Pressemeddelelse

Hele landet kigger mod
Nordjylland
Siden BRNs opstart har samarbejdet mødt en kæmpe interesse fra
både national og international side, og samarbejdet inviteres i
disse måneder til flere arrangementer rundt om i hele landet. Alle
vil vide mere om det ambitiøse, nordjyske samarbejde.

BRN har fundet den rigtige model for vækst og
udvikling
Selvom samarbejdet kun har eksisteret siden den 1. januar 2015 har
BRN allerede markeret sig i både indland og udland. Den store interesse
for samarbejdet skyldes ikke mindst den handlekraft, som samarbejdet
allerede har udvist og det sammenhold kommunerne og regionen har i
forhold til at skabe vækst og beskæftigelse i Danmarks nordligste
region.
Udover besøg og oplæg i og fra Nordjylland, så holder BRN i de
kommende måneder oplæg ved forskellige dagsordenssættende
arrangementer for at fortælle om, hvordan business regions kan være
et stærkt værktøj for kommunal vækst. BRNs formand deltager således
også i KLs erhvervskonference, som i år sætter fokus på netop
kommunale veje til vækst.
Lene Kjelgaard Jensen, formand for BRN

-

Jeg er stolt over, at vi er kommet så langt med BRN. Vi er rigtig glade
for den store interesse, der bliver vist for vores arbejde i og med BRN,
og derfor deler vi også gerne ud af vores erfaringer om at stå sammen
for at skabe vækst og udvikling. Vi har fra starten af afsat penge og
kvalificeret arbejdsressourcer i kommunerne og i regionen, og det har
gjort en forskel for det tværkommunale samarbejde. BRN er et godt
eksempel på, at hvis vi står sammen, står vi stærkere om vores fælles
udfordringer.
Senere på efteråret er fungerende sekretariatschef for BRN Jørgen
Basballe inviteret til at holde oplæg til Dansk byplanlaboratoriums
årlige byplanmøde, hvor han skal fortælle om business regions mulige
effekter på regional vækst og udvikling samt hvorfor det også kan være
relevant for andre regioner end Nordjylland at gå sammen i en business
region.
Jørgen Basballe, fungerende sekretariatschef i BRN

-

Vi kan tydeligt mærke, at der er stor begejstring og interesse for vores
model her i Nordjylland, og vi er da også allerede kommet langt. Det er
lykkes os at skabe en organisering, som formår at sætte handling bag ved
ordene, og det beundres i både indland og udland. Og det vil vi gerne dele

med resten af Danmark. Vi tror på, at business regions er en rigtig god
måde at skabe bedre samarbejde om regional vækst mellem regioner og
kommuner, siger Jørgen Basballe.
Med BRN er Nordjylland således i langt højere grad kommet på den
politiske dagsorden, og spiller allerede en aktiv rolle ved flere
dagsordenssættende drøftelser. Det er bestyrelsens ambition, at
samarbejdet i fremtiden kan medvirke at sætte fokus på Nordjylland som
en dagsordensættende og proaktiv region.

Fakta
KLs erhvervskonference afholdes mandag den 24. august i Aarhus.
Læs program her: http://www.kl.dk/Erhvervs--og-regionaludvikling/KLsErhvervskonference-2015-id178187/
Byplanmødet afholdes den 1.-2. oktober 2015 i Vordingborg.
Læs program her:
http://www.byplanlab.dk/byplanmoede2015/delmoeder/delmoedeE

Business Region North Denmark
Business Region North Denmark (BRN) er et samarbejde mellem
Nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland. Sammen vil vi skabe
fælles vækst og udvikling for hele vores region.
www.businessregionnorthdenmark.dk
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