Bilag 6B
Anbefaling
Primære anbefalinger (den nationale
kontekst)

Vækstforumsekretariatets kommentarer og forslag til opfølgning

• Byg videre på de fremskridt, der indtil nu er
opnået med de nationaltregionale
partnerskabsaftaler med henblik på at:
− fremme en større grad af tværministeriel
koordinering på det nationale niveau med
hensyn til regionale indsatser for at fremme
vækst, og søg også at reducere
knopskydningen af programmer i
innovationssystemet, hvor det er muligt.

− overveje at indgå mere konkrete og
langsigtede forpligtelser med tilhørende
finansiering.

− adressere flaskehalse for vækst, som ligger
uden for erhvervsstrategien, enten regionalt i
Regional Udviklingsplan som den aftalte
integrerede udviklingsstrategi,eller nationalt i
ministerierne.

Vækstforum har længe efterspurgt større koordinering ministerierne
imellem. Sekretariatet foreslår, at anbefalingen søges indarbejdet i
Vækstforums kommende partnerskabsaftale med regeringen.
Derudover er det i forbindelse med udarbejdelsen af den nationale
innovationsstrategi lagt op til, at regionerne optages i det
tværministerielle forum, der koordinerer innovationsindsatsen.
Sekretariatet anser dette initiativ for at være et vigtigt skridt til at
forhindre overlap og knopskydning.

Vækstforum har fra begyndelsen udtrykt ønske om mere forpligtende
partnerskabsaftaler med regeringen. Vækstforum har også tidligere
erklæret sig enig i, at forpligtende aftaler også bør ledsages af
tilhørende finansiering for at sikre størst mulig implementering af
aftalen. Sekretariatet foreslår, at vækstforumformændene i hhv.
Syddanmark og Midtjylland retter henvendelse til relevante ministre,
hvor der gøres opmærksom på OECD’s anbefalinger, herunder
anbefalingerne om partnerskabsaftalen med regeringen.

Der foreslås en tosidet indsats.
Dels regionalt hvor det foreslås, at Vækstforum og Regionsrådet tager
initiativ til en dialog om flaskehalse som adresseres i den øvrige
regionale udviklingsindsats i region og kommuner. Det gælder f.eks
udfordringerne i f.t. infrastruktur, uddannelse, mobilitet, byers og
landområders udvikling m.m. Dels nationalt: For så vidt angår
flaskehalse som kun kan påvirkes nationalt foreslås at problemerne
tages op med relevante ministerier og i en kommende
partnerskabsaftale med regeringen.

• Udvikle og implementere den nye nationale
innovationsstrategi samt iværksætterpolitikker
gennem  i samarbejde med regionerne  at:
− udarbejde bredt accepterede kortlægninger
og studier af forsknings og
erhvervskompetencer for at tilpasse

Sekretariatet foreslår, at Vækstforum tager initiativ til, at der i
samarbejde med relevante ministerier udarbejdes de foreslåede
kortlægninger for Syddanmark.

placeringen af forskningen til
erhvervskompetencerne, hvor dette er muligt;
og identificere hver enkelt regions bidrag til
nationale mål i en international sammenhæng
− gøre mere brug af tværregionale bottomup
muligheder for at opbygge kritisk masse og
understøtte specialisering af klynger i nationale
og internationale netværk

Som en del af Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen
foreligger der en strategi for samarbejde om den danske klynge og
netværksindsats. Strategien vil blive implementeret i et statslig
regionalt tværregionalt/tværministerielt partnerskab og understøtter
specialisering af klynger i nationale og internationale netværk.

− fortsætte med at understøtte fælles policy
relateret videnopsamling og dataanalyse på
tværs af nationale og regionale myndigheder.

Der foregår allerede nu i vid udstrækning videndeling af bl.a.
dataanalyser på tværs af nationale og regionale myndigheder.
Sekretariatet foreslår, at Vækstforum fortsat understøtter dette
arbejde.

• Med afsæt i betydningen af EU’s udgiftsregler
for de regionale vækstforas investeringer:
− i samarbejde med regionerne og EU
identificere muligheder for administrativ
forenkling og fleksibilitet i f.t. EU’s udgiftsregler
og/eller den danske fortolkning af disse regler

Vækstforum og vækstforumsekretariatet har ved flere lejligheder taget
dette emne op med Erhvervs og Vækstministeriet både på politisk og
administrativt niveau. Sekretariatet foreslår, at problemstillingen igen
tages op med Erhvervsstyrelsen i forbindelse med forberedelserne af
den kommende EUstrukturfondsperiode.

− anvende den fælles nationalregionale
evaluering af effekten af strukturfondsstøtten til
at udvikle ’best practice’ for projektmonitorering
og effektmåling.

Vækstforum har igangsat et omfattende porteføljestyringsprojekt i
forhold til Vækstforums igangsatte projekter. Sekretariatet foreslår, at
Vækstforum stiller sine erfaringer ifbm. porteføljestyringsprojektet til
rådighed for både regionale og nationale aktører.

Primære anbefalinger (regionale strategier)
• Opnå større klarhed om flaskehalse for vækst
og forventninger til vækst i forskellige
sammenhænge ved at:
− bruge mere kreative tilgange end turisme,
hvis der ønskes økonomisk vækst i
yderområder

Yderområder er en særlig prioritet i Vækstforums
erhvervsudviklingsstrategi. Derudover skal 41% af Syddanmarks andel
af strukturfondsmidlerne anvendes til gavn for yderområderne.
Vækstforum har allerede igangsat flere initiativer udover turisme, fx en
særlig lånefond samt fokus på kreative erhverv.
Derudover vil sekretariatet kortlægge arbejdsstyrke, virksomheder,
igangværende projekter, best practice for yderområder, øge
samarbejdet med relevante ministerier samt skabe overblik over
finansieringskilder og mulighed for samfinansiering.

− drage fordel af innovation inden for offentlige
serviceydelser for at adressere andre barrierer
for vækst (sociale ydelser; uddannelse, fx
frafald på gymnasier; arbejdsmarkedet; fx for at
understøtte bosættelsen i yderområder).

Sekretariatet foreslår, at Vækstforum adresserer udfordringer omkring
manglende innovation i de offentlige indkøb og vil undersøge
mulighederne for at understøtte udviklingen af mere
innovationsvenlige indkøbsformer, herunder i samarbejde med
europæiske partnere med stor erfaring herfor.

• For at nå op på et internationalt ’best
practice’niveau for ’smart specialisering ’, som
det defineres p.t., omfatter nødvendige
justeringer:
− at understøtte en ny generation af
klyngepolicy (der går på tværs af geografiske
grænser og klynger) med bedre kommunikation
om og branding af de prioriterede nichers
internationale position (dette omfatter også
bedømmelser fra uvildige eksperter)

Udvikling af klyngerne er allerede et bærende element i Vækstforums
erhvervsudviklingsstrategi. Sekretariatet foreslår, at Vækstforum
fortsat følger op på at udvikle klyngerne. På Vækstforums møde den
27. september 2012 forelægges Vækstforum et forslag om, at
Vækstforum godkender strategi for samarbejde om Danmarks klynge
og netværksindsats.
Sekretariatet foreslår i forlængelse heraf, at Vækstforum igangsætter
økosystemanalyser og sikrer, at de syddanske klyngeorganisationer
opnår guldstatus med bidrag fra uvildige eksperter, som foreslået i
dagsordenens punkt 3 vedr. regeringens klyngestrategi.
Desuden har formandskabet besluttet at styrke samarbejdet med de
øvrige regioner med udgangspunkt i kompetencer, herunder
klyngekompetencer.

− at fremdyrke en strategi og
projektudviklingsproces, der bidrager til at
fremme nye ideer med større engagement fra
den private sektor og civilsamfundet (fx ad hoc
arbejdsgrupper, der omfatter andre end
'Tordenskjolds soldater’; udvise åbenhed over
for gode ideer i ikkeprioriterede sektorer)

Hele partnerskabet bag Vækstforum, herunder
erhvervsorganisationerne, har aktivt bidraget til udarbejdelsen af
erhvervsudviklingsstrategien, ligesom der blev afholdt en række
temaseminarer i strategiprocessen.
Derudover etableres udviklingsgrupper i forbindelse med projekt og
idéudvikling af store satsninger.
Vækstforum lægger vægt på en fokuseret indsats.
Erhvervsudviklingsstrategien indeholder dog muligheden for, at
Vækstforum på sit eget initiativ kan iværksætte særlige indsatser, der
ligger uden for Vækstforums prioriterede forretningsområder.

− at opbygge en kritisk masse gennem
stærkere forbindelser til andre danske regioner
og nationale prioriteringsområder samt
internationale virksomheder og forskere

Det er oplagt, at klyngerne samarbejder med aktører såvel inden for
som uden for Syddanmark. Økosystemanalyser bør anvendes som
redskab til at udvikle og opbygge effektive sektorspecifikke
økosystemer. Formandskabet har besluttet at styrke samarbejdet med
de øvrige regioner. I første omgang Region Midtjylland og Region
Sjælland.

Region Syddanmark er udnævnt som Europæisk Iværksætterregion
2013, og udbygger i den forbindelse også kontakterne til regioner, som
kan være med til at understøtte den kritiske masse i de syddanske
klynger.
Region Syddanmark søger aktivt at inddrage internationale partnere i
strategisk vigtige projekter. Eksempelvis er Kaiser Permanente, samt
tyske, japanske og spanske partnere involveret i Patient@home
projektet, hvor der i samarbejde med en stor gruppe virksomheder
udvikles nye teknologier til hjemmebehandling af patienter.

− at sikre, at policymixet i hver region matcher
de prioriterede sektorers evne til at absorbere
midler; være tilstrækkelig opmærksom på
kommercialisering; og adressere
innovationstyper, der ikke er baseret på
forskning og teknologi.

Denne anbefaling er særlig relevant i forhold til det
velfærdsteknologiske område. I Vækstforums strategi og
handlingsplan er det indarbejdet, at flere virksomheder, bl.a. via
Welfare Tech, får kendskab til og udnytter det velfærdsteknologiske
potentiale bl.a. via strategiske partnerskaber mellem små og store
virksomheder. Der er også fokus på sidestepping, hvor etablerede
virksomheder fra andre brancher skifter spor over til velfærdsteknologi.
Generelt er det vigtigt, at virksomhedsengagementet i klyngerne
styrkes.

• Styrke de mest relevante aktører og relationer
i innovationssystemet:
− bestræbe sig på, sammen med de nationale
myndigheder, at forhindre knopskydning af
aktører eller programmer, som hyppigt sker,
når der arbejdes ud fra en 'et problem – en
løsnings'tilgang.

Der er mange aktører i erhvervsfremmesystemet. Sekretariatet
foreslår, at Vækstforum understøtter arbejdet med at forhindre unødig
knopskydning af aktører og programmer. I forbindelse med den
nationale innovationsstrategi, der er under udarbejdelse, har
sekretariatet allerede spillet ind med best practice.
I forbindelse med udarbejdelsen af den nationale innovationsstrategi
er det også blevet foreslået, at regionerne optages i det
tværministerielle forum, der koordinerer innovationsindsatsen.
Sekretariatet anser dette initiativ for at være et vigtigt skridt til at
forhindre overlap og knopskydning.

− udarbejde funktionelle kortlægninger af de
innovationsaktører, der er relevante for
regionale (og nationale) systemer, og sætte
fokus på forbedringsområder på aktørniveau,
herunder også universiteterne.

Sekretariatet vil tage initiativ til at igangsætte en økosystemanalyser af
de fire prioriterede klynger, såfremt Vækstforum tiltræder
indstillingerne på mødet den 27. september 2012 vedr. regeringens
klyngestrategi.

• Udvikle og tiltrække de kompetencer, som
regionen behøver, for at imødekomme
nuværende og fremtidige
arbejdskraftunderskud:
− lavtuddannede arbejdstagere: forbedre

Både Vækstforum og Region Syddanmark har igangsat projekter, der

overgangen til erhvervsuddannelser og
tekniske uddannelser og integrere indvandrere

skal bidrage til at imødekomme udfordringen.

− højtuddannede arbejdstagere: forbedret
attraktivitet, international rekruttering og mere
skræddersyede universitetsuddannelser.

Dette er en udfordring, som Vækstforum allerede er opmærksom på.
Vækstforum har igangsat en talentsatsning, som skal bidrage til at
imødekomme udfordringen, bl.a. gennem foreningen worklivestay
southern denmark. Den generelle indsats for bosætning og
attraktivitet i byer og landområder adresseres i Den Regionale
Udviklingsplan. Vækstforum vil desuden tage emnet op gennem dialog
med Beskæftigelsesministeriet.
Vækstforum har iværksat et omfattende porteføljestyringsprojekt, hvor
der følges tæt op på de enkelte vækstforumprojekter og systematisk
arbejdes med læring.

• Anvende policyrelateret videnopsamling og 
læring som et supplement til eksisterende
projektudvælgelses og evalueringsværktøjer
(herunder samarbejde med nationale
myndigheder, hvilket kan fremmes gennem
større harmonisering af programdata på tværs
af regioner).

Det er i forbindelse med udarbejdelsen af den nationale
innovationsstrategi blevet foreslået, at regionerne optages i det
tværministerielle forum, der koordinerer innovationsindsatsen.
Sekretariatet ser dette initiativ som et vigtigt skridt til at forhindre
overlap og knopskydning.

