
Business Region Aarhus 
inviterer 316 

byrådsmedlemmer til
Byrådskonference

2. maj 2022



Tid: 2. maj 2022, kl. 17.00 – 20.00
Sted: Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg

Moderator: Boris Brorman Jensen, arkitekt med stort kendskab til Østjylland. 

16.30 – 17.00 Ankomst og kaffe

17.00 – 17.10 Velkomst
v. Frands Fischer, næstformand Business Region Aarhus, borgmester i Skanderborg Kommune.

17.10 – 17.50 Rigets tilstand
v. Bjarne Corydon, direktør og chefredaktør på Dagbladet Børsen.

Bjarne Corydon giver os indsigt i, hvor det politiske landskab befinder sig i 2022, og hvordan Business Region 

Aarhus kan søge indflydelse.

17.50 – 18.10 Præsentation af Business Region Aarhus og strategien 2022 – 2026 
v. formandskabet i Business Region Aarhus.

Formandskabet tager udgangspunkt i den kommende strategi og fortæller, hvordan vi kan flytte dagsorde-

ner, når vi står sammen på tværs af kommunegrænser som et samlet Østjylland. 

18.10 – 18.25 Byrådsmedlemmer sætter scenen
v. Rikke Christensen, Horsens Kommune, formand for bæredygtigheds-, natur- og klimaudvalget.

v. Niels Ole Birk, Norddjurs Kommune, formand for erhvervsudvalget.

To østjyske byrådsmedlemmer stiller skarpt på, hvad der optager dem i det politiske arbejde i Østjylland. 

18.25 – 18.50 Østjylland som internationalt vækstcenter
v. Lia Leffland, Akademidirektør ved Akademiet for Tekniske  

Viden sk aber. 

ATV er teknologiens stemme i den offentlige debat og arbejder på vegne af private virksomheder og universiteter.

Lia Leffland vil gøre os klogere på, hvordan Business Region Aarhus kan videreudvikles til et internationalt 

vækstcenter for grøn omstilling.

18.50 – 19.55: Sammen kan vi flytte dagsordener
Moderator Boris Brorman Jensen sætter over middagen gang i samtaler ved bordene, hvor de strategiske ind-

satsområder bliver sat i spil. Her må du tale med mad i munden, for din mening er vigtig i vores strategiske 

arbejde i Business Region Aarhus. 

19.55 – 20.00 Afrunding
v.  Jacob Bundsgaard, formand Business Region Aarhus, borgmester i Aarhus Kommune.

Bjarne Corydon, direktør og  
chefredaktør på Dagbladet Børsen

Lia Leffland, Akademidirektør, 
Akademiet for Tekniske Videnskaber

PROGRAM TIL 
BYRÅDSKONFERENCE



I Business Region Aarhus glæder vi os til igen at byde velkommen til Byrådskonference 

2. maj 2022, hvor I får lejlighed til at møde jeres byrådskollegaer fra hele Østjylland.

De 12 østjyske kommuner har vist, at samarbejdet på tværs af kommunegrænser kan 

flytte politiske dagsordener.

Det østjyske erhvervsliv krydser kommunegrænserne, og det samme gør arbejdskraften. 

Mere end hver fjerde medarbejder arbejder i en anden østjysk kommune, end der hvor 

de bor.

I vil på dagen få præsenteret de tre strategiske fokusområder i Business Region Aar-

hus-strategien for 2022 – 2026. Som byrådsmedlem er din stemme vigtig, når de fælles 

politiske dagsordener i Østjylland skal løftes til nye højder.

BYRÅDS
KONFERENCE 2022

 

RAMMEN FOR STRATEGIEN
2022 – 2026



S.U.
Tilmeld dig Byrådskonference senest torsdag den 21. april 2022.

 

Du får også denne invitation i din mailboks.

For yderligere oplysninger kontakt:

konsulent Lasse A. Schmidt, tlf. 20 35 19 60, mail: sclas@aarhus.dk

1 mio
indbyggere

46.000
virksomheder

Business  
Region Aarhus er 
et stærkt politisk 

samarbejde  
mellem  

12 østjyske  
kommuner

Hvem er Business Region Aarhus:

Business Region Aarhus er et politisk samarbejde mellem  

12 østjyske kommuner. Vi arbejder sammen om at skabe de bedste 

rammer for erhvervslivet i Østjylland.

Business Region Aarhus ledes af en politisk styregruppe 

 – de 12 østjyske borgmestre.

Tilmeld dig her

mailto:sclas%40aarhus.dk?subject=
https://www.tilmeld.dk/bk2022/signup

