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1. Velkomst
Borgmesteren byder velkommen.
Referat
Grundet Thomas Kastrup-Larsens afbud, bød Peter Rindebæk velkommen.
Peter Rindebæk agerede mødeleder på Erhvervsrådsmødet i Borgmesterens fravær.

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

Temadrøftelse

3. Det Digitale Rejsehold og Spin-in
Det indstilles:
•
•

at Erhvervsrådet drøfter hvorvidt Erhvervsrådet ønsker at se en ny ansøgning fra Det Digitale
Rejsehold.
at Erhvervsrådet drøfter hvorvidt Erhvervsrådet ønsker at se en ny ansøgning fra Spin-in.

BusinessAalborg giver en status på indsatserne for digitalisering og Spin-in, herunder effektmål, hvordan indsatserne gribes an, og hvor stor interessen for tilbuddet er blandt virksomhederne. Det Digitale
Rejsehold og Spin-in er de to indsatser, foruden Green Hub Denmark, som Erhvervsrådet bevilliger flest
penge til fra Erhvervspuljen.
Det Digitale Rejsehold
I maj 2019 satte Erhvervsrådet gang i indsatsen Det Digitale Rejsehold, som understøtter virksomheder
i at komme i gang med digitalisering og fungerer som kanal ind til de mange tilbud og programmer, der
kan hjælpe virksomhederne både i gang og ligeledes videre på rejsen. Der findes mange tilbud og programmer, men der er et stort behov for hjælp til at finde rundt i alle tilbuddene og vælge de rette.
Formålet med indsatsen er, at flere virksomheder i Aalborg Kommune kommer i gang med digitalisering, og flere kommer højere op på digitaliseringsstigen - med det overordnede formål at skabe mere
produktivitet, effektivisering og dermed vækst og jobskabelse i det aalborgensiske erhvervsliv. Erhvervsrådet har udpeget ”Digitalisering”, som et af to centrale verdensklasse spydspidser i Erhvervsstrategien for 2019-2022. Det Digitale Rejseholds projektperiode løber over 2,5 år fra medio 2019 til slut
2021.
På dagens møde vil erhvervskonsulenterne Uffe Koch og Thomas Dahl give en status på, hvilket resultater og effekter som Det Digitale Rejsehold på nuværende tidspunkt har opnået, og hvad Corona har
betydet for indsatsen.
Uffe har været ansat i halvandet år og Thomas i seks måneder.
Det digitale rejsehold har målrettet hjulpet virksomheder med håndholdt 1:1 service og har indtil videre
været i proces med 207 virksomheder. Heraf er 48 blevet hjulpet med ansøgning af konkrete puljer.
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Derudover er der blevet igangsat en række workshops og udarbejdet inspirationsvideoer med det mest
lavhængende frugter inden for digitalisering.
På mødet deltager virksomheden Gade og Juul, som vil fortælle, hvordan de har fået hjælp af Det Digitale Rejsehold til at komme højere op på digitaliseringsstigen.
Afslutningsvis skal Erhvervsrådet tage stilling til, om Erhvervsrådet ønsker at se en ansøgning fra Det
Digitale Rejsehold i forhold til den videre indsats på digitalisering. Der arbejdes løbende med at finde
finansiering til indsatsen på anden vis, men det er fortsat en pointe, at der findes virkelig mange virksomhedsrettede tilbud, men ganske få til at hjælpe virksomhederne igennem. På nuværende tidspunkt
er der ikke umiddelbart udsigt til midler, der fremadrettet kan erstatte erhvervsrådets bevilling.
Læs eller genlæs den forhenværende ansøgning fra Det Digitale Rejsehold her

Spin-in
I maj 2019 satte Erhvervsrådet ligeledes gang i indsatsen Spin-in. Spin-in er en indsats, der faciliterer
samarbejde mellem etablerede virksomheder og iværksættere, så de får adgang til hinandens ressourcer, viden og erfaring.
Ansøgningen tog udgangspunkt i konkrete forespørgsler fra virksomheder og iværksættere, som havde
brug for hjælp til denne svære kobling. De etablerede virksomheder søgte iværksætteres samarbejde
med henblik på at investere, blive inspireret, at få adgang til nyeste viden og sikre intern innovation.
Samtidig søgte mange iværksættere samarbejde med etablerede virksomheder med henblik på at opnå
hjælp til vækst, erfaring, ressourcer, ledelseskompetencer og professionelt netværk. Mange havde forsøgt uden held og med den erfaring, at det kræver en ekstern mediator for at lykkedes med Spin-in.
Spin-in projektperioden løber fra medio 2019 til slut 2021.
På dagens møde vil erhvervskonsulent Mark Rosener give en status på, hvilket resultater og effekter,
som Spin-in på nuværende tidspunkt har opnået, og hvad Corona har betydet for indsatsen.
Mark har på nuværende tidspunkt arbejdet med Spin-in i halvandet år.
Interessen har været enorm. Der er på nuværende tidspunkt igangsat 23 konkrete projekter. Flere virksomheder og iværksættere står parat til at gå i gang med Spin-in projekter i samarbejde med Mark Rosener.
Det estimeres, at de allerede gennemførte projekter samlet set har skabt 25 nye jobs, som fortrinsvist er
blevet besat af ledige akademikere med humanistisk baggrund. En ledig akademiker koster årligt kr.
144.000 kr.
Iværksættervirksomheden, Sellerspoint giver et indblik i, hvad det har betydet for dem at deltage i Spinin.
Afslutningsvis skal Erhvervsrådet tage stilling til, om Erhvervsrådet ønsker at se en ansøgning fra Spinin projektet. Der arbejdes løbende med at finde finansiering til indsatsen på anden vis. Konkret har der
været ansøgt midler hos Industriens Fond i samarbejde med Copenhagen Capacity, som desværre
endte i afslag.
Læs eller genlæs den forhenværende ansøgning fra Spin-In her

Referat
Det Digitale Rejsehold
Erhvervskonsulenterne Uffe Koch og Thomas Dahl præsenterede kort sig selv og Det Digitale Rejsehold. Det Digitale Rejsehold har på nuværende tidspunkt været i gang i halvandet år. De sidste halvanden år har Det Digitale Rejsehold afviklet 320 møder med 207 forskellige virksomheder.
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Under COVID-19 har der været ekstra fokus på digitalt salg og digital markedsføring, hvor Det Digitale
Rejsehold har været medvirkende til at vejlede virksomhederne ift. at få digitale salgskanaler til at fungere.
Derudover har Det Digitale Rejsehold haft stort fokus på Matchmaking mellem virksomheder, leverandører og uddannelsesinstitutioner – både ift. kandidater, samarbejdsprojekter, praktikanter osv. Der er
på nuværende tidspunkt etableret et tæt samarbejde med Aalborg Universitet, UCN, TECHCOLLEGE
m.fl.
Det Digitale Rejsehold orienterede endvidere om, at de hele tiden er opmærksomme på både regionale,
nationale og internationale programmer som Det Digitale Rejsehold kan hjælpe virksomhederne videre
i. Dette sker ofte med en ”håndholdt” hjælp til virksomhederne, så de enkelte virksomheder bliver hjulpet
de rigtige steder hen, når virksomhederne skal hjælpes ind i de forskellige ”programmer”.
Det Digitale Rejsehold ser i endnu højere grad, at der er flere virksomheder som henvender sig ift. cyber security som fylder mere og mere hos virksomhederne.
Til denne kommentar gjorde Dorte Stigaard opmærksom på, at AAU har en række eksperter på netop
dette område og Det Digitale Rejsehold endelig skulle tage kontakt til AAU, såfremt de har behov for
input eller lignende.
Efter endt oplæg fra Uffe Koch og Thomas Dahl, præsenterede Malene Gade Pedersen sig fra virksomheden Gade og Juul. Gade og Juul er en virksomhed som det Digitale Rejsehold har hjulpet. Her var
fokus at få digitaliseret Gade og Juuls ordreføring, så det gik fra fysisk manuel ordreføring til digital ordreføring. Malene gav udtryk for, at det kan være svært at overskue som virksomhed, hvor man skal
kigge hen ift. programmer og hvilket programmer som er relevante. Malene gjorde opmærksom på, at
det var den vedholdende og opsøgende kontakt fra Det Digitale Rejsehold, som var rigtig vigtig for virksomheden. Virksomheden anser Det Digitale Rejsehold som en god uvildig rådgiver de kan have i baghånden, når nye digitale spørgsmål opstår

Spin-in
Erhvervskonsulent Mark Rosener præsenterede kort sig selv og Spin-in. Spin-in har på nuværende tidspunkt været i gang i halvanden år og Spin-in har afviklet møder med +150 virksomheder.
Fokus er matchmaking og samarbejde mellem iværksættere og etablerede virksomheder. Iværksættere
har ofte behov for sparring ift. at få testet og videreudviklet produktet – virksomhederne har behov for ny
viden, nye teknologier mv. Mark faciliterer det første møde og sætter virksomhed og iværksætter sammen.
Mark har udviklet 5 faser som han præsenterede. På nuværende tidspunkt har han gennemført 22
match med en estimeret jobskabelse på 25 jobs. Hertil kan det tilføjes, at det som udgangspunkt er primært nyuddannede akademikere med humanistisk baggrund, som er blevet ansat.
Efter endt oplæg fra Mark, præsenterede Anders Dahlgaard sig fra virksomheden Sellerspoint.
I 2019 havde Sellerspoint et møde med Mark, fordi de havde brug for at få testet virksomhedens produkt ude i markedet. Anders udtaler, at forløbet med Spin-in har været medvirkende til at optimere virksomheden, således at Sellerspoint kunne være klar til at hente investeringer hjem, hvilket lykkes i 2020.
Anders tilføjede, at Spin-in har sat speed under Sellerspoints opstartsproces og at virksomheden på nuværende tidspunkt søger tre nye medarbejdere.
Konklusion
Efter præsentationer og opklarende spørgsmål konkluderede Erhvervsrådet, at det ikke var nødvendigt
at se nye ansøgning for de to indsatser. Der var fuld opbakning fra hele Erhvervsrådet til at fortsætte
begge indsatser efter endt bevillingsperiode, som udløber 2021.
Sekretariatet arbejder videre med en finansieringsløsning til de to indsatser fremadrettet.
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4. Genstart Aalborg
Det indstilles:

•

at Erhvervsrådet drøfter den aktuelle situation for detail- og restaurationsbrancherne i Aalborg
Kommune

Bilag:

•

4A. Seneste beskæftigelsesudvikling 4. kvt. 2020 – detaljerede brancher

I forbindelse med nedlukningen grundet COVID-19, har budgetforligspartierne i Aalborg Kommune afsat
samlet 15,5 mio. kr. til genopstartspakker på forskellige områder – heriblandt detailhandlen og restaurationsbranchen.
Af de 15,5 mio. kr. er der afsat 4 mio. kr. til at understøtte aktiviteter i detailhandlen, restauranter, caféer
mv. i Aalborg og Nørresundby - og 1 mio. kr. til at understøtte aktiviteter i oplandsbyerne – samlet set 5
mio. kr., som BusinessAalborg har fået ansvaret for at udmønte.
BusinessAalborg har efterfølgende faciliteret en involverende proces med henblik på, hvordan de 5 mio.
kr. kunne udmøntes. Medio februar afholdt BusinessAalborg tre workshops med relevante aktører og
samarbejdspartnere på de to områder. På baggrund af input og ideer fra de forskellige workshops og
dialoger med aktørerne, fremsendte BusinessAalborg en sagsfremstilling til Magistraten som sidenhen
blev godkendt i Aalborg Byråd d. 22. marts 2021. Læs referatet for byrådsmødet her
Som optakt til drøftelsen i Erhvervsrådet, vil der på dagens møde være indlæg fra to aktører, som giver
en kort temperaturmåling fra henholdsvis detail- og restaurationsbranchen.
Input fra restaurationsbranchen ved Mikele Volpi, ejer af restaurant SanGiovanni, næstformand i Danmarks Restauranter og Cafeer og næstformand i Aalborg City.
Input fra detailhandlen ved Anja Kibsgaard, Direktør i Salling, partner i Partnerskabet PULS, medlem af
Aalborg Citys bestyrelse og G20.
Som baggrundsinformation er der mulighed for at læse mere i bilag 4A, hvor det synliggøres, at de fleste tabte jobs i Aalborg fra udgangen af 4. kvartal 2019 til udgangen af 4. kvartal 2020 findes inden for
hotel og restaurationsbranchen.

Referat
Erhvervsdirektør Poul Knudsgaard gav en kort status på arbejdet omkring genstartspuljen. Poul orienterede om, at BusinessAalborg har delt de 5 millioner i fem puljer. 1 million til Destination Nord, 1 million til
Aalborg City, 1 million til Aalborgs Caféer og Restauranter, 1 million til oplandsbyerne, kr. 500.000 til
handelslivet i Aalborg og Nørresundby, og slutteligt 500.000 til udeservering mv. i samarbejde med Byog Landskabsforvaltningen.
Restauration
Mikele Volpi gav en kort status på genåbningen i restaurationsbranchen i Aalborg, som er gået sammen
i et nyt fællesskab under navnet Aalborgs Caféer og Restauranter.
Her har blandt andet kampagnen ”Let’s eat Aalborg” kørt, hvor både Erhvervsministeren og Mads
Duedahl medvirkede, hvor de gjorde opmærksom på, at det er sikkert at spise ude.
Ifølge Mikele er 30 minutters-reglen en stor udfordring. Særligt når 60% af alle besøg på cafeer og restauranter er spontane besøg. Derudover tilføjede han, at weekenderne er forholdsvis gode/fornuftige,
men hverdagene er fortsat svære.
Detailhandel
Anja Kibsgaard gav en kort status på genåbningen af detailhandlen, som er meget taknemlig for at
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Aalborg Kommune hjælper byen i gang med de nuværende genstartsmidler. Midlerne til Aalborg City
skal blandt andet være medvirkede til at trække gæster ind til byen. De resterende midler ønsker Aalborg City at gemme til efteråret for at se, hvordan sommeren forløber og hvad der er brug for af tiltag
senere på året.
Anja orienterede om, at mindre butikker har i marts haft en rigtig god åbning med gode omsætninger dette er dog faldet lidt i april. Den største udfordring i øjeblikket er, at mange butikker kæmper med
store varelagere og sælger derfor varerne billigere med mindre fortjeneste. Særligt skobutikker, tøjbutikker og specialbutikker, som sælger sæsonbetonede varer, er udfordret. Dog tilføjede Anja, at det har
været positivt, at flere butikker har fundet andre salgskanaler.
Slutteligt opfordrede Anja til at fastholde det tætte samarbejde i partnerskabet PULS, således at hele
Aalborg kan få gavn af hinandens gode initiativer og indsatser med at trække turister og kunder til byen.
Lasse Frimand tilføjende hertil, at man i Miljø- og Energiforvaltningen har valgt at ”lempe” på restriktionerne på støj, så der er mulighed for livemusik mv. ifm. genåbningen.
Erhvervsrådet ønsker at følge udviklingen på detail og restaurationslivet og opfordrede derfor til, at Mikele Volpi og Anja Kibsgaard giver en kort status på et kommende Erhvervsrådsmøde.

Punkter til drøftelse

5. Aalborg Erhvervsråds vedtægter
Det indstilles:
•

at Erhvervsrådet drøfter, om der ønskes ændringer i nuværende vedtægter for Aalborg Erhvervsråd, herunder ændringer i sammensætningen i Erhvervsrådet

Baggrund
Aalborg Erhvervsråds vedtægter er godkendt for perioden 2018-2021. Grundet vedtægternes udløb,
lægger sekretariatet op til en drøftelse af, om hvorvidt der bør ske ændringer i de nuværende vedtægter.
Sekretariatet ønsker input til, om Erhvervsrådets sammensætning skal forblive som nu, eller om der er
kompetencer og viden fra andre brancher, som ikke på nuværende tidspunkt er repræsenteret. Erhvervsrådet har mulighed for, i de nuværende vedtægter, at udpege én erhvervsrepræsentant, som
vælges for en toårige periode, som repræsenterer en styrkeposition / indsats / branche, der er prioriteret
og som ikke i forvejen er repræsenteret i rådet.
Næste periode for Aalborg Erhvervsråd og dermed vedtægterne er 2022-2025.
Sekretariatet vil efter drøftelsen på dagens møde lave forslag til nye vedtægter, som behandles i Erhvervsrådet på næste møde i september. Derefter skal vedtægterne sendes til behandling i Aalborg Byråd inden udgangen af 2021.
Se Aalborg Erhvervsråds vedtægter.

Referat
Erhvervsrådet havde ingen kommentar eller forslag til vedtægtsændringer. Sekretariat arbejder videre
med vedtægterne som behandles på Erhvervsrådsmødet i september.
Peter Rindebæk tilføjede, at trods fusioneringen af henholdsvis Dansk Industri og Dansk Byggeri (nu
DI), giver det fortsat god dynamik at både Peter Rindebæk og Michael Lund fortsætter i Erhvervsrådet.
Her vil Michael Lund fortsat have fokus og input fra byggeri og Peter Rindebæk med primære fokus på
industri.
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Punkter til orientering

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

at Erhvervsrådet orienteres om Aalborg Alliancen og beskæftigelsesudviklingen i Aalborg Kommune
at Erhvervsrådet orienteres om tilfredshedsundersøgelse af Jobcentret blandt virksomheder i
Aalborg Kommune

Bilag:
•
•

Bilag 6A Status på beskæftigelsesområdet pr. uge 15
Bilag 6B Tilfredshedsmåling af Jobcenter Aalborg

Bilag 6A viser, at ledigheden fortsat er faldende og at antallet af opslåede stillinger på Jobnet fortsat er
stigende.
Der er på nuværende tidspunkt 504 medlemmer af Aalborg Alliancen.

Tilfredshedsundersøgelse af Jobcenter Aalborg
Jobcenter Aalborg deltager sammen med 14 andre jobcentre i KL´s spørgeskemaundersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med kontakten med jobcentrene. I Aalborg er det valgt, at det er virksomheder, hvor der har været et fysisk besøg, som modtager spørgeskemaet. Der foreligger nu resultater for
2020 jf. bilag 6B. Spørgeskemaet er sendt ud til 1.914 virksomheder, hvor 596 har svaret (31,1 %).
Generelt viser rapporten, at virksomhederne er meget tilfredse med samarbejdet med Jobcenter Aalborg og sammenlignet med gennemsnittet for alle 15 jobcentre, der deltager i undersøgelsen, ligger
Jobcenter Aalborg også godt placeret.
86 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med Jobcenter Aalborg, hvilket er på niveau
med resultatet fra den tilsvarende undersøgelse i 2019. 3 % er utilfredse eller meget utilfredse med Jobcenter Aalborg. Resultatet for Jobcenter Aalborg i 2020 er 2 indekspoint højere end gennemsnittet for
alle deltagende jobcentre.
Referat
Jesper Dahlgaard præsenterede de seneste beskæftigelsestal. Ledigheden er faldet de seneste 2-3
måneder – herunder også ledigheden blandt dimittender.
Jesper Dahlgaard tilføjede, at Aalborg Kommune har rekrutteret ca. 150-170 ledige som testere, hvilket
har været en god chance for de ledige til at få noget på CV’et.
Aalborg Alliancen er nogenlunde status quo på omkring 500 virksomheder.
Seneste opgørelse over effekten af virksomhedspraktik og løntilskud viser, at 34% af de ledige kommer
videre i job efter endt virksomhedspraktik eller løntilskud. Mai-Britt Iversen tilføjede, at praktikordningen
fremadrettet ændres fra 4 til 8 uger.
Slutteligt tilføjede Jesper Dahlgaard, at der er foretaget en tilfredshedsmåling af Jobcenter Aalborg. Resultatet viser, at 9 ud af 10 virksomheder vil anbefale Jobcenter Aalborg til andre.
Rikke Holmgaard delte erfaringer med at lade de unge som har sabbatår, komme ind og ”snuse” i virksomhederne, hvilket Samsung har stor erfaring med på særligt ingeniørfaget, hvilket Samsung har praktiseret på nu fjerde år.
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Dorte Stigaard orienterede om det stærke og gode samarbejde på tværs af økosystemet omkring iværksættere i Aalborg. Hun opfordrede til, at iværksætteri sammen med Spin-in bliver et tema på et kommende erhvervsrådsmøde. Mai-Britt supplerede opfordrende til, at det kunne være et fællesmøde mellem Erhvervsrådet og Iværksætterrådet.

7. Ungdomsboliger
Det indstilles:
•

at Erhvervsrådet orienteres om ungdomsboligsituationen i Aalborg

Aalborg Kommune har et stærkt omdømme som studieby og det er bl.a. i kraft af de mange gode muligheder for studie- og ungdomsboliger.
Aalborg Kommune vil gerne gøre opmærksom på, at studie- og ungdomsboligerne er for alle unge under uddannelse, også lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne. Hos AKU-Aalborg kan de unge
blive skrevet gratis op til en bolig, og der er ingen venteliste p.t. til rigtig mange af de boligtyper, der kan
søges.

Referat
Christian Roslev orienterede om, at der på nuværende tidspunkt er tomgang på ungdomsboliger. Han
opfordrede alle i Erhvervsrådet til at bidrage med at sprede budskabet om, at boligerne er til rådighed
for alle unge under uddannelse.

8. StartUp Days og Morgenbriefing 2021
Det indstilles:
•
•

at Erhvervsrådet orienteres om afviklingen af StartUp Days
at Erhvervsrådet orienteres om afviklingen af Morgenbriefing 2021

StartUp Days
Fra den 12.-23. april løb Aalborgs første StartUp Days af stablen. Her havde alle med interesse for
iværksætteri mulighed for at blive inspireret med over 30 digitale events fordelt på 14 dage. Deltagerantallet for den første uge nåede op på 504. I skrivende stund er der ikke opgjort tal for alle 14 dage.
Bag StartUp Days står Partnerskabet for iværksætteri. Partnerskabet for iværksætteri udspringer af
strategien for iværksætterområdet i Aalborg, som Aalborg Erhvervsråd har vedtaget. Visionen er, at Aalborg skal være kendt og anerkendt lokalt og internationalt som et unikt og stimulerende sted at være
iværksætter.
Aalborgs iværksætterliv skal være karakteriseret af stærke netværk, overblik, gode rammebetingelser
og kort afstand fra idé til handling – en iværksætterby i verdensklasse.
StartUp Days var finansieret med bidrag fra Jobvækstpakken og Erhvervspuljen.

Morgenbriefing 2021
I år havde BusinessAalborg fornøjelsen af at invitere til virtuel Morgenbriefing onsdag d. 24. marts, hvor
vi tog temperaturen på erhvervslivet og udviklingen i Aalborg Kommune. Med et studie, en studievært,
et professionelt team af filmfolk og små forproducerede filmindslag, kom vi vidt omkring. Formålet var at
skabe en stemning af stolthed over vores kommune og give indblik i både fakta, og hvordan forskellige
virksomheder oplever det at drive virksomhed i Aalborg.
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Der var i alt. 1.309 tilmeldte til Morgenbriefing. Heraf var der i alt 1.186, som klikkede sig ind for at følge
med på skærmen. I gennemsnit havde hver af de 1.186 deltagere set med i 56 minutter.
Morgenbriefing programmet varede 50 minutter, men vi havde opfordret til at klikke sig ind på linket lidt
tidligere. Her kunne man så se flotte dronebilleder fra hele vores kommune.
I kan se eller gense Morgenbriefing her.

Referat
Poul Knudsgaard orienterede om, at der til StartUps Days var helholdsvis 2290 tilmeldinger og 1984 reelle deltagere, spredt over 30 digitale events. Ydermere orienterede han om, at der var ca. 1300 tilmeldte deltagere til Morgenbriefing og 1100 deltagere. BusinessAalborg har fået utrolig meget positivt
feedback på arrangementerne og BusinessAalborg tager meget erfaring med videre ift. afvikling af digitale events.

9. Green Hub Denmark og Invest in Aalborg
Det indstilles:
•

at Erhvervsrådet skriftligt orienteres om status på Green Hub Denmark og Invest In Aalborg

Bilag:
•
•

Bilag 9A Status Green Hub Denmark
Bilag 9B Status Invest in Aalborg (Fortrolig)

På seneste erhvervsrådsmøde blev der efterspurgt en løbende status på de to store indsatser Green
Hub Denmark og Invest in Aalborg. Derfor vil der fremadrettet tilgå Erhvervsrådet en skriftlig orientering
af de to indsatser på hvert møde i samme stil som den løbende orientering om Aalborg Alliance og Bæredygtig erhvervsservice.
Første status på Green Hub Denmark og Invest in Aalborg fremgår af bilag. Fremadrettet vil de to indsatser være faste orienteringspunkter på dagsordenen.

Referat
Peter Rindebæk kvitterede for de fremsendte statusrapporter fra henholdsvis Invest in Aalborg og
Green Hub Denmark.
Poul Knudsgaard orienterede om, at der på nuværende tidspunkt foregår en ansøgningsrunde til at besætte de to nyoprettede Investment Manager stillinger i Invest In Aalborg.
Derudover tilføjede Poul Knudsgaard at samarbejdet i bestyrelsen i Green Hub går fortrinligt og der i
juni vil være et bestyrelsesseminar med fokus på strategi for Green Hub Denmark.

10. Bæredygtig Erhvervsservice (byggeri, miljø og brand/beredskab)
Det indstilles:
•

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

Bilag:
• Bilag10A. Afrapportering for Bæredygtig Erhvervsservice - april 2021
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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 10A fremgår status på arbejdet med rammeaftalen, herunder status på sagsbehandlingstider og
tilfredshedsundersøgelser. Her bemærkes det blandt andet, at:
•

Aalborg Kommune har i perioden 1. januar til 11. april 2021 modtaget 760 ansøgninger om byggetilladelse og 836 byggerelaterede ansøgninger (forhåndstilkendegivelser, landzonetilladelser,
byggemodningssager mm.), i alt 1.596 ansøgninger.

•

Hvis byggeaktiviteterne fortsætter på samme niveau resten af 2021, viser prognoserne, at aktivitetsniveauet for 2021 vil ligge 12-14% over aktivitetsniveauet for 2020.

•

Sagsbehandlingstiden for byggesagsbehandlingen overholder servicemålet for de to kategorier
etagebyggeri, Erhverv og Etagebyggeri, Boliger, og overskrides for øvrige kategorier.

Referat
Hans Henrik Henriksen orienterede om, at der er tryk på byggeriet, hvilket også afspejler antallet af byggesager. Trods det at forvaltningen har ansat flere medarbejdere til sagsbehandling, er dette fortsat et
stort fokuspunkt i budgetdrøftelserne i By- og Landskab. Der er et ønske om at ansætte flere medarbejdere til sagsbehandling af lokalplaner og byggesager.
Trykket på byggesager afspejler sig desuden i tallene, hvor sagsbehandlingstiderne overskrides i flere
kategorier.

Punkter vedr. økonomi og ansøgninger
11. Status på Erhvervspuljen
Det indstilles:
•

at Erhvervsrådet orienteres om status på Erhvervspuljen

Status på Erhvervspuljen i 2021-2023 er opgjort nedenfor. Det fremgår, at der er kr. 335.407 til rådighed
i frie midler i 2021. Hvis ansøgningen fra Nordjysk Mad og Turisme godkendes, vil de resterende midler
i Erhvervspuljen udgøre kr. 185.407.
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.
Poster

2021

2022

2023

Frie midler overført fra 2020

1.610.407

Erhvervspuljen
Indtægter i alt

2.900.000

2.900.000

2.900.000

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**
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Ansøgning til behandling på dagens møde

2021

2022

2023

Nordjysk Mad og Turisme

150.000

150.000

150.000

Frie midler i alt, hvis ansøgningen imødekommes

185.407

975.000

2.250.000

** Restbeløb overføres til året efter, hvis de ikke anvendes

* Bevillinger fra Erhvervspuljen er givet til følgende initiativer i 2021-2023:

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
Erhvervsrådet blev orienteret om status på Erhvervspuljen.
Peter Rindebæk gjorde opmærksom på, at Erhvervsrådet på nuværende tidspunkt ikke har tilstrækkeligt med midler til at medfinansiere Det Digitale Rejsehold og Spin-in i 2022-2023 med
samme beløb som nu. BusinessAalborg holder øje med andre finansieringsmuligheder til at
geare Det Digitale Rejsehold og Spin-in.

12. Ansøgning til Erhvervspuljen
Det indstilles
•

at Erhvervsrådet drøfter ansøgning til Erhvervspuljen fra Nordjysk Mad og Turisme

Bilag:
•
•

Bilag 12A: Ansøgning Nordjysk Mad og Turisme 2021-2023
Bilag 12B: Evaluering af Nordjysk Madfestival 2020

Sekretariatet har modtaget en ansøgning til Erhvervspuljen. Erhvervsrådets formandskab har på mødet
d. 7. april behandlet ansøgningen og anbefaler, at ansøgningen imødekommes af Aalborg Erhvervsråd.
Kort om ansøgning
Nordjysk Mad og Turisme (NMOT) har siden 2018 afholdt Nordjysk Madfestival med det formål at
fremme unikke madoplevelser baseret på lokale producerede råvarer med fokus på kvalitet, bæredygtighed, læring og oplevelse.
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Nordjysk Madfestival vil i 2021 blive afholdt for fjerde gang. Med Covid-19 restriktionerne i 2020 var
nødvendigheden for at ”disrupte” Madfestivalskonceptet større end nogensinde. Nordjysk Madfestival
afviklede en madfestival over 14 dage med 40 forskellige mindre arrangementer for at sikre at alle COVID-19 retningslinjer kunne overholdes.
Der anmodes om en medfinansiering på 150.000 kr. i 2021, 2022 og 2023 til gennemførelse af Nordjysk
Madfestival i de tre år. I alt ansøges om 450.000 kr.
Læs hele ansøgningen fra Nordjysk Mad og Turisme 2021-2023, inklusiv den opsummerede forside til
ansøgningen, som sekretariatet har udarbejdet i bilag 12A.
Referat
Ansøgningen fra Nordjysk Mad og Turisme til Nordjysk Madfestival blev godkendt af Erhvervsrådet.

Faste punkter

13. Nyt fra erhvervsrådets medlemmer
Det indstilles
•

at Erhvervsrådet orienterer hinanden om relevant nyt

Referat
Dorte Stigaard gjorde opmærksom på, at AAU har fået udarbejdet en rapport ift. hvor god AAU er til at
samarbejde med virksomheder og hvilke virksomheder AAU samarbejder med. Læs hele artiklen og
rapporten her.
Jan Gregersen orienterede om, at den nye repræsentant, som afløser Anna Kirsten Olesen i Erhvervsrådet, er Peter Thyregod fra Teknisk Landsforbund.
Christian Roslev orienterede om, at Aalborg Kommune glæder sig over de seneste to store erhvervsnyheder med henholdsvis Norlys og Coolshop. Derudover orienterede om diverse nyt fra Aalborg Kommune, herunder økonomi, Coronasituationen og det store arbejde med justering af forvaltningsstrukturen i Aalborg Kommune.

14. Eventuelt

Referat
Intet at bemærke.

Årshjul og mødekalender 2021
På baggrund af input fra erhvervsrådsmødet d. 1. februar 2021 har sekretariatet udarbejdet følgende
forslag til årsplan for Erhvervsrådets møderne, som formandskabet godkendte d. 7. april 2021.
Dato

Tema

1. februar

Evaluering af arbejdsform i Erhvervsrådet og input til temaer i 2021
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3. maj

Tema: Genstart Aalborg og digitalisering
Drøftelse af den aktuelle situation
Co-Creation/SpinIn og Det Digitale Rejsehold

6. september

Tema: Investeringsfremme og internationalisering
Invest in Aalborg og tiltrækning af internationale virksomheder og investorer
International House North Denmark

29. november

Tema: Arbejdskraft og jobskabelse
Innovation via studerende, Langtidsledighed, Praktikpladssikkerhed og Dimittendledighed mv.

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
Torsdag d. 14. oktober
Mandag d. 29. november

kl.
07.00-08.30
11.00-14.00
08.00-09.00
07.00-08.30
11.00-14.00
08.00-10.00
11.00-14.00
07.00-09.00
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
Teams
Teams
Erhverv Norddanmark
Afventer
DI
Afventer
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