


Agenda 

Hvorfor byregioner? 

Trekantområdet: Danmarks ældste byregion 

Trekantområdet Danmark i dag 

Den fælles kommuneplan 

…og hvad så? 

 



Hvorfor 

byregioner? 



Byregioner på vej…. 



Fremtidens vækst… 

• God infrastruktur og høj tilgængelighed 

• Stærke vidensmiljøer 

• Højere grad af specialisering 

• Stor tiltrækning af arbejdskraft 

• Diversitet og kulturel mangfoldighed 

• Internationalt udsyn og samspil 

• …… 

…vil efter al sandsynlighed i stigende grad blive koncentreret i 

storbyer og byregioner 



Men byregioner opstår også fordi... 

De administrativt definerede regioner ikke er tilstrækkeligt 

funktionelle 

 

Der er behov for en politisk overbygning og koordination af den 

erhvervsudvikling, der i stigende grad sker på tværs af kommunerne 

 

Der er en begyndende erkendelse af, at kommunerne ikke er 

bæredygtige størrelser ift. vækst og erhvervsudvikling 

 

 



Mono- og polycentriske byregioner 

Monocentriske byregioner 

– Èt lokomotiv 

– Accept af lederskab 

– Fører befal – vi følger 

 

– Tro på, at det drypper på degnen… 

 

 

 

 

 

 

Polycentriske byregioner 

– Flere lokomotiver 

– Fokus på governance 

– Fokus på identitet og 

sammenhængskraft 

– Behov for dokumenteret effekt  

 

 

 

 

 



Trekantområdet: 

Danmarks 

ældste byregion 



Kort facts om Trekantområdet Danmark 

1994  Danmarks ældste byregion 

 Bestyrelse bestående af de 7 borgmestre 

 Fælles vækststrategi – godkendt af alle byråd i 2013 

 36,43 kr. pr. indbygger: I alt godt 15 mio. kr. i 2016 

 Sekretariat med 15 medarbejdere 

 
 
 



Trekantområdets historie 



Trekantområdet 

Danmark i dag 



En funktionel byregion 

Trekantområdet er ét 

samlet arbejdsmarked  
– og flere og flere pendler internt 

Trekantområdet 

er udpeget som 

storbyregion 

Trekantområdet 

tiltrækker 

arbejdskraft fra 

hele landet 

Trekantområdet har Danmarks 

stærkeste vækstbrand 

Hovedstaden Aarhus Odense Aalborg Trekantområdet 



En sammenhængende business- 

og byregion 

Business 

region 

Byregion 

Governance 

Branding 

Infrastruktur 

Public affairs 

 

Erhvervsudvikling 

Erhvervsservice 

Rammevilkår 

Arbejdsmarked 

Uddannelse og talent 

 

Fysisk planlægning 

Kultur 

Sport og events 

 



Governance i byregionen 

Tværkommunal organisering 
 

 

 

 

 

 

 

Samarbejde med andre aktører 
– Advisory boards 

– Partnerskaber med andre offentlige 

og private interessenter 

– Autonome triple-helix organisationer 

 

Udgangspunktet 
– En polycentrisk byregion 

– Konsensus-kultur 

– Et mix af government og governance 

 

Bestyrelse 

Kommunal- 
direktører 

Styregruppe 

Koordinations- 
gruppe 

Arbejdsgruppe 

Sekretariat 

Sekretariatet udvikler og understøtter samarbejdet 
– Strategi / analyser 

– Kommunikation / public affairs 

– Facilitering / betjening af mødefora 

– Stakeholder management / koordination 

 



Vores Fremtid 

 

Trekantområdets 

fælles 

vækststrategi 

Et stærkt fokus på vækst 

Byregionen Produktion 

Entre-
prenørskab 

Kultur 



Byregionen 

Fælles kommuneplan 

 

Governance 
• Politisk bestyrelse 

• Fælles strategier 

• Implementeringsfora 

• Samspil med andre aktører 

• Samskabelse 

Public affairs 
• Infrastruktur 

• Statslige arbejdspladser 

• Regionen og Vækstforum 

 

 

Branding 
 

 

Byregion Trekantområdet 



Kompetencer og talent 

 

Erhvervsservice 
 

 

 

Arbejdsmarked 
 

Industriel ledelse 

 

Produktion 

Ét arbejds-

marked 

Erhvervs- 

service 

Kompetencer 

og talent 

Ledelse og 

strategi 

Danmarks produktionscentrum 



Iværksætteri 
• Fælles iværksættervejledning 

 

Kultur og kompetencer 
• Entreprenørskab i uddannelserne 

 

Vækst-inkubation 
• Samarbejdende inkubationsmiljøer 

Innovation 
 

 

 

Entre-
prenørskab Danmarks entreprenante centrum 



Trekantområdets Festuge 

 

Kulturregionen 
• Kulturaftale med Kulturministeriet 

• Åbne udviklingspuljer 

• Kulturelle samarbejder 
• Spillesteder, biblioteker, musikskoler m.m. 

 

 

Kultur Kick Off 
• Åbne udviklingsprocesser 

• Idékonkurrence 

• KulturTrekanten 

 

Sport & Event 
• Internationale mesterskaber 

• Udvikling af Trademark events 

 

Kultur 

Kulturmetropolen Trekantområdet 



Den fælles 

kommuneplan 



Plansamarbejdet - kronologi 

1995  Fælles planindikatorer for Trekantområdet 

1995  Udviklingsperspektiv: Ideer og målsætninger for bycirkelsamarbejdet 

1996  Trekantområdets planperspektiv 1996-2008 

2002  Strategi for Trekantområdet som Landsdelscenter 2002-2013 

2004  Hovedstruktur for Trekantområdet 2003-2014 

2007  Planstrategi for Trekantområdet Danmark 2007 

2009  Kommuneplan for Trekantområdet 2009-2021 

2011  Planstrategi for Trekantområdet 2011 

2013  Kommuneplan for Trekantområdet 2013-2025  

2015  Planstrategi for Trekantområdet 2015 



Plansamarbejdet -  ambitioner 

Trekantområdets placering i det danske byhierarki 

1993  ”Bycirkelsamarbejdet” 

2002 Udpegning som landsdelscenter - et begreb der siden forsvandt igen 

2006 Den ”østjyske millionby” 

2013 Én af fem udpegede storbyregioner 

 
Fokus for plansamarbejdet 

1990’erne Fysiske sammenhænge: idéen om den åbne grønne storby  

2007  Efter kommunalreformen: skabelse af fælles retningslinjer for planlægningen 

2011 Fokus på bæredygtighed 

2015 Fokus på vækst og byregionen 



Hvorfor laver vi fælles 
kommuneplan? 
1. Samdriftsfordele 

2. Faglig synergi og kvalitetsløft 

3. Signalet: At vi gør det sammen 

4. Strategisk fokus: Udvalgte områder 

5. Fokus på sammenhænge: Den regionale by / bystrukturen 

6. Tværgående lokalisering og prioritering 



Hvad fylder – og hvad driver 
samarbejdet? 

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Branding/kommunikation

Entreprenørskab

Energi og klima

Kultur og events

Turisme

Erhvervsudvikling

Infrastruktur

Plan



Kommuneplanen er ikke længere en 

driver for samarbejdet 



Det skyldes flere ting…. 

De umiddelbare gevinster er høstet – næste skridt er langt 

vanskeligere 

       Så begynder det nemlig at sætte tydelige fysiske spor 

 

Den kommunale planlægning spiller generelt ikke længere samme 

rolle i samfundsudviklingen 

       Og det skyldes jo ikke mindst, at planlægningen kan regulere 

 udviklingen, men ikke skabe den… 

 

Offentlig styring og ledelse er blevet meget mere kompleks 
       Det handler meget mere om governance end government 



Det er nemmere at fortælle om 

fremtiden – end at designe den 



fx ‘metropol’ og opland 



…og hvad så? 



Får kommunerne egentlig noget ud 

af samarbejdet? 
Bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer 

– Samdriftsfordele  

– Faglig synergi 

 

Koordination og understøttelse af lokale indsatser 
– Co-branding med Danmarks stærkeste vækst-brand 

– Operative netværk, fx jobcentre, erhvervsservice, iværksættervejledning 

 

Større kritisk masse 
– Større tyngde i interessevaretagelse 

– Tiltrækning af events, investorer, talenter m.m. 

– Mulighed for specialisering 

 

 

 

 

 



3 centrale pointer 

Det bedste er det godes værste fjende 
– Geopolitisk realisme 

– Fasthold momentum og undgå stalemates 

 

Lederskab og god governance er altafgørende 
– Fokuseret og forankret strategi 

– Tæt kobling mellem politik og implementering 

– Proaktiv stakeholder management 

 

Opgiv metastyring: Tænk samskabelse og koordinering 
– Accept af multi-stakeholder perspektivet 

– Fokus på ressourcemobilisering og samarbejdskompetencer 

 

 


