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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. Jf. bilag er BRN’s økonomi inddelt i følgende 

udgiftskategorier, hhv.: 

• Sekretariatsmidler 

• Norddanmarks EU-kontor 

• Fælles midler 

 

Disponible midler 2022 

- fratrukket reservationer: 

Disponible midler 2023 

- inkl. overførsler fra 2022: 

Disponible midler 2023 

- efter reservationer: 

DKK 3.258.727 DKK 9.367.867 DKK 5.117.867 

 

Følgende reservationer overføres fra 2022-2023: 

• Vækst via Viden og delebilsprojekt: DKK 110.790 (ej forbrugt beløb) overføres til 2023. Der var i 

2022 afsat DKK 150.000 til formålet. De resterende beløb forventes anvendt til afholdelse af to 

tværgående VVV-events.  

• Digital infrastruktur: DKK 75.000. Den tidligere bestyrelse har bestilt et oplæg vedr. en fælles 

indsats for en styrket digital infrastruktur til aflevering ultimo 2022 udarbejdet af Region 

Nordjylland og det nordjyske tværgående IT-chef forum. Dette arbejde er blevet forsinket og vil 

ske i 2023.  

• Grøn Energi 2040: DKK 860.000 pga. fase 2 og 3 er forsinket jf. pkt. 8. Bevillingen knytter sig til 

fase 3. 

Årsregnskab skal være afsluttet senest 1. april jf. vedtægter. 

Bilag 

• 2A - Økonomistatus 2022 – november 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• Økonomistatus tages til efterretning 

Referat 

Godkendt. 

 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/11/2A-BILAG-Oekonomistatus-2022-november.pdf


 

3. Handlingsplan 2023 

Sagsfremstilling  

På bestyrelsesmøde 19/9-22 blev BRN’s nye strategi fra 2023 godkendt, samtidig blev behandling af 

punkt om handlingsplan for 2023 og prioritering af indsatser udskudt. 

I strategiprocessen har bestyrelsen ytret ønske om et øget fokus på interessevaretagelse i 

handlingsplanen for 2023 inden for færre temaer (2-3) – frem for et bredt katalog af indsatser og 

indsatsområder. De tre prioriterede temaer, der blev identificeret for 2023 er energi og grøn 

omstilling/vækst, infrastruktur og rammevilkår for vækst og udvikling (diverse/ad hoc temaer). 

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 kommunalbestyrelser og regionsråd 

samt til samarbejdspartnere regionalt og nationalt.   

Drøftelsen af BRN’s fremadrettede prioriterede indsatser tager afsæt i vedlagte bilag, der oplister 

indsatser (fra handlingsplan for 2022, nytilkomne og bobler-indsatser) med grøn/gul/rød indikator på, om 

indsatsen bør fortsættes. 

Siden punktet var dagsordensat på sidste bestyrelsesmøde, har direktionen givet følgende signaler: 

• At samarbejdet med Danish Life Science Cluster fortsættes i 2023 med bevilling på DKK 1 mio. 

• At det er vigtigt at fortsætte med indsatsen omkring Klimapolitisk Dialogforum, der opleves at 
skabe energi og sammenhængskraft om dagsordenen. 

• At elnetindsatsen løftes på en større strategisk klinge i kommende handlingsplan og samkobles 
med øvrig energiinfrastruktur. 

Ud over en drøftelse af de enkelte indsatser, lægges der op til en drøftelse af følgende overvejelser: 

• Skal indsatserne på områderne kvalificeret arbejdskraft og klima fortsat være forankret i BRN, og 
i så fald på hvilket niveau? 

• BRN’s evt. involvering i fortsættelse af Vækst via Viden-partnerskabet i en ny form fra medio 
2023. Dette er der opbakning til i KKR, og der har været indledende administrative forespørgsler, 
om/hvordan BRN fremadrettet involveres i indsatsen. 

• Flugter det foreliggende indsatskatalog med BRN’s skærpede rolle som interessevaretagende? 

• Er der tilstrækkelig balance mellem BRN’s strategiske fokusområder, konkrete indsatser, disses 
mål og tyngde og BRN’s ressourcer og kompetencer? 

Frem mod bestyrelsesmødet 17. februar 2023 udarbejdes et udkast til handlingsplan, der skitserer 
konkrete handlingsspor for hver indsats. 

Bilag 

• 3A - Prioritering af indsatser til handlingsplan 2023 

 

Indstilling 
Direktionen og sekretariatet indstiller, at 

• Bestyrelsen drøfter og godkender prioritering af indsatser til handlingsplan for 2023 

• Bestyrelsen drøfter ovenstående generelle overvejelser 

Referat 
Punktet blev kort introduceret ved sekretariatschefen. 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/11/3A-BILAG-Oplaeg-til-prioritering-af-BRN-indsatser-til-handlingsplan-2023.pdf


 

Bestyrelsen drøftede oplæg, herunder forslag til prioriterede indsatser for 2023 med følgende 
væsentlige bemærkninger: 

• Vigtigt, at BRN fortsat er en central aktør og koordinator på områderne ’klima’ og ’kvalificeret 
arbejdskraft’. 

• Formandskabet bør drøfte en prioritering af BRN’s indsatser, samt en tydeliggørelse af, på 
hvilket niveau, man arbejder med indsatserne. 

• Behov for oplæg ved sekretariatet på næstkommende møde med vurdering af det 
fremadrettede ressource- og kompetencebehov mhp. at løfte de prioriterede indsatser og 
samtidig styrke de interessevaretagende aktiviteter. 

I forlængelse af drøftelse om handlingsplan for 2023 godkendte bestyrelsen en basisbevilling til Green 
Hub Denmark på DKK 1,3 mio. i 2023 til fortsættelse af nuværende aktivitetsniveau.  

Yderligere bevilling til Green Hub Denmark kan ske efter beslutning i bestyrelsen og under forudsætning 
af godkendt resultatkontrakt. 

 



 

4. 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. 

Der lægges op til, at arrangementet afholdes onsdag d. 19. april 2023. Formålet vil være: 

• 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 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 erhvervspolitiske aktører står tættere sammen om 

fælles visioner og vigtige strategiske indsatser for hele landsdelen. 

Rammen 

Det tiltænkes, at både indhold for dagen tager udgangspunkt i BRN’s fem strategiske pejlemærker; 

• Skabe grobund for grøn omstilling og grøn vækst i hele Nordjylland 

• Styrke vital infrastruktur, der forbinder Nordjylland med resten af landet og verden 

• Styrke erhvervslivets vækstbetingelser på strategiske nordjyske styrkepositioner 

• Øge Nordjyllands tiltrækningskraft for investeringer og midler 

• Udvikle, fastholde og tiltrække nødvendig, kvalificeret arbejdskraft 

Med ovenstående 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. 

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, bestående af medarbejderressourcer fra Aalborg, 

Frederikshavn, Thisted og Hjørring Kommuner. 

Det påtænkes at afsøge modeller for yderligere finansiering. 

Bilag 

4A – Konceptbeskrivelse – Nordjysk Topmøde 2023 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at 

• konceptbeskrivelse godkendes til det videre planlægningsarbejde 

• der reserveres en foreløbig økonomisk ramme på DKK 400.000. 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/11/4A-BILAG-Konceptbeskrivelse-Nordjysk-Topmoede-2023.pdf


 

Referat 

Bestyrelsen besluttede at flytte arrangementet til september 2023 af hensyn til proces for revision af 

national erhvervsfremmestrategi. 

Godkendelse af reservation udsat. Bestyrelsen efterspurgte i den sammenhæng afsøgning af evt. 

samarbejdspartnere for arrangementet. Økonomisk ramme afklares i formandskabet under 

forudsætning af en revideret konceptbeskrivelse. 

 



 

5. Interessevaretagelse – Folkemøde, infrastrukturprioriteter 

Sagsfremstilling 

Folkemødet 

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 

University College Nordjylland har trukket sig.  

Det vurderes derfor, at forudsætningerne for BRN’s deltagelse ikke længere opfyldes, og at deltagelse 

med ”standplads” som konsekvens heraf tages op til fornyet overvejelse. 

Sekretariatet planlægger stadig at deltage på Folkemødet – evt. med politisk tilstedeværelse af 

formand/formandskab og øvrige bestyrelsesmedlemmer, der kan bookes ind til debatter og deltage i 

politiske møder under Folkemødet.  

Således anbefales det, at den fremadrettede økonomiske reservation på DKK 200.000 nedjusteres til DKK 

50.000. 

Infrastrukturprioriteter 

Efter dialog med flere nordjyske aktører, anbefaler BRN-sekretariatet, at der laves en fælles henvendelse 

til relevante nordjyske MF’ere vedr. vigtigheden af fremdrift og realisering af prioriterede nordjyske 

infrastrukturprojekter. 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at 

• BRN’s deltagelse på Folkemødet 2023 og den økonomiske reservation revurderes 

• Tager orientering til efterretning. 

Referat 

Godkendt. 

BRN-sekretariatet koordinerer en fælles henvendelse til relevante MF’ere vedr. prioriterede nordjyske 

infrastrukturprojekter. 

 

 



 

6. Interessevaretagelse (lukket punkt) 

Kun tilgængelig i First Agenda. 

              

 

 



 

7. Forberedelse af fællesmøde med EHNJ og drøftelse af 
fremtiden 

Sagsfremstilling  

Bestyrelserne i BRN og Erhvervshus Nordjylland mødes hvert år til dialog om centrale strategiske 

erhvervsfremmeindsatser og fælles samarbejdsflader. Dialogen vil i år omhandle det nordjyske CO2Vision 

erhvervsfyrtårn om grøn erhvervsudvikling med henblik på CO2 fangst, anvendelse, lagring og transport, som 

skal bidrage til at skabe et grønt væksteventyr i Nordjylland. 

De to bestyrelser udgør den overordned politiske og strategiske forankringspunkt for udvikling og realisering 

af erhvervsfyrtårnet frem mod 2035. 

Det er derfor vigtigt, at bestyrelserne på dagens møde kommer med signaler til indhold og organisering til 

den fremtidige udvikling af indsatsen. 

Dagsorden for fællesmøde 

1. Velkomst og formål med dagens møde v/Birgit Hansen og Mogens Christen Gade 

2. Baggrund, mål og status for CO2 Vision v/Erhvervshus Nordjylland og Green Hub Denmark 

3. National partnerskabsaftale v/Erhvervshus Nordjylland 

4. Oplæg til ny governance model for CO2Vision v/Erhvervshus Nordjylland 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• Bestyrelsen drøfter dagsorden for fællesmøde med Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse 

Referat 

Godkendt. 

 



 

8. Status på samarbejde med Danish Life Science Cluster 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 med en handlingsplan for 2022, der bla. omfatter 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. DLSC har 39 nordjyske virksomheder som medlemmer i Nordjylland ud af i alt 183 

virksomheder på landsplan.  

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

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

m.fl. 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 matchmaking og 

erhvervssamarbejder mellem offentlige og private parter, fremme af internationalt samarbejde og 

netværksdannelse og konferencer i handlingsplanen for 2022. Detaljeret status er præsenteret i bilag. 

Den regionale følgegruppe (bestående af Region Nordjylland, KKR, AAU, UCN og SOSU NORD) har i 

løbet af 2022 haft særligt fokus på indsatsen vedr. etablering af et nationalt udviklingsprojekt med 

udgangspunkt i Nordjylland, organiseret med DLSC som tovholder og den regionale følgegruppe som 

styregruppe.  

Udgangspunktet for udviklingsprojektet 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.  

I 2023 vil fokus være på innovativt offentligt indkøb og den efterfølgende implementering af løsninger, 

da det er afgørende for at understøtte vejen fra idé til implementering og skalering. Projektet vil derfor 

arbejde med en portefølje på 3-4 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.  

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. Der vil desuden arbejdes med at tilrettelægge 



 

vejledninger/roadmaps, kompetenceudvikling og indkøbsmodeller, der passer til de enkelte cases og 

bidrage til gennemførelse af konkrete OPI-projekter (offentlig-private innovationsprojekter). 

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 

Klyngen gav oplæg for direktionen på møde 4/11-22. Hvad angår Handlingsplanen for 2023, så er det 

aftalt med RN, at den regionale følgegruppe behandler handlingsplan 2023 på deres møde i december.  

 Bilag 

• 8A – Handlingsplan for samarbejde med DLSC i 2023  

• 8B – DLSC-handlingsplan og status for aktiviteter 2022 Nordjylland 

Indstilling 

Direktionen indstiller, at 

• Status tages til efterretning 

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

 

Referat 

Godkendt.  

 

BRN-sekretariatet, understøttet af Region Nordjylland, udarbejder bevillingstilsagn. 

 

Bestyrelsen efterspurgte et oplæg fra Region Nordjylland og Danish Life Science Cluster med fokus på 

fremadrettede indsatser på førstkommende møde i 2023. 

 

 

 

 

 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/11/8A-BILAG-Handlingsplan-for-samarbejde-med-DLSC-i-2023.pdf
https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/11/8B-BILAG-DLSC-handlingsplan-og-status-for-aktiviteter-2022-Nordjylland.pdf


 

9. 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. 

Partnerskabsaftale for fremme af grøn omstilling i nordjysk landbrug 

Med afsæt i den fælles understøttelse af klimahandlingsplaner har repræsentanter fra DK2020-

sekretariatet mødtes med Landbonord, AgriNord og Fjordland med henblik på at udforske muligheden 

for at indgå en partnerskabsaftale med sigte på at etablere et interessevaretagelsesmæssigt samarbejde 

på landbrugsområdet i Nordjylland – med særligt fokus på at understøtte grøn omstilling i landbruget. Der 

er opbakning blandt landboforeningerne til at fortsætte dialogen. Notat herom 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 

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 

• 9A – DK2020 status – november 

• 9B – Notat om mulig partnerskabsaftale for fremme af grøn omstilling i nordjysk landbrug 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• Orienteringen tages til efterretning 

• Indledende overvejelser om partnerskabsaftale med nordjyske landbrugsorganisationer drøftes 

Referat 

Bestyrelsen drøftede status på DK2020-klimahandlingsplaner, samt det igangværende arbejde i regi af 

KL og Danske Regioner ift. organisering af partnerskabet efter medio 2023. Bestyrelsen tilkendegav i 

forlængelse heraf, at BRN er indstillet på fortsat at medfinansiere et nordjysk DK2020-sekretariat. 

 

Bestyrelsen vurderede det samtidigt positivt, at DK2020-sekretariatet bidrager med faglige inputs, der 

kan indgå i den efterfølgende nordjyske DK2020-indsats. 

 

Bestyrelsen var positive overfor at initiere dialog og evt. ad hoc samarbejde med 

landbrugsorganisationerne om væsentlige interessevaretagelsesopgaver, eks. ift. grøn omstilling i 

nordjysk landbrug. Sekretariatet arrangerer møde mellem organisationerne og formandskabet. 

 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/11/9A-BILAG-DK2020-status-November.pdf
https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2022/11/9B-BILAG-Notat-om-mulig-partnerskabsaftale-for-fremme-af-groen-omstilling-i-nordjysk-landbrug.pdf


 

10. 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 01.9.20 til 01.08.22 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 DKK 500.000 til videreførelse af Nordjysk 

Vækstpilotordning, samt DKK 150.000 som rammebeløb. Pr. d.d. er der af sidstnævnte bevilling et 

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

og højtuddannet 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 seneste KKR-møde var der opbakning til at fortsætte indsatsen i en fornyet model. Arbejdet med 
konceptbeskrivelse pågår pt. i både arbejds-, følge- og styregruppe, hvorfra der lægges op til fortsat 
inddragelse af BRN ift. at sikre fortsat bred geografisk deltagelse i partnerskabet samt politisk ejerskab. 
 
Styregruppen har blandt andet ambitioner om fortsat at arbejde ud fra måltal og at indarbejde fokus på 
kompetencebehovene inden for grøn omstilling og digitalisering, som jf. FremKom4-rapporten var 
centrale udfordringer i Nordjylland. 
 
Fremadrettet involvering af BRN heri er samtidig en del af drøftelserne i punkt 3, hvor der tages generel 
stilling til BRN’s involvering og rolle på området; kvalificeret arbejdskraft. 
 
Bilag 

• 10A - 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/2022/11/10A-BILAG-Status-paa-matchtal-for-Vaekst-via-Viden-2.0.-2.-aar.pdf


 

 11. Samarbejder m. foreninger, organisationer m.fl.  

Sagsfremstilling 

På baggrund af en konkret henvendelse fra Erhverv Norddanmark om muligheden for at styrke og indgå 

i koordinering af den fælles nordjyske interessevaretagelse, har BRN-formandskabet besluttet, at 

bestyrelsen bør tage en mere overordnet drøftelse af, hvordan og på hvilke niveauer, BRN indgår i 

samarbejde og koordinering med eks. erhvervsnetværk, foreninger, brancheorganisationer, 

organisationer m.fl. 

 

I BRN’s kraft som Nordjyllands stemme og en fælles interessevaretager på strategiske områder, er 

BRN’s samarbejde med øvrige relevante aktører væsentlige for at indfri ambitionerne for Nordjylland. 

 

BRN samarbejder således bredt og tæt med relevante nordjyske og nationale aktører fra 

erhvervsfremmesystemet, brancheorganisationer, fagbevægelse, forsknings- og uddannelsessektor, 

beskæftigelsesområdet m.m.  

 

Dialog og samarbejde med øvrige parter gennemføres på forskellig vis, eksempelvis gennem årlige faste 

dialogmøder eller på ad-hoc basis med afsæt i aktuelle, konkrete temaer. Effekten af samarbejdet er, at 

vi sikrer fælles indsigt og derigennem kan bidrage til at fremme nordjyske interesser og rammevilkår, 

udvikle 

 

Bilag 

• 11A – Henvendelse fra Erhverv Norddanmark (lukket bilag) 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

• BRN’s samarbejder og partnerskaber drøftes 

Referat 

Bestyrelsen pointerede, at der ikke ses et behov for formaliseret samarbejde, men understregede 

samtidigt, at BRN – historisk og nu – gerne samarbejder bredt med ligesindede aktører om BRN’s 

dagsordener. 

 



 

12. Eventuelt  

Referat 

Sekretariatschefen orienterede om ansættelse af ny medarbejder i BRN-sekretariatet pr. 1. december 

2022. 
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