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Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant rolle i forhold til udvik-

ling og vækst i eget område. Både nationalt og internationalt er der en erken-

delse af, at kommuner og regioner sammen med virksomheder og uddannel-

sesinstitutioner kan udnytte geografiske og historiske styrkepositioner som 

afsæt for fremtidig vækst.  

I Nordjylland er der en stærk tradition for tværgående samarbejde mellem 

kommuner indbyrdes og mellem kommunerne og Regionen. Etableringen af 

Business Region North Denmark (BRN) er et resultat af den fælles erkendelse, 

. 

BRN er et erhvervspolitisk, handlingsorienteret samarbejde mellem de 11 nord-

jyske kommuner og Region Nordjylland. Gennem en fælles indsats søger vi at 

skabe vækst og udvikling i Nordjylland i tæt samarbejde med erhvervslivet og 

de nordjyske uddannelsesinstitutioner. Dette gør vi ved at identificere fælles 

udfordringer, arbejde sammen for at udvikle løsninger og drage fordel af hinan-

dens styrker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRN indtager en vigtig rolle i at skabe sammenhængskraft i Nordjylland. Sam-

arbejdet placerer sig mellem det strategiske niveau, hvor rammen sættes af 

den regionale vækst- og udviklingsstrategi (REVUS) sammen med de kommu-

nale strategier og det udførende niveau, hvor en lang række aktører, herunder 

de enkelte kommuner og Regionen, realiserer de igangsatte aktiviteter og initi-

ativer.  

Samarbejdet bidrager således til at samle kræfterne i regionen og sikre mere 

koordinerede indsatser på de valgte indsatsområder.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Business Region North Denmark er en forening stiftet den 1. januar 2015 af de 

11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland med det formål at fremme væk-

sten i Nordjylland og understøtte fremtidig jobskabelse.  

 Styrken i BRN er et stærkt medejerskab, forankring og engagement i bestyrel-

sen, hvor de 11 nordjyske borgmestre og regionsrådsformanden i samarbejde 

søger at realisere samarbejdets formål.  

 Bestyrelsen forvalter ligeledes de godt 14.000.000 kroner som partnerne hvert 

år puljer i BRN. Midlerne i BRN, kombineret med de medarbejderressourcer, 

som stilles til rådighed af kommunerne og regionen, skaber forudsætningerne 

for at omsætte gode intentioner til konkret handling.  Midlerne kan ikke søges, 

men følger de initiativer og projekter som bestyrelsen igangsætter . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I strategiperioden 2015-2016 er BRN lykkes med at skabe en stærk platform for 

dialog og samarbejde på tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjyl-

land og med involvering af det nordjyske erhvervsliv. På baggrund heraf har 

BRN igangsat og støttet en række fælles initiativer, projekter og satsninger til 

gavn for Nordjylland som helhed.  

 Ressourcerne er blandt andet brugt på at styrke og udbrede Nordjyllands eksi-

sterende styrkepositioner, og til at løse nogle af de store udfordringer, der be-

grænser nordjyske virksomheders udviklingsmuligheder. De igangsatte aktivi-

teter kan findes i initiativkataloget på BRN’s hjemmeside. 

 De første to år med BRN har vist den fælles vilje til konkret handling og der er 

bred opbakning til, at samarbejdet skal forsætte og styrkes i strategiperioden 

2017-2018.   

 

 

 

 

 



 

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker via Business 

Region North Denmark at samle Nordjylland for derved at  styrke forud-

sætningerne for vækst, udvikling og jobskabelse i hele regionen.  

 

Business Region North Denmark skaber en platform, hvor de nordjyske 

kommuner og Region Nordjylland, i tæt samarbejde med det nordjyske 

erhvervsliv, målrettet samarbejder om fælles interessevaretagelse og fæl-

les satsninger, som flere eller alle parter finder centrale for en fælles 

vækstdagsorden. 

 

 Dagsordenssættende og proaktivt partnerskab på områder, der er 

særligt vigtige for en positiv udvikling i Nordjylland  

 Tydelig samklang imellem kommunernes vækststrategier og den 

regionale vækst- og udviklingsstrategi i ord og handling  

 Sikre fælles interessevaretagelse regionalt, nationalt og internatio-

nalt og etablere samarbejdsrelationer med relevante aktører . 

 Synliggørelse af regionens samlede kompetencer og styrkepositio-

ner for arbejdskraft og investorer. 

 Igangsætning af konkrete fælles initiativer, til at understøtte fælles 

dagsordener 

 Større udbytte af fælles investeringer gennem øget hjemtag af eks-

tern finansiering 



 



Med Business Region North Denmark har Nordjylland fået en platform hvor de 
11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og repræsentanter fra det nordjy-
ske erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne kan samarbejde om det, der gi-
ver mening at løfte i fællesskab.  

Gennem BRN arbejdes der:  

 

 
Vi udpeger sammen nordjyske styrker, udfordringer og interesser 
som bør løftes som fælles dagsordener.   

  

 
Vi arbejder aktivt med sikre indflydelse og fremme fælles  
nordjyske interesser regionalt, nationalt og internationalt.  

  

 

Vi vil understøtte igangværende strategisk vigtige initiativer eller 
igangsætte nye initiativer, som understøtter de fælles nordjyske 
dagsordener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
BRN er først og fremmest et politisk fællesskab blandt de 11 nordjyske borgme-
stre og regionrådsformanden, og med det nordjyske erhvervsliv som vigtig sa-
marbejds- og sparringspartner.  
  
Bestyrelsen sætter retningen for arbejdet i BRN ved at udpege fælles dagsorde-
ner, interessevaretagende aktiviteter og disponere de fælles midler til at igang-
sætte og understøtte strategiske indsatser og initiativer.  
  
ErhvervsForum fungerer som indgangen til det nordjyske erhvervsliv. Erhvervs-
Forum bidrager med sparring og input, samt bistår i den fælles nordjyske inte-
ressevaretagelse og i at sikre forankring af de igangsatte initiativer.  
  
Direktionen understøtter bestyrelsens dagsordensætterende og interessevare-
tagende arbejde og sikrer forankring af konkrete arbejdsopgaver i kommuner-
ne, hos regionen og hos andre relevante parter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sekretariatsledelsen og BRN-sekretariatet  forbereder og understøtte bestyrel-
sens drøftelser samt at sikre fremdrift og koordinering af opgaveudførelsen. 
  
BRN er ikke selv udførende på de projekter og initiativer der igangsættes og 
støttes. Udviklingen af initiativer og projekter varetages af partnere, nedsatte 
ad-hoc arbejdsgrupper eller allerede eksisterende faglige fora på tværs af kom-
munerne og regionen i Nordjylland. Når initiativer er godkendt af BRN’s besty-
relse, forankres de efterfølgende hos disse relevante partnere med deltagelse 
af BRN repræsentanter. 
 
Samarbejdet fungerer desuden som et forum for koordinering af kommunernes 
og Regionens engagement i fælles regionale vækstinitiativer, herunder Vækst-
hus Nordjylland, VisitNordjylland og NordDanmarks EU-kontor. Sammenhæn-
gen sikres blandt andet gennem løbende sekretariatsmøder med de nævnte 
aktører samt med andre nordjyske erhvervspolitiske organer, herunder Kom-
munernes kontaktråd (KKR) og Kontaktudvalget.  



11 borgmestre og regionsrådsformanden. 

Erhvervsledere, uddannelsesansvarlige og  

nationale fagpersoner. 
11 kommunaldirektører og regionsdirektøren. 

Medarbejdere fra region og kommuner. 

Faglige fora, ad hoc grupper og partnere. 





www.businessregionnorthdenmark.dk 


