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[Input fra staten – rammer og ophæng]
Aftalen skal skabe bedre vilkår for vækst samt bidrage til at skabe sammenhæng og koordination af indsatserne inden for erhvervsfremmesystemet. Regeringen og Syddansk
Vækstforum er med partnerskabet enige om at styrke samarbejdet om indsatser på en
række områder, hvor der er fælles ambitioner, særligt på områder hvor Syddanmark har
særlige styrker og potentialer.
Parterne vil samarbejde inden for følgende områder:
· Behov for kvalificeret arbejdskraft, herunder sammenhæng mellem erhverv, uddannelse og beskæftigelse
· Avanceret produktion/Industri 4.0
· Energiområdet
· Succes med udflytning af statslige arbejdspladser
· Målrettet erhvervsindsats i områder ramt af økonomisk tilbagegang
· Forenkling og fokusering af erhvervsfremmeindsatsen
· Øget samarbejde om sundheds- og velfærdsinnovation
Behov for kvalificeret arbejdskraft
Adgang til kvalificeret arbejdskraft har afgørende betydning for væksten i de syddanske
virksomheder. Den seneste måling i Region Syddanmarks vækstbarometer viser, at halvdelen af de virksomheder, der i marts 2016 havde søgt arbejdskraft inden for det foregående halve år, havde problemer med at skaffe kvalificerede medarbejdere. Denne
udfordring har ligget på det samme høje niveau siden september 2014, og meget tyder
på, at udfordringen ikke bliver mindre i fremtiden.
I forbindelse med udmøntningen af vækst- og udviklingsstrategien er der i Syddanmark
bl.a. enighed om en fælles aktionsplan vedrørende kvalificeret arbejdskraft. Formandskaberne for de regionale arbejdsmarkedsråd, Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, Kommunekontaktrådet (KKR), Syddansk Vækstforum, Udvalget for Regional Udvikling, regionsrådet samt repræsentanter fra VEU-centrene og erhvervsskolerne arbejder hen imod konkrete indsatser for blandt andet efteruddannelse og flere unge til erhvervsuddannelse, der skal bidrage til, at virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft forbedres. Endvidere arbejdes for at styrke dialogen mellem de eksisterende
fora på området og samspillet i forhold til det statslige niveau.
[Input fra staten - tekst om Trepartsaftale og rammer]
Parterne vil samarbejde om:

1. Udmøntning af vækst- og udviklingsstrategiens fælles aktionsplan vedrørende
kvalificeret arbejdskraft samt Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser.
2. At bidrage til, at virksomhedernes får adgang til de rette kompetencer inden for
de syddanske styrkepositioner, herunder undersøge behov og muligheder inden
for industrial electronics, digitalisering og robotteknologi samt design/leg.
Avanceret produktion/Industri 4.0
For at fastholde og udvikle produktion i Danmark er det nødvendigt at styrke de danske
virksomheders produktions- og konkurrenceevne og deres evne til at omstille sig til nye
og vekslende markeder.
Syddansk Vækstforum har igangsat flere større initiativer, der skal bidrage til at fastholde produktion gennem automatisering. Senest har Vækstforum støttet initiativet Automationsboost med 25 mio. kr. der sætter fokus på at løfte robotteknologimarkedet i
Danmark og anvendelse af automatisering i små og mellemstore virksomheder. Indsatsen bygger på de regionale styrker inden for robotteknologi, både i forhold til forskning
og udvikling og involverer desuden virksomheder inden for robotteknologi. Samtidig har
Region Syddanmark stærke videns- og forskningsmæssige kompetencer inden for bl.a.
design, som kan være relevant for virksomheder, der skal udvikle og evt. omstille deres
virksomhed til nye markeder mv. Vækstforum har igangsat en bred vifte af initiativer,
der skal styrke anvendelsen af design i små og mellemstore virksomheder, herunder i
produktionsvirksomheder.
Syddansk Vækstforum vil bygge videre på indsatserne, sikre at der sker koordination og
undersøge behovet for yderligere tiltag, herunder inden for digitalisering og anvendelse
af IT og data som innovations- og vækstdriver.
De vestdanske vækstfora har desuden indgået en samarbejdsaftale, der skal sikre en
sammenhængende og koordineret erhvervsfremmeindsats med afsæt i de regionale
styrkepositioner og potentialer, herunder i forhold til fremtidens industri. Der er i dag
knap 175.000 arbejdspladser i godt 9.500 industrivirksomheder i de tre vestdanske regioner, hvilket svarer til godt 2/3 af Danmarks produktionsarbejdspladser. De vestdanske
vækstfora vil samarbejde med regeringen om at styrke produktionsvirksomhedernes
adgang til kvalificeret arbejdskraft, og om at udvikle den vestdanske styrkeposition inden for fremtidens industri via videreudvikling af initiativer inden for automatisering,
digitalisering, kreative kompetencer og design.
Regeringen har igangsat et strategisk arbejde, Danmark i Vækst, der skal styrke vækstvilkårene for at øge produktivitet og konkurrenceevne. Der er som del af Aftalen om vækst
og udvikling i hele Danmark afsat 42 mio. kr. i 2016-2019 til Erhvervspartnerskab for
avanceret produktion, som skal styrke udbredelsen af automatisering og digitalisering i
små og mellemstore produktionsvirksomheder i hele landet. Partnerskabets virksomhedsrettede aktiviteter gennemføres af et konsortium bestående af de fem Væksthuse,
hvilket bidrager til at sikre sammenhæng mellem den nationale og den regionale indsats.
Regeringen har endvidere nedsat Produktionspanel 4.0, som i april 2017 skal aflevere
anbefalinger til regeringen om, hvordan man kan øge den digitale og teknologiske omstilling i dansk erhvervsliv – særligt de små og mellemstore virksomheder.
Parterne vil:
3. Gensidigt at koordinere igangsatte og nye initiativer på området.

4. Indgå i dialog om udvikling af nye initiativer, så der sikres sammenhæng og synergi, herunder evt. som opfølgning på anbefalingerne fra Produktionspanel 4.0.
Energiområdet
Etablering af Centre for Industrial Electronics
På landsplan beskæftiger området for energieffektive teknologier 46.400 personer. Den
årlige omsætning er på 75 mia. kr., og den årlige eksport er på 34 mia. kr. 80 pct. af virksomhederne forventer øget omsætning de næste 2-3 år, og 58 pct. forventer flere ansatte. Vækst i branchen udfordres dog af, at mere end 40 pct. af virksomhederne oplever
problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Region Syddanmark har en stærk erhvervsspecialisering inden for energieffektive teknologier med mange eksportintensive
og verdensførende virksomheder. Virksomhedskoncentrationen er særligt stor omkring
Sønderborg.
For at løse udfordringen med kvalificeret arbejdskraft og virksomhedernes adgang til
forsknings- og innovationssamarbejder, har et partnerskab i Sønderborg mellem virksomhedsrepræsentanter, Syddansk Universitet, Clean, Sønderborg Vækstråd, Region
Syddanmark m.fl. set på behovet for et stærkere studie- og forskningsmiljø på Syddansk
Universitet i Sønderborg. Derfor er parterne gået sammen om at etablere et ’Centre for
Industrial Electronics’, som omfatter en ny uddannelse inden for elektronik, øget anvendt forskning og laboratoriefaciliteter af høj international standard samt et stærkt
innovationsmiljø.
Der er desuden indledt et dansk-tysk samarbejde mellem universitets- og vidensinstitutioner i grænseregionen, hvor målet er at styrke det grænseoverskridende samarbejde
om forskning og uddannelse inden for power electronics.
Etablering af et Centre for Industrial Electronics forudsætter forpligtende opbakning fra
både de involverede parter og fra virksomheder, private fonde, lokale samt regionale og
nationale myndigheder.
Parterne forpligter sig til at samarbejde om:
5. At understøtte udvikling og etablering af et Centre for Industrial Electronics i
Sønderborg, herunder i forhold til at mindske de barrierer, der er ved at drive en
decentral campus samt grænseoverskridende universitets/videnssamarbejder.
[Uddybes/konkretiseres].
En mindre del af initiativet indgår i initiativet om en målrettet erhvervsindsats i områder
ramt af økonomisk tilbagegang.
Udmøntning af det nationale vindprogram
I 2015 udarbejdede Erhvervs- og Vækstministeriet sammen med de tre vestdanske regioner, Vindmølleindustrien og Offshoreenergy.dk et nationalt vindprogram for vækst i
vindenergisektoren, der løber fra 2015 til 2018. Regionen arbejder endvidere, sammen
med fynske parter, om den fortsatte omstilling af Lindø til en ’Industriel Forskerpark’
med flere forskningstunge virksomheder, som fx LORC og et øget samarbejde med universiteterne.
Parterne vil samarbejde om:
6. At de anbefalede indsatser i programmet bliver implementeret, og at der sker
en forsat styrkelse af rammevilkårene for den danske vindindustri, herunder af

test- og demonstrationsfaciliteter på testcentret LORC på Lindø. [Præciseres
yderligere efter dialog i det vestdanske samarbejde.]
Øget samarbejde om sundheds- og velfærdsinnovation
Parterne er enige om, at Danmark i de kommende år skal stå godt rustet til at omsætte
de globale vækstmuligheder på sundheds- og velfærdsområdet til gavn for vækst og
jobskabelse.
Parterne vil samarbejde om:
7. At styrke udviklingen af en stærk international forsknings- og erhvervsmæssig
styrkeposition inden for velfærdsteknologi. Parterne vil i den forbindelse arbejde for at videreudvikle de regionale indsatser inden for sundheds- og velfærdsinnovation igennem konsolidering af en stærk, national klynge med afsæt i Welfare Tech og Innovationsnetværk for Sundheds- og Velfærdsteknologi (ISV) til
gavn for virksomheder i hele Danmark samt understøtte acceleratormiljøet i
Scale-Up Denmark, herunder tiltrække globale talenter og vækstiværksættere
inden for sundheds- og velfærdsinnovation.
8. At synliggøre virksomhedernes muligheder for innovation, test og afprøvning
i CoLab Denmark samt udnytte faciliteterne i det nationale test- og innovationsmiljø i Syddansk Sundhedsinnovation.
9. At styrke samspil og koordinering omkring international markedsføring af sundheds- og velfærdsinnovationsløsninger, blandt andet gennem Healthcare Denmark.
Succes med udflytning af statslige arbejdspladser
For at skabe vækst og udvikling i hele Danmark har regeringen besluttet at flytte knap
3.900 arbejdspladser ud fra Hovedstadsområdet. Der er planlagt flytning af ca. 1.000
arbejdspladser til Region Syddanmark, herunder dele af NaturErhvervsstyrelsen (390
arbejdspladser) til Sønderborg.
Parterne vil samarbejde om:
10. At understøtte mulighederne for at tiltrække arbejdskraft til private virksomheder, særligt i form af ægtefællejob, i forbindelse med statens udflytning af arbejdspladser. Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum har afsat 4 mio. kr.
til en indsats, der udføres af foreningen work-live-stay southern denmark. Staten vil understøtte denne indsats ved en øget intern formidlingsindsats til de ansatte i de statslige institutioner der skal flytte, herunder viden om de geografiske
områder institutionerne skal flytte til, aktører der kan assistere medarbejdere
med at falde til mv. Endvidere tilbyder staten de berørte medarbejdere at videreformidle kontakt samt information om kompetencer, jobønsker mv. for deres
ægtefæller, til work-live-stay.
Målrettet erhvervsindsats i områder ramt af økonomisk tilbagegang
Med aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark har regeringen afsat 9 mio. kr. i 2016
og 5 mio. kr. årligt i 2017-2019 til en indsats, der skal understøtte rammerne for en selvbåren lokal erhvervsudvikling i områder, der har oplevet stærk tilbagegang.
Regeringen vil udpege op til tre geografiske områder forskellige steder i landet, som,
efter ansøgning fra udvalgte kommuner, kan blive omfattet af indsatsen. Udpegningen
sker efter indstilling fra de regionale vækstfora.

Syddansk Vækstforum vil facilitere ansøgningsprocessen i Region Syddanmark og vil
arbejde på, at der i de indstillede ansøgninger skabes bedst mulig sammenhæng til den
regionale strategi.
Parterne vil samarbejde om:
11. Input fra staten
Forenkling og fokusering af erhvervsfremmeindsatsen
[Input fra staten om eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen]
Syddansk Vækstforum har taget en række initiativer for at styrke sammenhængen i erhvervsfremmesystemet i Syddanmark. Vækstforum er blandt andet ved at indgå samarbejdsaftaler med de fælleskommunale erhvervsenheder i regionen om fælles prioriteringer for at skabe synergi og sikre størst mulig effekt af indsatserne. Vækstforum har
desuden over en årrække arbejdet tæt sammen med bl.a. de øvrige vestdanske vækstfora for at understøtte videndeling og koordination af initiativer. Et af resultaterne af disse
indsatser er Scale Up-Denmark, hvor der etableres regionale elitetræningscentre med
udgangspunkt i regionale styrkepositioner for at skabe flere højvækstvirksomheder i
hele Danmark. I Syddanmark er det bl.a. inden for offshore, energieffektive teknologier
og velfærdsinnovation.
Parterne vil samarbejde om:
12. Input fra staten

