
Business Region North Denmark 
- fælles om vækst og udvikling 
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Hvad er 
Business Region North Denmark? 

Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling: 11 
nordjyske kommuner og Region Nordjylland 
 

Invitation til bredt samarbejde om den fælles vækstdagsorden 

Dagsordenssættende og proaktivt partnerskab: på områder, der er 
særligt vigtige for en positiv udvikling i regionen 
 
 
 

Igangsættende partnerskab: konkrete fælles initiativer og projekter - 
når vi kan mere sammen end hver for sig 
 
 
 

Udbyttet af investeringer via partnerskabet bliver større via betydelig 
ekstern medfinansiering 
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Business Regions 
- en europæisk tendens 

Stærke drivkræfter i udviklingen: 
Globalisering 
Teknologisk udvikling 
Urbanisering 

 
 
 

”Byer, virksomheder og regionale fællesskaber får stadig større 
betydning for vækst og udvikling” (Mandag Morgen) 
 
 
 

I hele Nordeuropa etableres i disse år Business Regions 
Sammenhængende geografi ift. infrastruktur og arbejdskraft 
Byer i vækst 
Stærkt uddannelses- og forskningsmiljø 
Byregioner giver styrke til både byer og oplande 
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Bestyrelse 
 

11 borgmestre og regionsrådsformand 

Direktion 
 

11 kommunaldirektører og regionsdirektør 

ErhvervsForum 
 

- Erhvervsledere 
- Uddannelse/forskning 

- Nationalt/internationalt 

ErhvervsForum 
 

- Erhvervsledere 
- Uddannelse/forskning 

- Nationalt/internationalt 

Temagrupper  hvis relevant 
fx. turisme, infrastruktur, erhvervsområder 

Understøttes fra erhvervskontorer, 
turistkontorer, kommuner 

Temagrupper  hvis relevant 
fx. turisme, infrastruktur, erhvervsområder 

Understøttes fra erhvervskontorer, 
turistkontorer, kommuner 

Fælles sekretariat 
 

- medarbejdere fra kommuner og region 
Fælles sekretariat 

 

- medarbejdere fra kommuner og region 

Netværk hvis behov 
 

- erhvervskontorer 
- turistkontorer 

- kommuner ud fra emner 

Netværk hvis behov 
 

- erhvervskontorer 
- turistkontorer 

- kommuner ud fra emner 
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Bestyrelse 
 

11 borgmestre og regionsrådsformand 

Direktion 
 

11 kommunaldirektører og regionsdirektør 



Økonomi 

• 15 kr. pr. indbygger 
= 8,7 mio. kr. Kommunerne 

• 9 kr. pr. indbygger 
= 5,22 mio. kr. Region 

• Medarbejdere fra 
kommuner og RN 

• Ekstern finansiering 
Øvrige midler 
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Fleksibel organisation med beslutningskraft… 
 
 

- igangsættende, men ikke udførende 
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Indsatsområder for samarbejdet 

• Erhvervsudvikling og jobskabelse 

• Turismesamarbejde 

• Adgang til kvalificeret arbejdskraft 

• Infrastruktur 

• Internationalt samarbejde 
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