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1. Godkendelse af dagsorden 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• Dagsordenen godkendes 

Referat 

Dagsorden godkendt med bemærkning om, at sekretariatsledelsen gerne ser, at flere fremtidige 

indstillinger lægger op til åben drøftelse frem for blot orientering. 

 

 

 



 

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 2023 

- inkl. overførsler fra 2022: 

Disponible midler 2023 

- efter reservationer: 

DKK 10.964.823 DKK 5.694.033 

 

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. 

Pga. udskudt proces for handlingsplaner, er der ikke estimerede udgifter for 2023 på en række indsatser 

endnu, hvorfor der forventes yderligere udgifter.  

Der udsendes kontingentopkrævninger til kommuner og region i januar 2023 baseret på indbyggertal pr 

1/1-23 fra Danmarks Statistik.  

Årsregnskab skal være afsluttet senest 1. april jf. vedtægter og behandles skriftligt. 

Bilag 

• 2A – Økonomistatus 2023 – januar 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• Økonomistatus tages til efterretning 

Referat 

Taget til efterretning. 

Sekretariatsledelsen ønskede, at de kommende regnskabsår, i dette tilfælde 2o24-25, også fremgår af 

fremtidige bilag. 

 

 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2023/01/2A-BILAG-Oekonomistatus-2023-%E2%80%93-januar.pdf


 

3. Årsregnskab og årsrapport 2022 

Sagsfremstilling  

Årsregnskab 2022 

Som konsekvens af, at BRN for nyligt har fået ny revisor, vil årsregnskabet for 2022 ikke kunne 

tilendebringes i tide til at fremgå af dagsordenerne i dette møderul. Således vil direktion og bestyrelse få 

anledning til at behandle og godkende regnskabet skriftligt, når dette foreligger. 

Årsrapport 2022 

I lighed med tidligere år udarbejder BRN en årsrapport, der giver en status for året, der gik. I år vil 

årsrapporten består af to produkter. 

Som noget nyt udarbejdes en double-pager, der tiltænkes at udgøre tre nedslag på konkrete indsatser, 

hvor BRN-samarbejdet har sat stærke aftryk, samt et økonomioverblik. Med dette nye format er det 

hensigten at levere et overskueligt overblik i dokumentform til kommunalbestyrelserne og regionsrådet. 

Derudover suppleres årsrapporten af video og infografiske animationer, så der skabes indhold til BRN’s 

mange interessenter på digitale platforme som nyhedsbrev og sociale medier. 

Som vanligt udsendes årsrapporten til behandling i kommunalbestyrelserne og regionsrådet med henblik 

på at blive dagsordensat og/eller formidlet til orientering, efter denne er godkendt i bestyrelsen. 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

• Orientering tages til efterretning. 

 

Referat 

Taget til orientering. 

 

Sekretariatsledelsen påpegede vigtigheden af, at nedslagshistorierne i årsrapporten er bredt 

repræsentative for kommunerne og regionen, og nævnte, at man med fordel kan tydeliggøre BRN’s 

operatører og inkludere en aktivitetsoversigt for BRN for året, der gik, som bilag. 

 

Der var desuden ønske om, at der i lighed med tidligere år medfølger et udkast til en sagsfremstilling til 

behandling af årsrapport i kommunalbestyrelserne og regionsrådet. 

 

Sekretariatet udarbejder frem mod direktionsmødet 27.01.2023 et dispositionsforslag til årsrapport, en 

aktivitetsoversigt samt en proces for regnskab og årsrapport frem mod behandling/orientering i 

kommunalbestyrelserne/regionsrådet. 

 



 

4. Handlingsplan 2023 
Sagsfremstilling 

Opfølgning på prioritering af indsatser 

På bestyrelsesmødet 19.09.2022 blev BRN’s nye strategi fra 2023 godkendt. Siden havde BRN-bestyrelsen 

indledende drøftelser af prioritering af BRN’s indsatser samt handlingsplan for 2023 på bestyrelsesmødet 

25/11-22. Prioriteringen af indsatser skulle ses i lyset af bestyrelsens mål om at skærpe fokus på 

interessevaretagelse inden for færre temaer. På bestyrelsesmødet 25.11.2022 besluttede bestyrelsen, at 

formandskabet mødes med henblik på at lave en prioritering af indsatserne sammenholdt med ressourcerne 

i BRN-sekretariatet. 

Formandskabet lagde på mødet 03.01.2023 i den sammenhæng vægt på, at sekretariatet primært bør 

frigøre ressourcer ved at skærpe prioriteringen af koordinerende indsatser, særligt på områderne klima og 

kvalificeret arbejdskraft. Dette med henblik på at gøre det muligt at arbejde dybere og mere fokuseret med 

de prioriterede interessevaretagelsesindsatser og skabe synlighed og politisk lydhørhed på disse indsatser. 

Med afsæt i disse signaler, skal sekretariatet på næste bestyrelsesmøde præsentere et forslag til, hvordan 

de prioriterede indsatser løftes, samt hvilke indsatser og opgaver, der bør nedprioriteres, inden for de 

nuværende ressourcer. 

Handlingsplan 2023 

Sideløbende med prioriteringen af BRN’s fremadrettede indsatser, er sekretariatet påbegyndt 

udarbejdelsen af en tentativ handlingsplan for indeværende år (se bilag). Med handlingsplanen lægges der 

op til konkrete handlingsspor, som BRN forfølger inden for hhv. interessevaretagelsesmæssige indsatser, 

koordinerende indsatser samt operatørdrevne indsatser. Da bestyrelsen endnu ikke har taget stilling til en 

endelig priortering af BRN’s fremadrettede indsatser, vil handlingsplan for 2023 for nuværende indeholde 

handlingsspor for indsatser, der evt. nedprioriteres. Handlingsplanen vil således konsekvensrettes på 

baggrund af bestyrelsens endelige prioritering. 

På sekretariatsledelsesmødet vil sekretariatet indlede punktet med et kort oplæg om formandskabets og 

sekretariatets foreslåede, fremadrettede prioritering af indsatser samt præsentere den tentative 

handlingsplan for 2023, hvorefter der lægges op til en drøftelse herom. 

 

Bilag 

• 4A – Tentativ handlingsplan for 2023 inkl. estimerede udgifter 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

• formandskabets signaler om prioritering af fremtidige indsatser tages til efterretning 

• sekretariatets foreslåede, fremadrettede prioritering af indsatser samt præsentation af den 

tentative handlingsplan for 2023 samt estimerede udgifter relateret hertil drøftes. 

Referat 

Sekretariatet indledte punktet med oplæg, der skitserede; 1) signaler fra bestyrelse og formandskab vedr. 

sekretariatets fremtidige tidsmæssige ressourcefordeling, 2) forslag til fremtidig prioritering af indsatser og 

3) en tentativ handlingsplan for 2023. Slides til oplæg sendes ud med referatet. 

Sekretariatsledelsen vurderede, at det er fornuftigt at fokusere BRN’s indsatser og i processen sikre god 

overlevering af evt. indsatser og områder, som BRN ikke længere skal varetage. I samme proces kan det 

med fordel synliggøre overlap til andre aktører/organer eks. på områderne klima og kvalificeret 

arbejdskraft. 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2023/01/4A-BILAG-Tentativ-handlingsplan-for-2023-inkl.-estimerede-udgifter.pdf


 

Sekretariatsledelsen ønskede, at handlingsplanerne i højere grad viser det bagvedliggende arbejde ift. 

interessevaretagelse, samt hvor bred en skare af relevante interessenter og aktører, BRN trækker tråde til i 

de forskellige indsatser. Det blev desuden foreslået, at der opstilles målsætninger for hver indsats. 

Ift. afholdelsen af Nordjysk Topmøde, vurderer sekretariatsledelsen i tråd med sekretariatet, at formålet 

med eventet stadig er uklart. Det blev påpeget, at det med henblik på at nedbringe sekretariatets 

umiddelbare opgaveportefølje, vil være hensigtsmæssigt at udskyde lignende arrangement til en mere 

oplagt anledning. I forlængelse heraf, blev det foreslået, at sekretariatet i stedet kunne lave fokuserede 

nålestiksarrangementer i mindre skala, der tager udgangspunkt i de prioriterede 

interessevaretagelsesindsatser. 

For at sikre styring på operatørdrevne indsatser var sekretariatsledelsen positiv overfor brug af 

resultatkontrakter, og det bør tydeliggøres i handlingsplanen, hvilke parametre operatørerne holdes oppe 

på og hvordan. Derudover var der interesse for, at sekretariatsledelsen bringes i spil i udviklingen af 

fremtidige resultatkontrakter og evt. i dialogen med operatører. 



 

5. Interessevaretagelse 

Sagsfremstilling 

Elnet 

Efter kontinuerlig dialog med Energinet, kunne de overbringe BRN nyheden om, at der var ansøgt om og 

tilladelse til etablering af to højspændingsstationer nord for Limfjorden for 1,1 mia. kr. Stationerne 

placeres hhv. syd for Brønderslev og nordøst for Aalborg. I Nordjyske 04.01.2023 bidrog BRN-formanden 

med citat herom. 

 

Med de to højspændingsstationer, som tilsammen får en kapacitet på 2200 MW, bliver det således 

nemmere i fremtiden at trække større mængder strøm ud i regionen. I sammen ombæring lægger 

Energinet op til en større undersøgelse af hele elnet-infrastrukturen i Nordjylland hvorfor BRN-

sekretariatet fortsætter dialogen herom. 

 

Infrastrukturprioriteter 

Med Folketingets nye sammensætning og offentliggørelsen af den nye Regering, har BRN koordineret en 

fælles henvendelse til relevante nordjyske MF’ere om vigtigheden af at vedtage en anlægslov for den 3. 

Limfjordsforbindelse, samt at overholde den planlagte projektigangsættelse i 2025. 

 

Fremtidssikring af den nordjyske jernbane 

BRN-sekretariatet er i forbindelse med udarbejdelse af handlingsplan ved at definere BRN’s opgave ift. 

fremtidssikring af jernbanen – herunder fuld elektrificering og etablering af dobbeltspor. I den forbindelse 

udforsker Regionen og BRN – i koordination med øvrige interessenter – pt. mulige scenarie- og 

potentialeanalyser af gods på bane ved elektrificering af jernbanen samt etablering af dobbeltspor nord 

for Limfjorden. Disse analyser vil således skabe et værdifuldt vidensgrundlag, der samtidig vil have til 

formål at understøtte BRN’s interessevaretagelse på området. 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

• Orienteringerne tages til efterretning. 

Referat 

Taget til efterretning. 

Sekretariatet appellerede til, at sekretariatsledelsen i højere grad gør sekretariatet opmærksom på evt. 

relevante, lokale politiske besøg, som BRN med fordel kan understøtte budskabsmæssigt eller tage 

bestik af ift. egne dagsordener. 

Elnet - Sekretariatsledelsen lagde vægt på, at T11+ kan være et stærkt forum til inddragelse i Energinets 

undersøgelse af elinfrastrukturen i Nordjyllands samt til kvalificering af koblingen mellem 

energiinfrastrukturer, der er relevant for flere fælles, nordjyske indsatser; eks, CO2Vision, DK2020 og 

GEN2040. 

Jernbane - Sekretariatsledelsen gjorde opmærksom på, at der er planer om at togdriften på strækningen 

mellem Aalborg og Aarhus midlertidigt indstilles i forbindelse med klargøring til fuld elektrificering af 

strækningen mellem Aalborg Lufthavn og Aarhus. BRN kan derfor med fordel udforske en mulig 

interessevaretagelse ift. at minimere negativ påvirkning af mobiliteten i perioden. 

 

https://nordjyske.dk/nyheder/erhverv/koster-en-milliard-her-skal-bygges-to-store-hoejspaendingsstationer/4070186


 

6. Interessevaretagelse (lukket punkt) 

Kun tilgængelig i First Agenda. 

              

 

 



 

7. Status på DK2020-klimahandlingsplaner 
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. 

Samarbejde med nordjysk landbrug 

På baggrund af et signal fra BRN-bestyrelse om at styrke samarbejde med nordjysk landbrug, har der i regi 

af DK2020 været positiv dialog med landbrugsforeningerne Landbonord, AgriNord og Fjordland. På 

seneste bestyrelsesmøde bekræftede BRN-bestyrelsen interessen om samarbejdet, hvorfor DK2020- og 

BRN- sekretariaterne nu arbejder på at skitsere en fremtidig samarbejdsmodel med de nordjyske 

landbrugsorganisationer og de nordjyske kommuner, der både tilgodeser koordinerende og 

interessevaretagelsesmæssige snitflader. 

BRN-bestyrelsen lagde på mødet således op til, at sekretariaterne faciliterer et dialogmøde mellem BRN-

formandskabet og formændene for landbrugsforeningerne. 

Fremtidig organisering af Klimaalliancen i nordjysk regi 

I forbindelse med den fremtidige organisering af Klimaalliancen i Nordjylland, mødtes 

direktørarbejdsgruppen på klimaområdet til en indledende drøftelse af både opgaver og organisering 

10.01.2023. Med udgangspunkt i den nationale partnerskabsaftale om Klimaalliancen og med indspil fra 

Nordjyllands DK2020-sekretariat, lagde gruppen vægt på, at anledningen giver en unik mulighed for at 

samtænke og koordinere fælles, nordjyske klimaindsatser og herigennem styrke synergieffekterne. Dette 

afspejler særligt formålet i Den Fælles Nordjyske Klimaambition og ønsket om bedre overblik, mindsket 

parallelaktivitet og styrket governance. 

Gruppen var imidlertid enige om, at organiseringen fremadrettet, ligesom med DK2020, bør organiseres 

i BRN, dog i en model, der er ressourceneutral for BRN-sekretariatet. Således blev det anbefalet, at den 

faglige sparring sikres i en styregruppe bestående af x-antal tekniske direktører og kommunaldirektører. 

Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe bestående af chefkonsulent i KKR, sekretariatsleder i 

BRN og vicekontorchef i Regionen, der udarbejder et oplæg med de af direktørarbejdsgruppen foreslåede 

modeller forud for møde i KDK og BRN-direktionen 27.01.2023. 

Bilag 

• 7A – DK2020 Status januar 2023 

• 7B – Indspil til fremtidig nordjysk organisering af Klimaalliancen 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at  

• Orienteringen tages til efterretning 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2023/01/7A-BILAG-DK2020-Status-januar-2023.pdf
https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2023/01/7C-BILAG-Indspil-til-fremtidig-nordjysk-organisering-af-Klimaalliancen.pdf


 

Referat 

Vicekontorchef i Regionen gav en kort intro til arbejdsgruppens opdrag og oplæg til fremtidig model for 

organisering af Klimaalliancen. 

Sekretariatsledelsen gav følgende bemærkninger: 

• I det fremadrettede arbejde i Klimaalliancen bør kontrol og monitorering af kommunernes 

implementering af klimahandlingsplaner ikke vægte højt i opgaveporteføljen. Fokus bør i høj 

grad være på flere tværkommunale udviklingsaktiviteter. 

• Der bør være fokus på, at organiseringen bidrager til at mindske overlap på klimaområdet og de 

fælles nordjyske klimaindsatser, samt tydeliggøre snitflader og rollefordeling mellem relevante 

aktører på området. 

• Det fremtidige sekretariat samt styregruppe bør have et klart politisk mandat. 

 



 
 

 
  

 
 
 

8. Status på CO2Vision – Nordjyllands grønne erhvervsfyrtårn 
 
Sagsfremstilling 
Projektet skrider planmæssigt fremad. Der er behov for øget fokus på infrastrukturdelen, herunder 
finansiering og dialog med infrastrukturudbydere, samt mulighed for at få Nordjylland på det europæiske 
TEN-E-netværk. Endvidere er der fokus på videreudvikling af CO2Vision via nye finansieringsmuligheder.   
 
Fremtidig finansiering 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har 21.12.2022 åbnet for ansøgninger under temaet Lokale 
Erhvervsfyrtårne II. Annonceringen skal understøtte den videre udvikling af erhvervsfyrtårnene, som blev 
skudt i gang i starten af 2022 med knap DKK 600 mio. fra REACT-EU. Der er afsat i alt ca. DKK 290 mio. til 
den nye annoncering, som finansieres af EU's Regionalfond, Socialfonden Plus og decentrale 
erhvervsfremmemidler. Ansøgningsfristen er den 07.03.2023. 
 
CO2Vision-konsortiet er i gang med at identificere nye projekter og partnere og samtidig sikre bred nordjysk 
repræsentation i denne 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, stærk governancemodel mm. 
Samtidig udforskes ansøgningsmuligheder i andre relevante puljer, herunder med stærkt fokus på Fonden 
for Retfærdig Omstilling, der åbner for ansøgninger i januar 2023. 
 
Ny governancestruktur 
På det årlige fællesmøde 25.11.2022 mellem BRN’s og Erhvervshus Nordjyllands bestyrelser, der samtidig 
er det politiske ophæng for CO2Vision, blev en ny governancemodel vedtaget. I samme ombæring udvides 
konsortiet nu med fremtidig deltagelse af Norddanmarks EU-kontor og Evida. 
 
Med den nye governancemodel skabes der større manøvrerum for at sætte ind på udvalgte strategiske mål 
gennem politisk dialog. Derfor er der nedsat en ny politisk styregruppe for CO2Vision, som består af: 
 

Mogens C. Gade 
Formand for styregruppen og 
Erhvervshus Nordjylland  

Per Michael Johansen 
Rektor for AAU 
 

Michael Lundgaard Thomsen 
CCO hos Aalborg Portland 

Thomas Kastrup-Larsen 
Formand for KKR 

Birgit S. Hansen 
Formand for BRN 

Morten Gjetting Stage 
Formand for INNO-CCUS 

 
Styregruppen mødes første gang den 10.02.2023 og sekretariatsbetjenes af BRN, ligesom BRN også 
sekretariatsbetjener konsortiet.  
 
National partnerskabsaftale 
Der er nedsat et nationalt partnerskab for hvert af de otte lokale erhvervsfyrtårne. Partnerskabet har til 
formål at skabe en strategisk ramme for udviklingen af det regionale erhvervsfyrtårn på kort og længere 
sigt. Aftalen sætter en fælles retning for samarbejdet om udviklingen af det lokale erhvervsfyrtårn, og er et 
forum, som kan adressere barrierer for erhvervsfyrtårnenes fremdrift og udvikling.   
Bag partnerskabet i Nordjylland står konsortiet for CO2Vision, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, 
Erhvervshus Nordjylland, Erhvervsministeriet, Klima, - Energi- og Forsyningsministeriet, 
Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.  

https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/file.erhvervsstyrelsen.dk/pls/wopdprod/getlinkstatistik?iid=22199X899662___.YzJlOmFhbGJvcmdrb21tdW5lOmM6bzpjNDlmZWM0MjI2Nzc0NzM5NjQxMDVhM2QzN2M0MDMzNzo2OjQ0YzA6ZjMxNGYzYWM3NjYzYjEzZmQxYWM1MDRiNWQ5OGU3ODliNzExODI3ODJlYmNiN2M1OGZmN2ViYzJhOWEzNzNmNTpoOkY


 
 

 
  

 
 
 

 
Bilag 

• 8A – National partnerskabsaftale 

• 8B – Ny governance model for Co2Vision 

• 8C – Faktaark om CO2Vision 
 
Indstilling 
Sekretariatet indstiller, at 

• Orientering tages til efterretning. 
 
Referat 
Taget til efterretning. 
 
Sekretariatsledelsen vurderede, at sekretariatsbetjening af både CO2Visions konsortie og styregruppe vil 
trække uforholdsvis meget på BRN’s knappe ressourcer. Det blev i stedet foreslået, at der arbejdes hen 
imod, at BRN og Erhvervshus Nordjylland deles om sekretariatsbetjeningen, så BRN primært orienterer sig 
mod styregruppen og det politiske niveau i kraft af, at BRN ikke er en operativ aktør. 
 
Sekretariatsledelsen understregede, at det er vigtigt, at BRN fortsat arbejder for at sikre den brede 
geografiske udbredelse af aktiviteter i CO2Vision. 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2023/01/8A-BILAG-Partnerskabsaftale-Nordjylland.pdf
https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2023/01/8B-BILAG-Ny-governance-model-for-Co2Vision.pdf
https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2023/01/8C-BILAG-Faktaark-om-CO2Vision.pdf


 

 9. Øvrige orienteringspunkter 

Sagsfremstilling 

Green Hub Denmark 

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at der på baggrund af tidligere behandlinger af 

resultatkontrakt mellem BRN og Green Hub Denmark, skulle bevilliges DKK 1,3 mio. i 2023. 

I et efterfølgende møde mellem formandskabet og formanden for Green Hub Denmark, blev det aftalt at 

Green Hub Denmark-formanden præsenterer et oplæg på bestyrelsesmødet 17. februar 2023. Her vil 

fokus være på at identificere evt. supplerende, relevante indsatser med Green Hub Denmark som 

operatør. 

 

Fællesafsnit til planstrategier og RUS 

Som tidligere er BRN endnu engang tovholder på en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et fælles 

tekstafsnit, der kan inkorporeres eller lægges ved Den Regionale Udviklingsstrategi (RUS) og de 

kommunale planstrategier med fokus på at fremhæve fælles nordjyske potentialer og udfordringer samt 

BRN´s rolle i at skabe rammer for vækst og udvikling i regionen.  

 

Arbejdsgruppen består, udover en medarbejder fra BRN-sekretariatet, af tre medlemmer af Plancirkel 

Nord (netværk for planlæggere i nordjyske kommuner) og en konsulent fra Region Nordjylland. 

Arbejdsgruppen er pt. i gang med at rammesætte og forfatte afsnittet. 

  

Da RUS’en skal godkendes i regi af Erhvervsstyrelsen inden næste BRN-møderul vil fællesafsnittet dog 

ikke behandles i regi af BRN. I stedet er der planlagt en proces med behandling i Plancirkel Nord og 

T11+-kredsen samt skriftlig behandling i BRN-direktionen for til sidst at nå politisk behandling i 

Regionens Kontaktudvalg i nævnt rækkefølge frem mod sommeren 2023. Herefter sendes denne til 

kommunerne og Regionen for evt. politisk behandling. 

 

Bilag 

• 9A - Proces for udarbejdelse af fællesafsnit til kommunale planstrategier og RUS 

 

Indstilling 

Sekretariatet indstiller, at 

• Orienteringen tages til efterretning 

Referat 

Taget til efterretning. 

 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2023/01/9A-BILAG-Proces-for-udarbejdelse-af-faellesafsnit-til-kommunale-planstrategier-og-RUS.pdf


 

10. Eventuelt  

 

Referat 

Sekretariatschefen orienterede om, at resultatkontrakten med Norddanmarks EU-kontor (NDEU) er 

godkendt i NDEU’s bestyrelse og nu går videre i regi af BRN med henblik på godkendelse. 

Resultatkontrakten findes nu vedhæftet som bilag til nærværende punkt 10. 

I forbindelse med at sekretariatet på signal fra bestyrelsen har skærpet dagsordener og referaters 

længder generelt, efterspurgte sekretariatsledelsen mere transparens ift. beslutningsgrundlag i 

bestyrelsen. Sekretariatet opfordrede således til at tage direkte kontakt til sekretariatet selv for 

uddybelser. 

Bilag 

• 10A - BRN-NDEU Resultatkontrakt 2023-25 

 

 

https://businessregionnorthdenmark.dk/wp-content/uploads/2023/01/10A-BILAG-BRN-NDEU-Resultatkontrakt-2023-25.pdf
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