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Bilag 6a
Notat - Konklusioner fra Vækstforums screening af ressourcer i syddanske
yderområder
På Vækstforums møde 9. september 2010 blev det besluttet, at der skulle foretages en screening af
ressourcerne i regionens yderområder. Dette notat opsummerer konklusionerne fra screeningen.
Screeningen består af to elementer. Dels en kortlægning og dels en kvalitativ interviewundersøgelse
blandt Vækstforums store regionale satsninger, kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner
i yderområderne, samt en vidensperson inden for udvikling i yderområder.
Konklusionerne fra screeningen vedr. de regionale satsninger er:
• Der er lokale styrkepositioner i alle yderområderne inden for et eller flere af Vækstforums
forretningsområder
• Der er færrest styrkepositioner på øerne Ærø og Langeland inden for Vækstforums
forretningsområder. Langeland og Ærø er desuden præget af helt små virksomheder, også
inden for de forretningsområder, hvor der er lokale styrkepositioner
• Der er store forskelle i omfanget af de regionale satsningers inddragelse af yderområderne
• Alle de regionale satsninger har angivet, at der efter deres vurdering er begrænsede
ressourcer i yderområderne til at indgå i satsningerne
• Der er modstridende opfattelser på flere punkter hos hhv. kommunerne og de regionale
satsninger, herunder for eksempel potentialerne inden for energiområdet og hvem der har
initiativforpligtelsen
• Den interviewede vidensperson vurderer, at det kan være vanskeligt for yderområder at
deltage i megasatsninger og strategiske forretningsområder pga. mangel på human kapital,
men at der også er mangel på gode lokale projekter
Konklusionerne fra screeningen vedr. kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt en
vidensperson inden for udvikling af yderområder er:
• Alle fem kommuner i yderområderne vurderer, at der er mulige samarbejdsflader til mindst to
af de store regionale satsninger, som Vækstforum har igangsat
• Alle kommunerne ønsker, at de regionale satsninger afsætter øremærkede organisatoriske
ressourcer til at sikre inddragelse og ejerskab af projekterne i yderområderne
• samtlige kommuner i yderområderne efterlyst bedre muligheder for projekter, der bygger på
lokale styrkepositioner, der ligger uden for Vækstforums forretningsområder, f.eks. maritime
erhverv.
• Virksomhedsrepræsentanterne ser alle flere potentialer i yderområderne inden for
forretningsområderne, særligt inden for fødevareområdet.
• Flere virksomhedsrepræsentanter vurderer, at der er behov for at afsætte særlige ressourcer i
de regionale satsninger til at være opsøgende overfor virksomhederne i yderområderne.
• Der er generelt få videregående uddannelser i yderområderne
På baggrund af resultaterne af screeningen foreslår sekretariatet, at der sættes følgende handlinger i
gang:
 Sekretariatet går i dialog med de regionale satsninger vedrørende afsættelse af øremærkede,
organisatoriske ressourcer til inddragelse af yderområderne
 Vækstforums særlige indsats for projektudvikling i yderområderne videreføres i
handlingsplanen for 2011. Indsatsen består af en task-force for projektudvikling og en pulje til
projektudvikling (se punkt 11 i dagsordenen)
 Vækstforum vil forsat vurdere effekter til gavn for yderområderne særlig positivt i
handlingsplan 2011
 Vækstforum etablerer en regional lånefond til iværksættere i yderområderne (se punkt 9 i
dagsordenen)

Potentialevurdering
Tabellen nedenfor viser potentialevurderingen fra de gennemførte interview af henholdsvis kommuner,
projektleder for de regionale satsninger og virksomheder i yderområderne.
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Fødevareklyngen

Kommuner

Projektledere for de
regionale satsninger

Alle kommuner kan se
erhvervsmæssige
potentialer inden for
energi
Svendborg og Tønder
kan se erhvervsmæssige
potentialer inden for
offshore
Langeland, Tønder og
Svendborg kan se
potentialer inden for
området

Var usikker med hensyn til Ikke relevant for Ærø.
at vurdere potentialet i
yderkommunerne
Vurderede at Tønder og
virksomheder herfra er
afgørende for at realisere
klyngens potentiale
Vurderede at potentialet
primært knytter sig til de
offentlige parter med
arbejdskraftsbesparende
teknologier

Virksomheder

Vurderede at potentialet er
stort inden for grøn offshore

Virksomheder skal lære at
orientere sig mod et nyt
marked i vækst – nye
produkter, men samme
teknik (fremstillingsvirksomheder)
Alle kommuner kan se
Stort potentiale ved en
Forudsætningen for succes
potentialer inden for
styrkelse af turistproduktet er at indsatsen gribes
området
og markedsføringen at øge professionelt an og at der
omsætningen i erhvervet. tænkes på tværs af
satsningsområderne
Tønder og Svendborg
Potentialet knytter sig
Vurderes at være relevant
kan se potentialer inden særligt til fødevarer
ift. virksomheder i alle
for området
kommuner
Tønder og Svendborg
Vurderede at der er
Projekt med stort potentiale
kan se potentialer inden potentiale i alle
(omsætning og nye jobs)
for området
yderkommuner inden for
men kræver en bredere
fødevarer
forankring af projektet
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