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Forord

Sammen om vækst 
– ni danske business regions

i danmark er vi i øjeblikket vidne til, at kommunerne går ind i samarbejdskonstellationer for at frem-
me vækst, jobskabelse og udvikling. På historisk kort tid har stort set alle landets kommuner valgt at 
indgå i tværkommunale samarbejder med navne som business regions, byregioner mv. 

samme tendens kan ses uden for landets grænser. amsterdam, stockholm, stavanger, göteborg, 
Manchester og Hamborg er gode eksempler på tilsvarende initiativer.

de danske business regions er forskellige, både hvad angår geografisk størrelse og organisering. 
Men de har en fælles erkendelse af, at kommunerne står stærkere sammen om at skabe vækst end 
hver for sig. der er brug for fælles politiske prioriteringer og strategiske pejlemærker – på tværs af 
kommunerne – for at påvirke rammevilkårene for vækst.

i kL ser vi et kæmpepotentiale i at styrke væksten i hele danmark via business regions. Vi hæfter os 
ved den fart, hvormed de skyder frem, og kan i efteråret 2015 tælle til i alt ni, som stort set dækker 
hele landet. det er en pointe i sig selv, at størstedelen af business regions er nye. Flere af dem har 
mindre end et år på bagen. samarbejdet udvikler sig hele tiden og nye konkrete projekter ser da-
gens lys.

det er en opgave for kL at bidrage til at øge viden om business regions og deres potentiale for at 
skabe vækst på tværs af hele landet. business regions er kommet for at blive.

der findes i øjeblikket ikke forskning eller undersøgelser, der samlet beskriver de nye danske sam-
arbejdskonstellationer. denne publikation skal derfor ses som et første øjebliksbillede, der tegner 
konturerne af et nyt og spændende danmarkskort. som tager udgangspunkt i, at de deltagende 
aktører oplever et potentiale i og behov for nye udviklingstiltag i nye samarbejdsformer. 

Pjecen her præsenterer et overblik over ni toneangivende danske business regions. 

Martin Damm Kristian Wendelboe
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Ni danske business regions
I efteråret 2015 kan der identificeres ni danske business regions. De er forskelli-
ge i størrelse, geografi og organisering, men har det til fælles, at de alle arbejder 
for at styrke væksten og skabe flere arbejdspladser.

Kært barn har mange navne
kært barn har mange navne, men 
omdrejningspunktet er det samme. 
således bruges forskellige begreber 
som business regions, byregioner, 
tværkommunale samarbejder og 
funktionelle regioner til at beskrive 
de nye samarbejdskonstellationer. 
indholdsmæssigt dækker det dog 
over, at samarbejdsparterne langt hen 
ad vejen er de samme, og at målsæt-
ningerne og vejen dertil – værktøjs-
kassen og indsatsområderne – også i 
høj grad er sammenfaldende. Fra kL’s 
side anvender vi som udgangspunkt 
betegnelsen business regions, da det 
mest gennemgående træk ved samar-
bejderne er, at de handler om at skabe 
vækst og erhvervsudvikling lokalt.

Raison d’être
business regions raison d’être er, at 
der er en gennemgående erkendelse 
blandt kommunerne af, at man står 
stærkere sammen om at skabe vækst 
end hver for sig. der er en fælles for-
ståelse af sammenhængskraft og ar-
bejdsdeling mellem kommunerne i de 
forskellige business regions. derfor er 
der også brug for fælles politiske prio-

Generelle karakteristika 
for de danske 
business regions

riteringer om de opgaver, den enkelte 
kommune ikke kan løfte alene, når det 
handler om at styrke rammebetingel-
ser for både virksomheder og befolk-
ning. det handler blandt andet om at 
tiltrække arbejdskraft, investeringer, 
turister og at understøtte virksom-
hedernes eksportmuligheder. derfor 
er fælles branding og markedsføring 
typisk blandt de konkrete indsatser i 
business regions. det samme er infra-
strukturudvikling, fokus på regionale 
erhvervsmæssige styrkepositioner og 
at skabe et bedre match mellem ar-
bejdskraftefterspørgsel og -udbud.

et andet væsentligt karakteristikum 
for business regions er, at samarbejdet 
opstår ’nedefra’ med udgangspunkt i 
erhvervslivets og samarbejdsparter-
nes styrker og udfordringer. samarbej-
det lader sig ikke begrænse af admini-
strative grænser. Man samarbejder om 
det, der giver mening, med dem, det 
giver mening at samarbejde med.

derfor er strukturerne i business re-
gions også ofte kendetegnet ved en 
høj grad af frivillighed. samarbejds-
parterne kan vælge at indgå i dele af 
samarbejdet og at stå uden for andre 
dele. samarbejdet tager udgangspunkt 
i funktionelle sammenhænge. derfor 
ser man også ofte en intern arbejds-
deling i business regions, hvor fx nogle 
kommuner er drivere på projekter med 

stor vigtighed for dem, mens andre 
kommuner lægger flere kræfter i andre 
projekter. Men altid med udgangspunkt 
i de fælles definerede strategiske mål-
sætninger. det afgørende er at gøre 
en forskel. succes skal dels måles på 
konkrete tiltag, der betyder noget for 
virksomhederne. dels på, at befolk-
ningstallet opretholdes eller øges. 

Forskellen i forhold til tidligere samar-
bejdsmodeller er, at udgangspunktet 
i høj grad er drevet af det politiske 
niveau ud fra en konkret brændende 
platform – at skabe vækst og beskæfti-
gelse i lokalområdet. business regions 
ser sig selv som et overordnet strate-
gisk lag, der sætter en fælles politisk 
retning for konkrete samarbejdspro-
jekter, ikke som nye administrative lag 
i erhvervsfremmesystemet. 

Opbakning fra erhvervslivet
blandt både politikere og erhvervsliv 
er der positive forventninger til, at bu-
siness regions kan bidrage til at løfte 
dansk erhvervsliv og dermed væksten 
i danmark i forhold til den internatio-
nale konkurrence. 

erhvervslivet forventer, at kommuner-
ne og de øvrige samarbejdspartnere 
mener alvor med ordet ’business’ – alt 
andet vil være falsk markedsføring. 
business regions vil blive vurderet på, 
at der skabes konkrete resultater.  
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samarbejdet i de danske business regions 
kendetegnes ved, at kommunerne alle 
steder er helt centrale deltagere, der står 
for business regions’ basisfinansiering og 
bidrager med medarbejderressourcer. i 
business region north denmark og grea-
ter Copenhagen indgår også henholdsvis 
region nordjylland, region sjælland og 
region Hovedstaden direkte i samarbejdet. 
derudover er der i alle business regions 
et tæt samarbejde med erhvervslivet, ud-
dannelsesinstitutioner, erhvervs- og inte-
resseorganisationer og andre aktører, der 

spiller en aktiv rolle i forhold til udvikling og 
erhvervsfremme. de fleksible samarbejds-
konstellationer er et udtryk for det funktio-
nelle udgangspunkt i det udviklingsarbejde, 
der foregår i landets business regions. Man 
samler kræfterne om de opgaver, man løser 
bedst i fællesskab.
  
i det følgende kapitel går vi mere i dybden 
med at præsentere de enkelte business re-
gions gennem statistiske karakteristika samt 
korte beskrivelser af samarbejdernes formål, 
indsatsområder, organisering og økonomi. 

der er – som man kan se i figur 1 – stor 
forskel på de ni danske business regions’ 
geografi. nogle samarbejdskonstellati-
oner er relativt lokale og udgøres af en 
håndfuld kommuners geografier (det gør 
sig især gældende i syddanmark), mens 
andre business regions dækker væsentligt 
større områder som fx hele nordjylland 
eller Østdanmark. Faktisk er greater 
Copenhagen en grænseoverskridende 
business region, idet samarbejdet også 
omfatter region skåne og ca. 30 sydsven-
ske kommuner.
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Figur 1 
Ni business regions 
primo 2016
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Note: der pågår pt. en proces om Viborg kommunes tilslutning til business region aarhus, som forventes afgjort i februar 2016.
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Business Region 
Aarhus

2010 11 østjyske 
kommuner.

857.030 400.235, 
heraf 272.086 
private (68 %)

Ca. 8,5 mio. kr. årligt fra de deltagen-
de kommuner. 

Business Region 
MidtVest 

2016 7 midt- 
og vestjyske 
kommuner.

330.735 163.874, 
heraf 117.897 
private (72 %)

Ca. 3,3 mio. kr. årligt fra de deltagen-
de kommuner.

Business Region 
North Denmark

2015 11 nordjyske 
kommuner og 
region nordjylland.

582.632 267.606, 
heraf 177.714 
private (66 %)

Ca. 14 mio. kr. årligt fra de deltagende 
kommuner og region nordjylland.

Byregion Fyn 2013 9 fynske 
kommuner.

450.721 190.761, 
heraf 123.489 
private (65 %)

Ca. 2 mio. kr. årligt finansieret af de 
deltagende kommuner.

Greater 
Copenhagen

2013 46 danske kommuner 
samt region Hovedsta-
den og region sjælland. 
samt region skåne og 30 
sydsvenske kommuner. 

3.877.422 1.813.053, 
heraf 1.207.034 
private (67 %)

Ca. 11 mio. kr. årligt fordelt på 5 mio. 
kr. fra hhv.  danmark og sverige samt 
1 mio. kr. fra nordisk Ministerråd.

Sydvestjysk 
Udviklingsforum 

2008 5 sydvestjyske 
kommuner.

249.442 116.454, 
heraf 82.025 
private (70 %)

Ca. 3,2 mio. kr. årligt i grundfinansier-
ing fra de fem kommuner. der arbejdes 

på at videreføre 
samarbejdet i en 
ny organisering, 
byregion esbjerg, der 
forventes etableret 
sommeren 2016.

Trekantområdet 2007 6 jyske og 1 
fynsk kommune.

414.325 202.263, 
heraf 141.889 
private (70 %)

Ca. 15 mio. kr. årligt finansieret af de 
7 kommuner. 

Udvikling Fyn 2012 5 fynske 
kommuner.

379.040 165.355, 
heraf 105.790 
private (64 %) 

Ca. 30 mio. kr. i grundfinansiering fra 
de fem kommuner, som suppleres 
med projektafhængig kommunal- og 
privatfinansiering. samlet finansiering 
på ca. 45-50 mio. kr. årligt.

UdviklingsRåd
Sønderjylland

2009 26 medlemmer. 
Heraf 4 sønderjyske 
kommuner samt en 
række virksomheder, ud-
dannelsesinstitutioner, 
arbejdsmarkedets parter 
og erhvervsforeninger. 

227.739 99.210, 
heraf 68.519 
private (70 %)

grundfinansiering på ca. 1,7 mio. kr. 
fra de 4 kommuner. 

De ni business regions 
i overblik

 
Kilde: danmarks statistik

Business 
Region

Geografisk 
område

Etableringsår Indbygger-
tal

Antal 
arbejdspladser

Basis- 
finansiering
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Business Region Aarhus

 
Kilde: danmarks statistik

Tabel 1.1 
Erhvervsstruktur (2013)

Erhvervsnøgletal 2013
400.235 arbejdspladser, 
heraf 272.086 private. 
udvikling uændret side 2010. 
38.150 private virksomheder. 
Fald på 1 pct. siden 2010.

Offentlig administration, undervisning og sundhed 33% 32%

Handel og transport mv. 25% 24%

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 12% 12%

Erhvervsservice 11% 11%

Bygge og anlæg 5% 6%

Kultur, fritid og anden service 4% 4%

Information og kommunikation 4% 4%

Landbrug, skovbrug og fiskeri 2% 3%

Finansiering og forsikring 2% 3%

Ejendomshandel og udlejning 2% 2%

Branche Hele
landet

Business
Region Aarhus

business region aarhus i tal
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Figur 1.1 
Befolkningsudvikling 
(2010-2014)

Figur 1.2 
Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år)
(2015)

 
Kilde: danmarks statistik
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Kilde: danmarks statistik

Uddannelse
antallet af personer med 
videre gående uddannelse i 
business region aarhus er 
steget med 14 pct. fra 2010 
til 2015.

Befolkningstal 2014
857.030 indbyggere. 
stigning på 3 pct. siden 2010. 
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Figur 1.3 
Oversigt over uddannelsesinstitutioner 
i Business Region Aarhus

 
Kilde: institutionsregistret (uVM) og geodatastyrelsen

Figur 1.4 
Oversigt over graden af ud- og indpendling 
i Business Region Aarhus, fordelt på kommuner (2013)

 
Kilde: danmarks statistik og geodatastyrelsen

Business Region aarhus 
– formål, målsætninger 
og strategiske spor

business region aarhus er stiftet i 2010 og 
er et samarbejde mellem 11 kommuner, der 
har et fælles mål om at udvikle og styrke det 
østjyske område som den ene af to førende 
vækstmetropoler i danmark med internatio-
nal gennemslagskraft. 

Men det er ikke nyt for de østjyske kommu-
ner at samarbejde. således har erhvervssam-
arbejdet mellem kommunerne i business 
region aarhus-området eksisteret i forskellige 
former, under forskellige betegnelser og med 
deltagelse af et varierende antal kommuner 
siden 1994.

Tre overordnede politiske dogmer samt en 
række ønsker om forandringer, som samar-
bejdet i business region aarhus skal arbejde 
for at opnå, er bærende for det østjyske sam-
arbejde.
 
’Østjylland arbejder for danmark’ er det over-
ordnede politiske dogme for samarbejdet. 
business region aarhus arbejder for at for-
bedre rammevilkår og konkurrencekraft, der 
styrker den østjyske millionbys position og 
synlighed nationalt og internationalt. samar-
bejdet har i denne sammenhæng fokus på at 
opnå følgende forandringer:

•	 Østjyske Motorvej e45 skal udvides fra 
fire til seks spor på den mest belastede 
strækning mellem skanderborg og aarhus, 
og der skal udarbejdes en masterplan for 
udbygningen af den resterende strækning 
fra Vejle til randers.

•	 udarbejdelse af en samlet strategi for den 
overordnede trafikale infrastruktur i busi-
ness region aarhus, herunder overordnede 
anbefalinger til udviklingen – både på 
vej- og baneområdet samt på person- og 
godstransportområdet.

•	 der udarbejdes en national vækststrategi 
for business region aarhus med afsæt i en 
fælles vision og principper for udvikling af 
Østjylland som en funktionel byregion.

•	 antallet af statslige arbejdspladser i busi-
ness region aarhus øges, og de eksisteren-
de statslige arbejdspladser fastholdes.  

Sammen om vækst 
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business region aarhus’ vigtigste prio-
ritet på infrastrukturområdet er udbyg-
ning af e45 fra Vejle til randers. det er 
lykkedes at få prioriteringen ind i det 
nuværende regeringsgrundlag. busi-
ness region aarhus opretholder nu 
det politiske pres på området og foku-
serer på, at der vedtages en udvidelse 
af den mest belastede strækning mel-
lem skanderborg og aarhus, og at der 
laves en masterplan for udvidelsen af 
e45 på den resterende del af stræk-
ningen fra Vejle til randers. business 
region aarhus nedsatte som udgangs-
punkt for arbejdet en mobilitetskom-
mission, hvor der bl.a. blev etableret et 
samarbejdet med Transportministeriet 
i forhold til de kvantitative datasæt for 
trængslen på e45.

Case 
Udbygning af E45

business region aarhus er optaget af at 
udnytte de funktionelle sammenhæn-
ge i regionen maksimalt, da Østjylland 
allerede er et sammenhængende 
område for udveksling af arbejdskraft, 
varer og tjenesteydelser. der vil foråret 
2016 foreligge en vision og principper 
for udviklingen af den overordnede 
fysiske planlægning af byregionen, der 
skal smidiggøre tværkommunale sam-
arbejder på bl.a. planområdet i business 
region aarhus.

det andet politiske dogme for samar-
bejdet mellem de 11 østjyske kommu-
ner er at ’Øge national og international 
gennemslagskraft gennem samarbejde 
og ambassadører’. business region 
aarhus indgår løbende partnerskaber 
og alliancer om konkrete politiske initi-
ativer med andre politiske beslutnings-
tagere, organisationer, virksomheder, 
institutioner m.fl. der er fx stor fokus på 
tæt dialog og samarbejde med de 11 
byråd i business region aarhus. busi-
ness region aarhus prioriterer bl.a. at:

•	 afholde et årligt Østjysk Topmøde 
om udfordringer og potentialer for 
vækst i partnerskab med andre øst-
jyske beslutningstagere for at indgå 
konkrete samarbejder om fælles 
løsninger.

Case 
Fælles vision og principper 
for udviklingen i Østjylland

•	 at etablere tætte relationer til Christi-
ansborg, bl.a. gennem etablering af 
et uformelt mødeforum. 

det tredje politiske dogme er, at ’be-
vidstheden om den østjyske millionbys 
identitet skal bygges op udadtil og 
indadtil med respekt for lokale forskel-
ligheder’. Østjylland skal fortsat fremstå 
som et attraktivt investerings- og bo-
sætningsområde. en markedsførings-
indsats skal skabe en fælles identitet 
for byregionen, der kan understøtte 
rekruttering af højt kvalificeret arbejds-
kraft nationalt og internationalt og 
tiltrække investeringer til business re-
gion aarhus. konkret arbejder business 
region aarhus med:

•	 Fælles markedsføring for at øge 
kendskabet til områdets turisme-
destinationer.

•	 styrkelse af den nationale og inter-
nationale markedsføring af business 
region aarhus ved at opbygge en 
fælles referenceramme og identitet 
i Østjylland gennem strategiske fort-
ællinger, viden og events. 

store events, der markerer erhvervs-
mæssig styrke og drivkraft, er kataly-
satorer for opbygningen af en fælles 
referenceramme og identitet i den 
østjyske byregion. i 2016 afholdes fx 
internet Week denmark, CareWare 
(sundhedsteknologi) samt iværksæt-
termesse og -prisuddeling og en ræk-
ke tematiske konferencer.

Med udgangspunkt i de tre dogmer 
og målsætninger om forandringer, 
arbejder business region aarhus ud 
fra tre strategiske spor, der afspejler 
erhvervsmæssige styrkepositioner i 
Østjylland. de strategiske spor afspej-
ler indsatsområder, hvor det for de 11 
kommuner giver merværdi at samar-
bejde i business region aarhus: 

•	 Produktion og viden 
•	 ikT og smarte fællesskaber
•	 Fødevareklyngen 

konkretiseringen af de strategiske 
spor til initiativer og projekter er orga-
niseret i arbejdsgrupper, hvor repræ-
sentanter for erhverv, viden og politik 
deltager. 

en egentlig handlingsplan for business 
region aarhus’ arbejde med de tre 
strategiske spor forventes at foreligge i 
foråret 2016.

Case 
Fælles events

Organisering og samarbejde
business region aarhus ledes af en politisk 
styregruppe bestående af de 11 borgmestre 
i partnerskabet. udadtil tegner det politiske 
formandskab bestående af tre borgmestre 
partnerskabet. Parallelt hermed er der etab-
leret en administrativ styregruppe med de 
11 kommunaldirektører, hvoraf tre udgør 
det administrative formandskab.

det daglige arbejde varetages af business 
region aarhus’ sekretariatet, der består af 
en lille fast stab, der suppleres ad hoc med 
medarbejdere og ledere fra medlemskom-
munerne afhængigt af opgavernes indhold.

endelig er der nedsat en koordineringsgrup-
pe og en erhvervsservicechefkreds, hvor 
repræsentanter fra de 11 kommuner og 
tilsvarende erhvervsråd i samarbejde med 
sekretariatet sikrer videndeling, projekt-
implementering og øvrig realisering af den 

politiske og administrative styregruppes 
beslutninger og understøttelse af samarbej-
det med virksomheder og andre aktører i 
business region aarhus.

der pågår pt. en proces om Viborg kommu-
nes tilslutning til business region aarhus, 
som forventes afgjort i februar 2016.

Økonomi
business region aarhus er finansieret af de 
deltagende kommuner med 10 kr. pr. ind-
bygger årligt. dermed har business region 
aarhus et samlet budget på ca. 8,5 mio. 
kr. årligt. Halvdelen af midlerne anvendes 
til markedsføring, interessevaretagelse og 
organisation. Ca. 40 pct. er forbeholdt pro-
jekter, som to eller flere kommuner ønsker 
at igangsætte i business region aarhus’ regi, 
og 10 pct. anvendes til fælles markedsfø-
ring på turismeområdet.
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Business 
Region MidtVest

Sammen om vækst 
– ni danske business regions 15

 2 /



Sammen om vækst 
– ni danske business regions16Sammen om vækst 

– ni danske business regions16



Sammen om vækst 
– ni danske business regions 17

2 /
Business Region MidtVest

 
Kilde: danmarks statistik

Tabel 2.1 
Erhvervsstruktur (2013)

Offentlig administration, undervisning og sundhed 29% 32%

Handel og transport mv. 23% 24%

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 20% 12%

Erhvervsservice 7% 11%

Bygge og anlæg 6% 6%

Landbrug, skovbrug og fiskeri 6% 3%

Kultur, fritid og anden service 4% 4%

Finansiering og forsikring 2% 3%

Ejendomshandel og udlejning 2% 2%

Information og kommunikation 1% 4%

Branche Hele
landet

Business 
Region MidtVest

business region MidtVest i tal

Erhvervsnøgletal 2013
163.874 arbejdspladser, 
heraf 117.897 private. 
Fald på 2 pct. siden 2010. 
17.088 private virksomheder. 
Fald på 3 pct. siden 2010.
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Figur 2.1 
Befolkningsudvikling 
(2010-2014)

Figur 2.2 
Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år)
(2015)

 
Kilde: danmarks statistik
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Kilde: danmarks statistik

Uddannelse
antallet af personer med 
videre gående uddannelse i 
business region MidtVest er 
steget med 8 pct. fra 2010 til 
2015. 

Befolkningstal 2014
330.735 indbyggere. 
Fald på 1 pct. siden 2010. 
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Figur 2.3 
Oversigt over uddannelsesinstitutioner 
i Business Region MidtVest

 
Kilde: institutionsregistret (uVM) og geodatastyrelsen

Figur 2.4 
Oversigt over graden af ud- og indpendling 
i Business Region MidtVest, fordelt på kommuner (2013)

 
Kilde: danmarks statistik og geodatastyrelsen

Business Region MidtVest 
– formål og indsatsområder

Syv midt- og vestjyske kommuner har 
1. januar 2016 lanceret Business Region 
MidtVest – Danmarks Produktionshjerte.

Målet med samarbejdet i business region 
MidtVest er at skabe en platform for vækst 
og udvikling, der kan skabe endnu mere 
vækst, endnu flere jobs og forløse det 
potentiale, der er i de syv deltagende kom-
muner. i fællesskab udgør kommunerne en 
mere markant stemme end hver for sig, og 
kommunerne i business region MidtVest 
ønsker at være en anerkendt og attraktiv 
aktør og samarbejdspartner, også i interna-
tional sammenhæng.

baggrunden for den nye business region 
er, at det kan være svært for den enkelte 
kommune at skabe optimale betingelser 
for de lokale virksomheder og uddan-
nelsesinstitutioner. der er blandt samar-
bejdskommunerne en anerkendelse af, at 
kritisk masse er vigtig, og at konkurrencen 
og virksomhedsbehov ikke kender til 
kommune- eller landegrænser. Med samar-
bejdet i business region MidtVest ønsker 
kommunerne i højere grad at imødekom-
me erhvervslivets behov og udfordringer 
gennem tværkommunalt samarbejde, der 
blandt andet styrker områdets netværk og 
klyngesamarbejder. 

business region MidtVest har udpeget fire 
indsatsområder for kommunernes fælles 
strategiske erhvervssamarbejde:

•	 erhvervsudvikling og erhvervssatsninger
•	 arbejdskraft og uddannelse
•	 infrastruktur og havne
•	 Turisme
 
indsatserne vil bl.a. tage udgangspunkt 
i nogle af områdets erhvervsmæssige 
styrkepositioner inden for metalindustri, 
vind- og energiproduktion, mode- og livs-
stil samt fødevarer og transport. business 
region MidtVest er så nystartet, at arbej-
det med at konkretisere det strategiske 
erhvervssamarbejde endnu pågår.

Sammen om vækst 
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Organisering
business region MidtVest vil blive ledet af 
en bestyrelse, der består af borgmestrene 
i de syv kommuner. Frem til 2018 vil Hol-
stebro være formand og ringkøbing-skjern 
næstformand. 

en administrativ styregruppe med direk-
tørerne for de syv kommuner forbereder 
bestyrelsens møder og er sparringspartner 
for lederen af samarbejdets sekretariat, der 
er placeret i Herning.

Økonomi
samarbejdet finansieres af et kontingent, 
hvor hver af de deltagende kommuner 
afsætter 10 kr. pr. indbygger til business re-
gion MidtVest. det svarer til et årligt budget 
på cirka 3,3 mio. kr.
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Business 
Region North Denmark
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Business Region North Denmark

 
Kilde: danmarks statistik

Tabel 3.1 
Erhvervsstruktur (2013)

Offentlig administration, undervisning og sundhed 34% 32%

Handel og transport mv. 22% 24%

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 15% 12%

Erhvervsservice 8% 11%

Bygge og anlæg 6% 6%

Landbrug, skovbrug og fiskeri 5% 3%

Kultur, fritid og anden service 4% 4%

Information og kommunikation 2% 4%

Finansiering og forsikring 2% 3%

Ejendomshandel og udlejning 2% 2%

Branche Hele
landet

Business Region 
North Denmark

business region north denmark i tal

Erhvervsnøgletal 2013
267.606 arbejdspladser, 
heraf 177.714 private. 
Fald på 2 pct. siden 2010.
27.630 private virksomheder. 
Fald på 4 pct. siden 2010.
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Figur 3.1 
Befolkningsudvikling 
(2010-2014)

Figur 3.2 
Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år)
(2015)

 
Kilde: danmarks statistik
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Kilde: danmarks statistik

Uddannelse
antallet af personer med 
videre gående uddannelse i 
business region north den-
mark er steget med 10 pct. fra 
2010 til 2015.

Befolkningstal 2014
582.632 indbyggere.
stigning på 0 pct. siden 2010.



Sammen om vækst 
– ni danske business regions 25

Figur 3.3 
Oversigt over uddannelsesinstitutioner 
i Business Region North Denmark

 
Kilde: institutionsregistret (uVM) og geodatastyrelsen

Figur 3.4 
Oversigt over graden af ud- og indpendling 
i Business Region North Denmark, 
fordelt på kommuner (2013)

 
Kilde: danmarks statistik og geodatastyrelsen

Business Region north Denmark
– formål, indsatsområder og mål

business region north denmark er et sam-
arbejde mellem 11 nordjyske kommuner 
og region nordjylland. Målet er at samle de 
nordjyske kræfter og sammen skabe vækst, 
udvikling og arbejdspladser i hele regionen. 
det gør man ved at styrke samarbejdet 
på tværs af kommunegrænser med fokus 
på operationelt samarbejde om konkrete 
fælles satsninger, hvor parterne kan mere 
sammen end hver for sig, og ved at samar-
bejde tæt med erhvervslivet, uddannelses-
institutioner og erhvervsfremmeaktører.

business region north denmark har defi-
neret en række succeskriterier for samar-
bejdet:

•	 Tydelig samklang mellem kommunernes 
vækststrategier og den regionale vækst- 
og udviklingsstrategi

•	 dagsordenssættende og proaktivt part-
nerskab på områder, der er særligt vigtige 
for en positiv udvikling i regionen

•	 igangsætning af en række konkrete fælles 
initiativer, så fælles midler kommer ’ud at 
arbejde’

•	 større udbytte af investeringer via part-
nerskabet og betydelig ekstern medfinan-
siering

•	 synliggørelse af regionens samlede kom-
petencer og styrkepositioner over for 
arbejdskraft og investorer

Sammen om vækst 
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Organisering og samarbejde
business region north denmark er en for-
ening stiftet af de 11 nordjyske kommuner 
og region nordjylland. Foreningens besty-
relse består af de 11 nordjyske borgmestre 
og regionsrådsformanden, mens direktio-
nen består af de 11 kommunaldirektører 
og regionsdirektøren.

bestyrelsen ønsker, at samarbejdets ind-
sats tager afsæt i erhvervslivets ønsker og 
behov. der er derfor nedsat et erhvervsFo-
rum bestående af over 30 erhvervsledere 
samt repræsentanter fra uddannelse og 
forskning. erhvervsForum kan foreslå initi-
ativer og indsatsområder for bestyrelsen 
samt kvalitetssikre konkrete projekter, og 
der deltager repræsentanter fra erhvervs-
Forum i alle de arbejdergrupper, der er 
nedsat i tilknytning til business region 
north denmarks indsatsområder.

en væsentlig driver for udviklingen i 
nordjylland er aalborg universitet, der 
spiller en stor rolle i flere klyngeiniti-
ativer og indsatser for bl.a. bedre at 
matche kvalificeret arbejdskraft med 
erhvervslivets behov i samarbejde 
med bl.a. business region north den-
mark og beskæftigelsessystemet. 

Parterne samarbejder målrettet om 
satsninger, der er centrale for den fæl-
les vækstdagsorden. Man har udarbej-
det en fælles strategi og handlingsplan 
for business regionen for 2015-2016, 
hvor samarbejdsparterne sammen har 
fastlagt følgende indsatsområder:

•	 erhvervsudvikling og jobskabelse
•	 Turisme
•	 adgang til kvalificeret arbejdskraft
•	 infrastruktur 
•	 internationalt samarbejde

Case 
Aalborg Universitet 
er vigtig for udviklingen

i nordjylland er man gået sammen om 
at styrke de erhvervsmæssige forbin-
delser mellem nordjyske og norske 
virksomheder i primært stavan-
ger-området via samarbejdet business 
broen. business broen tilbyder en 
række aktiviteter, der hjælper nordjy-
ske virksomheder og dansk arbejds-
kraft med aktiviteter i norge. Projektet 
har blandt andet vist, at kommuner og 
virksomheder, der samarbejder med 
hinanden og danner erhvervsklynger, 
har langt bedre chancer for at opnå 
succes end hver for sig. det giver re-
sultater. de deltagende virksomheder 
har således opnået ordrer for 50-60 
mio. kr., og 200-250 ledige er kom-
met i arbejde. business region north 
denmark medfinansierer projektet de 
næste tre år.

Case
Business Broen

relationer mellem studerende og 
erhvervslivet er afgørende for kan-
didaternes jobmuligheder. samtidig 
har virksomhederne mulighed for 
at tilknytte en fleksibel akademisk 
arbejdskraft og stifte bekendtskab 
med akademiske medarbejdere. der-
for har bestyrelsen i business region 
north denmark besluttet, at der skal 
oprettes 1.000 nye studiejobs i region 
nordjylland i løbet af de næste tre 
år. de 500 studiejobs skal oprettes af 
kommunerne, mens der lægges op 
til, at de sidste 500 oprettes af private 
nordjyske virksomheder.

Case
1.000 nye studiejob 

i projektet ’bredbånd i nordjylland’ er 
to specialudstyrede biler sendt på lan-
devejen for at måle mobildækningen 
i hele regionen. kortlægningen er et 
vigtigt skridt på vejen til at få et styrket 
samarbejde mellem kommuner og 
bredbåndsleverandører om, hvordan 
man konkret kan styrke den digitale 
infrastruktur i hele regionen til gavn 
for erhvervsliv og borgere. 

Case
Samarbejde om bredbånd

business region north denmark understøt-
tes af et fælles sekretariat, som bemandes af 
medarbejdere fra de deltagende kommuner 
og regionen. business region north denmark 
indtager aldrig rollen som projektejer på 
konkrete initiativer. det gør de mange aktører, 
som business region north denmark samar-
bejder med, fx aalborg universitet, Væksthu-
set, de enkelte kommuner mv.

Økonomi
samarbejdsparterne betaler et årligt kon-
tingent, der i 2015 er 15 kr. pr. indbygger for 
kommuner og ni kr. pr. indbygger for region 
nordjylland. den samlede finansiering i 2015 
er dermed ca. 14 mio. kr. samt medarbejder-
ressourcer fra kommunerne. 

de fælles midler er reserveret til projekt- og 
udviklingsaktiviteter og bevilges af bestyrel-
sen. endvidere søges der ekstern finansiering 
i forbindelse med konkrete projekter.
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Byregion Fyn
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Byregion Fyn

 
Kilde: danmarks statistik

Tabel 4.1 
Erhvervsstruktur (2013)

Offentlig administration, undervisning og sundhed 35% 32%

Handel og transport mv. 23% 24%

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 11% 12%

Erhvervsservice 10% 11%

Bygge og anlæg 6% 6%

Kultur, fritid og anden service 4% 4%

Landbrug, skovbrug og fiskeri 4% 3%

Information og kommunikation 3% 4%

Ejendomshandel og udlejning 2% 2%

Finansiering og forsikring 2% 3%

Branche Hele
landet

Byregion 
Fyn

byregion Fyn i tal

Erhvervsnøgletal 2013
190.761 arbejdspladser, 
heraf 123.489 private. 
Fald på 2 pct. siden 2010.
18.945 private virksomheder.
 Fald på 2 pct. siden 2010.
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Figur 4.1 
Befolkningsudvikling 
(2010-2014)

Figur 4.2 
Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år)
(2015)

 
Kilde: danmarks statistik
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Kilde: danmarks statistik

Uddannelse
antallet af personer med 
videre gående uddannelse i 
byregion Fyn er steget med 
10 pct. fra 2010 til 2015.

Befolkningstal 2014
450.721 indbyggere. 
stigning på 1 pct. siden 2010.
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Figur 4.3 
Oversigt over uddannelsesinstitutioner 
i Byregion Fyn

 
Kilde: institutionsregistret (uVM) og geodatastyrelsen

Figur 4.4 
Oversigt over graden af ud- og indpendling 
i Byregion Fyn, fordelt på kommuner (2013)

 
Kilde: danmarks statistik og geodatastyrelsen
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Fortsættes næste side

Byregion Fyn 
– formål, indsatsområder 
og samarbejdsprojekter

byregion Fyn er et politisk og strategisk 
samarbejde mellem ni fynske kommuner 
med en fælles vision om at skabe en sam-
menhængende fynsk byregion, der skal 
udvikles som en aktiv del af den østdanske 
storbyregion, københavn og Malmø, samti-
dig med at den tætte tilknytning til Vestdan-
mark styrkes. det overordnede fokus i by-
region Fyn er at skabe og styrke de fysiske 
rammer, der er nødvendige for vækst.

ambitionen er at skabe udvikling og inve-
steringer i trafikal og digital infrastruktur 
og at udvikle den fynske byregion som et 
testlaboratorium for nye grønne teknolo-
gier og løsninger på fremtidens globale 
udfordringer.  

den fynske byregion skal være en fælles 
stemme, som gennem et stærkt politisk 
lederskab skaber grundlag for vækst i 
erhvervsliv og bosætning gennem et tæt 
fynsk samarbejde.

byregion Fyn er en ny måde at tænke kom-
munalt samarbejde på, hvor kommunerne på 
baggrund af en fælles strategi og koordineret 
indsats driver udviklingsprojekterne i fælles-
skab. det er centralt for samarbejdet, at kom-
munerne er drivkraft i de konkrete projekter.  
 
arbejdet er forankret i den fælles udvik-
lingsstrategi ’strategi Fyn’ og byregion og 
byregion Fyn arbejder bl.a. med:

•	 strategisk infrastrukturplanlægning. 
byregion Fyn ønsker at samarbejde om 
et bæredygtigt transportsystem i form 
af fire projekter: Timemodel, tre spor på 
e20, parallel forbindelse over Lillebælt og 
odense Letbane.

•	 en fælles planstrategi. der er overligger 
for kommunernes egne planstrategier 
og kommuneplaner, og lægger sporene 
for fremtidens samarbejde i den fynske 
byregion.
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•	 strategisk energiplanlægning – ener-
giplan Fyn. Fyn skal være i front i forhold 
til omstilling til en fossilfri energiforsy-
ning i 2050.

•	 Principper for byernes samspil og ud-
vikling. Herunder udvikling af en fælles 
strategi for byernes sammenhængende 
udvikling.

•	 digital infrastrukturplan. Fyn skal have 
et fremtidssikret bredbåndsnet og den 
bedste mobildækning i 2020.

•	 strategiske analyser og videnformidling.
•	 Fælles politisk kommunikation.
•	 Politiske konferencer.

Organisering
byregion Fyns politiske ledelse udgøres af ni 
ud af 10 fynske borgmestre fra borgmester-
forum Fyn (Middelfart er ikke med), der vare-
tager samarbejdets politiske styring og koor-
dinering, mens den politiske beslutningskraft 
ligger hos de fynske kommunalbestyrelser.

På tilsvarende vis sker den administrative 
styring i kommunaldirektørforum Fyn, mens 
den daglige koordinering af samarbejdet 
varetages af det etablerede byregion Fyn 
sekretariat.

i praksis gennemføres de konkrete projekter 
i et samarbejde mellem kommunerne, mens 
projektledelsen som regel vil være forankret i 
én af kommunerne.

Økonomi
byregion Fyn har en årlig finansiering på ca. to 
mio. kr. fra de deltagende kommuner baseret 
på indbyggerantal.

det er en vigtig målsætning for byregion 
Fyn at øge væksten gennem investerin-
ger i infrastrukturen og at skabe et bæ-
redygtigt transportsystem. den fælles 
fynske infrastrukturplan skal definere de 
strategiske principper for, hvordan den 
fynske byregion bindes effektivt sam-
men af infrastruktur internt, og hvordan 
den fynske byregion kobles mest effek-
tivt op på den nationale og internatio-
nale infrastruktur. Formålet er at skabe 
optimal bevægelighed og mobilitet til 
og fra Fyn og på Fyn og dermed gøre 
Fyn til et attraktivt og sammenhængen-
de arbejdsmarkedsopland.

Case
Den fælles fynske 
infrastrukturplan

Fyn skal være tilgængelig. også digitalt. 
uanset hvor på Fyn en virksomhed 
ligger, eller man som borger vælger at 
bosætte sig, skal der være adgang til 
en ordentlig mobildækning og til et 
tidssvarende bredbånd. sådan er det 
ikke i dag, og derfor har kommunerne 
bag byregion Fyn igangsat et arbejde 
for at skaffe bedre dækning på begge 
områder i erkendelse af, at der ikke 
p.t. er landspolitisk vilje til at gøre det. 
Målet er, at Fyn i 2020 er dækket af et 
bredbåndsnet, der imødekommer det 
aktuelle behov og er fremtidssikret i 
forhold til nye teknologier, og at mo-
bildækningen på Fyn skal være blandt 
landets absolut bedste. det skal opnås 
gennem en vifte af tiltag, som kommu-
ner i byregion Fyn er fælles om. bl.a. 
vil man sammen med landets andre 
kommuner arbejde for, at dækningen 
gøres til en national forsyningspligt, 
man vil undersøge mulighederne for 
at anvende kommunernes udbud af 
eget mobilbrug til at styrke den sam-
lede dækning, og der er blandt andet 
formuleret en fælles masterplan, der 
skal sikre mobilselskaberne de bedst 
mulige arbejdsbetingelser.

Case
Digital infrastruktur
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Greater 
Copenhagen 
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Greater Copenhagen 

 
Kilde: danmarks statistik og statistiska centralbyrån

Tabel 5.1 
Erhvervsstruktur (2013)

Offentlig administration, undervisning og sundhed 33% 32%

Handel og transport mv. 23% 24%

Erhvervsservice 12% 11%

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 9% 12%

Bygge og anlæg 6% 6%

Information og kommunikation  5% 4%

Kultur, fritid og anden service 5% 4%

Finansiering og forsikring 3% 3%

Ejendomshandel og udlejning 2% 2%

Landbrug, skovbrug og fiskeri 1% 3%

Branche Hele
landet

Greater 
Copenhagen

1 et databrud i de svenske tal i 2011 gør, at man ikke kan 
 sammenligne tallene imellem 2010 og 2011 direkte.

greater Copenhagen i tal

2 Private virksomheder angiver her antal arbejdssteder. 
 udviklingen siden 2010 er kun beregnet på baggrund af danske tal.

Erhvervsnøgletal 2013
1.813.053 arbejdspladser, 
heraf 1.207.034 private.1 
stigning på 2 pct. siden 2010. 
199.402 private virksomheder.2 
stigning på 1 pct. siden 2010.
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Figur 5.1 
Befolkningsudvikling 
(2010-2014)3

Figur 5.2 
Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år)
(2015)5

 
Kilde: danmarks statistik
3/4/5/6 kun tal for den danske del af greater Copenhagen.
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Kilde: danmarks statistik

Uddannelse4

antallet af personer med 
videre gående uddannelse i 
greater Copenhagen er steget 
med 12 pct. fra 2010 til 2015.

befolkningstal 2014
3.877.422 indbyggere. 
stigning på 3 pct. siden 2010.
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Figur 5.3 
Oversigt over uddannelsesinstitutioner 
i Greater Copenhagen6

 
Kilde: institutionsregistret (uVM) 
og geodatastyrelsen

Figur 5.4 
Oversigt over graden af ud- og indpendling 
i Greater Copenhagen, 
fordelt på kommuner (2013)

 
Kilde: danmarks statistik, statistiska centralbyrån og geodatastyrelsen
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Fortsættes næste side

Greater Copenhagen 
– formål, indsatsområder 
og samarbejdsprojekter

samarbejdet i greater Copenhagen om-
fatter 46 danske kommuner samt region 
Hovedstaden og region sjælland, region 
skåne og p.t ca. 30 sydsvenske kommuner.

den fælles vision for samarbejdet i grea-
ter Copenhagen lyder, at regionen i 2020 
skal være et internationalt knudepunkt 
for investeringer og viden på niveau med 
de mest succesfulde metropoler i europa. 
samarbejdet om en fokuseret vækstdags-
orden skal i 2020 have skabt en betydelig 
økonomisk vækst og øget beskæftigelse i 
sydskandinaviens internationale Metropol 
– greater Copenhagen.

baggrund for samarbejdet er en erkendel-
se af, at danmark og Hovedstaden sakker 
bagud i den internationale konkurrence, 
og at man står stærkere, når parterne i gre-
ater Copenhagen i tæt samarbejde med 
erhvervslivet trækker i samme retning. 
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som led i greater Copenhagens ar-
bejde med at målrette erhvervsfrem-
meindsatsen hjælper Copenhagen 
Capacity nu udenlandske investorer, 
virksomheder og arbejdskraft med at 
identificere og udvikle forretningsmu-
lighederne i hele greater Copenhagens 
geografi. i den danske del af greater 
Copenhagen samarbejder de to Vækst-
huse tættere end tidligere, der er bl.a. 
indgået en fælles aftale med de to 
Væksthuse for 2016, og der er en pro-
ces i gang med at samordne de grønne 
erhvervsindsatser i regionen.  

Case
Øget samarbejde 
og koordinering på 
erhvervsfremmeområdet

To af verdens mest avancerede forsk-
ningsfaciliteter, neutronstråleanlægget 
european spallation source (ess) og 
røntgensynkrotronen MaX iV, er ved at 
blive bygget i Lund, mens det tilknyt-
tede databehandlingscenter, ess data 
Management and software Center 
(dMsC), er lokaliseret i københavn. gre-
ater Copenhagen arbejder for at styrke 
kendskabet til faciliteterne og deres 
potentiale samt at løse bosætnings-
problematikkerne på tværs af Øresund 
og at styrke samarbejdet mellem de 
relevante forskningsinstitutioner, myn-
digheder og erhvervslivet. Målet er, at 
virksomheder i greater Copenhagen 
bliver leverandører til forskningsfacili-
teterne og opnår konkurrencemæssige 
fordele samt at tiltrække højt speciali-
seret arbejdskraft, der tilfører regionen 
viden og økonomi.

Case
ESS og MAX IV

Visionen skal opnås gennem fælles kon-
krete projekter, og ved at parterne i greater 
Copenhagen nedbryder grænserne mellem 
kommuner, regioner og lande, så midlerne 
til erhvervsfremme bruges bedst muligt, og 
så der skabes vækst og flere job. 

det har også været væsentligt for samar-
bejdet, at man ved at binde Østdanmark og 
sydsverige sammen i én region opnår en 
størrelse, næsten fire mio. indbyggere, der 
gør, at regionen kan begå sig i konkurrence 
med andre metropoler. 

Ligeledes har der fra starten været enighed 
blandt samarbejdsparterne om, at fortsat 
udvikling af den internationale lufthavn i 
københavn er helt central for hele regio-
nens internationale konkurrenceevne. 

udgangspunktet for samarbejdet var at 
finde et fælles ståsted og på den baggrund 
igangsætte konkrete projekter, der kunne 
vise, om samarbejdet kunne bære og skabe 
resultater. det startede med otte projekter, 
der nu er blevet til ni: 

•	 Fælles trafikcharter (infrastruktur)
•	 one-Point-entry (fælles ’modtageappa-

ret’ for internationale delegationer)
•	 Fælles branding
•	 investorportal 
•	 international House (fælles modtagelse 

af udenlandsk arbejdskraft)
•	 Fælles fødevaresatsning
•	 Turisme
•	 Lightning Metropolis (belysning og smart 

city)
•	 ess og MaX iV (internationale forsknings-

faciliteter i Lund og københavn)

samarbejdspartnerne i greater Copenhagen 
vil løbende sætte erhvervspolitiske initiativer 
i gang på tværs af regionen og effektivisere 
de erhvervsfremmende organisationer. der 
er vedtaget fem politiske prioriteter, som skal 
konkretiseres i en kommende handlingsplan:

•	 understøtte den fælles markedsføring af 
’greater Copenhagen’. 

•	 arbejde for at skabe en stærk internatio-
nal infrastruktur. 

•	 understøtte tiltrækningen af investorer, 
turister, virksomheder og talenter. 

•	 arbejde for en integreret og bæredygtig 
vækstregion, herunder at påvirke de 
lovgivninger og grænsehindringer, der 
vurderes at være barrierer for vækst. 

•	 etablere fælles strategiske erhvervsind-
satser. 

et af greater Copenhagens første pro-
jekter er et fælles trafikcharter, der har 
fokus på at styrke regionens interna-
tionale tilgængelighed og bl.a. bygger 
på en fælles forståelse af Copenhagen 
airports centrale rolle for regionens 
udvikling som skandinaviens største 
lufthavn med enorm betydning for 
erhvervslivets forretningsmuligheder og 
borgernes adgang til resten af verden. 

Case
Fælles trafikcharter

greater Copenhagen har samarbejdet 
med Copenhagen Capacity og private 
virksomheder om udvikling af en fæl-
les investorportal, der på engelsk giver 
nationale såvel som internationale 
investorer og entreprenører et overblik 
og detaljeret information om offentlige 
anlægs- og udviklingsprojekter. 

Case
Fælles investorportal

Organisering
samarbejdet i greater Copenhagen er orga-
niseret med en politisk bestyrelse (greater 
Copenhagen & skåne Committee), en admi-
nistrativ styregruppe og en koordinations-
gruppe, som alle består af repræsentanter fra 
region Hovedstaden, region sjælland, kom-
munekontaktråd Hovedstaden, kommune-
kontaktråd sjælland, københavns kommune, 
region skåne, kommuneforbundet skåne og 
en række skånske kommuner. 

greater Copenhagens bestyrelse udpeger 
operatører og tovholdere til at gennemføre 
de konkrete initiativer i tråd med bestyrelsens 
politiske målsætninger.

greater Copenhagen har desuden et tæt 
samarbejde med erhvervslivet og andre 
private aktører, der skal sikre, at samarbejdets 
aktiviteter skaber de bedst mulige betingelser 
for erhvervslivet.
 
samarbejdet i greater Copenhagen er startet 
op i 2013. Pr. 1. januar 2106 udgøres greater 
Copenhagens bestyrelse af greater Copenha-
gen & skåne Committee efter omdannelse af 
Øresundskomiteen. der er etableret et fælles 
administrativt sekretariat for samarbejdet.

Økonomi
greater Copenhagens finansiering er baseret 
på, at de deltagende parter bidrager med 
arbejdskraft (lønninger) og derudover kan 
vælge at bidrage med medfinansiering til de 
konkrete projekter, de ønsker at indgå i. 

Fra 1. januar 2016 udgøres finansieringen af 
greater Copenhagen af Øresundskomiteens 
faste budget på ca. 11 mio. kr. årligt, som 
videreføres i The greater Copenhagen & 
skåne Committee, med en fordeling på fem 
mio. kr. fra den danske del og fem mio. kr. fra 
den svenske del samt en mio. kr. fra nordisk 
Ministerråd. Midlerne anvendes til projekter, 
der understøtter samarbejdets formål, samt 
lønninger af sekretariatet.
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Sydvestjysk 
Udviklingsforum
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Sydvestjysk Udviklingsforum

 
Kilde: danmarks statistik

Tabel 6.1 
Erhvervsstruktur (2013)

Offentlig administration, undervisning og sundhed 29% 32%

Handel og transport mv. 25% 24%

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 16% 12%

Erhvervsservice 9% 11%

Bygge og anlæg 7% 6%

Landbrug, skovbrug og fiskeri 6% 3%

Kultur, fritid og anden service 4% 4%

Ejendomshandel og udlejning 2% 2%

Finansiering og forsikring 1% 3%

Information og kommunikation 1% 4%

Branche Hele
landet

Sydvestjysk 
Udviklingsforum 

sydvestjysk udviklingsforum i tal

Erhvervsnøgletal 2013
116.454 arbejdspladser, 
heraf 82.025 private. 
Fald på 2 pct. siden 2010. 
12.632 private virksomheder. 
Fald på 1 pct. siden 2010. 
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Figur 6.1 
Befolkningsudvikling 
(2010-2014)

Figur 6.2 
Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år)
(2015)

 
Kilde: danmarks statistik
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Kilde: danmarks statistik

Uddannelse
antallet af personer med 
videre gående uddannelse i 
sydvestjysk udviklingsforum 
er steget med 7 pct. fra 2010 til 
2015.

Befolkningstal 2014
249.442 indbyggere. 
Fald på 1 pct. siden 2010. 
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Figur 6.3 
Oversigt over uddannelsesinstitutioner 
i Sydvestjysk Udviklingsforum 

 
Kilde: institutionsregistret (uVM) og geodatastyrelsen

Figur 6.4 
Oversigt over graden af ud- og indpendling 
i Sydvestjysk Udviklingsforum, fordelt på kommuner (2013)

 
Kilde: danmarks statistik og geodatastyrelsen
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Fortsættes næste side

Sydvestjysk Udviklingsforum
– formål og indsatsområder

sydvestjysk udviklingsforum har til opgave 
at igangsætte og sikre gennemførelse af 
initiativer, der kan være med til at styrke 
områdets vækst og udvikling ved at ar-
bejde for gode rammer for erhvervslivet, 
gode bosætnings- og uddannelsesmulig-
heder.

indsatsområder:

Energi og offshore
•	esbjerg er et stærkt center for offshore- 

industrien i danmark, her findes 
offshore- aktiviteter inden for olie og gas 
samt vind og bølgeenergi. derudover har 
klyngeorganisationen offshore Center 
danmark base i esbjerg og udgør et 
samlingspunkt for klyngen og initierer 
og understøtter en række tiltag til gavn 
for industrien.

Fødevarer
•	 eksekvering af strategien for sydvestjy-

ske smagsoplevelser – fokusområderne 
er virksomhedsudvikling, branding og 
synliggørelse – samt samarbejde med 
landbruget og øget synliggørelse af 
erhvervet i den sydvestjyske fødevare-
klynge.

Turisme
•	 sydvestjysk udviklingsforum er sekre-

tariat for destination sydvestjylland 
og samarbejdspartner i Partnerskabet 
for Vestkystturisme samt projektleder 
i forhold til turismeudviklingsprojek-
ter i kommunerne. udgangspunktet 
for destinationssamarbejdet er et tæt 
samarbejde med de lokale turisme- og 
oplevelsesvirksomheder for at gøre 
virksomhederne til en bedre forretning 
og oplevelsen bedre for gæsterne.
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Organisering
sydvestjysk udviklingsforum er en fæl-
leskommunal forening, hvis bestyrelse 
består af de fem deltagende kommuners 
borgmestre samt turist- og erhvervsråds-
formænd. sydvestjysk udviklingsforum 
arbejder som igangsætter og skaber en 
ramme for samarbejde mellem de del-
tagende kommuner, men deltager også 
i projektarbejdet i relevant omfang, der 
ellers primært varetages af aktører inden 
for erhverv og turisme. 

som en ramme for bedre koordinering og 
samarbejde fungerer sydvestjysk udvik-
lingsforum desuden som mødested for 
kommunaldirektør-, turistchef- og erhvervs-
chefkredsen. dette sikrer en høj grad af 
koordinering og samarbejde om relevante 
aktiviteter på tværs af kommunerne.

Økonomi
sydvestjysk udviklingsforum har en grund-
finansiering på ca. 3,2 mio. kr. årligt fra de 
fem kommuner. Hertil kommer ekstern 
finansiering til projekter, fx eu-midler, hvor 
der de seneste seks-syv år er hentet ca. 
150 - 200 mio. kr. fra forskellige kilder.

Med strategien ’en god forretning’ sat-
te de lokale turismeorganisationer i 
esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kom-
muner samt sydvestjysk udviklings-
forum i 2012 fokus på udviklingen af 
turisme- og oplevelsesindustrien på 
tværs af kommunerne. 

samarbejdet havde store ambitioner, 
målet var at bidrage til at udvikle turis-
me og oplevelsesindustrien til gavn for 
både virksomheder og turister. erken-
delsen var, at når turisme- og oplevel-

Case
Destination Sydvestjylland

ny Business 
Region esbjerg

Fra 1. juli 2016 er det planen, at der 
etableres en ny business region es-
bjerg ved at fusionere erhvervs- og 
turismeorganisationerne i esbjerg, 
Varde og Fanø kommune og sydvest-
jysk udviklingsforum sammen til en 
ny aktør med et årligt budget på ca. 
40-50 mio. kr. den formelle godken-
delse af den nye organisation forven-
tes gennemført i foråret 2016. 

en større og mere slagkraftig er-
hvervs- og turismeorganisation tilført 
projekt- og udviklingsressourcer vil 
gøre området bedre i stand til at 
gennemføre fælles indsatser og sikre 
koordinerede og stærkere regional 
service og udviklingstilbud. ambiti-
onen er mere effekt igennem større 
projekter og mindre overlap inden for 

sesindustrien blev udviklet, så ville det 
samtidig udvikle kommunerne, i form 
af job og omsætning. 

omdrejningspunktet for udviklingsar-
bejdet var de ca. 500 turisme- og ople-
velsesvirksomheder i destination syd-
vestjylland. udviklingen af strategien er 
understøttet af målrettede udviklings-
projekter, og destinationssamarbejdet 
har allerede medført større kendeskab 
til området som følge af fælles kam-
pagner, Pr-samarbejde, digitalt fokus 
og målrettet forretningsudvikling i 
virksomhederne. 

erhvervs- og turismefremmesystemet 
i regionen.

denne business region hviler både på 
et erhvervs- og et politisk ben og skal 
bæres af følgende visioner:

•	 styrket politisk samarbejde om 
blandt andet tiltrækning af arbejds-
kraft, og infrastruktur mv.

•	 Øget bosætning, tiltrækning af virk-
somheder og iværksætteri

•	 Øget fokus på videregående uddan-
nelser, herunder øget studieoptag 

•	 styrket erhvervsvenlighed, erhvervs-
service og udvikling i området

Visionen skal således være med til 
at sikre, at kommunerne i fællesskab 
kan være med til at skabe danmarks 

tredje vækstcenter, ligesom det er 
ambitionen at videreudvikle turisme-
samarbejdet til en af europas mest 
attraktive feriedestinationer. 

organisationens fremtidige hoved-
sæde skal ligge i esbjerg, og samtidig 
har man valgt at fastholde de lokale 
erhvervs- og turistservicekontorer, 
så der også fremadrettet er en lokal 
tilstedeværelse af erhvervs- og turis-
meindsatsen.

Tønder og Vejen kommuner deltager 
i dag i samarbejdet i sydvestjysk ud-
viklingsforum, og de bakker begge op 
om, at der skabes en større enhed i 
det sydvestjyske område. de to kom-
muner ønsker at indgå i en dialog om 
de fremtidige samarbejdsrelationer. 
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Trekantområdet

 
Kilde: danmarks statistik

Tabel 7.1 
Erhvervsstruktur (2013)

Offentlig administration, undervisning og sundhed 29% 24%

Handel og transport mv. 28% 32%

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 17% 12%

Erhvervsservice 8% 11%

Bygge og anlæg 6% 6%

Kultur, fritid og anden service 4% 4%

Landbrug, skovbrug og fiskeri 4% 3%

Finansiering og forsikring 2% 3%

Information og kommunikation 2% 4%

Ejendomshandel og udlejning 2% 2%

Branche Hele
landet

Trekantområdet 

Trekantområdet i tal

Erhvervsnøgletal 2013
202.263 arbejdspladser, 
heraf 141.889 private. 
Fald på 1 pct. siden 2010. 
19.812 private virksomheder. 
Fald på 2 pct. siden 2010. 
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Figur 7.1 
Befolkningsudvikling  
(2010-2014)

Figur 7.2 
Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år)
(2015)

 
Kilde: danmarks statistik
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Uddannelse
antallet af personer med 
videre gående uddannelse i 
Trekant området er steget med 9 
pct. fra 2010 til 2015.

Befolkningstal 2014
414.325 indbyggere. 
stigning på 1 pct. siden 2010.
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Figur 7.3 
Oversigt over uddannelsesinstitutioner 
i Trekantområdet 

 
Kilde: institutionsregistret (uVM) og geodatastyrelsen

Figur 7.4 
Oversigt over graden af ud- og indpendling 
i Trekantområdet, fordelt på kommuner (2013)

 
Kilde: danmarks statistik og geodatastyrelsen
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Fortsættes næste side

trekantområdet
– vision, målsætning og strategi

Trekantområdet er en af de ældste danske 
business regions. samarbejdet mellem 
områdets syv kommuner startede tilbage i 
1994, mens Trekantområdet i sin nuværen-
de form blev etableret i 2007 og fra januar 
2016 er udvidet med Haderslev kom-
mune. samarbejdet er centreret omkring 
udvikling af byregionen gennem samar-
bejdsstrukturer, fælles fysisk planlægning 
og varetagelse af fælles infrastruktur-inte-
resser samt branding og markedsføring af 
Trekantområdet.

Visionen for Trekantområdet er at styrke 
området som Vestdanmarks vigtigste 
vækstcenter og danmarks produktions-
centrum, der især har fokus på:

•	 Produktion
•	 entreprenørskab
•	 kultur

kommunerne i Trekantområdet har derfor:

•	 etableret et tæt samarbejde mellem de 
produktionsrettede uddannelser, jobcen-
tre, erhvervsserviceenheder, produkti-
onsvirksomheder og arbejdsmarkedets 
parter om at styrke vækst og innovation i 
produktionsvirksomhederne 

•	 iværksat et fælles produktionsfokuseret 
erhvervsservicenetværk

•	 skabt et tæt samarbejde om rekrutte-
ring og opkvalificering mellem jobcen-
trenes virksomhedsservice

•	 lavet fælles planstrategi og kommu-
neplaner siden 2003 som de eneste i 
danmark

•	 etableret fælles iværksættervejledning
•	 landets højeste andel af elever, der un-

dervises i entreprenørskab som resultat 
af et samarbejde mellem grundskoler og 
ungdomsuddannelser

•	 en årlig festuge med mere 300 arrange-
menter på tværs af kommunerne



Sammen om vækst 
– ni danske business regions50

Organisering
der har eksisteret et formaliseret samar-
bejde mellem de seks kommuner siden 
1990’erne, men i 2007 stiftede de seks 
deltagende kommuner organisationen Tre-
kantområdet danmark i forbindelse med 
kommunalreformen. organisationen består 
af en bestyrelse, et sekretariat og en række 
faste mødefora for bl.a. kommunaldirek-
tører og erhvervschefer samt kommunale 
chefer og medarbejdere inden for Trekant-
områdets forskellige indsatsområder.
 
bestyrelsen består af borgmestrene fra 
de seks samarbejdende kommuner. det 
sikrer, at samarbejdet har høj politisk prio-
ritet i alle seks kommuner.
 
samspillet med erhvervsliv og andre 
private aktører sikres bl.a. gennem tre 
advisory boards for hhv. produktion, en-
treprenørskab og kultur. Trekantområdets 
daglige ledelse varetages af et sekretariat, 
der skal betjene bestyrelsen og fungere 
som en strategisk udviklingsenhed med 
et ansvar for strategi, analyse, branding og 
det tværkommunale samarbejde.

Trekantområdet er i fuld gang med at 
tegne de første streger til en ny fælles 
kommuneplan 2017-2027 for området. 

siden 2004 har de seks kommuner i 
Trekantområdet som de første og ene-
ste kommuner i landet lavet en fælles 
kommuneplan og dermed skabt fælles 
rammer for områdets udvikling.

den kommende kommuneplan vil tage 
afsæt i ambitionen om at styrke områ-
det som Vestdanmarks vigtigste vækst-
center og arbejde med de tre strategiske 
pejlemærker ’danmarks produktions-
centrum’, ’danmarks entreprenante 
centrum’ og ’kulturmetropolen’. i tillæg 
til den fælles kommuneplan udarbejder 
hver kommune en lokal del.

Case
Ny fælles kommuneplan på vej

danish international Manufacturing 
academy er et samarbejde mellem ni 
uddannelsesinstitutioner, jobcentre, 
erhvervsserviceenheder, produktions-
virksomheder og arbejdsmarkedets 
parter om at styrke vækst og innova-
tion i produktionsvirksomhederne og 
derigennem udvikle Trekantområdet 
som danmarks produktionscentrum. 

omdrejningspunktet for samarbejdet 
er at styrke produktionsvirksom-
hedernes adgang til velkvalificeret 
arbejdskraft ved at styrke og tiltrække 
produktionsrettede uddannelser og 
dermed synliggøre og styrke Trekant-
området som et attraktivt produkti-
onscentrum.

Case
Danish International 
Manufacturing Academy

Økonomi
Trekantområdet finansieres via et kon-
tingent, som betales af de deltagende 
kommuner. i 2015 er medlemskontingen-
tet 36,43 kr. pr. indbygger. det svarer til et 
samlet budget på ca. 13 mio. kr. baseret på 
de nuværende seks kommunernes indbyg-
gertal, som vil stige til godt 15 mio. kr., når 
Haderslev bliver en del af Trekantområdet. 
Midlerne anvendes til finansiering af se-
kretariatet og aktiviteter.

en af de virksomheder, der bakker 
Trekantområdets fælles initiativer 
op for blandt andet at sikre produk-
tionsvirksomhederne kvalificeret 
arbejdskraft, er billund aquakulturser-
vice. i 2011 havde virksomheden 30 
ansatte. i dag – godt fire år efter – er 
der omkring 100 ingeniører, smede, 
biologer, arkitekter, VVs’ere og ma-
skinmestre på lønningslisten. 

Case
Billund Aquakulturservice

billund aquakulturservice arbejder 
sammen med det lokale erhvervskon-
tor for at løse udfordringerne med 
den manglende arbejdskraft. blandt 
andet har der været 100 studerende 
på besøg på virksomheden i forbindel-
se med Tech Tour – en bustur rundt til 
kommunens virksomheder for stude-
rende udefra. Virksomheden mener, at 
det er helt afgørende for udviklingen, 
at de seks kommuner i Trekantom-
rådet i fællesskab prioriterer at løse 
udfordringerne om mangel på kvalifi-
ceret arbejdskraft.
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Udvikling Fyn 

 
Kilde: danmarks statistik

Tabel 8.1 
Erhvervsstruktur (2013)

Offentlig administration, undervisning og sundhed 36% 32%

Handel og transport mv. 24% 24%

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 10% 12%

Erhvervsservice 10% 11%

Bygge og anlæg 6% 6%

Kultur, fritid og anden service 4% 4%

Information og kommunikation 3% 4%

Landbrug, skovbrug og fiskeri 3% 3%

Finansiering og forsikring 2% 3%

Ejendomshandel og udlejning 2% 2%

Branche Hele
landet

Udvikling 
Fyn 

udvikling Fyn  i tal

Erhvervsnøgletal 2013
165.355 arbejdspladser, 
heraf 105.790 private. 
Fald på 2 pct. siden 2010. 
15.362 private virksomheder. 
Fald på 2 pct. siden 2010.
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Figur 8.1 
Befolkningsudvikling 
(2010-2014)

Figur 8.2 
Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år)
(2015)

 
Kilde: danmarks statistik
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Kilde: danmarks statistik

Uddannelse
antallet af personer med 
videre gående uddannelse i 
udvikling Fyn er steget med 11 
pct. fra 2010 til 2015.

Befolkningstal 2014
379.040 indbyggere. 
stigning på 1 pct. siden 2010. 
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Figur 8.3 
Oversigt over uddannelsesinstitutioner 
i Udvikling Fyn

 
Kilde: institutionsregistret (uVM) og geodatastyrelsen

Figur 8.4 
Oversigt over graden af ud- og indpendling 
i Udvikling Fyn, fordelt på kommuner (2013)

 
Kilde: danmarks statistik og geodatastyrelsen
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Fortsættes næste side

Udvikling Fyn
– formål og indsatsområder

udvikling Fyn er en erhvervsudviklings-
organisation etableret i 2012 med en 
ejerkreds bestående af de fem fynske 
kommuner odense, assens, Faaborg-Midt-
fyn, svendborg og nyborg. samarbejdets 
to overordnede målsætninger er at skabe 
flere fynske arbejdspladser og mere om-
sætning i fynske virksomheder.

baggrunden for etableringen af udvikling 
Fyn er et ønske om at skabe en fælles fynsk 
organisation, der på tværs af Fyn under-
støtter, udvikler og styrker udvalgte klynger 
inden for erhverv og oplevelsesøkonomi 
via strategisk markedsindsigt og ved at være 
katalysator for forretningsudvikling.

idéen med etablering af udvikling Fyn er 
samtidig at skabe en gennemsigtig fynsk 
erhvervsfremmestruktur med et klart 
vækstperspektiv og en klar ansvarsforde-
ling, der gør det enklere for virksomheder-
ne at navigere blandt erhvervsaktørerne 
og samtidig skaber en mere effektiv 
udnyttelse af de samlede ressourcer på 
erhvervsområdet.

således varetager udvikling Fyn på veg-
ne af de fem ejerkommuner den fælles 
fynske erhvervsudvikling, mens den spe-
cialiserede erhvervsservice, dvs. uvildig én 
til én-vejledning målrettet virksomheder 
med vækstambitioner og -potentiale, 
varetages af Væksthuset, og den basale 
erhvervsservice varetages af kommunerne.

udvikling Fyn har fokus på seks forret-
ningsområder, der tilsammen udgør ca. 60 
pct. at den private erhvervsstruktur på Fyn: 

•	 iT & robot (odense robotics) 
•	 energi og ressourcer (Miljøforum Fyn og 

Cleantech)
•	 Maritim (Fyns Maritime klynge) 
•	 Food og Foodtech (specialiserede føde-

varer) 
•	 Turisme (destination Fyn) 
•	 sport event Fyn
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Organisering og samarbejde
udvikling Fyn er et partnerselskab, hvis 
bestyrelse består af borgmestrene fra 
de fem kommuner, fem erhvervsledere, 
rektoren for syddansk universitet og en 
medarbejderrepræsentant. På den måde 
sikrer udvikling Fyn, at de aktiviteter, der 
igangsættes, sker med tæt kobling til er-
hvervsliv og områdets universitet og forsk-
ning. derudover har udvikling Fyn også et 
tæt samarbejde med den anden fynske 
business region, byregion Fyn. 

ud over de fem ejerkommuner deltager 
alle 10 fynske kommuner i forskelligt om-
fang i konkrete aktiviteter inden for de seks 
indsatsområder. 

udvikling Fyn har ca. 50 medarbejdere, 
der er lokaliseret i Forskerparken i odense 
sammen med bl.a. Væksthus syddanmark 
og en lang række virksomheder inden for 
bl.a. velfærds- og robotteknologi og tæt 
på syddansk universitet. det sikrer en tæt 
kontakt til udvikling Fyns samarbejdspart-
nere på erhvervsområdet.

udvikling Fyn har siden 2012 arbejdet 
med Fyns Maritime klynge som om-
drejningspunktet for udvikling af den 
maritime branche på Fyn. Fokus er på 
videndeling, innovation og samarbej-
de på tværs af fagligheder og organi-
sationer. klyngen hjælper sine mere 
end 90 medlemsvirksomheder med at 
udforske nye forretningsområder og 
udvikle innovative produkter på det 
martime område.

Case
Fyns Maritime klynge

odense robotics er et klyngeinitiativ 
under udvikling Fyn, der arbejder for 
at styrke det stærke fynske robot- og 
automationsøkosystem i og omkring 
odense ved at samle udviklingsindsat-
serne og aktørerne på området. arbej-
det tager udgangspunkt i de fynske 
teknologivirksomheders muligheder 
og udfordringer og fokuserer blandt 
andet på at tiltrække flere robotvirk-
somheder og kvalificeret arbejdskraft. 
odense robotics understøtter også 
det i forvejen stærke samarbejde mel-
lem virksomhederne og forsknings-
miljøet og står for fælles markedsfø-
ring af det fynske robotmiljø.   

Case
Odense Robotics

udvikling Fyns vision er, at Fyn skal 
være nordeuropas foretrukne desti-
nation for aktive livsnydere, der rejser 
efter følelsen af at opleve nye eventyr 
et autentisk sted, hvor der er trygt og 
hyggeligt. i tæt partnerskab med kom-
mercielle fynske turismeaktører fra 
hele Fyn sætter udvikling Fyn fynske 
styrkepositioner i spil og arbejder 
målrettet på at omsætte vækstpo-
tentialet til konkret forretning for de 
deltagende virksomheder inden for 
både ferie- og mødemarkedet.

Case
Turisme

udvikling Fyn og MiljøForum Fyn står 
i spidsen for at skabe en fælles fynsk 
indsats for øget energieffektivisering 
i virksomheder. Projektet effektiv 
energi har vist, at mindre fynske virk-
somheder kan spare op til 25 pct.  af 
energiforbruget ved investering i ener-
gibesparende løsninger.

Case
Effektiv Energi

Økonomi
udvikling Fyn har en samlet finansiering 
på ca. 45-50 mio. kr. årligt. Finansieringen 
er sammensat af en grundfinansiering på 
ca. 30 mio. kr. fra de fem kommuner, som 
suppleres med yderligere projektafhængig 
kommunal og privat finansiering.  
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UdviklingsRåd
Sønderjylland
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UdviklingsRåd Sønderjylland 

 
Kilde: danmarks statistik

Tabel 9.1 
Erhvervsstruktur (2013)

Offentlig administration, undervisning og sundhed 31% 32%

Handel og transport mv. 24% 24%

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 17% 12%

Erhvervsservice 7% 11%

Landbrug, skovbrug og fiskeri 6% 3%

Bygge og anlæg 5% 6%

Kultur, fritid og anden service 4% 4%

Finansiering og forsikring 2% 3%

Ejendomshandel og udlejning 2% 2%

Information og kommunikation 1% 4%

Branche Hele
landet

UdviklingsRåd 
Sønderjylland

udviklingsråd sønderjylland  i tal

Erhvervsnøgletal 2013
99.210 arbejdspladser, 
heraf 68.519 private. 
Fald på 5 pct. siden 2010.
10.484 private virksomheder. 
Fald på 3 pct. siden 2010. 
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Figur 9.1 
Befolkningsudvikling 
(2010-2014)

Figur 9.2 
Befolkningens højeste fuldførte uddannelse (15-69 år)
(2015)

 
Kilde: danmarks statistik
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Kilde: danmarks statistik

Uddannelse
antallet af personer med 
videre gående uddannelse i 
udviklingsråd sønderjylland 
er steget med 3 pct. fra 2010 til 
2015.

Befolkningstal 2014
227.739 indbyggere. 
Fald på 2 pct. siden 2010. 
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Figur 9.3 
Oversigt over uddannelsesinstitutioner 
i UdviklingsRåd Sønderjylland

 
Kilde: institutionsregistret (uVM) og geodatastyrelsen

Figur 9.4 
Oversigt over graden af ud- og indpendling 
i UdviklingsRåd Sønderjylland, 
fordelt på kommuner (2013)

 
Kilde: danmarks statistik og geodatastyrelsen

Sammen om vækst 
– ni danske business regions 61

Fortsættes næste side

UdviklingsRåd Sønderjylland
– formål og indsatsområder

udviklingsråd sønderjylland er en for-
ening med 26 medlemmer, hvor offentlige 
og private aktører arbejder for at styrke 
landsdelens udvikling.

Foreningens formål er at arbejde for en 
dynamisk udvikling i sønderjylland, så 
området bliver et endnu mere attraktivt 
sted at:

•	 bo, arbejde og uddanne sig
•	 drive og udvikle private og offentlige 

virksomheder
•	 Forretningsudvikle idéer og starte nye 

virksomheder

samarbejdet i udviklingsråd sønderjylland 
har fokus på at styrke landsdelens ramme-
betingelser, områdets erhvervsklynger og 
relationer, her gengivet ved et par eksem-
pler fra fokus i 2015/16:

Rammebetingelser
•	  infrastruktur
•	  kvalificeret arbejdskraft
•	  adgang til kapital

Erhvervsklynger og temaer
•	  Mekatronik/energieffektivitet
•	  Landbrug og fødevarer
•	  Logistik og transport
•	  Velfærdsteknologi

Relationer
•	  Politik nord og syd for landsdelen
•	  business Forum med nordtyskland
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Organisering
udviklingsråd sønderjylland er et privat- 
offentligt samarbejde, der består af fire 
sønderjyske kommuner samt en række 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner, 
arbejdsmarkedets parter og erhvervsfor-
eninger. i alt 26 medlemmer.

samarbejdet er organiseret som en fore-
ning, hvor udviklingsrådet (de 26 medl.) er 
øverste myndighed. Foreningen ledes af 
et formandskab på to medlemmer, hvor 
formanden udpeges blandt erhvervsliv/
klynger og næstformanden blandt de fire 
borgmestre. den daglige ledelse og drift 
varetages af et sekretariat. 

udviklingsrådet har et tæt samarbejde 
med de lokale erhvervsråd og deres er-
hvervscentre i Tønder, aabenraa, Haderslev 
og sønderborg, destination sønderjylland, 
region sønderjylland-schleswig og indu-
stri- og Handelskammer Flensborg.

Økonomi
udviklingsråd sønderjylland har en grund-
finansiering på ca. 1,7 mio. kr. fra de fire 
kommuner. Hertil kommer varierende 
medfinansiering fra virksomheder, fonde 
og eu på mellem ca. 1,5-2 mio. kr. årligt.

netværket VelfærdsTeknologi syd 
understøtter de fire sønderjyske kom-
muners arbejde inden for velfærdstek-
nologi, hvor sygehus sønderjylland 
også indgår som en vigtig partner. 

netværket fungerer som bindeled 
mellem offentlige og private aktører, 
herunder virksomheder, videnscen-
tre, uddannelsesinstitutioner mv. 

VelfærdsTeknologi syd koordinerer 
igangsætning af projekter og udvikler 
en fælles erfaringsplatform, der kan 
styrke implementering af ny vel-
færdsteknologi i de fire sønderjyske 
kommuner. 

der er ydet bistand til en række private 
virksomheder om at udvikle nye vel-
færdsteknologiske løsninger, samt de 
offentlige institutioner, sosu sYd og 
sygeplejerskolen. På kompetenceud-
viklingssiden er der ydet bistand til tre 
dages kursus i Velfærdsteknologi, som 
sosu syd gennemførte for 80 ansatte 
fra de sønderjyske kommuner.

Case
VelfærdsTeknologi Syd

over 50 virksomheder fordelt på de fire 
sønderjyske kommuner har i projektet 
’autosyd’ fået afklaret deres muligheder 
for at styrke deres konkurrenceevne 
ved øget automatisering af deres pro-
duktion. 

Projektet er udviklet og gennemført af 
sdu sønderborg, euC syd, udviklings-
råd sønderjylland samt fire virksomhe-
der fra landsdelen, der alle leverer hele 
eller dele af automatiseringsanlæg til 
industrien. Parterne bag projektet ar-
bejder på at etablere en større satsning 
i region syddanmark samt et muligt 
dansk-tysk automatiseringsprojekt.

Case
Automatisering 
af produktionsvirksomheder

udviklingsråd sønderjylland skal 
screene 40 fødevarevirksomheder i 
landsdelen og heraf give de 20 virk-
somheder en vækstplan, der hjælper 
dem til øget vækst ved at koble føde-
vareproduktionen til oplevelser. Pro-
jektet gennemføres i samarbejde med 
fødevareklyngen syddanske Madople-
velser og Væksthus syddanmark.

Case
Spirende 
fødevareoplevelser
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