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

udvikling og vækst i eget område. Både nationalt og internationalt er 

der en erkendelse af, at kommuner og regioner sammen med virksom-

heder og uddannelsesinstitutioner kan udnytte geografiske og histori-

ske styrkepositioner som afsæt for fremtidig vækst.  

På den baggrund har mange regioner i Danmark og Europa etableret 

nye samarbejdsstrukturer – ofte under betegnelsen Business Regions – 

som fælles afsæt for et stærkere samarbejde. 

Med henblik på at fastholde og udvikle væksten og understøtte fremti-

dig jobskabelse i Nordjylland har de 11 nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland fra 1. januar 2015 etableret et nyt forstærket samarbejde: 

Business Region North Denmark  

– fælles om vækst og udvikling. 

Samarbejdet giver de nordjyske kommuner og Regionen mulighed for 

målrettet at samarbejde om fælles satsninger, som flere eller alle parter 

finder centrale for en fælles vækstdagsorden. De fælles satsninger sikrer 

samtidig en tæt kobling imellem de enkelte kommuners egne udvik-

lingsstrategier og den  regionale vækst- og udviklingsstrategi, REVUS. 

Endelig vil de fælles satsninger være gode platforme for at søge betyde-

lig ekstern finansiering til regionale vækstinitiativer.  

 

 

 

 

 

 

 

BRN ’s  s a m a r b e jd s p r in c ip p e r  
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De  1 1  n o r d jy s k e  k o m m u n e r  o g  Re g io n  N o r d jy lla n d  

ø n s k e r  v ia  p a r t n e r s k a b e t  i B u s in e s s  Re g io n  N o r t h  

De n m a r k  a t  f a s t h o ld e  o g  u d v ik le  v æ k s t e n  i N o r d jy l-

la n d  o g  u n d e r s t ø t t e  f r e m t id ig  jo b s k a b e ls e . 
 

Parterne vil målrettet samarbejde om fælles satsninger, som flere 

eller alle parter finder centrale for en fælles vækstdagsorden inden 

for følgende indsatsområder: 

• Erhvervsudvikling og jobskabelse 

• Turisme 

• Adgang til kvalificeret arbejdskraft 

• Infrastruktur 

• Internationalt samarbejde 

• Tydelig samklang imellem kommunernes vækststrategier og 

den regionale vækst- og udviklingsstrategi 

• Dagsordenssættende og proaktivt partnerskab på områder, 

der er særligt vigtige for en positiv udvikling i regionen 

• Igangsætning af en række konkrete fælles initiativer, så fæl-

les midler kommer ’ud at arbejde’ 

• Større udbytte af investeringer via partnerskabet og betyde-

lig ekstern medfinansiering 

• Synliggørelse af regionens samlede kompetencer og styrke-

positioner  for arbejdskraft og investorer 
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Nordjylland skal fastholde arbejdspladser og øge  
jobskabelse, særligt inden for de nordjyske styrkepositioner 

Fastholdelse af nuværende arbejds-

pladser og etablering af nye er helt af-

gørende for Nordjyllands udvikling.    

De seneste år har været udfordrende 

for mange virksomheder i regionen, og 

flere kommuner har oplevet  nedgang i 

antal arbejdspladser.  

Samtidig er der skabt nye jobs indenfor 

de brancher, der repræsenterer væk-

sterhverv som energi, sundhed, IKT, det 

maritime område, logistik, fødevarer 

mv.—og disse brancher er stærke i 

Nordjylland.  

 

Nordjylland har gode forudsætninger  

for at skabe vækst og arbejdspladser i 

de kommende år.  

De nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland ønsker derfor at styrke 

samarbejdet om de nordjyske styrkepo-

sitioner via samarbejdet i Business Re-

gion North Denmark. 

Væksthus Nordjylland har i tæt samar-

bejde med de lokale erhvervskontorer 

en vigtig rolle i at understøtte iværk-

sætteri og  vækst i de etablerede virk-

somheder. Denne indsats skal vedva-

rende prioriteres og udvikles.  

Mål 1: Vækst i de Nordjyske  
    virksomheder 
 
Mål 2: Flere Nordjyske iværksættere 
 
Mål 3: Flere Nordjyske arbejdspladser 
 
Mål 4: Samarbejde om Nordjyske 
    styrkepositioner 

Vundne og tabte årsværk i Kommunerne 2010-2013 
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Innovation: 
Sikre at innovation prioriteres og at de nordjyske organisationer har de 
fornødne værktøjer til fortsat at kunne innovere.  
 
 

 

Virksomhedsudvikling: 

Sikre at de nordjyske organisationer har adgang til den fornødne viden og 

ressourcer, samt de fornødne kompetencer, til fortsat at udvikle deres 

virksomhed. 

 

 

 

Generel Erhvervsfremme: 

Sikre optimale rammer for at skabe en stærkere iværksætter- og vækst-

iværksætterkultur i Nordjylland og at realisere potentialerne i vore styrke-

positioner  
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Mål 1: Flere overnatninger 

 

Mål 2: Stærkt fælles brand 

 

Mål 3: Nye målgrupper/markeder 

Nordjylland skal bevare sin stærke position som ferie- 
og mødedestination 

De senere år har turismen i både Dan-

mark og Nordjylland været udfordret. 

Særligt kystturismen har oplevet tilba-

gegang. Dette er alvorligt i Nordjyl-

land, hvor turismen har særligt stor 

økonomisk betydning.  

Flere overnattende ferieturister og 

fortsat tiltrækning af møde– og konfe-

rencegæster er afgørende for Nordjyl-

lands position som turistdestination.  

Nordjylland har et stærkt brand som 

samlet turistdestination og et godt og 

varieret turismeprodukt.  

På trods af dette udfordres den nord-

jyske position af stærk konkurrence fra 

lignende destinationer, ændrede ferie-

mønstre og stor afhængighed af få 

markeder  

Regeringen har i 2014 vedtaget en ny 

vækstplan for turisme og en ny natio-

nal organisering af turismefremme, 

som afgørende ændrer forudsætnin-

ger for den nordjysk turismefremme-

indsats.  

De nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland ønsker et fortsat stærkt 

nordjysk samarbejde om at tiltrække 

turister til Nordjylland, både ferie– og 

mødegæster.   
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Regionalt turismesamarbejde: 

Sikre at der løbende sker en koordinering og samtænkning af den nordjy-

ske turismeindsats.   

 

Turismeudvikling: 

Sikre at der løbende bliver udviklet og etableret nye koncepter og initiati-

ver som kan skabe synergi med de eksisterende styrkepositioner på turis-

meområdet 
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Uddannelsesindsatsen skal i endnu højere grad  
omsættes til jobskabelse og vækst i hele regionen 

Mål  1: Understøtte vækst og høj be-
skæftigelse gennem kvalificeret ar-
bejdskraft  
 
 Mål 2: Sikre virksomhedernes ad-
gang til kvalificeret arbejdskraft. 
 
Mål 3: Fastholde flere nyuddannede i 
job i hele regionen  

De nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland ønsker at styrke samarbejdet 

om at sikre kvalificeret arbejdskraft til de 

private og offentlige virksomheder i 

Nordjylland for at understøtte vækst og 

høj beskæftigelse i hele regionen. Mål-

sætningen er, at sikre et match mellem 

virksomhedernes behov og den arbejds-

kraft der er til rådighed. 

 

Uddannelsesniveauet er stigende i Nord-

jylland, men der er fortsat behov for at 

sætte yderligere tiltag i gang. Næsten en 

tredjedel af den nordjyske arbejdsstyrke 

er ufaglært og efterspørgslen efter fag-

lært arbejdskraft er stigende.  

Samtidig har mange nyuddannede samti-

dig svært ved at finde arbejde i regionen 

og rejser herfra, mens virksomhederne 

oplever problemer med at rekruttere ar-

bejdskraft med de rette kvalifikationer. 

Derudover har de nordjyske SMV’er den 

laveste andel af højtuddannede i Dan-

mark. 

 

Globalisering og internationalisering åb-

ner mange muligheder for de nordjyske 

virksomheder, men stiller også store krav 

til den strategiske udvikling og de rette 

medarbejderkompetencer i forhold til 

innovation, nye forretningsmodeller, om-

stillingsparathed mm.  
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Højtuddannet arbejdskraft: 

Sikre at virksomhederne har adgang til højtuddannet arbejdskraft, og at 
de nyuddannede besidder forretningsforståelse og har et bredt jobsøg-
ningsperspektiv (fagligt og geografisk) 
 

 

 

Faglært arbejdskraft: 

Sikre at virksomhederne har adgang til faglært arbejdskraft ved dels at 
fokusere på, at unge søger ind på erhvervsskolerne, dels at ufaglærte og 
faglærte efteruddannes i overensstemmelse med virksomhedernes be-
hov.  
 

 

Kortlægning: 

Sikre kortlægning af virksomhedernes behov for og arbejdsstyrkens ud-

bud af kompetencer for at kunne sætte fokus på mangelsituationer.  
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God tilgængelighed på tværs af og til/fra regionen er et 
væsentligt rammevilkår for en fælles vækstdagsorden 

Den fysiske og digitale infrastruktur er 

med til at definere rammerne for bor-

gere og virksomheder i Nordjylland. En 

velfungerende infrastruktur er en afgø-

rende forudsætning for dels at adres-

sere demografiudviklingen og urbani-

seringen i Nordjylland samt at under-

støtte den fortsatte vækst.  

Fysisk og digital infrastruktur skal sikre 

god tilgængelighed, strategisk infra-

struktur skal sikre, at kommuner og 

region i fællesskab trækker en positiv 

udvikling for Nordjylland. Begge til-

gange er relevante for samarbejdet. 

Strategisk infrastruktur dækker over 

koordineringen af strategier mellem 

aktørerne og samordning med REVUS. 

Den overordnede planlægning i den 

enkelte kommune har stor betydning 

for planlægningen i de omkringliggen-

de kommuner.  

Enkelte steder i Danmark samarbejder 

flere kommuner om planstrategier i 

erkendelse af, at områderne er funkti-

onelt sammenhængende områder. 

 

 

Mål 1: God tilgængelighed inden for og til /

fra regionen 

Mål 2: Bedre digital infrastruktur 

Mål 3: Sammenhængende planlægning 
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Strategisk Infrastruktur: 

Sikre at de enkelte kommuner og regionen koordinerer planlægning og 

udvikling af infrastruktur til gavn for regionen som helhed. 

  

  

Digital Infrastruktur: 

Sikre at den digitale infrastruktur i Nordjylland leverer tilstrækkelig dæk-

ning (både mobil og fastnet) til borgere og virksomheder i hele regionen. 

  

  

 Fysisk infrastruktur: 

Sikre en velfungerende fysisk infrastruktur der binder Nordjylland sam-

men. 

I 2014 havde 68% af befolkningen ( se figur) adgang til 100 Mbit 

download og alene 41 % havde mulighed for 30 Mbit dowvload. 

Regeringens 2020 målsætning er, at alle i 2020 skal have adgang til 
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Nordjylland skal have større andel i EU’s midler til at  
finansiere udvikling og understøtte internationalisering. 

Alle virksomheder må forholde sig til den 

globale virkelighed, enten direkte eller 

via kunder og leverandører. Det gælder 

både det private erhvervsliv og den 

offentlige sektor. Fortsat internationali-

sering af regionen er derfor en vigtig fak-

tor for fremtidig konkurrenceevne.  

Flere internationale samarbejdspartnere 

er et skridt mod øget internationalise-

ring. Et andet naturligt skridt er deltagel-

se i EU-projekter.  

EU har afsat mange midler til forskning, 

udvikling og implementering af ny viden 

via transnationale projekter - midler som 

Nordjylland traditionelt ikke har fået så 

stor andel af. Nu reduceres de regionale 

EU-fonde imidlertid betydeligt, og der er 

anledning til at opprioritere den regiona-

le indsats for at få adgang til de konkur-

renceudsatte midler.   

De nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland ønsker derfor markant at 

styrke indsatsen for øget hjemtag af EU-

midler og anden ekstern finansiering til 

de nordjyske virksomheder og offentlige 

parter. 

Samtidig kan der på regionalt niveau gø-

res flere fælles indsatser målrettet mar-

keder med særligt potentiale. 

Mål 1: Internationalisering af regionen  
flere internationale samarbejds-
partnere  

 

Mål 2: Øget hjemtag af EU-midler 

 
Mål 3: Øget hjemtag af anden ekstern 
funding (national, privat) 



 

15 

 
Norddanmarks EU-kontor: 

Sikre et tæt samarbejde mellem kommunerne og NordDanmarks EU-
kontoret, både lokalt og i Bruxelles, til afdækning af nye muligheder og 
øget hjemtag af midler. 

 

Energi: 

En gennemgang af finansieringsmuligheder på energiområdet, både i 
Bruxelles og på det nationale plan. 

 

Bruxelles: 

Opfølgning på input fra bestyrelsens og direktionens tur til Bruxelles, og 
hvilke projektidéer der kan udledes herfra. Modningsproces ift. konkrete 
projekter i samarbejde med NordDanmarks EU-kontor og BRN’s øvrige 
indsatsområder. 

 

 

Arktisk og nordisk samarbejde: 

Fokus på muligheder på det nordiske og arktiske område, herunder hjem-
tage af Interreg-midler. 

 

 

 

Nordjysk hjemtag af midler fra Rammeprogram 7 - Forskning og 
Teknologisk Udvikling (2007-2013) 

• 214 nordjyske deltagere 

• 70. mio euro modtaget 

• 49 deltagende SMV’ere  

• 10.4 mio euro til nordjyske SMV’ere 

Sammenlignet med det øvrige danske hjemtag: 
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Business Region North Denmark er en forening stiftet af de 11 nord-

jyske kommuner og Region Nordjylland. Foreningens bestyrelsen 

består af de 11 borgmestre og regionsrådsformanden og direktionen 

af de 11 kommunaldirektører og regionsdirektøren.  

Bestyrelsen ønsker, at samarbejdet tager afsæt i erhvervslivets øn-

sker og behov. Der er derfor nedsat et ErhvervsForum  bestående af 

35 kompetente og engagerede erhvervsledere samt repræsentanter 

fra uddannelse og forskning. ErhvervsForum kvalitetssikrer konkrete 

projekter, og kan foreslå initiativer og indsatsområder for bestyrel-

sen.  

BRN understøttes af et fælles sekretariat, som bemandes af  medar-

bejdere fra kommuner og region. Sekretariatet koordinerer mellem 

de mange aktører, som udgør BRNs samarbejdspartnere.   

På BRNs hjemmeside kan du læse mere om vores organisering og 

bl.a. se oversigt over medlemmer af de enkelte fora. Her finder du 

også kontaktoplysninger.  

 

  

 

 

 

Læ s  m e r e  o m  BRN  p å  

w w w .b u s in e s s r e g io n n o r t h d e n m a r k .d k  
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Økonomi 

BRN finansieres gennem kontingenter fra medlemmerne. I 2015 og 2016 er 

kontingentet 15 kr. pr. indbygger for kommuner og 9 kr. pr. indbygger for 

Region Nordjylland. 

De fælles midler anvendes til projekt– og udviklingsaktiviteter og bevilges 

af bestyrelsen.  
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S a m a r b e jd s m o d e l f o r  BRN  

BRN er et dagsordenssættende og proaktivt samarbejde med en fleksibel 

samarbejdsmodel.  

Fleksibiliteten betyder, at der i samarbejdet både vil være initiativer, som 

alle parter deltager i, og initiativer, som har deltagelse af en række parter.  

 

 

 

 

 

BRN er ikke selv projektudførende. Denne opgave varetages af relevant 

partner på vegne af fællesskabet. 

Samarbejdet vil desuden fungere som et fælles forum for kommunernes og 

Regionens engagement i fælles regionale vækstinitiativer som for eksempel 

Væksthus Nordjylland, Visit Nordjylland og NordDanmarks EU-kontor. 
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Fælles om vækst og udvikling 


