
PARTNERSKABSAFTALE 
– ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske om-
råde som den ene af to førende vækstmetropoler i Danmark med international gennem-
slagskraft. 850.000 indbyggere bor i dag i Business Region Aarhus, og befolkningstallet er 
stigende. Omkring år 2040 bor 1 mio. indbyggere i Business Region Aarhus. 

Vi vil udnytte de muligheder, der er. Vi vil sætte Østjylland på arbejde for hele Danmark. 
Det gør vi i fællesskab. Vi har brug for samarbejde, og vi har brug for handling. Det gav-
ner hele landet, når vi sætter fokus på vilkårene for udvikling og vækst i Business Region 
Aarhus. 

VIDEN ER FORUDSÆTNING FOR VÆKST OG EKSPORT 
Fremgangen i antallet af arbejdspladser skyldes i høj grad, at virksomhederne - og særligt 
industrien - ansætter højtuddannet arbejdskraft. Business Region Aarhus har flere universi-
tetsuddannede i både videnstunge erhverv og i det øvrige erhvervsliv end de andre danske 
vækstområder udenfor hovedstaden tilsammen. 

Industrivirksomheder i Business Region Aarhus eksporterer for 81 milliarder kroner. Det er 
20 procent af landets samlede industrieksport, om end andelen af industrivirksomheder 
med eksport har været faldende. 

Derfor vil vi øge eksportandelen ved at understøtte samarbejdsrelationer mellem virksom-
heder og vidensmiljøer. Vi vil fokusere på de erhvervsmæssige aspekter i samarbejde med 
staten, når uddannelses-, forsknings- og vidensmiljøer skal placeres. Dermed styrker vi 
koblingen mellem vidensmiljøer og erhverv og opbygning af levedygtige erhvervsklynger 
på fødevare- og cleantech-området. 

ØGET MOBILITET 
Der er trængsel i Østjylland, fordi vi er en succes. For ikke at drukne i succesen, vil vi vide-
reudvikle de rammer, virksomhederne og arbejdskraften har til rådighed i dag. Det skal ske 
nu. Virksomhederne har ikke råd til at vente. 
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Vi vil samarbejde om at udnytte det store vækstpotentiale, der er i Østjylland, til gavn til 
det danske samfund. Vi skal skabe en fortættet og integreret byregion i Østjylland, der i 
2030 lever op til den høje befolkningstilvækst og erhvervslivets behov for konkurrencedyg-
tige rammevilkår. 

Vi nedsætter derfor en østjysk mobilitetskommission. Mobilitetskommissionen skal udar-
bejde en strategi for og anbefalinger på udbygningen af den overordnede infrastruktur på 
vej og bane i den østjyske vækstmetropol. Formålet med strategien og anbefalingerne er 
at understøtte beslutninger i relation til investeringer i infrastruktur, der fremmer mobilitet 
på alle niveauer (lokalt, regionalt, nationalt). Det er en naturlig forudsætning for arbejdet, 
at der sikres samspil mellem investeringerne lokalt, regionalt og nationalt. Strategien prio-
riterer konkrete initiativer ud fra et vækst- og trængselsperspektiv. 

Det står allerede nu klart, at udbygningen af E45 fra Randers i nord til Vejle i syd er vores 
højeste prioritet til kommende statslige investeringer i infrastruktur. Transportministeriet vil 
være en væsentlig aktør i arbejdet og vil indgå som faglig sparringsparter i en følgegruppe 
for kommissionens arbejde. Det skal sikre, at den østjyske mobilitetskommission har et 
fagligt gennemarbejdet grundlag at drøfte sine strategier og anbefalinger ud fra.

HYPPIG DIALOG 
Vi samarbejder med alle, der kan se mulighederne for at udnytte vækstpotentialet i Østjyl-
land. Og vi skeler kraftigt til mulighederne for at høste erfaringer og opdyrke markeder i 
byregioner tæt på os - som Hamborg, Bergen, Göteborg, Trekantområdet mv. 

Vi vil skabe endnu bedre rammevilkår både lokalt og nationalt for virksomheder og borge-
re i Østjylland. Derfor vil vi indgå i dialog med alle, der har mod til at skabe løsningerne. 
Konkret vil vi skabe et fællesskab, der prioriterer indsats og investeringer, så de realiseres til 
gavn for virksomheder og borgere. Derfor mødes vi til et årligt topmøde. På topmøderne 
skal der sættes fokus på aktuelle og kommende udfordringer i at udnytte potentialet i den 
østjyske vækstmetropol. Her tager vi fat på temaer som uddannelse, infrastruktur, klyn-
gepotentiale, produktionsarbejdspladser osv. Topmødet skal skabe rum til dialog og sætte 
turbo under konkrete tiltag. 

Partnerskabsaftalen er indgået på konferencen ’Østjylland arbejder for Danmark’ den 30. 
september 2014 af borgmestre og erhvervsledere, samt repræsentanter for erhvervslivet 
og arbejdskraften i Business Region Aarhus. 
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