
KONFERENCENS 12 INSPIRATIONSOPLÆG: 
1. Hvordan binder vi Business Region Aarhus bedre sammen, herunder reducerer den stigende    
trængsel i regionen gennem udvikling af et mere sammenhængende kollektivt transportsystem?
Ole Lyngby Pedersen (V), formand for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget, Odder Kommune

2. Hvordan får vi skabt sammenhæng og koordinering af infrastruktur og kollektiv trafik?
Thomas Cordtz (C), medlem af Økonomiudvalget, Skanderborg Kommune

3. Hvordan realiserer vi i Business Region Aarhus det erhvervsmæssige potentiale omkring den euro-
pæiske transportkorridor, med udgangspunkt i den blå motorvej, både på person- og godstransport?       
Kasper Bjerregaard (V), medlem af Økonomiudvalget, Norddjurs Kommune

4. Hvordan kan vi i Business Region Aarhus medvirke til et øget udbud af kvalificeret arbejdskraft, 
og hvordan kan en bedre infrastruktur og øget mobilitet bidrage hertil?
Flemming Nørgaard (V), 1. viceborgmester, Favrskov Kommune

5. Hvordan kan den kommunale beskæftigelsesindsats bedst bidrage til, at de ledige, der er tilba-
ge, bliver en del af svaret på de lokale virksomheders fremtidige kompetencebehov?
Lisbeth Torfing (Ø), formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Horsens Kommune

6. Hvordan tiltrækker og fastholder Business Region Aarhus den mest velkvalificerede danske 
og udenlandske arbejdskraft, herunder styrkelse af samarbejdet omkring expats?
Camilla Fabricius (S), 1. viceborgmester og formand for Økonomiudvalget, Aarhus Kommune

7. Hvorfor skal erfaringer med investeringsfremme og det kreative arbejdsmarked udbredes yder-
ligere, og hvordan kan det understøttes?
Ulrik Wilbek (V), borgmester, Viborg Kommune

A  G R E A T  P L A C E  F O R 

U D V I K L I N G  O G  V Æ K S T 
I DEN ØSTJYSKE MILLIONBY  

DE 12 BYRÅD I BUSINESS REGION AARHUS AFHOLDER KONFERENCE
TORSDAG, DEN 19. APRIL KL. 16.00-19.00 VED HIMMELBJERGET

Byrådene har defineret konferencens temaer, der er mobilitet og infrastruktur, 
kvalificeret arbejdskraft, internationalisering, investeringsfremme, kreativt 
arbejdsmarked, social og grøn bæredygtighed, lederskab og bosætning.

Erhvervskvinden Caroline Søeborg Ahlefeldt er moderator og sikrer en 
dynamisk vekselvirkning mellem inspirationsoplæg, gruppedrøftelser i 
byrådene og pauser. 



8. Hvordan kan vi i fællesskab i Business Region Aarhus udvikle og understøtte gode rammer 
for virksomheder, der ønsker at arbejde med både en social og en økonomisk bundlinje?
Morten Dalgaard Høgh (LA), formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Silkeborg Kommune

9. Fra mere til bedre: Bæredygtige fødevarer og nicheproduktion: Kan vores region bevæge 
sig udviklingsmæssigt fremad ved at gå tilbage?
Ruth Lange (S), medlem af Erhvervs- og Bosætningsudvalget, Samsø Kommune

10.  Hvordan kan vi fortsat vækste bosætningsmæssigt, mens vi skal arbejde med klimasikring, 
fortætning af byer samt velfungerende kollektiv trafik?
Daniel Madié (C), medlem af Udviklingsudvalget, Randers Kommune

11. Hvordan skaber vi stærke bo-områder, der understøtter vores vækststrategi?
Oplægsholder følger, Hedensted Kommune

12. Hvordan forankrer vi i endnu større grad det politiske ejerskab til Business Region Aarhus 
i de 12 byråd?
Jan Kjær Madsen (B), medlem af Økonomiudvalget, Syddjurs Kommune

Praktiske informationer
Deltagere: 
De 12 byråd i Business Region Aarhus  
Læs mere om erhvervssamarbejdet her: 
www.businessregionaarhus.dk 

Tilmelding:  
Det er enkelt. Accepter blot den  out-
look-invitation, du har fået tilsendt,  
senest den 16. april. 

Tid:  
Torsdag, d. 19. april 2018 kl. 16 -19

Sted:  
Det ny Sletten  
Bøgedalsvej 16, 8680 Ry

Det kan være svært at finde Det ny  
Sletten på GPS, derfor anbefales at  
benytte kørselsvejledning:  
http://kortlink.dk/th6f  

Alternativt kan denne guide bruges: 
• Følg GPSen til Bøgedalsvej 5
• Herfra fortsættes ligeud ad asfaltvejen
   til asfalten stopper. 
• Herefter forsættes der ind på 
   grusvejen. 
• Kort tid efter kommer du til et Y-kryds
   Her starter Slettens grønne/hvide
   skilte, som leder dig til det konkrete
   sted.


