Det midlertidige Vækstforum i Region Syddanmark
De 25 medlemmer er:

Fra erhvervsorganisationer
•

Fra amterne:

Direktør C.C. Nielsen (indgår i formandskabet), Nielsen
& Nielsen Holding, Odense

•

Amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen, Vejle Amt

•

Adm. direktør Lars Funder, Gumlink A/S, Vejle

•

Fhv. amtsborgmester Jan Boye, Fyns Amt

•

Direktør Bent Møller Jakobsen, Danren A/S, Odense

•

Bankdirektør Preben Lund Hansen, Sydbank, Aabenraa

•

Arkitekt Jean Brahe, Brahe og Partnere, Fredericia

•

Gårdejer Gert Karkov, Vojens

•
•

Amtsborgmester Carl Holst (Formand), Sønderjyllands
Amt
Amtsborgmester Laurits Tørnæs, Ribe Amt

Fra kommunerne:

•

Tømrermester Kurt Adamsen, IsolringsGruppen A/S,
Odense

•

Næstformand Eli Christiansen, Landsforeningen Dansk
Håndværks Kvinder, Sønderjylland

•

Borgmester Jørn Lehmann Petersen, Broager

•

Borgmester Vagn Therkel Pedersen, Bredebro

•

Borgmester Uffe Steiner Jensen, Fredericia

•

Fhv. borgmester Anker Boye, Odense

•

Koncerndirektør Hans Kirk, Danfoss A/S, Nordborg

•

Borgmester Bo Andersen, Ringe

•

Direktør Birthe Skovgård, BS-Pleje, Odense

•

Borgmester Johnny Søtrup (indgår i formandskabet),
Esbjerg

Fra vidensinstitutioner
•

Rektor Tyge Skovgaard Christensen, CVU Vest i Esbjerg

•

Rektor Jens Oddershede (indgår i formandskabet), Syddansk Universitet

•

Rektor Birgitte Vedersø, Amtsgymnasiet i Sønderborg

•

Rektor Birthe Sandorff, Designskolen i Kolding

Efter indstilling fra lønmodtagerorganisationerne
•

Formand Jørn Kaspersen, El-forbundet, Afdeling Fyn

Observatør efter indstilling fra det tyske mindretal (BDN)
•

Amtsrådsmedlem, landmand Hinrich Jürgensen, Tinglev

Observatør efter indstilling fra arbejdsmarkedsrådene i
de syddanske amter

•

Kredsformand Thorkild Jacobsen, Sønderborg, Formand
for Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sønderjylland

Hvad skal det midlertidige vækstforum?
Lov om erhvervsfremme udmønter kommunalreformen på erhvervsområdet og sætter helt nye rammer for
den regionale erhvervsfremme. Den centrale nyskabelse er de regionale vækstfora, som samler region, kommuner, organisationer og vidensinstitutioner i en fælles indsats for at fremme den regionale erhvervsudvikling.
Økonomi- og erhvervsministeren har efter opfordring fra amtsborgmestrene etableret midlertidige vækstfora,
som skal virke, indtil forberedelsesudvalgene etablerer regionale vækstfora pr. 1. april 2006. I Region Syddanmark blev medlemmerne af de midlertidige vækstfora udpeget i begyndelsen af august 2005 og det første
møde blev holdt i september.
De midlertidige vækstfora udarbejder et strategioplæg, som de permanente vækstfora kan tage udgangspunkt
i, når de skal udarbejde en erhvervsudviklingsstrategi. Strategioplæggene vil indeholde en række anbefalinger til markante satsninger i regionerne.

Hvad skal det permanente vækstforum?

Forberedelsesudvalget skal i henhold til Lov om erhvervsfremme nedsætte regionale vækstfora pr. 1. april
2006. Baggrunden herfor er, at det i loven er fastlagt, at Regionsrådet skal varetage den regionale erhvervsudvikling. Hertil skal Regionsrådet nedsætte et eller to vækstfora. Vækstfora har til opgave:
• at udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi,
• at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår samt

•

at indstille til Regionsrådet om anvendelse af regionale udviklingsmidler til erhvervsfremmeformål og til
staten i forhold til anvendelse af EU's strukturfondsmidler.

Forberedelsesudvalget skal udpege i alt 20 medlemmer fordelt på:
3 medlemmer udpeges på Regionsrådets eget initiativ
6 medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, hvoraf mindst ét medlem skal
repræsentere yderområderne
6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisationer udvalgt af Regionsrådet
3 medlemmer fra videns- og uddannelsesinstitutioner udpeges på Regionsrådets initiativ
2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, udpeges efter indstilling fra
henholdsvis arbejdsgiver og lønmodtagerorganisationer.
Derudover skal der i vækstforummet for Region Syddanmark udpeges en observatør fra det tyske mindretal.
Erhvervsfremmeloven giver yderligere mulighed for at det regionale beskæftigelsesråd kan udpege en observatør til vækstforum, ligesom vækstforum kan udpege en observatør til det regionale beskæftigelsesråd.

