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Anbefalinger fra formandskabet
• Fokus på forsvar, infrastruktur og CO2Vision
• Fokus på synlighed af BRN med henblik på politisk 

lydhørhed overfor kerneindsatser
• Minimere koordinerende opgaver på indsatser indenfor 

klima og kvalificeret arbejdskraft



INTERESSEVARETAGELSE

INDSATS HANDLINGER MÅLSÆTNING ØKONOMI

Grøn 
infrastruktur

Styrke koblingen mellem 
relevante energiinfrastrukturer, 

herunder de fælles nordjyske 
indsatser på området, eks. 

Grøn Energi Nordjylland 2040, 
CO2Vision og DK2020

Fortsætte tæt dialog med centrale 
aktører – herunder sikre fælles, 
nordjysk indspil til Energinets 
undersøgelse af Nordjyllands 

elnetinfrastruktur

Skabe dialog med klima-, energi- og 
forsyningsministeren samt CO2-

infrastrukturforvalter om udbygning af 
energiinfrastrukturer i Nordjylland

Revidering af lovgivning mhp. proaktiv 
udbygning af elnettet

Samlet nordjysk indspil til Energinet 
vedr. udbygning af Nordjyllands elnet

200.000 DKK
(rammebeløb -
ikke bevilliget)

Forsvar

Kontinuerlig monitorering af 
det politiske landskab ift. at 

udnytte vinduer for nordjyske 
indspil før, under og efter de 

politiske forhandlinger

Invitere centrale beslutningstagere 
med fokus på fremvisning og 

drøftelse af Nordjyllands unikke 
økosystem og styrkepositioner til 

udbygning af Forsvaret ifm. 
kommende forsvarsforlig

Skabe politisk opmærksomhed ift. at 
udnytte Nordjyllands unikke økosystem 

på forsvarsområdet igennem 
koordinering med relevante nordjyske 

aktører

Et stærkt nordjysk aftryk i kommende 
forsvarsaftale målt på arbejdspladser, 
udbygning af eksisterende enheder og 

udvidelse af Nordjyllands 
vedligeholdelses- og logistikkapacitet

700.000 
DKK

Fremtidssikring
af jernbanen

Definere BRN’s
interessevaretagelsesmæssige 

opgave

Igangsætte analyser, der skitserer 
scenarier og potentiale for gods på 

bane nord for Limfjorden i 
samarbejde med Region Nordjylland

Arrangere besøg af relevante politikere, 
eks. transportministeren og 

transportudvalget, i koordination med 
relevante samarbejdspartnere med 
fokus på at fremhæve behovet for 
fremtidssikring af den nordjyske 

jernbane

Muliggøre fuld elektrificering af 
jernbanen i Nordjylland samt sikre to-

sporsfunktion mhp. at indfri potentialet 
for godstransport

250.000 DKK
(rammebeløb -
ikke bevilliget)

3. 
Limfjordsforbin

delse

Arbejde for fortsat 
bred, national politisk 

opbakning til 
projektet

Arrangere møde med 
transportministeren med fokus på at 

understrege den  fortsatte fælles, 
nordjyske opbakning til projektet

Sikre kontinuerlig koordinering og 
dialog med relevante 

samarbejdspartnere – eks. i forbindelse 
med politiske henvendelser

Vedtagelse i Folketinget af anlægslov 
for den 3. Limfjordsforbindelse i 
Folketingssamlingen 2023-2024

Fastholdelse af projektets igangsættelse 
i 2025



KOORDINERENDE INDSATSER

INDSATS HANDLINGER MÅLSÆTNING ØKONOMI

CO2Vision 

Sikre strategisk og 
interessevaretagelsesmæssig stærk 

kobling til indsats om grøn 
infrastruktur, herunder elnet

Styrke den brede geografiske 
involvering i og forankring af 

indsatsen

Sekretariatsbetjene 
CO2Vision-konsortiet og 

styregruppe

Afsøge mulige 
fundingmuligheder og 

kontinuerligt 
understøtte 

tiltrækningen af midler 
sammen med 

samarbejdspartnere

Nordjylland som 
international 

foregangsregion inden 
for CO2-fangst, -

anvendelse og lagring

Digital 
infrastruktur

Igangsætte koordinerende indsats på 
baggrund af anbefalinger i oplæg fra 

den kommunale/regionale 
arbejdsgruppe

Udforske relevante 
interessevaretagelsesspor

Fremtidssikring af 
Nordjyllands digitale 

infrastruktur som vilkår 
for udvikling og vækst

75.000 
DKK

Den Fælles 
Nordjyske 

Klimaambition

Arrangere og afholde halvårlige 
inspirations - og dialogfremmende 
møder i Klimapolitisk Dialogforum i 
samarbejde med KKR-sekretariatet

Revidere Den Fælles Nordjyske 
Klimaambition

Sikre en tydelig rød tråd 
mellem de fælles 

nordjyske klimaindsatser

75.000 
DKK

Vækst via 
Viden 

Samle op på styregruppens  
anbefaling til fortsættelse af indsatsen

Evt. medfinansiering til 
fortsættelse af indsats

Skabe vækst i små og 
mellemstore 

virksomheder gennem 
tilknytning af 
højtuddannet 
arbejdskraft

110.790 
DKK

Grøn Energi 
Nordjylland 

2040

Understøtte samkobling mellem 
DK2020 og Grøn Energi Nordjylland 

2040

Samle op på fase 2 – udarbejdelse 
af idékatalog og strategisk 

energiplan

Igangsætte fase 3 – lokal 
implementering af 

strategisk energiplan

Nordjylland er 
selvforsynende med 

vedvarende energi i 2040

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 

Bane vej for 
kommunernes bidrag til 
klimaneutralitet i 2050 

gennem 
klimahandlingsplaner for 

samtlige nordjyske 
kommuner

400.000 
DKK



OPERATØRDREVNE INDSATSER

INDSATS HANDLINGER MÅLSÆTNING ØKONOMI

Green Hub 
Denmark

Løbende dialog og sparring 
om resultater og geografisk 

udbredelse

Kontinuerlig dialog med og 
periodisk afrapportering fra GHDK 
ift. status på aktiviteter og måltal i 

resultatkontrakt

Udforske eventuelle nye indsatser eller 
styrkelse af igangværende indsatser

Nordjylland som epicenter for udvikling, 
test og demonstration af fremtidens 

grønne løsninger

Markant hjemtag fra Fonden for 
Retfærdig Omstilling

1.300.000
DKK

Norddanmarks
EU-kontor

Monitorere realisering af 
resultatkontraktens måltal

Kontinuerlig dialog med og 
periodisk afrapportering fra NDEU 
ift. status på aktiviteter og måltal i 

resultatkontrakt

Styrke koordineringen på relevante, 
erhvervsfremmende snitflader, eks. 

gennem optag af NDEU i CO2Vision-
konsortiet

DKK 225 mio. i hjemtag fra EU-puljer i 
årene 2023-2025

4.142.180 
DKK

International 
House North 

Denmark

Understøtte nordjyske 
virksomheder og offentlige 

arbejdspladser i at tiltrække, 
modtage og fastholde 

international arbejdskraft og 
talent

Evaluere på International House’s
indsatser og aktiviteter for 

bevillingsårene 2022 og 2023

Udforske muligheden for fortsat 
samarbejde i 2024

Bygge bro mellem international 
arbejdskraft og det nordjyske 

arbejdsmarked

200.000 
DKK

Danish Life 
Science 
Cluster

Understøtte innovative 
offentlige indkøb og 

implementering

Evaluere på DLSC’s
handlingsplan og 

aktiviteter for 2023

Udforske muligheden for fortsat 
samarbejde i 2024

Indfri Nordjyllands potentiale for 
offentlig-privat innovationssamarbejde 

på life science-området

1.000.000 
DKK


