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1. Velkomst
Velkommen til ny erhvervsdirektør Poul Knudsgaard og ny repræsentant fra SMV Aalborg, Søren Rønnov Nielsen.
Referat:
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen bød velkommen til det første møde i 2021 og bød velkommen til
de to nye medlemmer af Aalborg Erhvervsråd, som kort præsenterede sig.

2. Godkendelse af dagsordenen
Det indstilles
• at Erhvervsrådet godkender dagsordenen.

Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

Temadrøftelse
3. Evaluering af arbejdsform i Erhvervsrådet og input til temaer i 2021
Det indstilles:
• at Erhvervsrådet evaluerer på arbejds- og mødeformen i Erhvervsrådet og kommer med input
til, hvordan der kan skabes de bedst mulige rammer for Erhvervsrådets arbejde
• at Erhvervsrådet giver input til temadrøftelser og fokusområder i 2021

Erhvervsrådets Formandskab ønsker en evaluering af arbejdsformen i Erhvervsrådet og en fælles drøftelse af, hvordan der med arbejds- og mødeformen kan skabes de bedste rammer for Erhvervsrådets
arbejde. Det kunne f.eks. være i relation til indhold på møderne, drøftelserne, de fysiske rammer, mødets afvikling, oplægsholdere, input udefra, dagsorden/referat mv.
Erhvervsrådet valgte på møde i september 2019, at der fremadrettet skulle arbejdes med udgangspunkt
i temaer fra Erhvervsstrategien, som afsæt for møderne (i stedet for temadrøftelser ved de forskellige
grupper i Erhvervsrådet, som det hidtil havde været).
Formandskabet og sekretariatet ønsker at høre Erhvervsrådets input til, hvilke temaer, der kan tages op
på møderne i 2021.
Som baggrund for drøftelsen gives her links til: Erhvervsrådets vedtægter og Erhvervsstrategien
Til inspiration for drøftelsen gives her en oversigt over, hvordan temadrøftelserne så ud i 2020:
Møde

Tema

27. januar 2020

Aalborg Alliancen og kvalificeret arbejdskraft

4. maj 2020

Prioritering af indsatser og nye tiltag set i lyset af Corona:
• Tiltag og hjælpepakke igangsat af Aalborg Kommune
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•
•
•
•

Jobsituationen og Aalborg Alliancen
Detailhandel
”Corona-tjek” af Erhvervsstrategien og initiativer og samarbejde med Iris Group
Input fra G20 til Erhvervsrådets arbejde

29. juni 2020
Seminar

Udgangspunkt og status efter Corona:
• Erhvervsservice
• Bæredygtighed og Green Hub Denmark
• Tiltrækning af nye virksomheder og investeringer samt Invest in Aalborg 2.0
• Detailhandel

14. september 2020

Aalborg Alliancen, Jobvækst og arbejdskraft

30. november 2020

Bæredygtighed og energi – Green Hub Denmark og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling

Referat:
Der var en bred enighed blandt erhvervsrådets medlemmer om, at den nuværende arbejdsform fungerer rigtig godt. Særligt de fælles temadrøftelser og fordelingen mellem faste punkter og temadrøftelser
var der stor tilslutning til. Derudover var der stor opbakning til flere eksterne inspirationsindlæg, virksomhedsbesøg, workshops mv. Generelt ønsker erhvervsrådet lidt mindre generel orientering og i stedet
mere fokus på debat.
I forhold til kommende temadrøftelser og fokusområder i 2021, var der følgende input fra Erhvervsrådet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genstart Aalborg efter corona
Internationalisering – tiltrække internationale virksomheder, samarbejdspartnere etc. – særligt
inden for styrkepositionerne
Digitalisering i alle brancher – og med særligt fokus på detailhandlen
Den grønne omstilling – særligt med fokus på Green Hub Denmark
SMV’erne i fokus
Innovation via studerende
Langtidsledighed
Praktikpladssikkerhed
Bruge Aalborg Alliancen mere aktivt, bl.a. vedr. dimittendledighed
Mobilisering af arbejdskraft til brancher som har travlt under corona kontra brancher som på nuværende tidspunkt ligger stille

Udover input til temadrøftelser i løbet af 2021, havde erhvervsrådet også forslag til følgende punkter,
som kunne være faste på dagsordenen fremover:
•
•
•
•
•

Green Hub Denmark
Invest in Aalborg
Status fra de nationale erhvervsklynger (evt. delt op med enkelte på hvert møde)
Vækst via viden 2.0
Løbende afrapportering på projekterne, som erhvervsrådet bevilger penge til

Sekretariatet arbejder videre med inputtene, og formandskabet drøfter forslag til temaer og faste punkter på sit næste møde.
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Punkter til drøftelse

4. Invest in Aalborg 2.0
Det indstilles:
•

at Erhvervsrådet drøfter de foreløbige overvejelser for udviklingen af Invest In Aalborg 2.0

I 2016 blev Invest In Aalborg etableret som et væsentligt initiativ i erhvervsstrategien for 2015-2018. Invest In Aalborg arbejder dels med at scoute og tiltrække nye virksomheder til Aalborg, dels med at sikre
professionel håndtering af alle henvendelser.
Erhvervsrådet har siden prioriteret og videreført indsatsen, hvortil Aalborg Byråd i budgetforhandlingerne for 2021 opnormerede Invest In Aalborgs budget fra 2,5 mio. kr. til 7 mio. kr. årligt.
Som optakt til drøftelsen på mødet, præsenterer erhvervsdirektør Poul Knudsgaard sine foreløbige
overvejelser for udviklingen af Invest In Aalborg.

Referat:
Poul Knudsgaard orienterede om den kommende omorganisering i Invest In Aalborg. Invest in Aalborg
fortsætter som en del af Aalborg Kommune og Poul Knudsgaard indsættes som direktør for Invest in
Aalborg. Ydermere lægges CNIC (Chinese-Nordic Innovation Center) ind under Invest in Aalborg.
Invest in Aalborg flytter i selvstændige lokaler med egen identitet.
Invest in Aalborg skal fremadrettet gå fra at være reaktiv, til også at være proaktiv på salgsarbejde. Der
ansættes to yderligere investment managers samt en kommunikationsmedarbejder. Særligt fokus på én
investment manager med en grøn profil. Der udarbejdes over de kommende måneder en strategi for
Invest in Aalborg, som ligeledes får et grønt aftryk.
Invest in Aalborg bibeholder det nuværende ambassadørkorps, med mulighed for at udvide dette.
Erhvervsrådet udtrykte opbakning til planerne og tilbød sine kompetencer ift. det indholdsmæssige i
strategien.

Punkter til orientering

5. Green Hub Denmark
Det indstilles:
•

at Erhvervsrådet orienteres om status på Green Hub Denmark

Green Hub Denmark er et offentligt-privat partnerskab, som arbejder med grøn innovation, bæredygtige
forretningsudvikling, tiltrækning af udenlandske investorer og virksomheder, samt storskala test.
Den største succes for samarbejdsinitiativet Green Hub Denmark er, at der skabes vækst og arbejdspladser, samtidig med at CO2-udledningen i Danmark / Nordjylland falder. Green Hub Denmark som
samarbejdsplatform er kommet godt fra start med i alt 47 nye samarbejdspartnere direkte involveret.
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Hvad angår hjemtaget af midler fra EU’s og danske puljer, er der med Green Hub Denmarks medvirken
pt. hjemhentet 12,2 mio. kr. til Projekt Grøn, 150.000 kr. til projektet Strømby og 523.000 kr. til projektet
Projektakronym for Danmark Los Angeles. Samlet 12.873.000 kr. på de første 6 måneder.
I forhold til samskabelsen af nye grønne produkter har Green Hub Denmark faciliteret underskrivelsen
af 1 Memorandum of Understanding mellem 2 danske virksomheder. Derudover vil Green Hub Denmark i samarbejde med klyngerne: MARLOG, Energy Cluster Denmark, Digital Lead og We Build Denmark afholde konferencen NetZero Pathways i efteråret 2021.
Derudover er der igangværende dialoger omkring et overskudsvarmeprojekt, test af methanol køretøjer,
etableringen af et showroom, genanvendelse af plastmaterialer til skabelse af nye produkter, samt
igangværende dialog med Klima Energi og Forsyningsministeriet og Erhvervsstyrelsen omkring midler
fra Fonden for Retfærdig Omstilling. Dertil kommer 4 igangværende ansøgninger med en række nordjyske, nationale og internationale interessenter og 3 investeringsfremmesager.
På mødet orienterer Poul Knudsgaard kort om status og sine foreløbige overvejelser om udviklingen af
Green Hub Denmark.
Referat:
Poul Knudsgaard orienterede om, at der i øjeblikket foregår en dialog med bestyrelsen i GHD ift. udpegning af en direktør for GHD.
Det forventes, at der i løbet af april afholdes et bestyrelsesseminar i GHD med fokus på at skærpe profilen af GHD. Her vil der særligt være fokus på at få defineret hvad GHD er – og hvad GHD ikke er. Ydermere vil der på seminaret være fokus på, hvordan GHD i endnu højere grad kan forankres regionalt og
hvordan en eventuel medlemsstruktur skal være.
Erhvervsrådet glæder sig til at følge udviklingen.

6. Status på beskæftigelsesudvikling og Aalborg Alliancen
Det indstilles:
•

at Erhvervsrådet orienteres om beskæftigelsesudviklingen i Aalborg Kommune

Bilag:
•

Bilag 1. Status på beskæftigelsesområdet pr. uge 2

Ledigheden i Aalborg ligger pt. 17% højere end 8. marts 2020 – der er 7.768 ledige i Aalborg pr. 17. januar 2021. Det er en lavere stigning i ledigheden end for hele landet, Nordjylland og de øvrige 6byer.
Der er ikke væsentligt nyt at berette om Aalborg Alliancen siden seneste møde i Erhvervsrådet d.
30.11.2020.
Referat:
Thomas Kastrup-Larsen orienterede om en stigende ledighed på ca. 1000 personer ift. samme tid sidste år. Dette er dog en relativ mindre stigning sammenlignet med Nordjylland generelt, landsgennemsnittet og de øvrige studiebyer.
Et opmærksomhedspunkt er, at langtidspåvirkningerne af krisen viser sig. Der er flere opsigelser på vej,
hvilket er bekymrende.
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7. Bæredygtig Erhvervsservice (byggeri, miljø og brand/beredskab)
Det indstilles:
•

at Erhvervsrådet bliver orienteret om status på arbejdet med rammeaftalen ”Bæredygtig Erhvervsservice”

Bilag:
• Bilag 2. Afrapportering for Bæredygtig Erhvervsservice - februar 2021
Erhvervsrådet følger fast udviklingen for rammeaftalen ”Bæredygtig Erhvervsservice”, der skal sikre en
god og effektiv sagsbehandling inden for byggeri, miljø og brand/beredskab – og samtidigt tilføje et nyt
og et udvidet fokus i sagsbehandlingen på bæredygtig erhvervsservice.
”Bæredygtig Erhvervsservice” er en aftale mellem Aalborg Kommune og erhvervsorganisationerne, som
er enige om, at en god og effektiv kommunal erhvervsservice er en afgørende forudsætning for en
stærk erhvervsudvikling i Aalborg Kommune. Aftalen blev godkendt af Erhvervsrådet i februar 2019.
Af bilag 2 fremgår status på arbejdet med rammeaftalen, herunder status på sagsbehandlingstider og
tilfredshedsundersøgelser. Her bemærkes det blandt andet, at:
•

Aalborg Kommune har i 2020 modtaget 2.209 ansøgninger om byggetilladelse og 2.958 byggerelaterede ansøgninger (forhåndstilkendegivelser, landzonetilladelser, byggemodningssager
mm.), i alt 5.167 ansøgninger.

•

Aktivitetsniveauet i 2020 har således ligget lidt over niveauet de foregående år, hvor Aalborg
Kommune har modtaget mellem 5.000 og 5.500 sager (5.069 sager i 2019). Det er ikke muligt
at se en negativ effekt af Corona-krisen på aktivitetsniveauet i byggeriet.

•

Sagsbehandlingstiden for byggesagsbehandlingen overholder servicemålet for enfamiliehuse,
men overskrides for øvrige kategorier.

Referat:
Hans Henrik Henriksen orienterede om, at corona ikke har påvirket byggeaktiviteten i 2020 og at sagsbehandlingstiden fortsat er tilfredsstillende. Ydermere er der ansat ekstra medarbejdere for at kunne
nedsætte ekspeditionstiden.
Der foregik en dialog blandt Erhvervsrådets medlemmer om, at der fortsat er udfordringer med BR-18,
hvortil Hans Henrik Henriksen tilføjede, at der er dialog med erhvervsorganisationer ift. de uhensigtsmæssigheder som findes i BR-18.
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Punkter vedr. økonomi og ansøgninger
8. Regnskab for Erhvervspuljen 2020
Det indstilles:
•

at Erhvervsrådet bliver orienteret om regnskab for Erhvervspuljen 2020

Regnskab for Erhvervspuljen 2020 fremgår af tabellen nedenfor. De resterende beløb på kr. 1.610.407
overføres til Erhvervspuljen 2021.
Poster

2020

Frie midler overført fra 2019

1.235.407

Erhvervspuljen

3.900.000

Indtægter i alt

5.135.407

Bevillinger *

3.525.000

Udgifter i alt

3.525.000

Ikke-forbrugte midler

1.610.407

* Bevillinger til initiativer i 2020
Initiativ
MARCOD

Bevilget 2020
200.000

Game Hub – Skandinavisk spilsamarbejde

300.000

International House North Denmark

150.000

Det digitale rejsehold

850.000

Co-Creation Aalborg / Spin In

550.000

Det grønne rejsehold

75.000

Jobvækst via tiltrækning af internationale
virksomheder og ny viden

750.000

Green Hub Denmark

500.000

Nordjysk Madfestival - COVID19 udgave

150.000

I alt

3.525.000

Referat:
Erhvervsrådet godkendte regnskab for 2020.
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9. Budgetudkast for Erhvervspuljen 2021
Det indstilles:
•

at Erhvervsrådet godkender budget for Erhvervspuljen for 2021

Det forventede budget for Erhvervspuljen pr. 1. januar 2021 fremgår i tabellen herunder, som viser, at
der er kr. 335.407 til rådighed i frie midler i 2021.
Det forudsættes i opstillingen nedenfor, at Erhvervsrådets projektpulje også fremadrettet er kr.
2.900.000. Puljen bliver hvert år fastsat som en del af kommunens budgetlægning.
Aalborg Erhvervsråd kan bevillige midler fra Erhvervspuljen til igangsættelse af konkrete initiativer, der
understøtter Erhvervsområdets formål og Erhvervsstrategien.
Poster

2021

2022

2023

Frie midler overført fra 2020

1.610.407

Erhvervspuljen

2.900.000

2.900.000

2.900.000

Indtægter i alt

4.510.407

2.900.000

2.900.000

Bevillinger *

4.175.000

1.775.000

500.000

Udgifter i alt

4.175.000

1.775.000

500.000

335.407

1.125.000

2.400.000

Frie midler i alt

* Bevillinger fra Erhvervspuljen er givet til følgende initiativer i 2020-2023:

MARCOD

Bevilget
2021
200.000

Game Hub – Skandinavisk spilsamarbejde

300.000

International House North Denmark

150.000

Det digitale rejsehold

950.000

Co-Creation Aalborg / Spin In

550.000

Initiativ

Det grønne rejsehold
Jobvækst via tiltrækning af internationale virksomheder og ny viden
Green Hub Denmark
Aalborg StartUp Festival 2021
I alt

Bevilget
2022

Bevilget
2023

75.000

25.000

750.000

750.000

1.000.000

1.000.000

500.000

1.775.000

500.000

200.000
4.175.000

Referat:
Thomas Kastrup-Larsen gennemgik budgettet for 2021. Budgettet blev godkendt.
Erhvervsrådet efterspurgte afrapportering på projekter, hvor Erhvervsrådet bevilliger midler til.
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Faste punkter

10. Nyt fra erhvervsrådets medlemmer
Det indstilles
•

at Erhvervsrådet orienterer hinanden om relevant nyt

Referat:
•

Anna Kirsten meddelte at der er sket strukturændringer i det tidligere LO og FTF. For 2 år siden
blev de 2 hovedorganisationer sammen lagt til FH – Fagforeningernes Hovedorganisation.
I løbet af de seneste 2 år er der arbejdet med at lave en lokal FH Struktur. Det blev en realitet
den 15. december 2020, hvor der blev holdt stiftende repræsentantskab i det nye FH i Nordjylland.
Her blev Anna Kirsten valgt som formand. For øjeblikket arbejdes der på at få etableret udvalg i
de 11 nordjyske kommuner og et FH regionsudvalg.
Når FH Aalborg bliver etableret i løbet af kort tid, vil der blive udpeget en ny repræsentant til
Aalborg Erhvervsråd.
Anna Kirsten takkede mange gange for godt og inspirerende samarbejde i rigtig mange år.

•

Thomas Kastrup-Larsen opfordrede Erhvervsrådet til at give input til tiltag som del af ’Genstart
Aalborg’ – der var følgende input:
o
o
o

Lasse Frimand opfordrede til, at der fortsat bør være fokus på de studerende og deres
mentale udfordringer under corona, og at tiltagene som del af Genstart Aalborg også
har en international appeal og kommunikeres både på dansk og engelsk.
Opfordring til, at handelsstandsforeningerne i Nibe, Hals, City Syd m.fl. inddrages i genstarten af detailhandlen.
Opfordring til, at Erhvervsrådet så vidt muligt får et fælles vidensgrundlag/data som udgangspunkt for kommende tiltag til genstarten. Det kunne være hvordan diverse brancher klarer sig, herunder detailhandlen i Aalborg Kommune.

11. Eventuelt

Referat:
Intet at bemærke.
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Mødekalender 2021
Dato
Onsdag d. 13. januar
Mandag d. 1. februar
Onsdag d. 24. marts
Onsdag 7. april
Mandag d. 3. maj
Tirsdag d. 17. august
Mandag d. 6. september
Onsdag d. 27. oktober
Mandag d. 29. november

kl.
07.00-08.30
11.00-14.00
08.00-09.00
08.00-10.00
11.00-14.00
08.00-10.00
11.00-14.00
08.00-10.00
11.00-14.00

Forum
Erhvervsrådets Formandskab
Aalborg Erhvervsråd
MORGENBRIEFING
Erhvervsrådets Formandskab
Aalborg Erhvervsråd
Erhvervsrådets Formandskab
Aalborg Erhvervsråd
Erhvervsrådets Formandskab
Aalborg Erhvervsråd

Vært / location
Teams
Teams
LIVE fra StartUpCafe
DI Aalborg
Erhverv Norddanmark
Metal Aalborg
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