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Notat om indkomne høringssvar, som har relevans for de erhvervs
og vækstrettede dele af den regionale vækst og udviklingsstrategi
Region Syddanmarks forslag til den regionale vækst og udviklingsstrategi har været i
offentlig høring frem til 2. november 2015. Der er udarbejdet et sammendrag af de tilba
gemeldinger fra høringssvarene, som har relevans for de erhvervs og vækstrettede dele
af strategien, dvs. Vækstforums strategibidrag. Sammendraget er kategoriseret i forhold
til Vækstforums strategiske rammer.
Overordnet set roses strategien for at være ambitiøs, ligesom det findes positivt, at stra
tegiens overordnede målsætninger er at øge produktiviteten og skabe flere arbejdsplad
ser.
Vækstforums fokuserede indsats:
 Der er generel opbakning til Vækstforums fokuserede indsats i forhold til de 3 ud
valgte forretningsområder.
 Der ønskes et større fokus på indsatser, der går på tværs af sektorer som fx
iværksætteri, innovation, automatisering, øget vidensniveau i SMV’er, IT m.m.
 Der opfordres til, at Vækstforum indtænker lokale og subregionale styrkepositio
ner som produktionserhverv, serviceerhverv, det maritime område, fødevareindu
stri, robotteknologi, transport og logistik mv.
 Flere af høringsparterne efterlyser en større sammenhæng mellem den regionale
strategi og de kommunale erhvervsudviklingsstrategier, bl.a. ved at styrke sam
arbejdet og øge vidensudvekslingen mellem Vækstforum og de mange erhvervs
fremmeaktører og parter i regionen, herunder kommuner, uddannelsesinstitutio
ner m.v.
 Det foreslås konkret at supplere/uddybe de beskrevne udfordringer på sundheds
og velfærdsinnovation vedrørende behovet for et stærkere hjemmemarked som
afsæt for eksport samt mere succesfuld udrulning af velfærdsteknologiske løsnin
ger på sygehuse og i den kommunale drift.
Højvækstmodellen:
 Strategien roses flere steder for højvækstmodellen. Der efterspørges en mere
præcis beskrivelse af indsatsen.
De brede indsatser:
 Yderområder: Flere af aktørerne fremhæver, at det kan fremgå tydeligere hvilke
kommuner der er omfattet af yderområdeindsatsten, herunder at yderområdeind
satsen skal anskues mere bredt, så indsatserne ikke kun tager afsæt i de kommu
ner, som er omfattet af Erhvervsstyrelsens definition. Endvidere ønskes en mere
konkret beskrivelse af, hvilke handlinger Vækstforum vil tage for at skabe vækst
og udvikling i de berørte yderområdekommuner.


Kvalificeret arbejdskraft: Generelt er der stor opbakning til Vækstforums strategi
ske indsats i forhold til at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Flere af høringssvarene
indeholder derfor også anbefalinger til konkrete indsatser, som f.eks. at øge til
gangen til erhvervsuddannelserne, talentpleje, bedre match mellem arbejdsud

1

buddet og erhvervslivets behov, m.m. Desuden opfordres der til at koordinere ini
tiativer mellem erhvervs, uddannelses og beskæftigelsesområdet.
Samlet set giver anbefalingerne i de indkomne høringssvar i enkelte tilfælde anledning til
overvejelser om, hvorvidt der skal foretages justeringer og præciseringer i Vækstforums
strategi. Det er bl.a. i forhold til at gøre det mere tydeligt, hvilke kommuner yderområ
deindsatsen henvender sig til, i forhold til beskrivelsen af de forskellige udfordringer på
sundheds og velfærdsinnovation samt en præcisering af højvækstmodellen. Bortset fra
disse justeringer vurderes det, at anbefalingerne i høringssvarene allerede er omfattet af
strategien, eller at de kan imødekommes ved at tydeliggøre Vækstforums handlingsplan
for 201617, som er under udarbejdelse.
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