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Bilag 1      15. august 2019 

 
Regional Udvikling – andet budgetforslag for 2020 
 
Udgangspunkt 
Region Nordjylland tog i 2019 fat på en hel ny fase for sit virke. Dette fulgte som konsekvens af regeringens 

forslag og Folketingets senere vedtagelse af ændringer i Lov om Erhvervsfremme, hvor de politisk ansvarlige 

niveauer på erhvervsfremmeområdet reduceres fra tre til to. Det betød, at regionerne afskæres fra at udføre 

egen erhvervsfremmeindsats, hvilket også gælder inden for turisme og emner relateret til EU’s Struktur-

fondsmidler. Som følge af loven blev de seks regionale vækstfora nedlagt, og Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse etableret. 

 

Organisatorisk er Regional Udvikling efterfølgende tilpasset af opgaverne det nye set-up, hvor 

erhvervsfremmeområdet faldt bort, men hvor der samtidig med budget 2020 er blevet plads til nye og 

ambitiøse satsninger inden for kollektiv trafik, klima, sundhedsinnovation og uddannelse. 
 
Budgetoplæg  
Det samlede budgetoplæg for Regional Udvikling i 2020 fremkommer ved en fremskrivning af budgettet for 

2019, hvor tages der udgangspunkt i de ændringer, der følger af økonomiforhandlingerne med regeringen. 

Da disse pga. folketingsvalget den 5. juni endnu ikke er afsluttet ved dagsordenens udsendelse, består 

budgetforslaget derfor af en fremskrivning af budget 2019, baseret på hvad der ”formodes” at ske med pris- 

og lønudviklingen, bloktilskud samt øvrige tekniske ændringer, som kendes på nuværende tidspunkt. Dette 

kan sammenfattes således: 

 

Tabel 1 -  skønnede ændringer fra budget 2019 til budget 2020 for Regional Udvikling  

Emne/aktivitet mio. kr. 

1) reduktion i bloktilskud (inkl. omprioriteringsbidrag): reduktionen er baseret på at omprioriteringsbidraget 
fortsætter, og at Nordjylland taber lidt på bloktilskuddet grundet relativ lavere befolkningsudvikling. 

4,5 

2)  fald i efterregulering på kollektiv trafik. Faldet er ift. en efterreguleringen i 2019 på 21 mio. kr. som 
falder til 17,4 mio. kr. i 2020. 

3,6 

I alt ændring i finansiering 8,1 

3) stigende entreprenørudgifter - kollektiv trafik: der forventes stigende brændstofpriser mv. og merudgifter 
ved overgang til klimavenlig biogas og diesel i forbindelse med NTs 25. udbud. Vedrører 9 ruter plus 
diverse natbusruter og dubleringskørsel.  

3,2 

4)  indfrielse af Regionens forpligtigelse i relation til +BUS-projektet: Regionens forpligtigelse er på 15 mio. 
kr. I 2018 betaltes 0,7 mio. kr. og i 2019 betales 10,2 mio. kr. Restbidraget er derfor på 4,1 mio. kr. (6,3 
mio. kr. mindre end i budget 2019). Det er dog ikke noget krav, at hele restbidraget skal betales i 2020. 

-6,3 

5)  diverse ændringer: bortfald af udgift til Hovednet (-3,1 mio. kr.), og forsøg med brintbusser (+1,0 mio. 
Kr.), miljødiesel (+0,7 mio. kr.), garantistillelse for Nordjyske Jernbaner (-1,3 mio. kr.) 

-2,7 

6)  styrkelse af indsatsen vedr. jordforurening og råstoffer: der er i 2019 iværksat en række undersøgelser, 
bl.a. om pesticider og forekomst af råstoffer. Disse udgifter bortfalder rent teknisk i 2020, da 
undersøgelserne er finansieret og igangsat. 

-2,7 

I alt ændring i udgifter -8,5 

I alt ændringer før budgetbrikker (overskud) -0,4 

 

Som det ses, udviser budgetoplægget et mindre overskud på 0,4 mio. kr. 
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Budgetbrikker 
Til budgetoplægget skal føjes de ændringer (budgetbrikker), der har været drøftet i de to politiske udvalg for 

regional udvikling. Både Klima- og Miljøudvalget og Udvalget for Regional Udvikling har på møder i maj og 

juni måned separat haft indledende drøftelser af ønsker til Budget 2020. Disse ønsker (budgetbrikker) kan 

opsummeres således: 

 

Grundvand og pesticider 

På baggrund af de seneste resultater og opsamling på undersøgelser omkring mængden af pesticider i 

grundvand foreslås et målrettet samarbejde med kommuner og vandforsyninger i regionen om en videre 

indsats i de områder, hvor der er konstateret forureninger med pesticider fra punktkilder. Undersøgelsen skal 

koordineres med vandværkernes overvågninger. Der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet. 

 

Digitalisering af jordforureningsdata 

Anvendelse af et IT-baseret værktøj kaldet GeoTizer til digitalisering af gamle miljødata. Systemet vil betyde 

en mere effektiv og sikker oprettelse af analoge data i en digital form – til gavn for både egen brug og 

samarbejde med eksterne myndigheder og rådgivere. Der afsættes 0,3 mio. kr. til formålet. 

 

Verificering af råstoffer i kortlagte områder i Vendsyssel 

Udførelse af boringer til verificering af geofysiske undersøgelser indenfor fem kortlagte områder i Vendsyssel 

(områder ved Tårs, Tylstrup, Stendal Mark, Klokkerholm og Dronninglund). Der ønskes udførelse af ca. 35 

boringer fordelt på fem kortlægningsområder, hvor prøver fra boringerne benyttes til at eftervise områdernes 

konkrete indhold af råstoffer, deres kvalitet og anvendelighed. Der afsættes 0,5 mio. kr. til formålet. 

 

Forstærket klimaindsats 

Klimaregnskabet for 2018 viser behovet for at få sat mere tryk på klimaindsatsen i Region Nordjylland. Hertil 

kommer, at der forventeligt kommer et regeringsudspil med senere lovgivning, som vil sætte nye rammer for 

klimaarbejdet. For at sætte fokus på egen praksis i Region Nordjylland som virksomhed vil der være behov 

for midler til opmærksomhedsskabelse, bistand til udarbejdelse af lokale klimahandlingsplaner og en central 

pulje til mindre investeringer i klimaforbedrende tiltag, fx i en miljøvenlig bilpark og solcelleanlæg.  

 

Der er i forvejen en klimapulje i budgetoplægget for 2020 på 5 mio. kr., og udvalget overvejer, om der er 

behov for at øge denne pulje. Hertil kommer overvejelser om andre finansieringsmuligheder ud over puljen, 

fx etablering af lånefaciliteter til finansiering af lidt større anlægsarbejder, der har et klimaforbedrende sigte. 

Der afsættes ikke yderligere midler til denne budgetbrik, men aktiviteterne holdes indenfor puljen på 5 mio. 

kr. 

 

Fysisk miljø for sundhedsinnovation i Aalborg Øst 

Regional Udvikling har stået for en indledende dialog med både egne virksomheder og eksterne parter om 

samarbejde om at gøre området omkring NAU til et fremtidigt miljø for sundhedsinnovation. Etablering af et 

fysisk miljø i Aalborg Øst er med til at tiltrække kompetencer til regionen og rækker ud til alle matrikler 

gennem konkrete innovationsprojekter.  

 

Et eksempel er etablering af et center for hospitalsdrift og –teknologi, som skal udnytte kompetencer på AAU 

inden for driftsledelse, samt teknologiske landvindinger til at transformere, forbedre og effektivisere det 

nordjyske sundhedsvæsen. Initiativet forventes resursemæssigt at kunne holdes inden for eget budget i 

samarbejde med AAU og Aalborg Kommune. Der afsættes ikke ekstra midler, men aktiviteterne finansieres 

af eksisterende budget. 

 

Uddannelse og sundhed 

Indsats som opfølgning på Sundhedsprofil 2018 og Nordjysk Uddannelsesindblik 2018, hvoraf ses, at 

sundhedstilstanden for de unge (både fysisk og psykisk) påvirker deres livssituation, herunder fastholdelse i 
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uddannelse. Efter norsk forbillede udarbejdes og afprøves en model for, hvordan ungdomsuddannelserne 

kan fremme de unges fysiske og psykiske sundhedstilstand for at ruste dem til gennemførelse af 

uddannelse.  Modellen kan eventuelt føre frem til en form for certificering, hvor skolerne skal opfylde en 

række kriterier for et godt sundheds- og trivselsmiljø. Der afsættes 0,3 mio. kr. til formålet. 

 

Styrkelse af decentrale uddannelsesudbud  

Udbuddet af uddannelsesmuligheder uden for de store byer er de sidste 10-20 år faldet. Det gælder lige fra 

ungdomsuddannelserne til de videregående uddannelser. Som afsæt for igangsætning af initiativer, der kan 

styrke de decentrale uddannelsesmuligheder, udarbejdes en kortlægning/analyse af udviklingen i 

uddannelsesudbuddene i Nordjylland koblet med udviklingen i de unges uddannelsesvalg, 

uddannelsesniveau mv. inden for de sidste 10-20 år. I tilknytning hertil ønskes der oprettet en pulje til 

iværksættelse af initiativer, fx uddannelsesfællesskaber (campus) og nye uddannelsestilbud i 

yderområderne. Der afsættes 4,5 mio. kr.  

 

Fortsat investering i Norddanmarks EU-kontor 

Der afsættes 0,3 mio. kr. til kontingenter og medlemskaber for at sikre tilstrækkelig finansiering ad EU-

kontoret efter bortfald af støtte fra Vækstforum. 

 

Tabel 2 - Budgetbrikker 2020   

7) Miljø: bedre vidensgrundlag vedr. grundvand og pesticider (0,5 mio. kr.); digitalisering af 
jordforureningsdata (0,3 mio. kr); verificering af råstoffer i kortlagte områder (0,5 mio. kr.) 

1,3 

8) Uddannelse: sammenhæng mellem uddannelse og sundhed - opfølgning på Sundhedsprofil 2018 og 
Nordjysk Uddannelsesindblik 2018. 

0,3 

9) Uddannelse: initiativer til styrkelse af decentrale uddannelsesudbud baseret på analyse af de unges 
uddannelsesvalg 

4,5 

10) EU-kontor: der afsættes 0,3 mio. kr. til kontingenter og medlemskaber for at sikre tilstrækkelig 
finansiering ad EU-kontoret efter bortfald af støtte fra Vækstforum. 

0,3 

I alt budgetbrikker 6,4 

I alt ændringer efter budgetbrikker (underskud) 6,0 

 
Budgetforslag 
De to udvalg holder et fællesmøde den 9. september for at diskutere de samlede budgetønsker og 

finansiering heraf, så budgettet balancerer. Dette sker, når rammerne for Regional udviklings økonomi er 

bedre kendt og der forventeligt er indgået en økonomiaftale, hvilket er planlagt til at ske senest 6. september. 

 

Tabel 3 - Hovedkonti 
Budgetoplæg 

2019 
Ændring 

Budgetforslag 
2020 

Kollektiv Trafik 153,2 -2,2 151,0 

Jordforurening og Råstoffer 44,8 -1,4 43,4 

Særlige initiativer og puljer 41,9 4,8 46,7 

Regulering af erhvervsfremme* 64,9 -64,9 0,0 

Analyser, medlemskaber, int.arb. 6,0 0,3 6,3 

Andel af fælles administration 4,7 0,0 4,7 

Centraladministration 19,0 0,0 19,0 

Pensioner (privatbaner) 7,3 0,0 7,3 

I alt udgifter 341,8 -63,4 278,4 

Bloktilskud og udviklingsbidrag -341,8 69,4 -272,4 

Nettobudget 0,0 6,0 6,0 
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*) Denne ændring er nedlæggelse af Vækstforum. Holdes udenfor budgetdrøftelsen, da den allerede 
er besluttet og udgiftsneutral ift. budget 2020 

 


