
 

Mission 

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt 

demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser 

og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, 

videnscenter og forum for fælles initiativer og 

beslutninger. 

 

Vision 

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, 

indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn 

for borgerne og samfundet. 
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Deltagerfortegnelse  

Deltagere fra KKR Nordjylland 

Arne Boelt, Borgmester Hjørring Kommune (A), Formand KKR Nordjylland 

Mogens Christen Gade, Borgmester Jammerbugt Kommune (V), Næstfor-

mand KKR Nordjylland 

Birgit Stenbak Hansen, Borgmester Frederikshavn Kommune (A) 

Arne M. Jensen, Brønderslev Kommune (A) 

Jens Kristian Yde, Thisted Kommune (C)  

Per Bach Laursen, Borgmester Vesthimmerlands Kommune, (V) 

Christina Lykke Eriksen, Frederikshavn Kommune (F) 

Leon Sebbelin, Borgmester Rebild Kommune (B) 

Per Clausen, Aalborg Kommune (Ø) 

Leif Skaarup, Mariagerfjord Kommune (A) 

Thomas Kastrup-Larsen, Borgmester Aalborg Kommune (A) 

Sven Bertelsen, Hjørring Kommune (L) 

Karsten Nielsen, Borgmester Læsø Kommune (O) 

Jeppe Ugilt Hansen, Rebild Kommune (V) 

Jens Christian Golding, Jammerbugt Kommune (A) 

John Christiansen, Morsø Kommune (A) 

Meiner Nørgaard, Morsø Kommune (O) 

Hans Ejner Bertelsen, Borgmester Morsø Kommune (V) 

Mogens Jespersen, Borgmester Mariagerfjord Kommune (V) 

Mikael Klitgaard, Borgmester Brønderslev Kommune (V)  

Vibeke Gamst (C), Aalborg Kommune 

Mads Duedahl (V), Aalborg Kommune, KL’s Sundheds- og Ældreudvalg 

 

Gæster fra Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse 

Mogens Christen Gade, (V), bestyrelsesformand (KKR Nordjylland)  

Hanne Kvist, Director Royal Greenland, Næstformand (Landbrug og Føde-

varer) 

Mogens Jespersen, (V) (KKR Nordjylland) 

Thomas Kastrup-Larsen, (A) (KKR Nordjylland) 

Carsten Hedeman, Adm. Direktør NetIP A/S (Dansk Industri)  

Birte Dyrberg, Advokat Advokatfirmaet Dyrberg & Partnere A/S (Dansk Er-

hverv) 

Rikke Gandrup, Adm. Direktør Colorhotel Skagen (HORESTA) 

Jan O. Gregersen, Formand Metal Aalborg (Fagbevægelsens Hovedorgani-

sation) 

Dorte Stigaard, Innovationsdirektør Aalborg Universitet (Videninstitutioner)  

Ulla Astman, Regionrådsformand Region Nordjylland (Region Nordjylland)  

 

Afbud 

Ulla Vestergaard, Borgmester Thisted Kommune (A)  
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1. Godkendelse af dagsorden  
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2. Regionalpolitiske sager  

 

 

2.1. Dialogmøde om Resultatkontrakt 2021 mellem Erhvervshus 
Nordjylland og KKR Nordjylland  

SAG-2021-00200 hlth 

 

Baggrund 

Der afholdes dialogmøde mellem Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse og 

KKR Nordjylland om udkast til Resultatkontrakt 2021 mellem Erhvervshus 

Nordjylland og KKR. 

 

Dialogmødet indledes med et oplæg ved Lars Erik Jønsson, hvor indholdet i 

forslag til resultatkontrakt 2021 uddybes. 

 

Efterfølgende lægges der op til åben dialog. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at Erhvervshus Nordjylland og KKR Nordjylland drøfter udkast 

til Resultatkontrakt 2021. 

 

Sagsfremstilling 

Den nationale rammeaftale for erhvervshusene mellem Kommunernes 

Landsforening og Erhvervsministeriet sætter de overordnede rammer for 

den årlige resultatkontrakt mellem KKR Nordjylland og Erhvervshus Nordjyl-

land, herunder en række nationale mål, som er gældende for erhvervshuse-

ne i hele landet. Den nationale rammeaftale forventes at være 3-årig gæl-

dende for perioden 2021-23. 

 

På nuværende tidspunkt foreligger der dog ikke en ministergodkendt natio-

nal rammeaftale. Men da resultatkontrakten 2021 skal bruges som styrings-

værktøj for hele 2021 er arbejdet med resultatkontrakt 2021 i Nordjylland 

igangsat og bygger på et udkast til den nationale rammeaftale.  

 

./. Erhvervshus Nordjylland og KKR-sekretariatet har med input fra en arbejds-

gruppe stået for udarbejdelsen af det konkrete forslag til Resultatkontrakt 

2021, som foreligger til mødet.  

 

Arbejdsgruppen har bestået af to kommunaldirektører, to erhvervsdirektører 

fra lokale erhvervskontorer, BRN-sekretariatet, KKR-sekretariatet og repræ-

sentanter fra Erhvervshus Nordjylland.  
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Det primære fokus for arbejdet med resultatkontrakten og for dagens dia-

logmøde er de mål, der aftales regionalt i Nordjylland. Disse mål tager ud-

gangspunkt i tværkommunale erhvervsforhold, virksomhedernes behov og 

tværkommunale prioriteringer på erhvervsfremmeområdet i Nordjylland. 

Fælles for alle mål for Erhvervshus Nordjylland (inkl. de nationale mål) er, at 

de skal understøtte Erhvervshusets formål og være rettet mod virksomhe-

dernes behov. 

 

Der foreslås følgende regionalt aftalte mål: 

 

– Mål 8 - Styrket regional strategi og styrket indsats 

– Mål 9 - Styrket regionalt samarbejde 

– Mål 10 - Grøn omstilling og cirkulær økonomi 

– Mål 11 - Specialiseret vejledning til Erhvervshusenes forskellige målgrup-

per. 

 

Efter dagens dialogmøde arbejdes der videre med resultatkontrakten med 

henblik på, at KKR Nordjylland og Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse kan 

godkende den endelige resultatkontrakt på møderne henholdsvis den 5. fe-

bruar 2021 og den 23. marts 2021.  

 

Såfremt der på dette tidspunkt endnu ikke foreligger en godkendt national 

rammeaftale inden møderne, foreslås det, at resultatkontrakten godkendes 

med forbehold for evt. ændringer i de nationale mål. 

 

Beslutning 

Arne Boelt bød som formand for KKR Nordjylland velkommen til mødet og 

særligt til medlemmerne af Erhvervshus Nordjyllands bestyrelse.  

 

Mogens Christen Gade fulgte efter – som formand for Erhvervshus Nordjyl-

lands bestyrelse – og betonede vigtigheden af at afholde denne type ufor-

melle dialogmøder mellem parterne i den nordjyske samarbejdsånd. 

 

Herefter fortalte Lars Erik Jønsson, direktør for Erhvervshus Nordjylland, 

om status for coronasituationen i forhold til erhvervslivet og beskæftigelses-

situationen i Nordjylland, herunder Erhvervshus Nordjyllands indsats i for-

hold til de mange virksomheder, hvis forretning er blevet hårdt ramt. Herefter 

gennemgik Lars Erik Jønsson det udkast til resultatkontrakt, der er udsendt 

forud for mødet, herunder særligt de forslag til lokale mål, der er det primæ-

re fokus for dialogmødet. 

 

Flere af mødedeltagerne fremhævede, at der i den nuværende situation skal 

være en særlig opmærksomhed på de unge og de indsatser, der iværksæt-

tes for at fastholde dem i uddannelse og få dem ind på arbejdsmarkedet.  
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Der skal desuden være fokus på at spille ind i de nationale dagsordener 

omkring bl.a. fyrtårnsprojekter og vækstteams - og få det optimale ud af 

samarbejdet med de nye nationale klynger. 

 

Endvidere blev det bemærket, at i kontakten med virksomhederne skal der i 

afskedigelsessituationer være en opmærksomhed på at henvise til jobcen-

tre, efter- og videreuddannelsessystemet samt andre relevante parter.   

 

Der var generel enighed blandt mødedeltagerne om indholdet i de forelagte 

lokale mål i resultatkontrakten.  

 

 


