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Internationalisering
Aalborg er i stigende grad en globaliseret by. Det betyder, at virksomheder i større og større omfang er
udenlandsk ejede, har udenlandske medarbejdere, og kunder såvel som leverandører kommer fra hele
verden. Vi ansporer til enhver tid vores virksomheder til at eksportere og gå efter nye markeder, men det
er også afgørende, at vi sikrer, at der tiltrækkes nye virksomheder og arbejdes intenst med at fastholde
jobs. At der tilføres udenlandsk kapital til Aalborg og Nordjylland, og at virksomhederne sikres den nødvendige arbejdskraft i fremtiden, herunder de internationale medarbejdere, som allerede i dag spiller en
væsentlig rolle i virksomhederne.
Internationaliseringspakken har tre dele. Indsatsen er en del af Aalborg Kommunes Erhvervsplan 20152018. Den ene del handler om at tiltrække virksomheder, investeringer og arbejdspladser gennem Invest
in Aalborg. Den anden del handler om etablering af International House North Denmark, som skal danne
rammen for at tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter i Nordjylland. Den tredje del handler
om etablering af Aalborgs repræsentation i Nuuk, Grønland.

		Budgettet for den samlede internationaliseringspakke er årligt 4.500.000 kr.
		
		
		

Invest in Denmark = 2.150.000 kr.
International House North Denmark = 1.410.000 kr.
Aalborg repræsentation i Nuuk = 940.000 kr.

1: Invest in Aalborg
Formål

At tiltrække og fastholde virksomheder, investeringer og jobs og bidrage til Erhvervsplanens mål om at
skabe 5.000 yderligere jobs i Aalborg frem mod 2018.
		Årlige effektmål:
		
• Tiltrække 100 nye jobs
		
• Fastholde 200 jobs

Organisering

Indsatsen organiseres som et partnerskab med aktører, som har væsentlige interesser i området og kan
prioritere ressourcer hertil. Der forventes en fast bemanding på 3-4 medarbejdere, som suppleres op af
ad hoc ressourcer fra det øvrige partnerskab.
		
		
		
		
		
		

Partnerskabet består af:
• BusinessAalborg
• Aalborg Havn
• NOVI
• Invest in Denmark
• Aalborg Universitet

Hver partner dedikerer ressourcer og manpower til såvel det strategiske som det operationelle samarbejde. Der nedsættes en bestyrelse/styregruppe med repræsentanter fra parterne, og der nedsættes
en operationel Task Force, som i det daglige driver indsatsen. Enheden består af medarbejdere fra partnerne og i særlig grad fra BusinessAalborg og Aalborg Havn, som forventes at udgøre grundstammen i
partnerskabet. De øvrige partnere har meget væsentlige, men også varierende roller.
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Invest in Aalborg
Indsatser og aktiviteter
Indsatsen kan grundlæggende deles op i tre områder:

1. Reaction

Udenlandske investorer viser løbende interesse for at investere i Aalborg/Nordjylland, men der er langt
fra tilkendegivelse til konkrete investeringer og etableringer. Der ligger et stort potentiale i dels at blive
bedre til at samle disse interessetilkendegivelser op og følge hver enkelt helt og professionelt til dørs.
Det skal ske i et dynamisk samspil mellem de involverede partnere i den konkrete sag. (Alle partneres
indsats er ikke aktuelt i alle sager)
Indsatsen vil bestå af:
• Systematisk bearbejdning af de indkomne henvendelser (herefter Leads), herunder fælles
styring, koordinering og opfølgning
• Etablering og drift af ”Start-up in Aalborg in 48 hours”, servicefunktion ift. lokalisering og
rådgivning, tilgængelig arbejdskraft, umiddelbare spørgsmål ift. skat, jura mv.
• Investor Relation Site hvor der er en kombination af hurtige fakta og dybdegående informa
tioner om strategiske styrkepositioner (White papers)

2. Action

Aktiv global synliggørelse af Aalborgs styrkepositioner med skarpt fokus på udvalgte målgrupper og
potentielle investorer. Der tænkes i guerilla marketing med nålestiksoperationer på klart definerede
områder.
Indsatsen vil bestå af:
• Synlighed på strategiske nærmarkeder, herunder Norge, Tyskland og Sverige inden for
udvalgte brancher, som matcher vores styrkepositioner/klynger
• Aktivering af klyngeorganisationerne: BrainsBusiness, Smartlog, BioMed Community, Hub
North, FleksEnergi og Arctic Consensus i markedsføring og relationsskabelsen
• Udarbejde metafortælling, BusinessNews Aalborg, reasons to invest m.m. til bidrag på
Investor Relations Site
• Identifikation af business opportunities ud fra værdianalyser på udvalgte brancher
• Ejendomskonferencer, sprints m.m., der tager fat i konkrete investeringsmuligheder og ejendomme
• Udarbejde koncept for private investeringer foranlediget af Letbanen med inspiration bl.a. fra
Stavanger
• Etablering og drift af ambassadørkorps af virksomhedsledere, erhvervsmæglere og forskere,
som kan bidrage med Leads om mulige investeringer og samarbejder

Budgetforslag for Internationalisering

3. Aftercare

Ikke mindre end 27% af omsætningen og 18% af beskæftigelsen i nordjysk erhvervsliv ligger hos virksomheder med udenlandske ejere. Der ligger derfor et enormt potentiale i aftercare indsatsen, som sætter
fokus på at fastholde jobs i disse virksomheder men også bidrager til at etablere en business case for at
udvikle den enkelte virksomhed/koncerns aktiviteter i området. Erfaringen fra bl.a. Copenhagen Capacity
siger, at det ofte er her, at den store indsats og det største potentiale ligger.
Indsatsen består af opsøgende og kontinuerlig dialog med:
• Danske nøglepersoner i virksomheder med udenlandske ejere
• Udenlandske nøglepersoner i virksomheder med udenlandske ejere
• Bidrage til synliggørelse af værdien af at fastholde og udvide aktiviteterne i Aalborg, herunder
udarbejdelsen af konkrete benchmarking analyser, markedsanalyser og business cases.

Budget for Invest in Aalborg
De primære bidragsydere til budgettet forventes at være Aalborg Kommune og Aalborg Havn A/S.
Aalborg Kommunes bidrag (årligt):
Løn for to Investment Managers:

1.400.000

Kommunikation
herunder IR-site, PR, markedsføring: 350.000
Rejser, messer mv.:			
150.000
IT, kontorhold:				50.000
Administration og sekretærbistand:
200.000

I alt 					2.150.000
BusinessAalborg stiller kontor og indrettede arbejdspladser til rådighed.
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2: International House
North Denmark
Formål

Tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter til Nordjylland.

Indhold

International House North Denmark er platformen for det overstående formål og de dertilhørende aktiviteter. I relation til formålet er indholdet delt i to spor. Henholdsvis tiltrækning af internationale talenter
samt fastholdelse af de internationale talenter, der allerede bor i Aalborg og Nordjylland, herunder både
dem, der er i arbejde, deres medfølgende ægtefæller samt den talentpulje, der bliver uddannet på vores
uddannelsesinstitutioner.
Det er velkendt, at en af de vigtigste faktorer i forhold til fastholdelse af expats er at få expatens familie
integreret i lokalsamfundet, hvorfor ægtefæller til expats er en af vores fokusområder. Dernæst uddanner
vores uddannelsesinstitutioner over 4.000 internationale studerende om året, en talentpulje der er vigtig
at få matchet med de virksomheder i Nordjylland, som mangler talenter. Slutteligt er det vigtigt at få gjort
Region Nordjylland attraktiv for internationale talenter at bo i, da det både hjælper på at tiltrække samt
at fastholde talenterne.
Selvom dette projekts formål handler om at tiltrække og fastholde internationale talenter i Nordjylland ,
skal fokusområdet dog ses med et virksomhedsperspektiv. De nordjyske virksomheder ansætter stadigt
flere internationale medarbejdere, og samtidig hører Danmark til et af de lande, hvor virksomhederne
har/får vanskeligt ved at finde kvalificeret arbejdskraft i brancher, der har stor betydning for vækstpotentialet. Derfor er det vigtigt, at de aktiviteter, der skal laves i regi af projektet, er nogle, som virksomhederne har nytte af i forhold til deres internationale medarbejdere.

Aktiviteter

Aktiviteterne i projektet er, ud fra formålet, inddelt i to spor. Ét spor, der handler om at tiltrække internationale talenter til regionen og ét spor, som handler om at fastholde de internationale talenter, der bor,
studerer og arbejder i regionen. Opdelingen af sporene i at fastholde og at tiltrække talenter er dog ikke
helt entydig, da initiativer for at fastholde talenter øjensynligt også hjælper i forhold til at tiltrække og vice
versa.
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Spor 1: Tiltrække
”One stop shop”
Rantzausgade 4 bliver fra efteråret stedet hvor internationale borgere i Nordjylland får én indgang til blandt
andet myndighedsdanmark, job og erhverv, iværksætterhjælp samt kultur- og fritidstilbud, en såkaldt ”onestop-shop”.
Vi gør information tilgængelig
Via International House North Denmark vil information om alle tilbud, herunder både foreninger, sociale
og kulturelle arrangementer, seminarer mm., blive gjort tilgængeligt for de internationale borgere i Nordjylland. International House North Denmark bliver dermed de nordjyske internationale borgeres indgangsdør til resten af Nordjylland.
Branding af Nordjylland via International House
Branding af Nordjylland for internationale talenter via International House North Denmark
1. Vi er en del af Talent Attraction Management (TAM), en branding- og vidensdelingsenhed
2. International House North Denmark kan i sig selv bruges som brandingsværktøj i forhold til at
tiltrække internationale talenter til regionen

Spor 2: Fastholde
Virksomhedspakke (20 virksomheder)
Servicepakker som virksomheder med udenlandske medarbejdere kan købe sig ind på.
Sprog coaches: Individuelle sprog coaches om både kulturforståelse og sprog (sprogcenteret)
Ægtefælleprogram: (Interreg og WorkinDenmark)
Talent Attraction Management (TAM)
Matchmaking
Matchmaking af internationale talenter og virksomheder (arbejde sammen med AAU Karrierecenter og
UCN International Office, Work in Denmark, Dansk Industri, ErhvervNordDanmark).
CRM-database - virksomhedssøgning igennem BusinessAalborg, Væksthuset, Erhvervskontorerne i de
andre Nordjyske Kommuner.
• Karrieremesse - for både internationale studerende og expats
• ”Innovation Global Agents” - lignende projekt: Lave aftaler med internationale studerende om
at tage danskkursus + arbejdsmarkeds kulturkurser, mens de er under uddannelse, imod at vi 		
finder dem en praktikplads/studiejob.
• Virksomhedsbesøg: Skabe relationer til virksomheder med interesse for internationale.
• Individuelle virksomhedsseminarer, f.eks. kunne Siemens kommer til International 			
House North Denmark og fortælle om virksomheden samt tale om de ingeniører, de mangler
• ”Spin in” - lignende program: Matchmaking af nyopstartede virksomheder med etablerede 		
virksomheder. Eventuelt samarbejde med Etnisk Erhvervsfremme og The Business Factory
• Markedsfokus: Fokus på enkelte markeder og dernæst invitere virksomheder, som er inter-		
esserede i disse markeder og evt. studerende, som kommer derfra + venskabsforeninger.
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Spor 2 fortsat: Fastholde
Mentorprogram
Matchning af internationale (studerende og expats) med mentorer fra erhvervslivet for at hjælpe de
internationale med at lære det danske arbejdsmarked bedre at kende samt gøre det lettere for dem at
finde et job. Bruge CRM-databasen til at finde virksomheder, som vil levere mentorer til de mentees,
som AAU og UCN identificerer.
Iværksætteri
Seminarer (ca. 2 om året): Kickstart har et om året og Etnisk Erhvervsfremme har et om året. Kunne
handle om hvordan man leder en virksomhed, hvordan man skriver en forretningsplan, hjælp til opstart
af virksomhed, hvor man kan leje billige kontorer m.m.
Konsultationer: NIN giver gratis iværksætterkonsultationer
Netværksmøder (4 gange om året): Invitere succesfulde iværksættere til at give inspiration
Info seminarer og messer
• Generelle messer (februar og september/oktober): New to North Denmark Fair
• Skatteseminar (begyndelsen af marts): How To Deal With The Danish Tax System
• Sportsmesse med DGI (den 30. september): Messe for internationale, der vil møde de
forskellige sportsklubber i Nordjylland
• Seminar om Sundhedssystemet (november) - evt. med Region Nordjylland
• Kulturforståelse (april/maj) - evt. med AAU
Sociale aktiviteter
Samarbejde med de forskellige organisationer i International House North Denmark om sociale og
kulturelle events for studerende og/eller expats.
Bosætningsmuligheder
• Information om indkvartering til studerende og personale (i samarbejde med International
Accommodation Office AAU, AKU, UCN-ambassadører og boligselskaber)

Budget for International House North Denmark

Basisfinansieringen af huset beløbet sig til 1.410.000. Herudover vil der være en række udgifter iftm.
Aktiviteter, services m.m., som skal dækkes via fundraising af diverse tilknyttede projekter. Der påregnes
også udover basisfinansieringen indtægter fra virksomheder, som kan tilkøbe servicepakker. Indtægten
fra disse vil der også blive afholdt aktiviteter for.
Løn for to faste stillinger:
1.150.000
Møder, repræsentation, rejser: 		
100.000
Telefon:				20.000
IT - anskaffelser og vedligeholdelse
50.000
Kontorhold:				50.000
Diverse:				40.000

I alt 					1.410.000
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3: Aalborgs
repræsentation i Nuuk
Trods 40 års samarbejde med Grønland har Aalborg og Nordjylland ingen fysisk repræsentation i Grønland. I takt med at Grønland arbejder mod en mere selvstændig profil ift. Danmark bliver fraværet af nordjysk daglig repræsentation mere synligt, bl.a. har Island etableret en repræsentation i Nuuk. På grund af
de store afstande har det været svært, at opnå en kontinuitet i samarbejdet. Repræsentationen vil sikre
en kontinuerlig dialog med Grønlands og fokus på de Nordjysk-Grønlandske samarbejdsprojekter og den
nyligt underskrevne samarbejdsaftale.
Grønlandshandlen skaber i dag en betydelig værdi for Aalborg og Nordjylland bl.a. en produktionsværdi på 2589 mio., samtidig er 1580 arbejdspladser forbundet med handlen. Basishavnsaftalen er til forhandling i 2021 og i takt med Grønlands øgede globalisering skal Nordjylland arbejde
hårdt for, at bibeholde basishavnen i Aalborg. Fremadrettet vil Aalborgs rolle i forhold til Grønland være
afhængig af i hvor høj grad Aalborg formår, at skabe og synliggøre værdi for Grønland.
Repræsentationen vil give Aalborg og Nordjylland en stærk platform til, at udvikle samarbejdet med Grønland med henblik på, at skabe vækst og arbejdspladser på tværs af Atlanten.

Formål

Repræsentationen skal sikre Aalborgs og Nordjyllands interesser i forhold til Grønland, gennem:
•
•
•
•
•
•

Understøttelse og udvikling af samarbejdsprojekter mellem Aalborg og Grønland.
Understøttelse af Nordjyske virksomheders aktiviteter.
Understøttelse af Nordjyske uddannelsesinstitutioners samarbejde med Grønland.
Varetagelse af repræsentationsopgaver for Aalborg og Nordjylland.
Varetagelse af eksekveringen af ”relevante områder i” samarbejdsaftalen mellem Aalborg Kommune
og Kommuneqarfik Sermersooq.
Ambassadefunktioner
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Organisering

Repræsentationen etableres på tværs af de eksisterende indsatser for området, herunder Arctic Business
Network, Arctic Education Network, Arctic Consensus, Business Aalborg og det Grønlandske Hus, så flest
muligt får gavn af indsatsen.
Repræsentationen forankres i Arctic Consensus.

Aktiviteter

Repræsentationen i Grønland skal varetage en lang række opgaver for Aalborg, bl.a.
Repræsentationsopgaver for Aalborg
•
•
•
•
•

Varetagelse af løbende samarbejdsprojekter mellem Aalborg og Grønland.
Analyseopgaver.
Formidling.
Planlægning og gennemførsel af officielle besøg i Danmark og Grønland.
Repræsentation af Nordjylland generelt.

Det nordjyske erhvervsliv
Repræsentationen bistår det nordjyske erhvervsliv med:
• Viden om Grønland.
• Analysearbejde.
• Viden om udbud og aktiviteter i Grønland der kan have relevans for det nordjyske erhvervsliv.
• Videns og kompetencecenter i forhold til etablering af virksomhed i Grønland.
• Planlægning og gennemførsel af aktiviteter der fremmer samhandlen.
• Nordjyske uddannelsesinstitutioner
• Repræsentationen bistår de nordjyske uddannelsesinstitutioner med synlighed og vejledning af studerende der ønsker at studere i Nordjylland.

Driftsbudget
Løn for 1 fast medarbejder + studentermedhjælper
640.000
Kontorleje + kontorhold 				
150.000
Rejseomkostninger 					100.000
Repræsentationsudgifter (konferencer etc.) 		
50.000
							940.000

Hertil skal lægges etableringsomkostninger på 145.000 det første år. Repræsentation vil være afhængig
af ekstern finansiering i forbindelse med gennemførsel af samarbejdsprojekter, afholdelse af større konferencer etc.
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Let’s become
international

BusinessAalborg
Aalborg Kommune
Borgmesterens Forvaltning
Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg
Tlf. +45 9931 1570
www.aalborg.dk

