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Slutrapport vdr. Center for Regional Udvikling. 
Jesper Lindgaard Christensen, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet 
  
 
Center for regional udvikling (CRU) blev etableret med støtte fra Vækstforum som et center under 
Aalborg Universitet med det sigte at samle, videreudvikle og formidle forskningsbaseret viden vedr. 
regional udvikling. Samtidig var formålet at skabe synergi og netværk vedr. regional udvikling in-
ternt mellem forskningsmiljøerne på universitetet og eksternt i forhold til regionale aktører.   
 
CRU er nu et vigtigt forum til at udvikle og formidle viden vedr. regional udvikling og CRU skaber 
kontakter mellem forskere og private eller offentlige aktører, når det drejer sig om regional udvik-
ling i Nordjylland.  
Aktiviteterne har taget afsæt i dels de områder, som er væsentlige i Erhvervsudviklingsstrategien og 
den Regionale Udviklingsplan i Region Nordjylland dels i den forskning som er foregået ude i 
forskningsmiljøerne på AAU. Målet har været at bidrage til videnskabelig kvalificering af diskussi-
oner og netværk om regional udvikling af relevans for nordjysk udvikling.  
CRU opererer primært gennem afholdelse af arrangementer om aktuelle diskussioner om regional-
udvikling. Midlerne anvendes således i første række til arrangementer og supplerende forskning 
som støtter op om selve arrangementerne. 
 
Med hensyn til måltal og afholdte arrangementer var der er i henhold til ansøgningen planlagt i alt 
ca. 6 ’større’ og 6-12 mindre arrangementer i løbet af projektperioden. Der er afholdt 7 ”større” 
arrangementer og 8 mindre arrangementer. Nedenfor er arrangementerne oplistet med angivelse af 
dato for arrangementet og (for de større arrangementer) deltagerantal.    
 
Større arrangementer: 
• ’Konjunkturudviklingen i Nordjylland’ afholdt d. 1. juni 2012 (30 deltagere) 
• Lancering af bogen: ”Nordjyske fremtidsperspektiver – afvikling og udvikling” afholdt d. 26. 

oktober 2012 (36 deltagere) 
• CRU Seminar ’Nordjysk eksportudvikling – Qvo Vadis?’, afholdt d. 24. april 2013 (25 deltage-

re) 
• ’Kommunale vækststrategier’ 12. november 2013 
• ‘Regional development strategies – Constructing Regional Advantage and/or Smart Specializa-

tion’, afholdt 12.marts 2014. (47 deltagere). 
• Implementering af Smart Specialization og erhvervsudvikling i Nordjylland. Afholdt 

2.september 2015. (22 deltagere) 
• Food and tourism synergies: North Jutland and international experiences - New research and 

policy perspectives. Afholdt 26.september 2015. (35 deltagere) 

Institut for Økonomi og Ledelse 
Fibigerstræde 4 
9220 Aalborg Ø 
Tlf  9940 8261 
 
Jesper Lindgaard Christensen 
Lektor, Ph.D. 
Leder af CRU – Center for Regional Udvikling 
 
jlc@business.aau.dk 



2 
 
 
 
 

 
Mindre arrangementer: 
• Geography and the experience economy, d. 17. september 2012  
• Entrepreneurship - A Global and Regional perspective, d. 7. December 2012  
• Local and regional development, 13.-17. maj 2013 
• Unge i Udkantsområder 26.sept. 2013 
• The “New Peripherality”: Scaled, Contested, and Relational, 28.-30.okt 
• IMOD STRØMMEN: Højtuddannedes flytninger mod land- og yderkommuner, 12.december 
• CRU seminar d. 26. November 2013. AAU 
• Triple Helix samarbejde i Grønland, Novi, 15.9.2014. 
 
Udover arrangementer har CRU aktiviteter omfattet en bred vifte af forskellige typer af formidling 
og netværksaktiviteter. Eksempler inkluderer høringssvar ift. den regionale vækst og udviklings-
plan, håndtering af henvendelser fra eksterne parter som søger samarbejde med Aalborg Universitet, 
nyhedsformidling. CRU har også haft mindre roller ved andre arrangementer og projekter, eksem-
pelvis afslutningskonferencen for ’SEV-projektet’ om stedbundne ressourcer (september, 2015, 70 
deltagere).  
 
Alt i alt har aktiviteterne modsvaret målkravene. Der er således afholdt arrangementer i henhold til 
planerne og ansøgningen. Styregruppen har ved en intern midtvejsevaluering i december 2013 kon-
kluderet at CRU var på rette vej og har 17.november slutevalueret. Sidstnævnte konkluderede at 
CRU har levet op til målsætningerne og har fremadrettet en berettigelse.  
 
Bevillingen til den foregående fase af CRU er ikke blevet anvendt fuldt ud. Det skyldes især færre 
omkostninger til de enkelte arrangementer og mindre end forventet ’træk’ på budgetposten vedr. 
supplerende forskning. Økonomiske vanskeligheder på Aalborg Universitet i perioden har desuden 
medvirket til et lavere end forventet udgiftsforbrug.  
 
 
Centeret har været styret af et sekretariat, en koordinator, og en styregruppe. 
Styregruppen var organiseret med 4 medlemmer fra AAU (1/Fakultet + koordinator) og 5 eksterne.   
Styregruppens medlemmer: 
 
Lektor Jesper Lindgaard Christensen, AAU 
Prof. Henrik Halkier, AAU 
Lektor Carsten Jahn, AAU, (i perioden har prof. Anne Lorentzen også været i styregruppen) 
Lektor Allan Næs Gjerding, AAU 
Henning Christensen, Sektorchef for Regional Udvikling, Vækstforums Sekretariat 
Henrik Christensen, Sekretariatschef, Beskæftigelsesrådet Nordjylland 
Henrik Kruuse, Vicekommunaldirektør, Vesthimmerlands Kommune (udpeget af KKR) 
Torben Pedersen, Dansk Industri (i dele af perioden) 
Per Flemming Larsen, Kommunaldirektør, Morsø Kommune (udpeget af KKR) 
 
 
 


