Bilag 1
Aalborgs internationale samarbejdsstrategi – Status
Jan P Nielsen – 2. udkast

Forvaltningerne er blevet bedt om at svare på følgende 4 spørgsmål vedrørende deres internationale samarbejder/ - netværk:
1.
2.
3.
4.
5.
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Hvilke internationale samarbejder jeres forvaltning (som helhed) indgår i (navn på samarbejde)?
Hvad handler det om og hvem omfatter samarbejdet – hvordan organiseres det?
Hvilken status har samarbejdet, herunder hvor aktivt/perspektivfyldt er det?
Start og evt. udløbstidspunkt?
Andet?

By - og Landskabsforvaltningen
1. Nordic City Network (NCN)
2. Samarbejdet omfatter pt ca. 20 nordiske mellemstore ”universitetsbyer” og har som hovedformål at
udvikle og dele viden om udvikling af kundskabsbyen. Netværket har valgt Malmø som ansvarlig for udvikling og fremdrift. Det betyder at Ledelsen og sekretariatet er placeret i Malmø. Økonomi og organisering
drøftes en gang om året blandt medlemsbyerne.
Danske deltagere er Aalborg, Aarhus, Odense, Fredericia og Sønderborg (hovedstæder kan ikke være medlemmer).
3. Netværket er meget aktivt og holder mindst 2 seminarer om året; medlemsbyerne skiftes til at arrangere
årets møder. Resultaterne fra møderne fastholdes i rapporter. Malmø har endvidere udgivet flere rapporter og bøger om kundskabsbyen og bylivets betydning for udvikling af den attraktive by. Til efteråret 2014
afholdes der en meget stort anlagt international konference i Malmø med det formål at udvikle den Nordiske model for kundskabsbyen.
Flere af netværkets møder har være målrettet mod vores politikere og her har Aalborg også været repræsenteret via medlemmer fra Teknik- og Miljøudvalget.
4. Netværket er startet for 10 år siden og udvikles løbende.
5. Netværkssamarbejdet har bidraget aktivt til udvikling af kommunens byudviklingsstrategier, senest Fysisk
Vision 2025.

1. Polis Network

2. Polis er et netværk af europæiske byer og regioner, som samarbejder ift. at fremme innovative teknologier og politikke

3. Netværket har ca. 50 medlemmer fordelt over 14 lande i hele Europa. Netværket har hovedsæde i Brussels, hvorfra sek
netværkets byer og relevante projekter. Der afholdes årligt en konference, hvor Aalborg Kommune ved flere lejligheder h
aktivt i forhold til at formidle kontakt om mulige samarbejder omkring EU-projekter og yder også rådgivning ift. diverse E
4. Aalborg har været medlem siden 2005.
5. Læs mere om netværket her: http://www.polisnetwork.eu/

1. TIDE – Transport Innovation Deployment for Europe

2. Projektet går ud på at fremme udbredelsen af innvoative tiltag indenfor mobilitetsområdet. Projektet fokuserer på inn
dækker et bredt spektrum af mobilitet. I alt deltager 15 europæiske byer i projektet, mens yderligere 53 europæiske byer
Aalborg indgår som champion city ift. gruppen omkring bløde trafikanter, hvor rollen for champion cities er at udvikle et i
projekt. I Aalborg omhandler det konkrete projekt udvikling af en implementeringsplan for at styrke koblingen af cykelpe
byen. Planen skal indeholde konkrete projekter og økonomi og anvendes som redskab til prioritering og budgetlægning.
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3. Lokalt i Aalborg finder arbejdet primært sted i 2014, hvor der etableres interessent workshop i marts og arbejdet afslu
re finder der en workshop sted med deling af viden på tværs af byerne i forår/sommer 2014.
4. Projektet løber fra april 2013 til juni 2015.
5. Læs mere om projektet her: http://www.tide-innovation.eu/en/About/Overview/

1. POSSE

2. EU-projektet som går ud at udvikle en bedst practice guide ift. at udvikle implementerer og drifte åbne IT-systemer for
partnere i forskellige byer. Aalborg Kommune er ikke partner men blot med i en følgegruppe og skal deltage i op til 3 mød
3. Aalborg Kommune er ikke partner men følger projektet i en følgegruppe.
4. Projektet løber fra januar 2012 til december 2014
5. Læs mere om projektet her: http://www.posse-openits.eu/en/Home/Home/

1.Cycling Embassy of Denmark

2. Sammenslutning af danske interessenter på cykelområdet; både kommuner, interesseorganisationer, konsulenter og p
samle viden på cykelområdet og være i stand til at promovere cykelløsninger og viden på cykelområdet bredt. Netværket
følgende kommuner i netværket: København, Århus, Frederiksberg, Odense, Middelfart og Randers.

3. Netværket er meget aktivt. Der afholdes møder 2 gange årligt og netværket er aktivt ift. at formidle viden og kontakt ti
Ambassaden er særlig aktiv i forbindelse med de årlige internationale cykelkonferencer. I 2013 afholdte netværket en stu
Kommune deltog.
4. Cycling Embassy of Denmark blev etableret i 2009 og Aalborg Kommune har været med siden 2011.
5. Læs mere om netværket her: http://www.cycling-embassy.dk/

1.MOLECULES-projektet:
(Det står for MObility based on eLEctric Connected vehicles in Urban and interurban smart cLean EnvironmentS)
2. Det er et demonstrationsprojekt for integrering af elektriske køretøjer i de eksisterende
transportsystemer i Barcelona, Berlin og Paris
3. Vi er ikke partner, men er i en “interest group”, hvor vi deltager i møde/worksho
4. Derudover indgår der noget vidensdeling bl.a. gennem en LinkedIn-gruppe.
5. Læs mere her http://www.molecules-project.eu/about-molecules/summary/
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1. NEXT-samarbejdet:

2. Nordisk Trafiksignalnetværk – erfaringsudveksling indenfor trafiksignalområdet mellem større nordiske vejmyndighede
3. Deltagelse fra Aalborg, Aarhus, København, Vejdirektoratet (DK), Oslo, Bergen, Statens Vegvesen (NO),
Helsingfors, Åbo, Trafikverket (FIN), Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm, Trafikverket (SE)
4. Organiseret ved hjælp fra rådgiver (MOVEA) finansieret af de forskellige landes vejvæsener
5. Arbejdet har status af erfaringsudveksling og vidensdeling, herunder afholdelse af Nordisk Signalkonference
6. Aalborg Kommune har deltaget i netværket i ca. 10 år

1. LIFE Lille Vildmose-projektet
2. LIFE Lille Vildmose-projektet er et EU-finansieret naturgenopretningsprojekt, der gennemføres i perioden
2011-2016. Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Naturstyrelsen og den private Aage V.
Jensen Naturfond. Projektets samlede budget er på knap 42 mio. kr., som finansieres gennem EU's LIFEstøtteordning. Som en fast del af projektet organiseres hvert år netværksmøder mellem danske, svenske og
finske LIFE-støttede naturgenopretningsprojekter, typisk 2-3 dages workshops, hvor fokus særligt er på
erfaringsudveksling i forhold praktisk gennemførelse af naturgenopretningsprojekter, inddragelse af offentligheden, samt finansiering af naturprojekter. Der har har siden 2011 været afholdt møder i Østersund og
Stockholm i Sverige, og i 2014 afholdes mødet i Finland.
2. LIFE Lille Vildmose-projektet har kun deltagelse af danske aktører, men på de årlige netværksmøder er
der deltagelse af repræsentanter fra EU-kommissionens LIFE-sekretariat, samt repræsentanter fra typisk 25 LIFE-projekter fra hvert af de tre lande Danmark, Sverige, Finland. Netværksmøderne har særlig værdi
som erfaringsudvekslingsforum i forhold til konkrete naturgenopretningsprojekter, men er også af stor
værdi som forum, hvor den nyeste information fra EU-kommissionen om nuværende og kommende støttemuligheder bliver videreformidlet.
4. LIFE Lille Vildmose-projektet løber fra 1.9.2011 – 31.12.2016. Forventningen er, at Aalborg inden da deltager i nye EU-LIFE-projekter.
5. Projektets hjemmeside på www.aalborgkommune.dk: http://www.aalborgkommune.dk/kultur-ogfritid/Natur/Naturomraader/Lillevildmose/Sider/Life-Lille-Vildmose.aspx og projektets officielle hjemmeside:
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekter/Himmerland/LIFELilleVildmose

1. Yardstick Parks International
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2. Yardstick Parks International er et benchmarking program for parker og grønne områder, hvor der sammenlignes på 7 forskellige parametre. Programmet er udarbejdet i New Zealand på bagrund af ønsket om,
at de newzealandske byer havde behov for at have et fundament af data på et overordnet niveau, der
umiddelbart kunne sammenlignes, og dermed fortælle deltagerne noget om, hvordan kommunens parker
og områder ser ud i forhold til hinanden. Det er siden blevet brugt i en række lande – hvor også Danmark
blev tilbudt at være med i 2009. Hvert år indsendes data efter de beskrevne guidelines, data samles i en
rapport, der drøftes på et årligt møde med de deltagende lande/byer. Sammen med workshop omkring
spørgsmål til udvikling af programmet er der også mulighed for at se nogle aktuelle projekter/problemstillinger i den by, der nu er vært for det årlige møde. Aalborg kommune har været med siden
2010, og har fået god inspiration fra netværket.
3. Lige nu er følgende byer i Europa deltagere: Århus, Odense, København, Aalborg, Dublin, Helsinki, Oslo.
Vi finder især samarbejdet mellem de danske og nordiske kommuner interessant, og netværket giver god
mulighed for at få og give inspiration til kolleger med tilsvarende arbejdsområder for at sikre, at de grønne
områder i Aalborg som minimum er på højde med, hvad der sker i andre tilsvarende byer.
4. Vi bandt os i første omgang til 3 år i 2010. Resultaterne herfra har vist, at det giver god mening at fortsætte samarbejdet. Hvorfor vi også deltager i 2014. Vi kan hvert år beslutte, om vi det kommende år vil
være med.
5. Der kan henvises til hjemmesiden www.yardstickglobal.org

1. Nordic Green Space Award – (NGSA)
2. NGSA er en kvalitetsmærkningsordning, der er udviklet i et nordisk samarbejde mellem en række kommuner i Danmark, Sverige og Norge og de nordiske interesseorganisationer for kommunale park- og naturforvaltere, Friluftsrådet samt Københavns universitet. Udviklingsprojektet har været finansieret af Friluftsrådet og Real Dania. Der er udarbejdet en række kvalitetskriterier, der skal opfyldes for at få en NGSA, og
ideen er, at der skal være fokus på kvalitet af de grønne områder, til glæde for byens borgere og turister.
3. Projektet har været med til at sætte fokus på kvalitetsbegrebet i vore parker og grønne områder, og i
forhold til en stadig strammere økonomi at inspirere til, hvordan vi også fremadrettet kan fastholde en
kvalitet til gavn for byens borgere og turister. Det har været meget givende at bidrage til denne ordning,
ligesom det har givet stor inspiration lokalt i forbindelse med modtagelse af kvalitetsmærkningen for 2 af
vore vigtige parker.
4. Udviklingsprojektet er nu afsluttet og ordningen blev sat i drift i 2013. Netværket omkring udvikling af
projektet er nu nedlagt, men i forbindelse med de fremtidige bedømmelser, er der uddannet en nordisk
dommergruppe, der består af en række fagpersoner fra de forskellige kommuner. Her er Aalborg kommune
repræsenteret. Arbejdet er organiseret i de forskellige landes interesseorganisationer og Københavns Universitet.
5. Se i øvrigt hjemmesiden www.greenspaceaward.d
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Ældre og Handicapforvaltningen
Dok nr. 2014-41520
1. Life 2.0.
2. LIFE 2.0 vil hjælpe seniorer med at få kendskab til, hvad der sker i nabolaget ved brug af internet, programmer, brugervenlige teknologier og med en tavle-pc som redskab. Den nordjyske del af EU-projektet
bliver afprøvet blandt borgere over 60, der frekventerer Aktivitetscentret Kastanjegården i Frejlev. Mindst
35 ældre deltager enten på centret eller hjemmefra via egen pc og internet eller ipad.
3. Vurderes pt. med henblik på videre status
4. November 2010 – oktober 2013
5. Finansieres delvist af EU - (Kontaktperson: chefkonsulent Ulrik Appel, 9931 5453)

1. INHP
2. Sammen med Nordiske Universiteter og andre nordiske kommuner vil projektet skabe en model for innovative udbud – bl.a. på baggrund af Ældre- og Handicapforvaltningens to projekter. Dernæst skal der
laves en træningsprogram for innovative udbud indenfor sundhedsområdet, som skal udbydes af private
leverandører (Herunder Nohr-con, som deltager i projektet)
3. Aalborg del af samarbejdet vil bl.a resultere i at der udbydes korte og længere uddannelsesforløb i intelligente udbud i Danmark
4. 2013-2014
5. Projektet finansieres af Nordic Innovation under Nordisk ministerråd - (Kontaktperson: chefkonsulent
Ulrik Appel, 9931 5453)

1. VAMiS.
2. Samarbejde om udvikling af metoder til afhjælpning af misbrugsproblemer blandt særlige målgrupper.
3. Der er samarbejde med en boform og et behandlingstilbud i Holland. De har udviklet et koncept til afhjælpning af misbrugsproblemer blandt særlige målgrupper. Konceptet vil Handicapafdelingen tilpasse
danske forhold. Derudover vil man få erfaringer med at bruge konceptet ambulant og for en bredere målgruppe. I Holland er man meget interesseret i at følge de erfaringer vi kommer til at gøre os. Samarbejdet
er formelt i form af kontrakter og licenser, men består også af mere uformel videndeling. Der forventes at
være store perspektiver i samarbejdet
4. 1.1.2014 – 31.12.2016
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5. (kontaktperson: Planlægger Maya Appel, 3199 7463

1. Aalborg Care Consortium
2. En sammenslutning af Nørkær+Poulsen arkitekter, Kuben Management, Copenhagen Living Lab, University College Nordjylland, Social- og Sundhesskolen i Nordjylland og Aalborg kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen er der indgået en rammeaftale med et kinesisk bygge- og ejendomsudvikler, Rong Hui Group
Ltd., i Chongqing, Vestkina.
3. Rammeaftalen, som tager sit udgangspunkt i erfaringerne med Fremtidens Plejehjem indeholder 3 mulige konkrete aftaler om rådgivning, projektering, udvikling, uddannelse og implementering af 1) seniorboliger (kontrakt er indgået), 2) design og udvikling af plejeboliger og 3) uddannelse og implementering af
plejeboliger.
4.
5. (kontaktperson: udviklingschef Lars Nøhr 31995350)

1. Fremtidens Plejehjem
2. Fremtidens Plejehjem deltager i samarbejde med den danske ambassade (handelsafdelingen) i Paris og
danske virksomheder i et eksportfremstød for plejehjem og velfærdsteknolog
3. Aftalen indebærer, at Lars Nøhr deltager i seminarer i Frankrig i marts og juni måned, hvor Fremtidens
Plejehjem præsenteres som modeleksempel på dansk plejeboligbyggeri.
4.
5. kontaktperson: udviklingschef Lars Nøhr 31995350)

1. MyNeighbourhood (på dansk ’Mit Kvarter’)
2. Aalborg Kommunes Ældre og Handicap forvaltning, er partner i EU-projektet ”MIT KVARTER”. Projektet
har fokus på at forbedre livskvaliteten for borgere, som modtager støtte fra den offentlige plejesektor, ved
at aktivere de sociale ressourcer der er i deres nærområde. Projektet skal altså styrke forholdet mellem
borgere, deres netværk, familie, naboer og venner, og andre i deres lokalområde, ved hjælp af brugervenlig
IT- teknologi. Rent praktisk arbejdes der i projektet på afprøvning af forskellige service-ideer – f.eks. frivillige besøgsvenner og ledsagere. Det kan være til socialt samvær, så som at spille kort eller gå en tur, eller
hjælp i form af mere ledsager orienteret karakter, f.eks. en der kan tage med ud at handle, til en koncert
eller andre arrangementer. Der er desuden et specifikt samarbejde i gang med Studenterhuset, som vil
have ledsagere tilgængelige til deres koncerter, hvis nogen skulle være interesserede i det.
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Arbejdsgruppen har oprettet en ansøgning til frivillige på frivilligjob.dk, via et podio link. En aften om måneden afholdes intro-møde for de frivillige. Projektlederen har været rundt til forskellige organisationer og
fortælle om projektet. Der er udarbejdet et lille opslag til potentielle borgere. Borgeren udfylder relevante
informationer elektronisk via et podio link: https://podio.com/webforms/4737795/370861 Løbende matches frivillig og borger. Til første møde mellem frivillig og borger, er det meningen af der deltager en koordinator fra projektet og en af borgernes pårørende eller en kontaktperson fra deres botilbud/støtteteam
3. Forskellige EU lande deltager i projektet. Fælles for de medvirkende lande er, at projektet skal kunne
videre udvikles på en IT-platform, hvor projektet kan fortsætte efter de 30 måneder. På platformen for de
danske partnere skal det være muligt at booke en frivillig, læse om de frivillige, oprette hobby-grupper, se
hvor det er muligt at komme ind med kørestol osv. På sigt vil det skabe gode muligheder for borgere i Aalborg kommune, der har lyst til at bruge diverse tilbud i nærmiljøet mere.
4. Projektet startede 1/1-2013 og løber i 30 måneder.
5. Kontakt Sisse Christensen, sicn-aeh@aalborg.dk

1.Navn Fagcenter for Autisme og ADHD
2. Vidensdeling med nordiske lande (f.eks. Norge og Færøerne) om læringsprocesser og metodevalg
3. Besøg fra nordiske lande i forhold til vidensdeling, oplæg og dialog om de læringsprocesser og metodevalg fagcenteret gør brug af
4. Der er stor opmærksomhed og interesse for at gøre brug af de forskellige læringsprocesser og metoder
fagcentret gør brug af.
5.(Kontaktperson: fagcenterchef Jonna Kastbjerg 9982 7488)
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Sundheds - og Kulturforvaltningen
Aalborg Stadsarkiv:
1. Navn?
2. Med Bentley Historical Library (University of Michigan), i forhold til tilgængeliggørelse og visualisering af
digitale arkivalier. Bentleys erfaringer med visualisering af ustrukturerede digitale arkivalier i form af mapper og uspecificerede filformater suppleret af vores erfaringer med strukturerede digitale arkivalier i form
af relationelle databaser med fast definerede filformater.
3. Vi har haft løbende kontakt siden første udveksling/stipendieophold fra Michigan i 1996. I 2012-2013 har
vi udvekslet medarbejdere op til en måned, deltaget i konferencer i Ann Arbor Michican, i Berlin og i Aalborg.
4. Ingen planlagte initiativer i 2014, men der er udvekslingsplaner m.v. for 2015.
5. Intet

1. Navn?
2. Udveksling, foredrag, konferenceoplæg, projekt og koncept udvikling med International Council on Archives (ICA), School of Information, Michigan, US, Nordisk: Nordisk Center for Kulturarvspædagogik, Sverige, Mittuniversitetet, Sverige, Nordisk Lokalhistorisk Netværk Kattegat-Skagerrak (de to Agder fylker, Bohuslen og Nordjylland), Högskolen for Akershus og Oslo, Landsarkivet i Göteborg, NAET, network of North
European Archival Educators.
3. Meget aktivitet via nettet og deltagelse i 2-3 konferencer om året.
4. Ikke angivet
5. Intet

Det Danske Udvandrerarkiv:
1.Navn?
2. Planlægning af fælles europæiske initiativer, bogudgivelser, udstillinger m.v.
3. Deltagelse AEMI konference 3-4 dage om året.
4. 2013 i Karlstad, 2014 i Riga. AEMI står for Association of European Migration Institutions.
5. Vi deltager med to medarbejdere.
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1.Navn?
Samarbejde med Danish Emigrant Museum Elk Horn, USA i 2013 om materiale til DVD produktion om
dansk-russisk-amerikansk udvandrer og i 2014 om at finde sange/gode historier til sangerinden Tamra Rosanes mhp. ny udgivelse. 1-2 medarbejdere i 1 uge.

På kulturområdet er vi medlem af E-univercities netværk (se under Borgmesterens Forvaltning)
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Internationalt samarbejde i Skoleforvaltningen
1. Hvilke internationale samarbejder jeres forvaltning (som helhed) indgår i (navn på samarbejde)?
2. Hvad handler det om og hvem omfatter samarbejdet – hvordan organiseres det?
3. Hvilken status har samarbejdet, herunder hvor aktivt/perspektivfyldt er det?
4. Start og evt. udløbstidspunkt?
5. Andet?
Skoleforvaltningens internationale samarbejde er primært forankret på skolerne og Aalborg
Ungdomsskole. Nedenstående beskrivelse synes i nogen grad vanskeligt at indpasse i ovenstående spørgsmål, men giver forhåbentlig et billede af skoleforvaltningens internationale samarbejde. Fremadrettet tænker vi udarbejdet en samlet oversigt over skolernes lokale indsatser.
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Mange skoler har hidtil gjort brug af Comenius-midler. Fra 1. januar
2014 ændres programmet til Erasmus+: Mange skoler formodes at gøre brug af mulighederne for at efteruddanne lærere i udlandet og få internationalt samarbejde gennem
skolepartnerskaber. Flere skoler er godt i gang: fx Gug Skole, Filstedvejen, Gl. Hasseris,
Sønderbroskolen, Skansevejen m.m.



Skoleforvaltningen tager hånd om udenlandske Comenius-assistenter og laver fælles arrangementer.



En del skoler gør brug af muligheden for at søge økonomisk støtte til udlandsrejser med
elever eller medarbejdere. Enkelte lærere har fået tilskud til Uganda, Ghana, Indien,
Grønland, USA etc.



Internationale emneuger fx Tofthøjskolen, Byplanvejen, Vestbjerg
Skole, Gug Skole, Ferslev Skole



Skolernes tilbydes jævnligt gæstelærere: Kieron Jones, UK; Bill McLaughlin, Skotland;
Francis Foley, Irland; Mona Kjær, Tyskland; Derudover ad hoc. Hvis der fx opstår kontakt
til studerende med pædagogisk evner. Blandt andet var en Japansk lærer tilknyttet Aalborg tre måneder i efteråret 2012.



Samarbejde med Confucius Instituttet (flere skoler tilbyder kinesiske fagdage eller valgfag fx Gug Skole og Vestbjerg Skole)



Mange skoler gør brug af internationale undervisningsforløb gennem online-portaler, der
giver mulighed for skolepartnerskaber fx gennem eTwinning.net; schoolsonline.britishcounsil.org; epals.com
(eTwinning-ambassadør Lene Jensen, Tofthøjskolen)
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Diverse studieture vedr. skolebesøg og konferencer. Senest har ledere været i Ontario,
Canada.



Sexualister i samarbejde med organisationen ”Say What” fra Zimbabwe. Partnerskabsprojekt som afsluttes 2015. (Sexsualister er unge fra hele landet som tager ud og
kommer i dialog med unge om seksualitet) (Ungdomsskolen)



Fokus Green (Sport og sundhed). 5 unge og 2 ledere deltog i arrangementet – 8 dage - i
Armenien. EU-støttet (Ungdomsskolen).



To unge fra Zimbabwe på besøg i Aalborg i perioden 27.01.-04.03.2014. To unge fra Aalborg skal til Zimbabwe og lave ungdomslederprojekt fra marts til juni 2014. Skal forberede konference for Sexualister fra DK og Zimbabwe i juli 2014. Håndbog for ungdomsledere udarbejdes i forbindelse med forløbet (Ungdomsskolen).



Miljøhold i Skotland på Miljøkonference (CEI). 5 unge og 2 ledere. Juli 2013 og Juli 2014
(Ungdomsskolen).



Hjælpeprojekt med ungdomsklub i Litauen. Møbelprojekt. Unge fra UngAUC – Enggårdsgade (Ungdomsskolen).



Udvekslingstur for unge til Belgien omhandlende sport. Juli 2013 (Ungdomsskolen).



Værter for International Camp i Lindholm August 2013. Unge fra Spanien, Tyskland og Litauen deltog i arrangementet. (Ungdomsskolen).



Ungdomsskolen fungerer som volontøransvarlig for unge, der kommer til Aalborg for at
arbejde. (EVS-projekter, EU program). Pt. 4 unge fra Portugal, Tyskland m.m.



årlige netværksmøder for de internationale koordinatorer på kommunens skoler (Tovholder: Konsulent Ann Katrine Stendahl Rannestad i samarbejde med CFU).



Nogle skoler har deciderede internationale læseplaner fx Gug Skole.



Vejledning af Maja Schürer fra Herningvej Skole, der vil besøge skoler i New Zeeland,
Fransk Polynesien, USA, Japan sommer 2014.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Socialafdelingen
Grønlandsaftalen
1. Hvilke internationale samarbejder jeres forvaltning (som helhed) indgår i (navn på samarbejde)?
Der er lavet en samarbejdsaftale mellem venskabsbyerne Kommuneqarfik Semersooq og Aalborg
kommune, for henholdsvis Velfærdsforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
2. Hvad handler det om og hvem omfatter samarbejdet – hvordan organiseres det?
a. Samarbejdsaftalen handler om en udmøntning af en konkret samarbejdsaftale omkring velfærd og arbejdsmarked i form af en samarbejdsaftale mellem velfærdsforvaltningen i
Kommuneqafik og Familie – og beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg kommune.
3. Konkret samarbejdes ift kompetenceudvikling vedr. plejeformidling, metoder i indsats overfor udsatte børn/ grønlandske børn i DK, metoder i daginstitutioner, skoler og fritidscentre vedr. inklusion
og trivselsindsatser.
a. Der er ligeledes lagt op til udvikling af fælles metoder i afklaringsforløb af grønlændere i
DK, samt strukturelle samarbejder omkring uddannelse/job og bolig, samt integrerende
netværk.
b. Der er slutteligt lagt op til en fælles udvikling af indsatser for udsatte grønlændere.
4. Hvilken status har samarbejdet, herunder hvor aktivt/perspektivfyldt er det?
a. Samarbejdet er ikke omsat i faste møder og tiltag, men der udveksles ideer ved besøg. Flere institutioner og afdelinger fra FB-forvaltningen har taget imod både fagfolk og politikere
fra Sermersooq inden for de sidste to år.Dette har været lærerigt for begge parter. Aalborg
kommune har også for nylig haft en af sine ansatte i Grønland ift at afholde kursus ift metoder indenfor arbejdet med udsatte børn og unge.
5. Start og evt. udløbstidspunkt?
a. Aftalen er lavet i 2011 og har ikke nogen udløbsdato.

1. Hvilke internationale samarbejder jeres forvaltning (som helhed) indgår i (navn på samarbejde)?
”International master i socialt arbejde”, som falder under en rammeaftale som Familiebeskæftigelsesforvaltningen, Socialafdelingen, institut for Sociologi og Socialt arbejde og Institut for statskundskab, Aalborg Universitet indgik i oktober 2012.
Rammeaftalens formål er at skabe et fortløbende og konkret samarbejde mellem praksis og forskning og uddannelse med henblik på:
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At etablere en platform for forskning i praksis inden for det sociale område



At skabe mulighed for forskningsbaseret udvikling af praksis



At kvalificere den praksis der udøves i Familie Beskæftigelsesforvaltningen



At skabe mulighed for erfaringsudveksling mellem konkrete praksisser og relevante uddannelser



At skabe mulighed for formidling af forskningsresultater.

Under rammeaftalen er der p.t. et konkret samarbejde om ”International master i socialt arbejde” ansvarlig:
Lars Uggerhøj AAU.

2. Hvad handler det om og hvem omfatter samarbejdet – hvordan organiseres det?
Ift. rammeaftalen er der nedsat en styregruppe med 2 repræsentanter fra hvert område. Ordningen evalueres en gang årligt.
Lars Uggerhøj fra AAU er ansvarlig for samarbejde om ”International master i socialt arbejde”. Lars Uggerhøj
er involveret i praksisforskning på internationalt plan. Han anvender rammeaftalen med Aalborg Kommune i
sin forskning og beskriver eksempler på aktiviteter, som lægges ind under rammen.

3. Hvilken status har samarbejdet, herunder hvor aktivt/perspektivfyldt er det?
Status er at der under rammeaftalen p.t. er et konkret samarbejde om ”International master i socialt arbejde” ansvarlig: Lars Uggerhøj AAU.

4. Start og evt. udløbstidspunkt?
Familiebeskæftigelsesforvaltningen, Socialafdelingen, institut for Sociologi og Socialt arbejde og Institut for statskundskab, Aalborg Universitet indgik i oktober 2012 en rammeaftale. Der er ingen
sluttidspunkt.
Jobcentret
1. Hvilke internationale samarbejder jeres forvaltning (som helhed) indgår i (navn på samarbejde)?
Rekruttering af arbejdskraft – Stavanger
2. Hvad handler det om og hvem omfatter samarbejdet – hvordan organiseres det?
I Stavanger-regionen i Norge er der markant mangel på arbejdskraft indenfor stort set alle faggrupper. Samtidigt er der i Nordjylland fortsat ledige, som vil kunne bestride en række af de ledige jobs i
Stavanger-regionen. Jobcentret samarbejder med Erhvervsafdelingen herom, og har den direkte dialog ift. de norske samarbejdspartnere på beskæftigelsesområdet. De norske samarbejdspartnere
er Stavanger Kommune og det regionale NAV (den norske arbejdsformidling). Desuden samarbejdes der om indsatsen ift. at få ledige i beskæftigelse i Norge i de nordjyske jobcentres Norgessamarbejde, der omhandler rekruttering til hele Sydnorge.

3. Hvilken status har samarbejdet, herunder hvor aktivt/perspektivfyldt er det?
Samarbejdet er baseret på løbende dialog mellem jobcentret og samarbejdspartnerne i Norge.
4. Start og evt. udløbstidspunkt?
Samarbejdet blev formelt i gang sat i 2013 med Erhvervsrådets besøg i Stavanger, men også inden
da var jobcentret i dialog med samarbejdspartnere i Norge og i Nordjylland. Der er ikke sat sluttidspunkt på samarbejdet.
5. Kontaktperson: Jobcenterchef Arne Lund Kristensen.

14

Børne- og Familieafdelingen
1. Hvilke internationale samarbejder jeres forvaltning (som helhed) indgår i (navn på samarbejde)?
Kompetenceudviklingsprojekt med fokus på omsorgssvigtede børn og unge i Grønland
2. Hvad handler det om og hvem omfatter samarbejdet – hvordan organiseres det?
Formålet med projektet var at skabe grundlag for kompetenceudvikling målrettet relevante emner
og en styrkelse af de faglige kvalifikationer for medarbejdere i Grønland, der i hverdagen arbejder
med sociale udsatte børn og unge samt deres familier. Det var hensigten, at medarbejderne skulle
have mulighed for at videreudvikler deres faglighed og tilegner sig redskaber, der kan anvendes i
det daglige arbejde, og ligeledes medvirke til at få brudt både den negative sociale og negative psykologiske arv.
Projektet blev gennemført med støtte fra Departementet for Familier, Kultur, Kirke og Ligestilling,
Grønlands Selvstyre, Grønlandsbankens Erhvervsfond, Kommuneqarfik Sermersooq, Center for
børn, unge og familier i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Børne- og Ungehuset Mælkebøtten.
Børn, unge og Familiecentret har tidligere været brugt som sparring ift. etablering af institutionen i
Grønland, hvilket gjorde det naturligt at indgå i et samarbejde omkring et større kompetenceudviklingsforløb.
Børne- og ungehuset Mælkebøtten ansøgte herefter forskellige fonde og samarbejdsinteressenter
om midler til kompetenceudviklingsprojektet. Aalborg kommunes bidrag til projektet var at levere
undervisere, Mælkebøtten skulle dække alle omkostninger ud over den almindelige løn.
Udviklingsprojektet bestod af 6 undervisningsmoduler á 4 dages varighed. Reelt var der tale om 3
forskellige moduler, men undervisningen blev gentaget 2 gange når underviserne var i Grønland
med henblik på at få så mange igennem undervisningen som muligt.
3. Hvilken status har samarbejdet, herunder hvor aktivt/perspektivfyldt er det?
Samarbejdet har styrket både medarbejderne på Grønland og underviserne i Danmark. Underviserne har gennem undervisningen fået en stor viden omkring grønlændere i hele taget, men særligt
omkring udsatte grønlændere, som er til gavn for behandlingsarbejdet i de kommunale tilbud de
dagligt arbejder i.
Kurserne blev afsluttet med stor tilfredshed fra begge parter og har vist sig at være et kompetenceudviklingsprojekt som gik begge veje.
4. Start og evt. udløbstidspunkt?
Kurserne startede i maj og blev afsluttet i oktober 2013.
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Miljø og Energiforvaltningen.
1. Aalborg Commitments og European Sustainable Cities Platform
2. Som opfølgning på Rio konferencen i 1992, hvor bæredygtighed for alvor blev sat på dagsorden,
påbegyndte man i Europa en lignende proces målrettet det lokale niveau. I samarbejde med EU
kommissionen udviklede Aalborg Kommune Aalborg Charteret i 1994 og dannede den Europæiske
Kampagne for Bæredygtige Byer. 10 år senere blev det fulgt op af Aalborg Commitments, som et
mere forpligtende samarbejde. Indtil videre har næsten 3000 lokale byer og kommuner underskrevet Aalborg Charteret, mens omkring 700 har underskrevet Aalborg Commitments. Næste år
er det 20 år siden at Aalborg satte sit aftryk på den internationale bæredygtighedsscene, hvilket vil
blive fejret i form af en Aalborg +20 konference.
Den Europæiske kampagne for Bæredygtige byer har ændret struktur og er nu forankret på webportalen for Europæiske Bæredygtige Byer. Bag samarbejdet på denne internationale scene står
ICLEI og Aalborg Kommune. Formålet med portalen er at samle alle europæiske bæredygtighedsinitiativer under én paraply, og styrke netværksarbejdet i Europa omkring bæredygtig byudvikling.
3. Aktivt samarbejde og handler bl.a. om at fastholde Aalborg Kommunes brand i Europa, som bæredygtig by.
4. Påbegyndt i 1994 og styrket senest 2012-13
5. www. http://www.sustainablecities.eu

1. Union of Baltic Cities
2. Siden 1991 har Aalborg Kommune været medlem af Union of Baltic Cities(UBC)´s miljøkommission
og har deltaget i en række nordiske bæredygtigheds konferencer bl.a. regionale nordiske og baltiske konferencer om Aalborg Commitments i perioden 2005-2011.
3. Ud over deltagelse i konferencer indgår Aalborg Kommune pt. ikke aktivt i UBC (ledelse og/eller
konkrete projekter)
4. Medlem siden 1991
5. http://www.ubc.net/

1. EcoProcura netværk
2. Aalborg Kommune er nyt medlem af netværket for bæredygtige indkøb EcoProcura kampagnen(og
netværk), som ledes af ICLEI og har en lang række andre byer med i medlemsskaren. Kampagne
sætter fokus på hvordan kommuner som offentlige indkøbere, kan stille krav til leverandørerne om
bæredygtige produkter og tjenesteydelser. Netværket tilbyder en række værktøjer til at foretage
bæredygtige indkøb, herunder krav, udbudsregler mv. Hvert 2.-3. år afholder netværket store europæiske konferencer om bæredygtige indkøb og der afholdes løbende regionale workshops.
3. Aalborg Kommunen bruger netværket til inspiration og sparring til støtte i kommunens eget arbejde med grønne og bæredygtige indkøb.
4. Påbegyndt medlemskab i 2013
6. http://www.iclei-europe.org/topics/sustainable-procurement/

1. ACR+ europæisk affaldsnetværk
2. Aalborg Kommunes Renovationsvæsen er medstifter og engageret i ACR+, (Associations of Cities
and Regions). ACR+ er et internationalt netværk for udveksling af viden om affaldsforebyggelse,
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genbrug og genanvendelse. Det er en international interesseorganisation mellem byer i Europa
med mere end 100.000 indbyggere, baseret på erfaringsudveksling og udvikling af affaldssystemer.
3. Aalborg har deltaget siden foreningens stiftelse og har bidraget med foredrag og afvikling af konferencer og seminarer og har en årrække været medlem af bestyrelsen.
Netværket giver gensidigt udbytte idet vi har, kunne bidrage med erfaring fra Danmark, pralet af
Aalborg Charter, og har høstet mange erfaringer af internationalt format. Organisationen har haft
et vigtigt ærinde i det nye Europa og specielt været på visit i mange østeuropæiske lande for at fortælle om, hvordan vi gjorde det i Aalborg og i Danmark.
4. Medlem fra netværkets begyndelse i 1994
5. www.acrplus.org/
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Borgmesterens Forvaltning
Borgmesterkontor
Sail Training International
1. Aalborg Events samarbejder med organisationen Sail Training International omkring afviklingen af
The Tall Ships Races fra den 1. – 4. august 2015.
2. Aalborg har været værter i 1999, 2004, 2010. Samarbejdet intensiveres ca. 2 år før afholdelsen af
The Tall Ships Races ved løbende kommunikation omhandlende logoudarbejdelse, afklaring af praktiske spørgsmål vedrørende skibe og indretning, osv. Derudover gæster STI Aalborg på diverse site
visits året op til arrangementet.
3. Men samarbejdet er ligeledes aktivt imellem værtskaberne, idet Aalborg deltager i Sail Training Internationals årlige konferencer og diverse netværksaktiviteter.
4. Samarbejdet vil fortsætte efter skibene forlader Aalborg den 4. august.

UBC
Aalborg Events behandler diverse henvendelse fra Union of Baltic Cities i forbindelse med samarbejde omhandlende events i Aalborg. Derudover er samarbejdet også forankret i Sundhedsforvaltningen v/ Steffen
Lervad Thomsen.

Sport Event Denmark
Aalborg Events samarbejder med Sport Events Denmark om at tiltrække store internationale sportsbegivenheder til Aalborg.
Aalborg deltager aktivt i Sport Event Denmarks udarbejdelse af ansøgninger om begivenheder. Derudover
er der efterfølgende en organiseret samarbejde omkring afviklingen af arrangementet i byen.
Samarbejdet er endvidere aktivt via deltagelse i netværksaktiviteter og uddannelse.

By - Universitetsnetværk
1. EUniverCities netværk
2. En række byer med stærke tekniske universiteter har – på Delft´s borgmesters foranledning – dannet et
netværk som arbejder med strategiske udviklingsperspektiver relateret til mellemstore universitetsbyer
udfordringer. P.t. står Delfts for sekretariatsarbejdet. Tandem - netværket tæller følgende byer: Trondheim
(NO), Tampera (FI), Linköbing/Norköbing (SE), Aalborg (DK), Delft (NL), Lublin (PL, Magdeburg (DE), Gent
(BE, Aachen (DE), Brno (CZ), Varna (BG), Lausanne (CH), Zaragoza (ES) og Terrassa (ES). Der er nedsat en
fælles styringsgruppe mellem AAK og AAU hvor Tonny Thorup er tovholder for AAK og Jan P Nielsen fungerer som sekretær for styringsgruppen.
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3.Der er underskrevet aftale hvor borgmester og rektor er underskrivere for Aalborgs vedkommende. Delfts
borgmeter har lanceret netværkets perspektiv som værende de mindre byers chance for at profilere sig
som universitetsbyer med særlige tekniske styrkepositioner. Netværket kan med fordel dyrkes mere pågående idet der er helt klare perspektiver i profileringen internationalt.
4.Startede i 2012. Vi kan, hvis vi ønsker det, forlade netværket når vi vil, blot det sker anstændigt.
5.Netværket indgår som element i samarbejdsaftale mellem AAK og AAU. Se nærmere på
http://eunivercitiesnetwork.com/

Priser
1. Association of Towns Awarded the European prize
2. Europæiske byer som har modtaget priser fra EU – i Aalborg tilfælde en fysik rædsel pga kampagnen ”ren
by – grøn by”
3. Der er en årlig generalforsamling med tematisk drøftelser, hvor ny pris uddeles – der er p.t.64 prisvindere
4. Vi kan deltage efter ønske og behov
5. Det forlyder fra pålidelig kilde at dette kan være stærkt søvnfremkaldende
Business Aalborg og NordDanmarks EU-kontor
Generelt er det fleste klynger ikke pt involveret i etablerede internationale samarbejder. Der relationer
med og aktiviteter i udlandet, og derfor er klyngerne også begyndt at se til udlandet for i de kommende år
at etablere mere faste samarbejdsrelationer med geografiske områder, der er relevante for de respektive
klynger. Derfor er der også nedenstående skitseret hvilke overvejelser klyngerne gør sig i forhold til internationale samarbejder.

BioMed

Pt ikke etablerede international samarbejder.
POTENTIALER

MedTec innovation - bevilling til Innovationsnetværk m Århus og KBH
I forhold til udlandet søger BioMed strategiske alliancer/samarbejder for at styrke virksomhederne i BioMed klyngen. Gerne lignende klynger til at støtte B2B udvikling indenfor forskning, innovationsudvikling,
afsætning, etc.
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Brains Business
1. KLINES (EU-PROJEKT)

2. Energioptimering via embedded software (smart City). Samarbejdspartnere: Bilbao, München, Aalborg,
DSP Valley.
3. Aktivt. Indsatsområde i relation til Smart City.
4. Start oktober 2013. Slut: sept. 2016

1. CLUSTER 55 - BUSINESS ROAMING AGREEMENT.

2. Mulighed for udveksling af lokaler på tværs af landegrænser f.eks. for virksomheder, som gerne vil ind på
et nyt marked. En BrainsBusiness virksomhed har mulighed for at låne et lokale i et andet land, som deltager i denne aftale. Til gengæld skal BrainsBusiness (AAU og virksomheder) stille lokaler til rådighed, hvis der
kommer forespørgsler fra udlandet. Der er tale om et klyngesamarbejde med 67 lokationer.
3. Aktivt.
4. Løbende aftale.

Arctic Consensus

Pt ikke etablerede international samarbejder.
POTENTIALE

Branding af Nordjylland som bindeled til Arktis og facilitere events og konferencer med fokus på Arktis.
Der søges strategiske samarbejdspartnere i primært Grønland, Storbritannien, Sverige, Finland og sekundært i Norge, Island, Færøerne og Canada. Samarbejdstemaer fokuserer sig på offshore, råstoffer, sejlads til
Asien samt uddannelse (ex. sikkerhed til søs).

HubNorth

Pt ikke etablerede international samarbejder.
POTENTIALE

Der søges strategiske samarbejdspartnere i Nordtyskland (Hamborg), Polen, Finland og Storbritannien og
Skotland. Der søges strategisk samarbejde med lignende klynger, interesseorganisationer og forskningsinstitutioner for at udvikle egen klynge. For nuværende opbygges samarbejde med: Nocowe (Bergen, NO),
Off shore Energy (DK klynge), Vindmølle industrien (VMI).

FlexEnergi

Pt ikke etablerede international samarbejder.
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Der søges strategiske samarbejdspartnere i primært Norge og Sverige, hvor der er interessante forsøg og
erfaringer med bl.a. varmepumper.

Acces2Innovation
1. SAMARBEJDSAFTALE MED KASESE KOMMUNE, UGANDA

2. Adgang til virksomheder/virksomhedssamarbejde
3. Aktivt
4.2014-2016
Der søges strategiske samarbejdspartnere i Uganda (Kasese kommune* samarbejdsaftale) og Tanzania
samt relationer med det Internationale netværk om BOP (Base Of the Pyramid)med Sverige, Finland, Tyskland, Holland, Italien og Spanien, USA. Samarbejdsaftaler skal understøtte hvordan danske og nordjyske
virksomheder kan etablere forretningsmuligheder i Afrika.

EEN
1. EDECON – ECODESIGN FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY

2. Gennem EDECON projektet vil små og mellemstore virksomheder blive opkvalificeret til fremtidens krav
til bæredygtigt byggeri. Projektet fokuserer på vugge til vugge konceptet for et givent produkt, - altså både
oprindelse, delkomponenter, selve fremstillingen, transport, brug, bortskaffelse og helt eller delvise genbrug. Med andre ord analyseres produkternes miljøaftryk.
Projektet gennemføres med parallelt i de deltagende lande: Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien,
Estland og Slovenien, med NordDanmarks EU-Kontor som koordinator.
Gennem projektet vil 142 små og mellemstore virksomheder vil få et individuelt forløb, 150 vil deltage på
workshops, konferencer og ”webinars”, og 13 virksomheder vil få udarbejdet en ECO-design strategi.
3. Med NordDanmarks EU-Kontor som koordinator for projektet sikres opkvalificering af virksomheder
inden for bæredygtigt byggeri både gennem workshops og individuelle forløb, og mere end 300 virksomheder forventes at deltage i projektets aktiviteter.
Derudover vil NordDanmarks EU-Kontor få en væsentlig indflydelse på kommende EU-lovgivning inden for
ECO-design, da projektet er under stor politisk bevågenhed, og en del af projektets formål er udarbejdelse
af ” policy recommendations” til EU Kommissionen.
Projektet løber fra 1. september 2013 - 30.august 2014
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1. ENTERPRISE EUROPE NETWORK

2. Enterprise Europe Network er et globalt netværk af erhvervsfremmeaktører, der hjælper små og mellemstore virksomheder og videninstiutioner med at finde nye samarbejdspartnere i udlandet. Det kan dreje sig om eksport, projekter eller teknologisk samarbejde. Derudover organiserer netværket en række aktiviteter såsom business missions, matchmaking, informationsmøder osv. Netværket har næsten 600 medlemmer fordelt på 54 lande i og udenfor Europa. I Danmark er der foruden NordDanmarks EU-Kontor 4
medlemmer.
3. Netværket er meget aktivt, og der etableres mange direkte kontakter mellem virksomheder på tværs af
landegrænser gennem netværkets aktiviteter. Netværkets største fordel er den direkte kontakt mellem
erhvervsfremmeaktører i forskellige lande. Det er meget attraktivt at være medlem af netværket, og lige nu
er ansøgningsrunden for den næste periode åben. NordDanmarks EU-Kontor genansøger som partner.
4. NordDanmarks EU-Kontor har været medlem af netværket siden dets etablering 1/1 2008, og den nuværende kontrakt løber indtil 31/12 2014. Netværket vil dog blive forlænget i hvert fald til 2020, og NordDanmarks EU-Kontor genansøger som partner.
POTENTIELLE

Udover de ovennævnte søges strategiske samarbejdspartnere i EU-lande som Sverige, Tyskland og England
hvor virksomhederne traditionelt søger hen. Men derudover er Kina, Indien og Brasilien interessante, men
det forudsætter dog tilstedeværelse af en person med kendskab til disse markeder. Ligesom vi har på Kina.
I Kina søges samarbejde på områderne bioenergi og ocean economy - tang, fødevarer, fiskeriudstyr. Der
søges samarbejder for eller mellem virksomheder.

GLOBAL

Pt ikke etablerede international samarbejder.
POTENTIALE

GLOBAL aktiviteterne er drevet af, hvad virksomhederne efterspørger. Derfor søges strategiske samarbejdspartnere i Sydeuropa, England, Skandinavien og Tyskland.

Interreg

Interregprogrammet for 2014-2020 er under udarbejdelse. Med det stigende fokus på virksomheders deltagelse og på emner som energibesparelser, transport, innovation til SMV og uddannelse/arbejdsmarked er
der stort potentiale for Nordjyske kommuner og uddannelsesinstitutioner i de kommende Interreg programmer i Øresund-Kattegat-Skagerrak og Nordsø området.

1. HÅLLBAR UTVECKLING

Dalsland og Hjørring Kommuner har mål om hållbar energiforsyning, selvforsyning, energiforsyning baseret
på lokale ressourcer og energieffektivisering (mindre forbrug). Begge partnere vil samarbejde om en mere
hållbar utveckling gennem aktør delaktighed. Eksempelvis er der i Hjørring kommune 5.500 oliefyr hos pri-
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vate borgere. For at disse kan erstattes af mere bæredygtige energikilder, må borgerne inddrages. Forprojektet vil indsamle viden og erfaringer, både om borgernes udfordringer og om hvordan borgerne involveres. Skabe en model for borgerinddragelse.
2. Borgerdeltagelse og bæredygtig udvikling. Samarbejdspartnere: Hjørring og Dalslandskommunernes
Kommunalforbund (Sverige)
3. Aktivt forprojekt
4. Januar 2014 - december 2014

1. PENDLERBROEN

En virtuel pendlerbro. Kravene til kompetent arbejdskraft bliver højere, og der er brug for øget fleksibilitet
over grænserne for at skabe bedre match mellem medarbejdernes kvalifikationer og arbejdsmarkedets
behov. Der er brug for øget samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og uddannelsessystemet.
Mobiliteten er udfordret af tilgængelighed i forhold til transportinfrastruktur, men især af manglende
proaktiv brug af distancearbejde -og studier. Dertil kommer den generelle udfordring i Skandinavien med
affolkning af yderområderne. Der mangler proaktive løsninger og tiltag for at KASK-regionen kan opnå et
mere fleksibelt og mobilt arbejdsmarked – og for at minimere affolkningen af yderområder.
2. University College Nordjylland og Högskolan Vest (Sverige)
3. Aktivt forprojekt
4. April 2014 - december 2014

Aalborg Universitet

Universitetet indgår fagligt motiverede strategiske samarbejder rundt hele verden. Det er de enkelte fakulteter der primært indgår i relationerne.

University College Nordjylland

UCN søger strategiske samarbejdspartnere som kan rumme det meste af UCN’s uddannelses spektrum. Og
de er i øjeblikket ved at formulere en international strategi. Et af de strategiske områder er at de ønsker at
deltage i flere EU-programmer – bl.a. Interreg programmet (Øresund-Kattegat-Skagerrak og Nordsø programmerne). Emnerne er bl.a. distancearbejde og social økonomisk virksomhed.
Derudover søges en strategisk samarbejde i Skotland (grøn omstilling og oplevelsesøkonomi), Northampton
(sygeplejersker), Baltikum, Holland, Frankrig., Afrika (business uddannelse, viden om organisering og eksport) samt Vietnam (bygningskonstruktør uddannelsen).
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International politik, økonomi og funding - Norddanmarks EU – kontor
1. EU-public service

BEDRE Overblik over EU-programmer og muligheder for vækst og udvikling med støtte fra EU. Vi giver jer
overblikket – I vælger de muligheder, der passer bedst til jeres organisation. BEDRE Viden om EUprogrammerne og om hvordan man udvikler og gennemfører et EU-projekt. Vi stiller vores viden til rådighed for at I kan udvikle jeres eget projekt og fremme udviklingen i jeres organisation. BEDRE Samarbejde
med internationale partnere giver et lærerigt og succesfuldt projekt. Vi giver jer klarhed over, hvad der skal
til for at få et godt internationalt samarbejde og vi hjælper jer med kommunikationen.

2. Funding og Matchning

Fra 2014 sker der en markant omstrukturering i EU programmerne. Programmerne bliver i højere grad rettet mod virksomhederne – I særdeleshed SMV’erne. De største programmer med dette fokus er Horizon
2020(H2020) og COSME programmerne. Interreg programmerne øger kommunerne kompetencer og fokus
på at skabe vækst i virksomhederne ved at fokusere på øget samarbejde mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
I H2020 og Cosme programmerne er Enterprise Europe Network(EEN) indtænkt som matchnings ansvarlig.
Med andre ord, er det EEN, der skal assistere SMV’er med at finde projekt, teknologi og kommercialiseringspartnere i udlandet. Desuden er EEN fra 2014 indtænkt som Key Account manager for SMVinstrumentet og som rådgivningspunkt ift. adgang til ekstern finansiering og lånemuligheder.
Med andre ord er der lagt op til at EEN skal servicere hele værdikæden fra Innovation til Kommercialisering
og Norddanmarks EU-kontor får en mere fremtrædende rolle i det nationale og europæiske erhvervsfremmesystem fra 1. januar 2014.

3. Globale Innovationsnetværk i Nordjylland

Dansk erhvervsliv har fortsat en førerposition inden for udvikling af grøn teknologi, men er udfordret ved at
kunne realisere de markedsmuligheder, der tegner sig herhjemme og i udlandet. Det er derfor afgørende,
at virksomhederne får adgang til viden, ressourcer og netværk til udvikling af nye produkter og penetration
af markeder herhjemme og globalt.
Grundlæggende antagelser for en række netværksinitiativer som eksempelvis HubNorth, FleksEnergi og
access2innovation, der har dannet platforme for at nordjysk erhvervsliv har udviklet en række nye løsninger
til markedet herhjemme og i udlandet og ikke mindst skabt nye arbejdspladser herhjemme.
Med udgangspunkt i de opbyggede kompetencer vil Norddanmarks EU Kontor i 2014 – 2020 etablere innovationsplatformen GINNorth (Globale Innovationsnetværk i Nordjylland)
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Bilag 1A: Norddanmarks EU - kontor
Vision
Det er visionen for NordDanmarks EU-kontor at placere det nordlige Danmark markant på det internationale landkort.

Mission
Det er missionen for NordDanmarks EU-kontor i samarbejde med offentlige og private partnere at udvikle
og lede erhvervsrelaterede internationale projekter og aktiviteter i overensstemmelse med kommunernes,
regionens og virksomhedernes udviklingsstrategier.

Indsatsområder
I perioden 2014-2017 vil NordDanmakrs EU-kontor fokusere på 3 indsatsområder, hvor der er opbygget
spidskompetencer gennem årene. Den gennemgående trend ved planen er, at vi fremover vil arbejde mere
efterspørgselsorienterede fremfor selv at igangsætte internationale aktiviteter. Det betyder, at vi vil få en
mere rådgivende rolle i overensstemmelse med de innovative udviklingsplaner virksomheder og offentlige
institutioner har i regionen.

I. EU public service
Primær målgruppe:
Ejerkredsen
III. Globale Innovationsnetværk
Primær målgruppe:
Offentlig/privat virksomheder

II. Funding & Matchning
Primær målgruppe:
Virksomheder

I. EU Public service – det begynder i Bruxelles

EU-kontoret i Bruxelles skal ses som en udviklingsafdeling for vore kunder og samarbejdspartnere – dækkende alle faglige emner. Vi er Regionens, kommunernes, uddannelsesinstitutionerne og virksomhedernes
”forlængede arm” i Bruxelles.
En overvejende del af udviklingen af EU-politikker, EU programmerne samt europæiske faglige netværksgrupperinger foregår fra Bruxelles. Viden omkring disse forhold er nødvendig viden og kan være til gavn og
support for beslutningstagerne i Region Nordjylland – de nordjyske kommuner, erhvervsvirksomhederne
samt uddannelsesinstitutionerne.
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Nordjyske beslutningstagere har behov for den nyeste viden omkring europæiske politiske tendenser –
samt de innovative fremtidsperspektiver der eksisterer på deres faglige område, for at træffe korrekte beslutninger i deres virksomhed, kommune eller regionen.
Det kan Bruxelles-kontoret være med til at fremskaffe. Derudover kan Bruxelles-kontoret være med til at
cementere viden om Nordjyllands styrkepositioner i Bruxelles-netværket – uanset fagligt område.
Gennem strategisk servicering af i Nordjylland (fra Aalborg og Bruxelles) kan vi bidrage til at realisere ejerkredsens idéer om europæiske projekter.
•

BEDRE Overblik over EU-programmer og muligheder for vækst og udvikling med støtte fra EU. Vi
giver jer overblikket – I vælger de muligheder, der passer bedst til jeres organisation

•

BEDRE Viden om EU-programmerne og om hvordan man udvikler og gennemfører et EU-projekt. Vi
stiller vores viden til rådighed for at I kan udvikle jeres eget projekt og fremme udviklingen i jeres
organisation

•

BEDRE Samarbejde med internationale partnere giver et lærerigt og succesfuldt projekt. Vi giver jer
klarhed over, hvad der skal til for at få et godt internationalt samarbejde og vi hjælper jer med
kommunikationen.

II. Funding og Matchning

Fra 2014 sker der en markant omstrukturering i EU programmerne. Programmerne bliver i højere grad rettet mod virksomheder – i særdeleshed SMV’erne. De største programmer med dette fokus er Horizon
2020(H2020) og COSME programmerne. Interreg programmerne øger kommunerne kompetencer og fokus
på at skabe vækst i virksomhederne ved at fokusere på øget samarbejde mellem kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
NordDanmarks EU-Kontor har i løbet af 2013 hjulpet til at sikre Nordjylland en unik position ift. disse programmer. Fra 2014 er NordDanmarks EU-kontor repræsenteret i Horizon 2020(H2020) og COSME’s referencegrupper. Desuden er kontoret også repræsenteret i det advisory board, der er tilknyttet H2020s SMVinstrument.
I H2020 og Cosme programmerne er Enterprise Europe Network(EEN) indtænkt som matchnings ansvarlig.
Med andre ord, er det EEN, der skal assistere SMV’er med at finde projekt, teknologi og kommercialiseringspartnere i udlandet. Desuden er EEN fra 2014 indtænkt som Key Account manager for SMVinstrumentet og som rådgivningspunkt ift. adgang til ekstern finansiering og lånemuligheder.
Med andre ord er der lagt op til at EEN skal servicere hele værdikæden fra Innovation til Kommercialisering
og Norddanmarks EU-kontor får en mere fremtrædende rolle i det nationale og europæiske erhvervsfremmesystem fra 1. januar 2014.
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Innovation

Partnerskaber

Kommercialisering

III. Globale Innovationsnetværk i Nordjylland

Dansk erhvervsliv har fortsat en førerposition inden for udvikling af grøn teknologi, men er udfordret ved at
kunne realisere de markedsmuligheder, der tegner sig herhjemme og i udlandet. Det er derfor afgørende,
at virksomhederne får adgang til viden, ressourcer og netværk til udvikling af nye produkter og penetration
af markeder herhjemme og globalt.
Grundlæggende antagelser for en række netværksinitiativer som eksempelvis HubNorth, FleksEnergi og
access2innovation, der har dannet platforme for at nordjysk erhvervsliv har udviklet en række nye løsninger
til markedet herhjemme og i udlandet og ikke mindst skabt nye arbejdspladser herhjemme.
Med udgangspunkt i de opbyggede kompetencer vil Norddanmarks EU Kontor i 2014 – 2020 etablere innovationsplatformen GINNorth (Globale Innovationsnetværk i Nordjylland).
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