”Sammen står vi stærkere” er et fællesafsnit, udarbejdet af de nordjyske kommuner og
Region Nordjylland i regi af BRN, til at indgå i de kommunale planstrategier og REVUS.
Fællesafsnittet er derefter båret fra REVUS over i RUS. De erhvervs- og turismerettede dele
vedrører alene kommunernes indsats, mens de øvrige dele er fælles for kommuner og region.

SAMMEN
STÅR VI
STÆRKERE
Med et stærkt og innovativt erhvervs- og uddannelsesmiljø og gode rammer for
borgernes hverdagsliv, har Nordjylland et stort potentiale for at kunne klare sig i
den nationale og internationale konkurrence. Det kræver et målrettet samarbejde
på kryds og tværs af regionen – for udvikling og vækst kommer ikke af sig selv.

I Nordjylland står vi stærkere sammen, når vi evner at
skabe fremtidens løsninger i fællesskab. Det gør vi på
mange måder - blandt andet gennem Business Region
North Denmark (BRN), hvor de nordjyske kommuner
og Region Nordjylland arbejder sammen om en fælles
vækstdagsorden. Ved at identificere fælles udfordringer,
udvikle løsninger og drage fordel af hinandens styrker,
øges sammenhængskraften og dermed forudsætningerne for vækst, udvikling og jobskabelse i hele Nordjylland.

Fælles vilkår for vækst og udvikling
En lang række fælles og globale vilkår påvirker Nordjyllands udvikling, ligesom Nordjyllands beliggenhed spiller
en rolle for udviklingsmulighederne:
Globalisering og den teknologiske udvikling, særligt
på det digitale område, åbner op for nye løsninger på
samfundsmæssige udfordringer og giver nye forretningsområder for erhvervslivet, men det kræver ressourcer og
de rette kompetencer, hvis mulighederne skal udnyttes
optimalt.
Klimaforandringerne foregår hurtigere end nogensinde
og giver anledning til at kigge mod bæredygtighed samt
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nye og grønnere forretningsmodeller. Samtidig er der
fortsat behov for omstilling til vedvarende energikilder
for at reducere udledningen af CO2.
Bæredygtighed sikres gennem et aktivt samarbejde om
at finde fleksible og langsigtede innovative løsninger på
tværs af regionen. Derved kan der opnås holdbare resultater for bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig
udvikling.
Den demografiske udvikling med en stigende levealder,
en række unge, der flytter ud af regionen, og faldende
ungdomsårgange betyder, at der bliver flere ældre og
færre unge i Nordjylland. Urbaniseringen betyder samtidig, at bosætningen og væksten koncentreres i de større
byer. Dermed er der færre til at sikre virksomhedernes
vækst og imødekomme behovet for uddannet og kvalificeret arbejdskraft.

Styrkepositioner og vækstpotentialer
Nordjylland skal styrkes ved at samarbejde strategisk og
målrettet med de særlige stedbundne
kvaliteter, styrkepositioner og vækstpotentialer, der er i regionen:

Det sammenhængende Nordjylland:
Nordjylland indgår i et nationalt og internationalt samspil af byer og regioner. Universitetsbyen Aalborg er
en dynamo for regionen ligesom de større byer i kommunerne er det for hvert deres nærområde. Med 1/3 af
regionens indbyggere, og væsentlige dele af det nordjyske erhvervsliv samlet i og omkring Aalborg, udgør byen
et kraftcenter for landsdelens erhvervsudvikling. En positiv udvikling i Nordjylland er stærkt afhængig af nære
relationer og samarbejde imellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og myndigheder i Aalborg og landsdelens øvrige kommuner.
De nordjyske byer er kraftcentre for kultur, innovation, erhverv og byliv. Byerne har forskellige styrkepositioner
og roller inden for bosætning, erhverv, uddannelse, natur og kultur, og derfor skal der satses på forskellige
udviklingsstrategier alt efter den enkelte bys styrker og identitet i et sammenhængende Nordjylland. En positiv
udvikling kræver, at der er nære relationer og samarbejder på kryds og tværs af regionen samt stærke internationale relationer og samarbejde. Vi er hinandens nødvendige forudsætninger og er alle afhængige af, at der er
et net af attraktive og levedygtige byer og oplande.

Det virksomme og
entreprenante Nordjylland:

Det grønne og energiske
Nordjylland:

Nordjylland har et robust og mangfoldigt erhvervsliv, hvor den industrielle fremstilling er af stor betydning og hvor der er særlige styrkepositioner inden for bæredygtig energi, IKT, fødevarer, turisme
og logistik. Nærheden til Skagerrak, Kattegat og
Limfjorden sikrer de maritime erhverv og de fem
store nordjyske erhvervshavne en særlig styrkeposition, som giver vigtige transportveje for både gods
og mennesker. Med en stærk iværksætterindsats, er
der endvidere et solidt grundlag for at sikre fødekæden af nye virksomheder og vækstiværksættere i
hele Nordjylland.

Der er stort potentiale i at styrke indsatsen inden
for bæredygtighed, brug af grøn teknologi og nye
grønne forretnings- og samarbejdsformer. Nordjyllands styrkeposition inden for energiteknologi
kan f.eks. understøttes igennem fælles, strategisk
energiplanlægning, som fremmer teknologiske løsninger og systemer inden for vedvarende energi.

Det kompetente Nordjylland:
Aalborg Universitet giver, med sine mange internationale styrkepositioner og kompetencer,
Nordjylland en særlig position, som er afgørende
for Nordjyllands udvikling. Sammen med professionshøjskoler og et net af erhvervsfaglige og
mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner er universitetet med til at levere veluddannet
arbejds- og innovationskraft til erhvervslivet. En
fælles indsats allerede i folkeskolen og det at sikre
decentrale uddannelsesmuligheder er særlig vigtig
for den fremtidige samfunds- og erhvervsudvikling
herunder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Det forbundne og mobile
Nordjylland:
En stærk nordjysk infrastruktur er en forudsætning
for at styrke mobiliteten og skabe vækst og beskæftigelse. Infrastruktur binder Nordjylland sammen
og forbinder regionen med resten af Danmark.
Hvis vækstpotentialerne i Nordjylland skal udnyttes
optimalt, er det vigtigt, at det bliver nemmere at
flytte mennesker, gods, viden, ideer og data rundt
i regionen. Derfor skal der samarbejdes målrettet
om at styrke både de fysiske og digitale forbindelser i og mellem Nordjylland og resten af Danmark.

Det attraktive Nordjylland:
Nordjylland udmærker sig på flere områder – også
i en international sammenhæng. Det gælder f.eks.
de mange nordjyske turistattraktioner, de fantastiske kyststrækninger, naturoplevelser og kulturperler, som danner et godt grundlag for oplevelser,
bosætning og rekreation og er med til at løfte hele
regionen.
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