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Erhvervsstrategi 2019-2022

I Aalborg bygger vi bro
Aalborg er en lille storby med et globalt mindset og Europas lykkeligste befolkning. Vi er over 215.000 indbyggere,
hvoraf en stor andel er unge og veluddannede, og vi er
hjemsted for Aalborg Universitet og andre stærke uddannelsesinstitutioner med flere end 45.000 studerende.

Vi vil med Erhvervsstrategien skabe en global erhvervsby,
der bygger på Aalborgs DNA, en strategi, der kan mærkes,
og som er til gavn for erhvervsliv, miljø og mennesker. Vi
skal gøre vores drømme til virkelighed og bygge bro til
fremtiden.

Aalborg har et levende erhvervsliv og emmer af
energi og innovation. Hver uge udvider eller flytter nye
virksomheder deres forretninger til Aalborg - både fra
andre regioner i Danmark og fra udlandet.

Vi bygger Aalborgs fremtid

Aalborg har mange små og mellemstore virksomheder
med tætte bånd til globale markeder. Vi har især stærke
industrier inden for IT og fremtidens teknologier, bæredygtig energi, industri, transport og intelligent logistik.
På mange parametre går det godt i Aalborg. Vi har
befolkningstilvækst og jobvækst, og virksomhedernes
værditilvækst stiger. Jobskabelse er og bliver dog en stor
opgave for os, og ledigheden er fortsat en udfordring i
Aalborg. Derfor er det på ingen måde tid til at læne os
tilbage. Vi skal fortsat arbejde hårdt for, at Aalborg hele
tiden udvikler sig og følger med tiden.

I Aalborg har vi brug for alle

Fornyelse og erhvervspolitik handler om mennesker.
Det er mennesker af kød og blod, der driver udviklingen
i virksomhederne og samfundet. Og det er os - aalborgenserne - uanset baggrund, uddannelse, titler mv., der
skal tage ansvar, være kreative og innovative, vise handlekraft og engagement.
Vi skal bygge bro til og mellem hinanden og arbejde tæt
sammen. Derfor har vi lavet en Erhvervsstrategi, der skal
skabe værdi. Værdi for virksomheder, for kommunen, for
organisationer - og for mennesker.

Med baggrund i historien bygger vi fremtidens Aalborg.
Aalborgs stolte traditioner fra skibsindustrien med
virksomheder med speciale i glasfiber, pumper, kedler,
skibsradioer mv. er grunden til, at vi i dag er hjemsted for
virksomheder, der er verdensførende inden for bæredygtighed, energi, maritime erhverv, IT og mobilkommunikation.
Disse stærke erhvervsområder udgør grundstenene for
Aalborgs fremtid - sammen med verdensklasse forskning
på Aalborg Universitet - og Aalborgs globale renommé
som en førende, bæredygtig by gennem Aalborg Charter
og Aalborg Commitments.
Med denne Erhvervsstrategi prioriterer vi vores fokus
og ressourcer mod bæredygtighed og digitalisering. Det
ligger dybt i vores DNA, og det er fremtiden. Det er inden
for disse to områder, vi skal skabe fremtidens job, det er
de to områder, der trækker investeringer til Aalborg og
de to områder, der skal understøtte udvikling og vækst i
erhvervslivet – uanset branche. Bæredygtighed og
digitalisering er broen til fremtidens Aalborg.

Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester i Aalborg og formand for Aalborg Ehvervsråd

Bag Erhvervsstrategien
Det er Aalborg Erhvervsråd, som står bag Aalborgs erhvervsstrategi. Rådet arbejder for at skabe de bedste
vilkår for at starte, drive og udvikle virksomhed i Aalborg Kommune. Erhvervsstrategien er udarbejdet af
Aalborg Erhvervsråd i samarbejde med BusinessAalborg. Forarbejdet bag strategien har været en
dialogbaseret proces, hvor en række samarbejdspartnere har været inddraget.
De 17 medlemmer i Aalborg Erhvervsråd er repræsentanter fra erhvervslivet, arbejdstagerorganisationer,
uddannelsesinstitutioner samt Aalborg Kommune.

Fra erhvervslivet

Formand for DI Aalborg, Peter Rindebæk
Formand for Erhverv Norddanmark, Steen Royberg
Repræsentant for Dansk Erhverv, Niels Jørgen Kristensen
Formand for Dansk Byggeri Nordjylland, Henrik Holm
Formand for Aalborg Haandværkerforening, Svend Aage Suhr
Repræsentant for de lokale erhvervsforeninger, Carsten Kristensen (Hals Erhvervsforening)

Fra arbejdstagerorganisationerne

Formand for LO Aalborg, Anna Kirsten Olesen
Formand for Metal Aalborg, Jan Gregersen

Fra uddannelsesinstitutionerne

Innovationsdirektør ved Aalborg Universitet, Dorte Stigaard
Direktør for AMU Nordjylland, Peter Thomsen
Rektor ved UCN, Lene Augusta Jørgensen

Fra byrådet

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen
Rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Mai-Britt Iversen
Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen
Rådmand for Sundheds- & Kulturforvaltningen, Mads Duedahl
Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen
Byrådsmedlem Lisbeth Lauritsen

Sekretariat

Kommunaldirektør Christian Roslev
Erhvervschef i BusinessAalborg, Tonny Skovsted Thorup
Udviklingschef i BusinessAalborg, Lene Lykkegaard

I denne Erhvervsstrategi er ‘Aalborg’ synonym med
Aalborg Kommunes geografi. Når der står Aalborg,
er det således hele Aalborg Kommune, der menes.

Vision for
Aalborg

Vi vil skabe en erhvervsby med stærke rødder i Aalborgs styrker
Vi vil være en international, attraktiv og gennemslagskraftig videns-, industri-,
uddannelses- og kulturby. Det er de elementer, som til sammen gør Aalborg til en stærk
erhvervsby og gør Aalborg unik.

Vi vil skabe en erhvervsvenlig kommune, hvor det er let at drive
virksomhed og være iværksætter
Vi vil i tæt dialog og samarbejde med hinanden udvikle kommunens services og rammebetingelser, så de matcher erhvervslivets behov og understøtter iværksætteri.

Vi vil skabe en bæredygtig og digital erhvervsby
Erhvervsudviklingen i Aalborg skal ske med blik på fremtiden ved at fokusere på FN’s
verdensmål og udviklingen af virksomheder og forretningsideer inden for det bæredygtige og digitale. Aalborg er en del af verden, og verden af en del af os.

Vi vil skabe en erhvervsby, der tager ansvar og bygger bro
Vi tager ansvar som regionshovedstad ved at have fokus på en bæredygtig udvikling i
hele vores kommune og hele vores region – vi tager ansvar og arbejder i partnerskaber,
der gør os stærkere sammen.

Vi vil skabe en erhvervsby, hvor drømme realiseres
Vi vil give mennesker og virksomheder mulighed for at leve dét gode liv i Aalborg, de
drømmer om, og muliggøre, at iværksætter- og uddannelsesdrømme kan realiseres.
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FNs verdensmål
som ledestjerner
I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN
topmødet i New York en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den
1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod
en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og
Jorden.
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål,
som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre
god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige
jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.
Erhvervsstrategien bidrager til at omsætte målene til
konkret aalborgensisk virkelighed. Vi har udvalgt de fem
mål, hvor erhvervslivet og erhvervsindsatsen i Aalborg kan
gøre den største forskel, vel vidende at verdensmålene er
meget tæt forbundne og afhængige af hinanden.
De fem udvalgte verdensmål vil fungere som ledestjerner
for erhvervsindsatsen, og alle fremtidige initiativer vil blive
bedt om at forholde sig til, hvordan de vil arbejde med at
understøtte et eller flere af målene. De fem udvalgte mål
er af FN formuleret på følgende vis:

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og
fremme alles muligheder for livslang læring.

Mål 7: Bæredygtig Energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og
moderne energi til en overkommelig pris.

Mål 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst
Vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig
økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse
samt anstændigt arbejde til alle.

Mål 9: Industri, Innovation og Infrastruktur

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og
bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

Mål 17: Partnerskaber for handling

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig
udvikling og styrke midlerne til at nå målene.
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Tre måltal for
erhvervsstrategien
Det overordnede mål for Erhvervsstrategien er at skabe værdi for virksomheder, kommune og mennesker gennem
udvikling og jobskabelse. Erhvervsstrategien har tre måltal, der skal fungere som pejlemærker for erhvervsindsatsen.

Mål 1: 20.000 flere jobs i 2030
Erhvervsstrategien sætter barren højt med det ambitiøse mål om 20.000 flere job i 2030 set i lyset af den seneste
udvikling på det aalborgensiske arbejdsmarked, hvor der har været vækst i beskæftigelsen de seneste syv år.
Lønmodtagerbeskæftigelsen har flere gange i denne periode slået rekord for højeste beskæftigelse.
Der ses nu mangel på kvalificeret arbejdskraft på flere områder, hvilket kan påvirke væksten de kommende år negativt.
Derudover har beskæftigelsesvæksten det seneste år været lavere end tidligere år. Efter en lang periode med vækst er
der en vis risiko for, at vi vil se tilbagegang i løbet af de kommende 12 år.
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Mål 2: 12.000 virksomheder i Aalborg Kommune i 2030
De seneste år har antallet af virksomheder ligget på samme niveau til trods for, at der årligt bliver etableret ca. 1.000
nye virksomheder i Aalborg. Det viser, at der er en relativ stor udskiftning i virksomhedsmassen. Hvert år bliver der etableret mange nye virksomheder, og der flytter virksomheder til kommunen. Men der er også virksomheder, der lukker
eller flytter fra kommunen.
Det er derfor vigtigt at have et konstant fokus på etablering og tiltrækning af nye virksomheder, for at antallet af virksomheder stiger og for at skabe fornyelse og flere arbejdspladser i erhvervslivet.
Erhvervsstrategiens ambitiøse mål er, at der i 2030 i alt er 12.000 virksomheder, målt som antal arbejdssteder med
minimum 1 ansat.
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Mål 3: Højere tilfredshed blandt aalborgensiske virksomheder
Målet i Erhvervsstrategien er, at virksomhedernes tilfredshed med rammebetingelser samt med sagsbehandling og
sparring fra Aalborg Kommune skal være højere i 2022 end i dag. Nedenfor ses virksomhedernes nuværende tilfredshed målt i analyser fra hhv. Dansk Industri, Aalborg Kommune, IRIS Group og Aalborg Universitet.

3,55
3,55

89%

81%

På en skala fra 1 til 5 - virksomhedernes
overordnede tilfredshed med erhvervsvenligheden i kommunen i 2018.

Generel tilfredshed med sagsbehandlingen på bygge-og
miljøsager.

Generel tilfredshed med sagsbehandlingstiden på byggeog miljøsager.

72%

58%

86%

Tilfredshed med digital infrastruktur

Tilfredshed med adgang til
kvalificeret arbejdskraft.

Af de vejledte virksomheder og iværksættere er helt eller delvist tilfredse med de
erhvervsserviceydelser, de har gjort brug af i
BusinessAalborg.

Mål for Aalborg Kommune
I tillæg til de tre mål for Erhvervsstrategien kommer de overordnede udviklingsmål for kommunen, som udarbejdes i
forbindelse med ’DNA Aalborg’ – Aalborg Kommunes nye vision og fortælling om Aalborg – som formuleres i 2018.
I visionsarbejdet forventes opstillet mål for antal indbyggere, antal boliger og investeringer i Aalborg. Disse mål
fortæller om Aalborgs ambitioner, sender et signal om en by i vækst og kan bruges i Erhvervsrådets arbejde
med at brande Aalborg som erhvervsby.
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Indsatsområder
På modsatte side er Aalborgs erhvervsstrategi fortalt i en illustration.
Erhvervsstrategien er opbygget af fire indsatsområder, hvor vi handler og
sætter konkrete initiativer i gang.
Verdensklasse spydspidser – de to områder vi er allerstærkest på og mest
kendt for internationalt – dem skal vi værne om og udbygge til nye højder –
de skal gennemsyre hele vores erhvervsindsats og smitte af på vores uddannelser fra folkeskole til universitet.
Erhvervsservice – de områder, hvor vi gør noget fokuseret 1:1 for iværksættere og virksomheder. Vi skal være nærværende og give individuel sparring
og sagsbehandling. Vi skal arbejde med tiltrækning af nye virksomheder og
investeringsfremme.
Rammevilkår – kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur & lokalisering er
de væsentligste rammebetingelser for, at virksomheder fortsat udvikler sig –
dem skal vi hele tiden arbejde fokuseret med.
Særlige udviklingsområder – turisme og detailhandel er must-haves i en
kommune af Aalborgs størrelse – de er grundlaget for en attraktiv by, der
kan tiltrække turister, medarbejdere, studerende mv. – de er væsentlige
forretningsområder og brancher med mange ansatte.
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Aalborgs Erhvervsstrategi 2019-2022

Handlekraft

Mål
2030

Højere tilfredshed
blandt aalborgensiske
virksomheder

Synlighed

rl i
ge
u

r

ling
som
råde
r

Virksomhedsmasse
på 12.000

dv
ik

20.000
flere jobs

Regionalt
engagement

Sæ

Bæ
re
dy
ed
er

Dig
ita

ing

he
de

d

er
lis

m
so
irk
h
e v teri
m
t
red
so
ble ksæ
irk
Eta
r
v
Ivæ
ye
fn
e
ga
knin
vic
Tiltræ

er
vss
ver
Erh

Arbejdsprincipper

g

he
g
i
t

Lokalt
engagement

sklasse spydspid
ser

De
ta
il
Tu hand
el
ris
me

Ledestjerner: FNs verdensmål

Internationalt
engagement

Partnerskaber

Indsatsområder

en
Verd

ring
kv Infrastru
ktur og lokalise
alif
ing
ær
i ce
ret a
ng l
rbejdskraft og livsla

Rammevilkår

Økosystemer

Verdensklasse
spydspidser
Bæredygtighed og digitalisering er helt centrale for
klodens fremtid, de er væsentlige erhvervsområder i sig
selv og de er enablere og bygger bro til alle andre brancher og forretningsområder.
Aalborg er hjemsted for nogle af verdens førende energiog IKT-forskere og for verdensledende virksomheder
inden for vindenergi, forsyningssektoren, avanceret
teknologi og industriel udvikling.
Aalborg er i front og har en lang og stærk historie både
erhvervs- og forskningsmæssigt på disse områder, bl.a.
gennem en række globale virksomheder (se illustrationer
på kommende sider) og gennem Aalborg Universitet, som
har mange specialer og er anerkendt globalt for deres
forskning på de to felter.
Derfor er det helt oplagt, i tråd med vores DNA og historie – og ikke mindst fremtidsorienteret, at vi satser stort
på netop disse to spydspidser i erhvervsindsatsen.
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De to områder er fundamentet for at styrke Aalborg
som moderne industriby og videreudvikle kommunens
erhvervsliv i en konkurrencedygtig version 5.0. Områderne er enablere for andre brancher gennem energieffektivitet, grøn omstilling af produktion, digitalisering,
automatisering, industri 4.0, gamification mv.
På denne måde vil en satsning på de to spydspidser
understøtte hele erhvervslivet og alle brancher i
Aalborg og Nordjylland.
Alle fremtidige initiativer i Aalborgs erhvervsindsats
skal derfor forholde sig til, hvordan de vil arbejde med
bæredygtighed og digitalisering – alle initiativer, uanset
branche og indsatsområde, skal indeholde elementer fra
mindst en af spydspidserne.
Løbende gennem Erhvervsstrategien gives eksempler
på, hvordan fokus på og koblingen til bæredygtighed og
digitalisering kommer virksomheder til gode.

Stærke nordjyske energi kompetencer
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Bæredygtighed
Denne spydspids rummer indsatser omkring grøn energi, cirkulær økonomi,
energiteknologi og -effektivitet, bæredygtigt byggeri, grøn omstilling i industrien, social ansvarlighed, recycling, grønne forretningsmodeller, bæredygtige
og cirkulære offentlige indkøb mv.
Ved at bruge den ekspertise, vi har i vores virksomheder, på universitetet, i
kommunen mv. på området, skal vi samarbejde for at sikre både vækst og
bæredygtighed. Bæredygtighed skal være omdrejningspunkt for hele erhvervsindsatsen – både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (i daglig tale
NBE) videreudvikler virksomheders arbejde med bæredygtighed. Netværkets
formål er at styrke virksomheders konkurrenceevne gennem en målrettet
indsats inden for miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Fokus
er bl.a. på økonomiske og miljømæssige gevinster ved ressourcebesparelser,
industrisymbioser og miljøkommunikation.
House of Energy er den nordjyske energiklynge, der samler virksomheder
og forskere inden for bæredygtige energiteknologier og -produktion. House
of Energy arbejder for at styrke væksten i energivirksomheder, og deres mål
er at skabe nye produkter og løsninger, flere virksomheder og arbejdspladser
samt øge omsætning og eksport.
Aalborg og Nordjyllands erhvervs- og forskningsmæssige styrker inden for
grøn energi er illustreret til venstre.
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Stærke nordjyske IKT kompetencer
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I den lyserøde cirkel ses de teknologier, som udvikles i nordjyske virksomheder og på
AAU. De syv områder yderst i figuren er de brancher og samfundsområder, der har
gavn af teknologierne og kan bruge dem til effektivisering, bedre services og udvikling
af deres ydelser og forretning. Figuren er baseret på BrainsBusiness’ model.
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Digitalisering
Denne spydspids arbejder med Internet of Things (IoT), automatisering,
kunstig intelligens, virtual reality, 3D print, big data, droner mv. Det er værktøjer og metoder, der bruges og skaber nye forretningsmuligheder i alle
brancher, heriblandt sundhedsteknologi og logistik, som også er væsentlige
erhvervsområder i Aalborg.
Digitalisering og IT er overalt. Derfor skal vi bygge videre på Aalborgs
verdensklasse styrker på området og løfte det til nye højder – til gavn for
alle aalborgensiske virksomheder.
Det aalborgensiske og nordjyske IKT-miljø er stærkt, og vi har mange specialiserede og førende virksomheder og forskere på AAU inden for digitalisering og IKT (se illustrationer på kommende sider).
IKT-miljøet er en stor branche med mange ansatte og er samtidig en vigtig
brobygger til en lang række andre brancher, hvor digitalisering spiller en
afgørende rolle i produkter og arbejdsprocesser.
Den nordjyske IKT-klynge BrainsBusiness er samlingspunktet for det
nordjyske IKT-miljø. Klyngen er platform for innovation mellem erhvervsliv
og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Det overordnede mål for BrainsBusiness er at styrke og udvikle det nordjyske IKT-miljø og bidrage til, at den
nordjyske IKT-klynge anerkendes som en af de mest attraktive og konkurrencedygtige IKT-klynger i Europa.
BrainsBusiness er også en vigtig brobygger til en lang række andre brancher,
hvor IKT spiller en afgørende rolle i produkter og arbejdsprocesser. Det overordnede fokus er fremme af IKT som en enabling technology, som illustreret
i figuren på modsatte side.
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Erhvervsservice
Det skal være let og attraktivt at drive virksomhed i Aalborg. En velfungerende erhvervsservice og gode rammevilkår har stor betydning for virksomhedernes konkurrenceevne og dermed for Aalborgs udvikling. Aalborg skal
være en erhvervsvenlig kommune og en effektiv og professionel sparringspartner og sagsbehandler for erhvervslivet.

“

”Servicering og rådgivning af iværksættere
og virksomheder er en kerneaktivitet for en
erhvervsby og en erhvervsvenlig kommune.
Det er afgørende, at Aalborg Kommune
leverer en serviceminded og løsningsorienteret erhvervsservice”.
Steen Royberg
Formand for Erhverv Norddanmark, medlem af formandskabet for Aalborg Erhvervsråd

Aalborg - en iværksætterby i verdensklasse
Aalborg skal være kendt og anerkendt lokalt og internationalt som et unikt
og stimulerende sted for iværksættere og vækstiværksættere. Aalborgs
iværksætterliv skal være karakteriseret af stærke netværk, overblik, gode
rammebetingelser og kort afstand fra idé til handling.
Nye virksomheder står bag hvert tredje nye job i Danmark, og betydningen
af iværksætteri er stigende. Iværksætteri er nytænkning, livsstil og kultur.
Iværksættere bidrager med både innovation og dynamik, de skaber gnister til
nybrud, både på markedet og kulturelt, og medvirker til et levende og attraktivt lokalsamfund. Etablerede virksomheder efterspørger i større og større
omfang samarbejde med iværksættere for at sikre virksomhedens fremdrift.
Vi vil de kommende år understøtte iværksætteri i Aalborg gennem økosystemer, communities og branding. Vi vil tiltrække iværksættere og talenter
udefra. Vi vil understøtte vækstiværksættere, bredden og eliten, håndværkeren og den højt specialiserede iværksætter.
Der er udarbejdet en særskilt iværksætterstrategi, der udfolder Erhvervsstrategien på iværksætterområdet.
Kobling til spydspidserne Bæredygtighed og Digitalisering
Vi vil fremme iværksætteri inden for det bæredygtige og digitale gennem
arrangementer, netværk, målrettet rådgivning mv. – blandt andet med fokus
på FN’s 17 Verdensmål og gamification.
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Etablerede virksomheder i Aalborg
I Aalborg skal det være nemt og attraktivt at drive virksomhed. De kommende år vil vi arbejde målrettet på, at Aalborg bliver en endnu mere
erhvervsvenlig kommune og en mere effektiv og professionel sparringspartner og sagsbehandler for virksomhederne. Det indebærer, at kommunen yder en dedikeret indsats i forhold til vækst, fastholdelse og udvikling
af Aalborgs ca. 9.000 virksomheder.
Aalborg Kommune står til rådighed for og yder service til alle virksomheder. Virksomhederne skal opleve en serviceminded og løsningsorienteret
kommune, uanset om det drejer sig om byggesagsbehandling, miljøgodkendelse, rekruttering af medarbejdere eller rådgivning om vækst, digitalisering, bæredygtighed, innovation mv.
Målet er, at virksomhederne oplever Aalborg Kommune som en sparringspartner, og at kommunen understøtter virksomhederne i at drive forretning,
vækst og udvikling. Konkret vil vi de kommende år arbejde på at:

›› Styrke den individuelle og uvildige rådgivning til virksomhederne fra
BusinessAalborg

›› Arrangere events og møder om forskellige emner på efterspørgsel fra
erhvervslivet

›› Være i løbende dialog med virksomhederne om deres ideer og behov
›› Styrke Jobcenter Aalborgs rolle som rekrutteringspartner
›› Fortsat optimere bygge- og miljøsagsbehandlingen
›› Styrke samarbejdet på tværs af kommunens forvaltninger med fokus på
en mere koordineret erhvervsservice

Kobling til spydspidserne Bæredygtighed og Digitalisering
Vi vil styrke virksomhedsnetværkene omkring energi, bæredygtighed, IKT og
digitalisering, og fremme bæredygtige og cirkulære offentlige indkøb.
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Tiltrækning af nye virksomheder til Aalborg
Nye investeringer og virksomheder skaber arbejdspladser, øger kompetenceniveauet i erhvervslivet og styrker Aalborgs konkurrenceevne og eksport.
Aalborg er i konkurrence med byer i hele verden om at tiltrække
investeringer og virksomheder. Derfor skal vi være velforberedte, servicemindede og hurtige, når en virksomhed viser strategisk interesse for at
investere i Aalborg, og vi skal skabe attraktive betingelser for virksomheder
og investorer, som søger efter nye markeder, og for de virksomheder, som
ønsker at udvide i Aalborg.
I 2016 blev task forcen Invest in Aalborg etableret som et væsentligt initiativ i
Aalborgs Erhvervsstrategi 2015-2018. Invest in Aalborg arbejder dels med at
scoute og tiltrække nye virksomheder til Aalborg, dels med at sikre
professionel håndtering af alle henvendelser.
Invest in Aalborg arbejder med henvendelser på 3 niveauer afhængig af omfang og potentiale. Der kan således være tale om quick response på kort sigt,
specialisering på mellemlangt sigt og strategisk placering på langt sigt.
I de kommende år vil vi arbejde på at:

›› Styrke Invest in Aalborg, der skal resultere i flere investeringer og
nyetableringer i Aalborg

›› Styrke Aalborgs brand som erhvervsvenlig kommune
›› Styrke Aalborgs rolle som strategisk samarbejdspartner i ind- og udland.
Partnerskabet for Invest in Aalborg har udarbejdet en strategi for
investeringsfremme i Aalborg.
Kobling til spydspidserne Bæredygtighed og Digitalisering
Vi vil markedsføre og brande Aalborg som en bæredygtig og digital by.
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Rammevilkår
Kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur er for mange virksomheder
de væsentligste rammebetingelser for, at de fortsat kan udvikle sig. Det
bekræftes gentagne gange i diverse analyser. Derfor har netop disse to
rammebetingelser særligt fokus i Erhvervsstrategien.

“

”Adgangen til kvalificerede medarbejdere og
en velfungerende infrastruktur er og bliver
vigtige for erhvervslivet. Hvis ikke vi i virksomhederne kan få de medarbejdere, vi har brug
for, og kan komme nemt rundt og til og fra
Aalborg, så koster det ordrer”.
Peter Rindebæk
Formand for DI Aalborg og medlem af formandskabet for Aalborg Erhvervsråd

Kvalificeret arbejdskraft og livslang læring
Virksomhedernes produktivitet og værdiskabelse er
afhængig af medarbejdere og kompetencer. Derfor er det
afgørende, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de
har behov for.
Situationen på arbejdsmarkedet skifter afhængigt af
konjunkturer, demografi mv. Derfor er det vigtigt med tæt
dialog og samarbejde mellem erhvervs-, beskæftigelsesog uddannelsesaktører og arbejdsmarkedets parter for at
være agile ift. flaskehalse, mangelsituationer, ledighedsudfordringer og ikke mindst udfordringen med at sikre
tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kompetencer til
fremtiden.
Med denne Erhvervsstrategi vil vi styrke samarbejdet
mellem de relevante parter og arbejde med kompetenceløft på hele paletten fra folkeskole, ufaglærte,
faglærte til de videregående uddannelser.
Konkret vil vi arbejde med følgende indsatser:

›› Aalborg Alliancen med fokus på at sikre kvalificeret

arbejdskraft til kommunes virksomheder og nedbringe
ledigheden i Aalborg Kommune

›› Sikre flere faglærte, herunder opkvalificering af 		

›› Styrket samspil mellem uddannelsesinstitutionerne –
gode og sammenhængende økosystemer for læring

›› Folkeskole og uddannelser i Aalborg spores ind på

Erhvervsstrategiens to verdensklasse spydspidser –
bæredygtighed og digitalisering – og på iværksætteri
og innovation, så uddannelser og visioner for Aalborg
hænger sammen

›› Talentudvikling på tværs af aktører og i samarbejde
med virksomheder

›› Tiltrækning af nationale og internationale talenter
›› Fastholdelse af internationale medarbejdere gennem

International House, internationale communities, international skole mv.

Kobling til Bæredygtighed og Digitalisering
Vi vil styrke uddannelsen af børn og unge gennem
folkeskole og uddannelser målrettet bæredygtighed og
digitale færdigheder. Vi vil markedsføre Aalborg som en
bæredygtig og digital by over for national og international
arbejdskraft.

ufaglærte, og flere unge, der vælger de rigtige
erhvervsuddannelser

›› Bygge bro mellem nyuddannede og virksomheder 		

(særligt SMV’er) gennem studiejobs, praktik, projektsamarbejde, vækstpiloter mv.

›› Livslang læring og efter/videreuddannelse af hele 		
arbejdsstyrken
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Aalborg
Lufthavn

‘20-minute town’

Aalborg
Havn

Aalborg
Midtby

Aalborg
Universitet

Aalborg
Universitetshospital

Infrastruktur og lokalisering
Infrastruktur er en afgørende rammebetingelse for virksomheder. Kunder,
medarbejdere og varer skal kunne komme let rundt i kommunen og til og fra
Aalborg. Dertil kommer den digitale infrastruktur, som er helt essentiel.
Tæt forbundet med infrastruktur er adgangen til erhvervsgrunde og
lokaliseringsmuligheder, som er væsentlige rammevilkår for virksomheders
udvikling og vækst.
’A 20-minute town’ – sådan omtales Aalborg, fordi vi har kort vej til alt. Vi
har havn og lufthavn tæt på centrum, vi har god kollektiv trafik, der styrkes
markant med +Bussen, og vi arbejder målrettet videre på en 3. Limfjordsforbindelse.
Aalborg Lufthavn og Aalborg Havn spiller helt centrale roller for Aalborgs
kobling til den globale verden og for en sammenhængende infrastruktur i
kommunen. Med en stærk og konkurrencedygtig havn og lufthavn tæt på
centrum har Aalborg en unik fordel. Med denne Erhvervsstrategi vil vi styrke
det gode samarbejde mellem Aalborg Kommune, Aalborg Havn og Aalborg
Lufthavn.
Konkret vil vi de kommende år arbejde med:

›› Aalborg Alliancen og etablering af en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm
›› Godsstrategi og Citylogistik
›› Etablering og udvikling af industriparker og erhvervsarealer dedikeret til
forskellige formål

›› Øge tilgængeligheden til lager- og logistikejendomme
Kobling til spydspidserne Bæredygtighed og Digitalisering
Vi vil videreudvikle Miljø++ på Aalborg Havn og arbejde med bæredygtig
citylogistik samt intelligente transportsystemer (ITS).
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Særlige udviklingsområder
Detailhandel og turisme har stor betydning for udviklingen af Aalborg og
bidrager afgørende til, at Aalborg fremstår attraktiv, imødekommende og
spændende som by og kommune, når gæster kommer hertil – uanset om
det er investorer, turister, samarbejdspartnere eller i anden anledning. En
attraktiv by gør det også lettere at tiltrække og fastholde arbejdskraft,
studerende og borgere.

“

”Servicefagene er vigtige for en by af Aalborgs
størrelse – både i forhold til beskæftigelse
og byens image. Detailhandlen og turismen
har ikke haft stor erhvervsmæssig bevågenhed
i Aalborg de senere år. Derfor er jeg glad for,
at de nu er prioriteret som særlige udviklingsområder i den nye Erhvervsstrategi”.
Niels Jørgen Kristensen,
Repræsentant for Dansk Erhverv i Aalborg Erhvervsråd

Detailhandel og restauration
Aalborgs detailhandel, restaurations- og cafeliv, events mv. er på mange
måder byens ansigt og image udadtil.
Detailhandel er et væsentligt erhverv og udgør som branche en betydelig
faktor på flere niveauer for kommunen. Branchen genererer en stor omsætning og har mange ansatte, både faglærte, ufaglærte, mange forskellige
nationaliteter og mange studerende. Detailhandlen beskæftiger 9.200 personer i Aalborg i 2018 og har potentiale til at ansætte endnu flere.
Med indsatsen ønsker vi at understøtte og udvikle detailhandlen og restaurationsbranchen i Aalborg, skabe øget omsætning, øge antallet af medarbejdere og sikre større konkurrencedygtighed i branchen. Dertil kommer den
positive afsmittende effekt, som en styrket detailhandel vil have på Aalborgs
attraktivitet generelt.
Partnerskabet PULS, som er et partnerskab mellem en række aktører
omkring detailhandlen i Aalborg, har sammen med Aalborg Kommunes
Commercial Brand Manager udarbejdet en Detailhandelsstrategi for Aalborg
Kommune, som udfolder mål og aktiviteter for indsatsen.
Kobling til spydspidserne Bæredygtighed og Digitalisering
Vi vil fremme arbejdet med grønne butikker, e-handel og omnichannel.

PULS
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Turisme
Turismen er en væsentlig erhvervsaktivitet i Aalborg og samtidig en central
løftestang for Aalborgs globalisering og byens attraktivitet.
Turismen udvikler sig i tæt samarbejde med kommunens attraktioner og
kulturelle miljøer samt de erhvervsmæssige styrkepositioner, som skal bære
fremtidens vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland.
For regionshovedstaden Aalborg er det afgørende at understøtte udviklingen af lufthavnens internationale rutenet, hvilket blandt andet kan ske med
indsatsen for at tiltrække internationale konferencer, kongresser og begivenheder til Aalborg. De internationale konferencer er et centralt element i de
regionale, nationale og internationale netværk, som skal styrke Aalborg som
global erhvervsby.
Turismen er med sine events og markedsføring med til at give byen identitet
– blandt andet ved at sætte spot på det stedbundne kulturliv og ved at lade
Aalborgs egne borgere og besøgende komme til orde.
VisitAalborgs bestyrelse har udarbejdet en strategi for Aalborgs turismeudvikling frem mod 2020, som udfolder aktiviteterne på området.
Kobling til spydspidserne Bæredygtighed og Digitalisering
Vi vil arbejde med smart tourism, turismeudvikling baseret på nye datakilder
og teknologiplatforme og styrke Aalborgs profil som Danmarks bæredygtige
kongresby.
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Arbejdsprincipper
I Aalborg har vi en særlig måde at arbejde på, som vi med denne Erhvervsstrategi vil hylde og fremme. Disse arbejdsprincipper skal efterleves af alle,
der vil være en del af erhvervsbyen Aalborg.

“

”I Aalborg og i Nordjylland er vi kendt og anerkendt for at løfte byen og landsdelen ved at
arbejde i partnerskaber og samarbejde på
kryds og tværs. Det skal vi ikke kun værne om,
men fremover blive endnu bedre til – og også i
større omfang lukke verden udenfor ind i vores
samarbejde og turde omfavne helt nye og
anderledes perspektiver. Vi har meget at byde
på, også mere, end verden udenfor ved, så det
er afgørende, at alle aktører samarbejder om
at gøre os mere synlige, og at vi udviser mere
mod og nytænkning i vores initiativer. Syv
principper for arbejdet med realiseringen af
Erhvervsstrategien skal bidrage til, at vi løfter
os sammen.”
Dorte Stigaard
Repræsentant for Aalborg Universitet i Aalborg Erhvervsråd

Partnerskaber – i Aalborg bygger vi bro, vi arbejder sammen om tingene,
vi inddrager hinanden, nedbryder siloer, går i dialog, spiller hinanden gode –
derfor skal alle konkrete initiativer iværksættes i partnerskaber
Økosystemer – i Aalborg tænker vi cirkulært, vi deler med andre, vi tænker
i sammenhænge, fra jord til bord, fra folkeskole til uddannelse til arbejdsmarked etc. – derfor skal alle konkrete initiativer tænke i økosystemer
Handlekraft og nytænkning – i Aalborg handler vi, vi får tingene gjort i
stedet for at blive ved med at snakke og planlægge. Vi skal udvise endnu
mere mod og turde prøve nyt – derfor skal alle konkrete initiativer udvise
handlekraft og nytænkning
Synlighed – i Aalborg skal vi blive bedre til at fortælle, om det vi er gode til,
til at synliggøre vores styrker og blive set og hørt nationalt og internationalt.
Vi er alle ambassadører for den gode fortælling om Aalborg – derfor skal alle
aktører og konkrete initiativer bidrage til Aalborgs erhvervsprofil, byfortælling
og branding
Lokalt engagement – i Aalborg vil vi have vækst og udvikling i HELE kommunen, vi committer os lokalt – derfor skal alle konkrete initiativer engagere
sig og skabe værdi lokalt
Regionalt engagement – i Aalborg tager vi ansvar som regionens hovedstad og dynamo for Nordjyllands udvikling. Et stærkt regionalt partnerskab
gør både Aalborg og Nordjylland mere konkurrencedygtige nationalt og
internationalt – derfor skal alle konkrete initiativer tage medansvar for
regionens udvikling
Internationalt engagement – i Aalborg tænker vi globalt, vi skaber internationale alliancer og samarbejder internationalt – derfor skal alle konkrete
initiativer tænke Aalborg ud i verden og hvordan vi får verden til Aalborg
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Konkrete initiativer
Denne Erhvervsstrategi beskriver den vision, de mål og indsatsområder, som
Erhvervsrådet og Aalborg Kommune vil prioritere de kommende år, og er
derfor alene retningsgivende og en strategi for indsatsen.
Strategien eksekveres og realiseres gennem en række konkrete tiltag,
initiativer og projekter. Erhvervsrådet udarbejder en eksekveringsplan, hvor
konkrete tiltag formuleres og prioriteres.
Alle fremtidige initiativer, som ønsker at være del af Aalborgs erhvervsindsats
og opnå støtte fra Erhvervsrådet, skal leve op til følgende:

›› Bidrage til de tre overordnede mål
›› Bidrage til minimum et af de udvalgte verdensmål
›› Arbejde med bæredygtighed og/eller digitalisering
›› Arbejde med erhvervsservice og skabe reel værdi for iværksættere,

etablerede virksomheder eller nye, potentielle virksomheder, der vil til
Aalborg

›› Bidrage til udviklingen af minimum et af de to væsentligste rammevilkår –
kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur & lokalisering

›› Så vidt muligt understøtte detailhandel og/eller turisme
›› Leve op til de arbejdsprincipper, der er gældende for Erhvervsstrategien
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Aalborgs Erhvervsstrategi 2019-2022
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Nysgerrig?
Er du nysgerrig på elementer og handlinger i Aalborgs
Erhvervsstrategi for 2019-2022? Eller ønsker du at
bidrage til strategien? Så er du altid velkommen til at
kontakte os i BusinessAalborg. Vi er sat i verden for at
skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Vores fornemste opgave er at gøre det nemt
for dig at starte, drive og udvikle virksomhed.
Vi tilbyder derfor iværksættere og etablerede
virksomheder uvildig, kompetent rådgivning og
åbner døre til nye relationer gennem vores netværk,
engagerede medarbejdere og digitale platforme.
BusinessAalborg
Aalborg Kommune
Boulevarden 13, 9000 Aalborg
Tlf. 9931 1570
business@aalborg.dk
www.businessaalborg.dk

