

BRN har afgivet høringssvar til. 



 

BRN har 04-10-22 deltaget i et møde med Erhvervsstyrelsen vedr. forventet udmøntning af FRO-

midlerne starten af 2023, når indstillingsudvalget er nedsat. Udmøntningen vil være ”frontloaded”, 

forstået på den måde, at der skal være hurtigt aftræk af midlerne. Annonceringen i starten af 2023 vil 

forventeligt inkludere alle midlerne under FRO. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

• Orienteringen tages til efterretning 

Referat 

Godkendt 

 



 

13. Eventuelt  

Referat 

• BRN-sekretariatschefen orienterede om ansættelse af ny konsulent i sekretariatet fra 01. 

december 2022. 

• Kommunaldirektør fra Mariagerfjord Kommune orienterede om det igangværende arbejde med 

revidering af regional udviklingsplan. 
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