
Tentativ handlingsplan 2023 – januar 2023 

Handlingsplanen afspejler prioriteterne ved årets start, men i takt med at nye udfordringer og muligheder 

opstår, udpeges og igangsættes der løbende nye indsatser og handlinger. Der evalueres på handlingsplanen ved 

årets udgang i forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af planen for det kommende år. 

 

  Handlinger Økonomi 
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Grøn infrastruktur Styrke koblingen 
mellem relevante 
energiinfrastrukturer 

Fortsætte tæt dialog 
med Energinet og 
sikre fælles, nordjysk 
indspil til udbygning 
af transmissions-
nettet i Nordjylland 

Arrangere 
dialogmøde med 
klima-, energi- og 
forsynings-
ministeren om 
Nordjyllands 
potentialer ved 
styrket energi-
infrastruktur 

100.000 
DKK 

Forsvar Kontinuerligt skærpe 
de fælles nordjyske 
budskaber og sikre 
koordinering mellem 
relevante nordjyske 
aktører 

Invitere 
forsvarsudvalget med 
fokus på fremvisning 
af Nordjyllands unikke 
økosystem til 
styrkelse af Forsvaret 

Fremme nordjyske 
styrkepositioner og 
prioriteter frem mod 
politisk aftale om 
forsvarsforlig  

700.000 
DKK 

Fremtidssikring af 
jernbanen 

Definere BRN’s 
interessevaretagelses-
mæssige opgave 

Igangsætte analyser, 
der skitserer scenarier 
og potentiale for gods 
på bane nord for 
Limfjorden i 
samarbejde med 
Region Nordjylland 

Arrangere besøg af 
transportministeren/ 
transportudvalget i 
koordination med 
relevante 
samarbejdspartnere 
med fokus på at 
fremhæve behovet 
for fremtidssikring af 
den nordjyske 
jernbane 

200.000 
DKK 

3. 
Limfjordsforbindelse 

Arbejde for fortsat 
bred, national politisk 
opbakning til 
projektet 

Arrangere møde med 
transportministeren i 
koordination med 
relevante 
samarbejdspartnere 
med fokus på at 
understrege den 
fælles nordjyske 
opbakning til 
projektet 
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CO2Vision Sikre strategisk og 
interessevaretagelses-
mæssig stærk kobling 
til indsats om energi-
infrastruktur, 
herunder elnet 

Styrke den brede 
geografiske 
involvering i og 
forankring af 
indsatsen 

Sekretariatsbetjene 
CO2Vision-
konsortiet og 
styregruppe 

- 

Digital infrastruktur Igangsætte 
koordinerende indsats 
på baggrund af 
anbefalinger i oplæg 
fra den 

Udforske relevante 
interessevaretagelses-
spor 

 75.000 
DKK 



kommunale/regionale 
arbejdsgruppe 

Den Fælles 
Nordjyske 
Klimaambition 

Arrangere halvårlige 
inspirations- og 
dialogfremmende 
møder i Klimapolitisk 
Dialogforum 

Revidere Den Fælles 
Nordjyske 
Klimaambition 

 75.000 
DKK 

Vækst via Viden Samle op på 
styregruppens 
anbefaling til 
fortsættelse af 
indsatsen 

  110.790 
DKK 

Grøn Energi 
Nordjylland 2040 

Samle op på fase 2 – 
udarbejdelse af 
idékatalog og 
strategisk energiplan 

Igangsætte fase 3 – 
lokal implementering 

 860.000 
DKK 

DK2020 Understøtte 
udarbejdelsen af 
klimahandlingsplaner 
i rul 2-kommunerne 

Sikre god overgang 
og videnoverdragelse 
fra DK2020-
sekretariatet til 
fremtidig fælles 
nordjysk indsats i regi 
Klimaalliancen 

 400.000 
DKK 
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Green Hub Denmark Udforske eventuelle 
nye indsatser eller 
styrkelse af 
igangværende 
indsatser 

  1.300.000 
DKK 

Norddanmarks EU-
Kontor 

Monitorere fremdrift 
mod realisering af 
resultatkontrakt 

Styrke koordineringen 
på relevante, 
erhvervsfremmende 
snitflader, eks. 
gennem optag af 
NDEU i CO2Vision-
konsortiet 

 4.142.180 
DKK 

International House 
North Denmark 

Evaluere på 
International House’s 
indsatser og 
aktiviteter for 
bevillingsårene 2022 
og 2023 

Udforske muligheden 
for fortsat samarbejde 
i 2024 

 200.000 
DKK 

Danish Life Science 
Cluster 

Evaluere på DLSC’s 
handlingsplan og 
aktiviteter for 2023 

Udforske muligheden 
for fortsat samarbejde 
i 2024 

 1.000.000 
DKK 

 


