FAQ for BRN

Q: Bruger man ”Business Region North Denmark” eller ”BRN” ?
A: Begge udgaver bruges, men i forskellige sammenhænge. Som udgangspunkt anvendes BRN –
forkortelsen og det er kun i officielle dokumenter at samarbejdets fulde navn anvendes. Samarbejdet
omtales derfor som ”BRN” i præsentationer, dagsordner, hjemmeside, sociale medier, annoncer og tale.
Q: Hvad er formålet med BRN?
A: Det overordnede formål med samarbejdet er at få mest muligt ud at de investeringer, de enkelte parter
foretager på erhvervsfremmeområdet. Derudover skal samarbejdet synliggøre regionens samlede
kompetencer og styrkepositioner mere markant for arbejdskraft og investorer.
Q: Hvad gør BRN for Nordjylland?
A: BRN giver mulighed for at samle og koordinere Nordjyllands vækst- og udviklingstiltag og dermed skabe
mere markante resultater og initiativer end de enkelte parter kan gøre hver for sig. BRN fungerer derfor
som en samarbejdsplatform, der styrker muligheden for at sammentænke landsdelens samlede
udfordringer og muligheder.
Q: Hvordan er BRN organiseret?
A: BRN består af bestyrelse, direktion, fælles sekretariat og ErhvervsForum. Bestyrelsen er det øverste
organ og består af de 11 borgmestre og regionsrådsformanden. Direktionen består af 11
kommunaldirektører og regionsdirektøren. Det fælles sekretariat består af centralt placerede ledere og
medarbejdere i kommunerne og regionen. ErhvervsForum består af nationale og internationale
erhvervsledere og fagfolk samt repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner.
Q: Hvordan er BRN finansieret?
A: Midlerne i BRN kommer fra kommunerne og regionen, som hver tildeler samarbejdet en pulje penge ud
fra indbyggertal. Kommunernes bidrager med 15 kr. pr. indbygger og regionen bidrager med 9 kr. pr.
indbygger.
Q: Hvem er BRN et samarbejde imellem?
A: Samarbejdet består af alle 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland.
Q: Hvordan bliver projekter til i BRN?
A: Projekter formuleres og godkendes af bestyrelsen. Direktionen, det fælles sekretariat og ErhvervsForum
kan give sparring på projekt idéer og initiativer samt deltage i de forberedende skrive- og udviklingsfaser,
men det er bestyrelsen som endeligt formulerer og godkender projektet. Selve udførelsen af projekterne
overleveres til relevante projekt ejere i kommunerne og regionen.
Q: Hvordan arbejder BRN?

A: BRN kendetegnes som et igangsættende samarbejde, som udstikker retningerne for vækst- og udvikling i
Nordjylland. Selve udførelsen af projekter overleveres til relevante projektejere.
Q: Hvilke værdier bygger BRN på ?
A: BRN bygger på: Handlekraft, åbenhed, medansvarlighed, samarbejde og resultatskaffenhed.

