Bilag 5: Vækstforums kommentarer til høringsbrevenes bemærkninger til erhvervsafsnittet ”Erhverv
i udvikling” samt forslag til behandling af bemærkninger til de tværgående emner

Høringssvar til erhvervsafsnittet ”Erhverv i udvikling” i den regionale vækst- og udviklingsstrategi samt de tværgående emner
31 høringssvar indeholder bemærkninger til erhvervsområdet eller til de tværgående emner. Af bilaget fremgår de konkrete udsnit af høringssvarene,
som relaterer til erhvervsbidraget og de tværgående emner, samt Vækstforums kommentarer til disse. De indhentede bemærkninger fra Vækstforum er
til brug for regionsrådets besvarelse af de indsendte høringssvar. Forslag til justeringer i erhvervsafsnittet ”Erhverv i udvikling” fremgår også af
bilagsmateriale 4.

Tværgående emner
Yderområder og arbejdsmarked er tværgående emner, hvor Udvalget for Regional Udvikling og Syddansk Vækstforum har aftalt at koordinere indholdet
i vækst- og udviklingsstrategien, herunder håndteringen af høringssvar til strategien. Derfor fremgår både Regionsrådets og Vækstforums forslag til
håndtering af høringssvar til disse emner i bilaget og er fremhævet med blå tekst.

Opbygning
Oversigten er opdelt efter de enkelte høringssvar. For at lette overblikket, er der indsat en kolonne der fremhæver hvilke emner, der berøres i det
enkelte høringssvar.
I venstre kolonne vises afsenderen, i den næste kolonne fremgår de emner, høringssvaret berører. Den tredje kolonne viser afsenderens
bemærkninger, og i højre kolonne anføres Vækstforums kommentarer til de fremførte bemærkninger, herunder om det giver anledning til ændringer i
strategien (markeret med rødt). På de tværgående emner indeholder højre kolonne tillige forslag til Regionsrådets håndtering af de fremsendte
bemærkninger i høringssvarene.
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Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Billund
Kommune

Arbejdsmarked

”Et arbejdsmarked i balance
Billund Kommune har og tiltrækker mange nye arbejdspladser inden for industri,
transport og turisme. I begge tilfælde er kommunen kendetegnet ved en
arbejdsstyrke, hvor det generelle uddannelsesniveau er lavt. Det er
forudsætningen for et arbejdsmarked i balance, herunder fastholdelse af den
decentrale uddannelsesstruktur i forhold til både ungdomsuddannelserne og de
videregående uddannelser i Syddanmark, at den lokale arbejdskraft matcher de
virksomheder, som ønsker at slå sig ned her – ellers kommer de ikke, og nogle af
de eksisterende flytter måske andre steder hen. Derfor er uddannelse og
opkvalificering nøgleord for kommunen, lige som det er for Regionen. Set i det
perspektiv ser Billund Kommune meget positivt på Regionens brede indsats for at
styrke sammenhængen mellem erhvervsudviklingen og uddannelses- og
beskæftigelsesindsatsen.”

Et særligt fokusområde i strategien er at bidrage til et
arbejdsmarked i balance, hvor udbud matcher efterspørgslen.
Udover de forskellige initiativer, der er i gang på uddannelseserhvervs- og beskæftigelsesområdet, er Regionen og KKR
Syddanmark, som opfølgning på strategien blevet enig om at
styrke indsatsen yderligere med ”kvalificeret arbejdskraft” som et
ud af tre aktivitetsspor i en fælles aktionsplan. Indsatsen skal sikre
en stærk og koordineret syddansk indsats mellem erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesområderne i Syddanmark ved at
styrke dialogen mellem de eksisterende fora på områderne
(Vækstforum, de regionale arbejdsmarkedsråd, KKR mv).
Syddansk Vækstforum har igangsat en særlig indsats for at sikre
de private virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Puljen til
Kvalificeret arbejdskraft retter sig mod to målgrupper på
arbejdsmarkedet. Dels de unge, hvor der er fokus på at få flere
unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Dels de voksne,
hvor der er fokus på at få opkvalificeret ufaglærte, så de bliver
faglærte. For begge målgrupper gælder, at de skal opkvalificeres til
de brancher, hvor der er efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.
Indsatsen for kvalificeret arbejdskraft bliver videreført i
Vækstforums handlingsplan for 2016-17. Derudover støtter
Vækstforum og regionsrådet projekter, der skal styrke
virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder
også højtuddannet arbejdskraft.

Side 1

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

FaaborgMidtfyn
Kommune

Yderområder

”Yderområder
Det fremgår uklart i strategien (s. 44 – 45),
hvorvidt Region Syddanmark følger
Erhvervsstyrelsens definition af et
yderområde. Det ønskes i så fald afklaret, om
man følger Erhvervsstyrelsens definition, samt
om de særskilte midler til yderområder fra
Syddansk Vækstforum uddeles efter denne
definition.

Vækst- og udviklingsstrategien inkluderer dels en langsigtet byregional indsats, dels en specifik
erhvervsudviklingsindsats i de yderområder der er defineret af Erhvervsstyrelsen.

I så fald bør Region Syddanmark være
opmærksom på, at der også er
yderområdeproblematikker i kommuner, der
ikke er defineret som yderområder af
Erhvervsstyrelsen. Eksempelvis har 13 af
kommunerne i Region Syddanmark en
erhvervsindkomsten pr. indbygger, der er
under 90 % af landsgennemsnittet, men kun 7
af kommunerne bliver defineret som
yderområder af Erhvervsstyrelsen.
Faaborg-Midtfyn Kommune mener ikke, at
disse kommuner i fremtiden skal udelukkes fra
at søge evt. puljer til yderområder fra
Syddansk Vækstforum på baggrund af deres
nærhed til en større by. Nærheden til en
større by medvirker ikke alene til vækst i
erhvervsindkomsten i landkommunerne, og
Region Syddanmark bør være opmærksom på
dette i strategien for 2016 -2019.”

Den byregionale indsats er et regionalt-kommunalt samarbejde, der skal tiltrække og udvikle udviklingsog vækstpotentialer i alle dele af de Syddanmarks 4 byregionale områder.
Herudover vil Syddansk Vækstforum i de yderområder, der er udpeget af Erhvervsstyrelsen (dvs.
kommunerne Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Svendborg, Langeland, Ærø samt de syddanske småøer i
strukturfondsperioden 2014-20) gennemføre en særlig erhvervsrettet indsats, som anført i vækst- og
udviklingsstrategien. Vækstforum har konkretiseret denne indsats i sin handlingsplan.
Syddansk Vækstforum er enig i, at der også kan være yderområdeproblematikker i kommuner, der ikke
er defineret som yderområdekommuner. I disse situationer vil Syddansk Vækstforum opfordre til
samarbejde, således at virksomhederne i disse kommuner får mulighed for at indgå i Vækstforums
øvrige satsninger.
Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats tydeliggøres i strategien.

Forslag til ændringer:

Det foreslås, at det kommer til at fremgå mere klart i strategien, at Vækstforum følger
Erhvervsstyrelsens definition på yderområder. Konkret foreslås på side 45 en henvisning til
definitionen på side 44.
Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats tydeliggøres i strategien.

Side 2

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Haderslev
Kommune

Arbejdsmarked

”Uddannelsesområdet
Haderslev Kommune er i vid udstrækning enig i de udfordringer, der
peges på for uddannelsesområdet. En særlig udfordring for Haderslev
Kommune er, at uddannelsessøgende flytter fra kommunen, samtidig
med at virksomhederne har vanskeligt ved at tiltrække velkvalificeret
arbejdskraft. Dette er ikke bare en Haderslev-udfordring men også for
mange af regionens og landets kommuner. Her savner vi mere fokus
på det behov, der er for at udvide uddannelsesmulighederne og kunne
tilbyde virksomhederne velkvalificeret arbejdskraft.

Et særligt fokusområde i strategien er at bidrage til et arbejdsmarked i
balance, hvor udbud matcher efterspørgslen. Udover de forskellige
initiativer, der er i gang på uddannelses- erhvervs- og
beskæftigelsesområdet, er Regionen og KKR Syddanmark, som opfølgning
på strategien blevet enig om at styrke indsatsen yderligere med ”kvalificeret
arbejdskraft” som et ud af tre aktivitetsspor i en fælles aktionsplan.
Indsatsen skal sikre en stærk og koordineret syddansk indsats mellem
erhvervs- uddannelses- og beskæftigelsesområderne i Syddanmark ved at
styrke dialogen mellem de eksisterende fora på områderne (Vækstforum, de
regionale arbejdsmarkedsråd, KKR mv).

Den decentrale uddannelsesstruktur er vigtig for den regionale kvalitet
og udvikling.”

Syddansk Vækstforum har igangsat en særlig indsats for at sikre de private
virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Puljen til Kvalificeret arbejdskraft
retter sig mod to målgrupper på arbejdsmarkedet. Dels de unge, hvor der er
fokus på at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Dels de
voksne, hvor der er fokus på at få opkvalificeret ufaglærte, så de bliver
faglærte. For begge målgrupper gælder, at de skal opkvalificeres til de
brancher, hvor der er efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen
for kvalificeret arbejdskraft bliver videreført i Vækstforums handlingsplan
for 2016-17. Derudover støtter Vækstforum og regionsrådet projekter, der
skal styrke virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder
også højtuddannet arbejdskraft.

Side 3

Forretningsområder

”Særlige forretningsområder
Haderslev Kommune er enig i, at specielt bæredygtig energi og
oplevelseserhverv er oplagte forretningsområder for regionen. Vi
synes dog, at det er ærgerligt, at andre, oplagte områder ikke er i
fokus/understøttes i strategien, herunder industrien og
fødevareerhverv. Desuden mener vi, at det at styrke kompetencer på
tværs af sektorer (f.eks. eksport, effektiviseringer, innovation og
iværksætteri), er en væsentlig indsats i forhold til den regionale
erhvervsudvikling.

Syddansk Vækstforum anerkender, at der også er brancher udover de tre
forretningsområder, som rummer særlige vækstpotentialer. Vækstforum er
dog af den opfattelse, at industri- og produktionserhvervene samt
fødevareerhvervet er prioriteret i strategien. Indsatserne inden for offshore
og energieffektive teknologier kommer således udprægede
produktionserhverv til gavn. Sundheds- og velfærdsinnovation omfatter også
produktionserhverv, ligesom indsatsen for designanvendelse. Dertil kommer
de brede indsatser, der også tilgodeser produktionserhvervene, herunder
automatisering og opkvalificering.

Den nye fokus på højvækstvirksomheder hilses velkommen og er et
godt eksempel på et fokusområde, der går på tværs af
brancher/klynger.”

For at gøre det lettere for virksomhederne har de tre vestdanske vækstfora
indgået en samarbejdsaftale, som giver mulighed for, at virksomhederne kan
deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter på tværs af regionsgrænserne,
herunder indenfor fødevareområdet. Der vil i forlængelse heraf blive taget
initiativ til dialog på tværs af regionsgrænser om, hvordan fødevareområdet
kan styrkes. Strategiens erhvervsrettede indsats indenfor oplevelseserhverv
er endvidere rettet mod virksomheder, der arbejder med fødevarer som
oplevelsesprodukt. Vækstforum har allerede prioriteret initiativer i forhold til
oplevelsesbaserede fødevarevirksomheder, senest med projektet ”Spirende
Fødevareoplevelser”, hvor fokus er på at udvikle nye og forbedre de
eksisterende fødevareoplevelser i regionens små og mellemstore
fødevarevirksomheder.
Syddansk Vækstforum er enig i, at fx arbejdet med iværksætteri og innovation
er væsentligt for at kunne skabe vækst inden for de enkelte
forretningsområder. Det vil også være nogle af de tværgående redskaber,
som Vækstforum vil bringe i anvendelse gennem indstillingen af regional- og
socialfondsmidler til Erhvervsstyrelsen og regionale erhvervsudviklingsmidler
til regionsrådet. At vækstforum arbejder med tværgående redskaber som fx
iværksætteri og innovation er udfoldet i Vækstforums handlingsplan.
Strategien rummer således mulighed for dels at understøtte produktion og
fødevareerhverv og dels at styrke indsatsen på tværs af sektorer.

Side 4

Social inklusion

”Socialt entreprenørskab og socialøkonomisk virksomheder
Med et øget fokus på uddannelse og job – og snitfladerne mellem
erhverv, beskæftigelse og uddannelse- er det ligeledes væsentligt at
være opmærksom på de målgrupper, som af forskellige årsager har
svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.
Derfor er der også fremadrettet behov for at sikre et endnu mere
rummeligt arbejdsmarked med henblik på at skabe plads til alle på
tværs af kulturelle og socioøkonomiske skel. Dette kunne eksempelvis
ske ved at gøde jorden for socioøkonomiske virksomheder. En
virksomhedstype, som ofte bliver grundlagt af ildsjæle og
iværksættere, der ser et socialt eller samfundsmæssigt problem. Ved
at tænke innovativt kan socialøkonomiske virksomheder tilbyde
anderledes arbejdspladser, der ser socialt udsatte som ressourcer, der
kan bidrage aktivt til samfundet.”

Vækstforum har et mål om, at erhvervsfrekvensen i Syddanmark skal øges.
Endvidere har Syddansk Vækstforum etableret en pulje til at styrke social
inklusion. Målgruppen for indsatsen er personer, der ikke vil kunne opnå en
tilknytning til arbejdsmarkedet uden en støttende indsats. Indsatsen for social
inklusion bliver videreført i Vækstforums handlingsplan for 2016-17, og der er
mulighed for at indtænke socialøkonomiske virksomheder i indsatsen.

Side 5

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Kolding
Kommune

Erhverv

”Erhverv i udvikling
Til kapitlet ”Erhverv i udvikling” vil vi anbefale at der arbejdes med mere
specifikke satsningsområder, og at disse oplagt bør defineres af, hvor der er et
reelt potentiale. Det er vores opfattelse at de nuværende satsningsområder er for
bredt definerede, særligt hvad angår Oplevelseserhverv”. Her vil det være
hensigtsmæssigt at definere 3 afgrænsede indsatsdelområder ved henholdsvis
Design og kreative erhverv, Turisme samt Fødevareerhverv. Der er naturligvis
fællesinteresser mellem Turisme og Fødevareerhverv eksempelvis i form af
egnsretter, lokale fødevarer mv. Den store del af fødevareerhvervet, i form af
industriel fødevareproduktion og landbruget, har dog meget lidt med turisme at
gøre. Det giver således mening at beskrive henholdsvis Turisme og
Fødevareerhverv i adskilte brancher og satsningsområder, ligesom det giver
mening at opretholde Design og kreative erhverv som delindsatsområde.

Syddansk Vækstforum ønsker at videreføre en fokuseret og langsigtet
indsats med få forretningsområder. Indsatsen skal bidrage til en
langsigtet omstilling hen imod konkurrencedygtige væksterhverv.
Syddansk Vækstforums fokuserede indsats indenfor oplevelseserhverv
er bl.a. rettet mod erhverv, der arbejder med fødevarer som
oplevelsesprodukt. Syddansk Vækstforum har bl.a. støttet projektet
”Spirende Fødevareoplevelser”, hvor fokus er på at udvikle nye og
forbedre de eksisterende fødevareoplevelser i regionens små og
mellemstore fødevarevirksomheder. I forhold til fødevareerhverv
generelt er der indgået en samarbejdsaftale mellem de tre vestdanske
vækstfora, som giver mulighed for, at virksomhederne kan deltage i
erhvervsudviklingsaktiviteter på tværs af regionsgrænserne, herunder
indenfor fødevareområdet. Der vil i forlængelse heraf blive taget
initiativ til dialog på tværs af regionsgrænser om, hvordan
fødevareområdet kan styrkes.

Endvidere er det problematisk, at der ikke er udpeget nogle af de tværgående
forudsætningsskabende ”brancher” som satsningsområder. Eksempelvis savnes en
målrettet satsning på IT og supply chain, der er en forudsætning for virksomheders
succes.
Hvad angår oplevelsesøkonomi og fx friluftsoplevelser er Kolding Kommune
involveret i en række forskellige aktiviteter, der involverer og understøtter
oplevelseserhverv. Eksempelvis kan nævnes vores engagement i Destination
Lillebælt og Destination Legoland Billund Resort samt en stribe af indsatser på alt
fra handlings- til strateginiveau.”

Syddansk Vækstforum anerkender desuden, at der er behov for
indsatser, som adresserer nogle af de udfordringer, som virksomheder
på tværs af brancher står over for. Derfor er der også i strategien
mulighed for, at Syddansk Vækstforum kan igangsætte brede
indsatser, som netop ikke er afgrænset til de tre forretningsområder i
strategien. Brede indsatser igangsættes efter konkret beslutning i
Syddansk Vækstforum. Det kunne fx også være en bred indsats inden
for IKT, teknologiudvikling eller nye muligheder og udfordringer for
virksomhedernes forretningsmodeller som følge af digitaliseringen mv.
Vækstforum har truffet beslutning om at igangsætte brede indsatser
inden for automatisering, kvalificeret arbejdskraft (herunder
opkvalificering) og social inklusion med henblik på at øge
produktiviteten og erhvervsfrekvensen.

Side 6

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Odense
Kommune

Erhverv

”Generelle kommentarer
Generelt savner vi i Odense Kommune en tæt kobling mellem de seks indsatsspor og
de forskellige byer, byregioner og områder i Region Syddanmark. Er udfordringer og
muligheder de samme i hele regionen? Besidder alle byer, byregioner og områder i
regionen de samme kvaliteter og styrker? Og skal alle byer, byregioner og områder
satse på de samme erhvervsmæssige områder, herunder de tre udpegede
forretningsområder med syddanske styrkepotentialer?”

Syddansk Vækstforum:
Strategien for Syddansk Vækstforum udmøntes gennem den
kommende handlingsplan, hvor ambitionerne for realiseringen af
de syddanske styrker og potentialer konkretiseres yderligere. I den
forbindelse er Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark
bevidste om deres rolle og ansvar som omdrejningspunkt for den
regionale vækstindsats, herunder at der skal arbejdes tæt sammen
og koordineres med de øvrige aktører i erhvervsfremme- og
innovationssystemet for at udvikle de lokale og regionale
vækstbetingelser til gavn for virksomhederne i
regionen. Syddansk Vækstforum går gerne i dialog om at styrke
samarbejdet gennem partnerskaber.

”Erhverv i udvikling
Det analytiske grundlag for strategiens tre forretningsområder med syddanske styrker
eller potentialer kunne med fordel rumme et mere operationelt lag: Hvad skal der
egentlig til for at udvikle de styrkepositioner/strategiske valg, regionen satser på? En
stillingtagen til, hvor og hvordan de tre fagområder bør styrkes, ville kunne bringe
strategien et niveau tættere på at lykkes.

Fsva. de konkrete kommentarer til side 23 er vi enige i forslaget, og
vil på den baggrund tilrette teksten i strategien.

I dag er det op til ansøgere om strukturfondsmidler at definere, hvordan målene om
vækst i de tre forretningsområder nås. Det kommer der ofte meget forskelligartede
indsatser ud af – indsatser, der måske ikke adresserer det eller de vigtigste vækstgreb
for en given erhvervsstyrkeposition.
Generelt så vi gerne, at regionen arbejder mere målrettet med partnerskaber i
realiseringen af strategierne. Regionen har styrken og know-how’en til at sætte en
regional dagsorden baseret på grundige analyse og viden om udviklingstendenser og
udfordringer. Men når det gælder de handlingsgreb, der skal realisere de forskellige
strategier står regionen ikke alene.
Vi mener, at løsningerne kan blive stærkere og mere forankrede lokalt, hvis regionen
arbejder mere struktureret og håndsrækkende med etablering af den række af
centrale partnerskaber, der skal realisere strategierne. Regionen består af en bred
række af aktører, der helt eller delvist deler de regionale visioner og strategier – men
disse øvrige aktører kommer kun effektivt i spil, hvis regionen øger sit fokus på den
viden og ekspertise, der ligger hos eksempelvis uddannelsesaktører og hos
kommunerne. På den måde kan der skabes et langt stærkere fælles fodslag mellem
den regionale og de kommunale erhvervsudviklingsstrategier, hvilket igen kan gøre
erhvervsudviklingssatsningerne mere fokuserede og effektfulde.

Side 7

Vækst- og udviklingsstrategien åbner siderne med fokus på viden om regionens
tilstand og retning – men kunne man gå endnu et skridt dybere og kvalitetssikre
kommunernes analytiske grundlag for de lokale erhvervsudviklingsstrategier – og
derpå bidrage til at støtte kommunerne i dyrkelsen af egne styrker? På den vis ville
man kunne skabe større fælles retning og mere fokuserede, tungere fælles indsatser.

Yderområder

Vi har i øvrigt følgende konkrete, tekstnære kommentarer. Vi foreslår, at de to første
udfordringer på side 23 uddybes / suppleres med følgende:
1. Der er behov for et stærkere hjemmemarked som afsæt for mere eksport,
hvilket fører videre til uddybning af udfordring nr. 2:
1. 2. Der er behov for mere succesfuld implementering og udrulning af
velfærdsteknologiske løsninger på sygehuse og i den kommunale drift
(institutioner m.m.)”
”Det er også positivt, at regionen vil styrke vækst og udvikling i alle dele af regionen,
især i yderområderne. Odense Kommune savner dog en stillingtagen til, hvordan
væksten skal styrkes? De beskrevne indsatser under afsnittet om yderområderne
kunne med fordel skærpes og gøres mere konkrete og gerne udvides i forhold til,
hvilken rolle byregionerne kunne udfylde i denne forbindelse.”

Forslag til ændringer i erhvervsbidraget:
Strategien tilrettes på side 23.

Vækst- og udviklingsstrategien inkluderer dels en langsigtet
byregional indsats, dels en specifik erhvervsudviklingsindsats i de
yderområder der er defineret af Erhvervsstyrelsen.
Den byregionale indsats er et regionalt-kommunalt samarbejde,
der skal tiltrække og udvikle udviklings- og vækstpotentialer i alle
dele af de Syddanmarks 4 byregionale områder. Indsatsen er
under konkretisering i en aktionsplan som tilsigtes suppleret af
aftaler i de fire byregionale områder i Syddanmark.
Herudover vil Syddansk Vækstforum i de yderområder, der er
udpeget af Erhvervsstyrelsen gennemføre en særlig
erhvervsrettet indsats, som anført i vækst- og
udviklingsstrategien. Vækstforum har konkretiseret denne indsats
i sin handlingsplan.
Som opfølgning på vækst- og udviklingsstrategiens afsnit om
erhverv i udvikling udarbejder Syddansk Vækstforum en
handlingsplan for 2016-2017, hvor indsatsen for de kommende to
år vil blive udfoldet yderligere.
Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats
tydeliggøres i strategien.

Forslag til ændringer:

Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats
tydeliggøres i strategien.

Side 8

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Sønderborg
Kommune

•
•

”Erhverv i udvikling
Det er positivt, at strategien viderefører det målrettede fokus på de tre
indsatsområder bæredygtig energi, sundheds- og velfærdsinnovation og
oplevelseserhverv. Energieffektivitet og turisme er to af Sønderborgs
største styrkepositioner. Byrådet har derfor i sin Vision udpeget
initiativerne ProjectZero og turismeudviklingen som to af tre
fyrtårnsprojekter, hvor der arbejdes intensivt med at skabe flere
arbejdspladser. Sundheds- og velfærdsteknologi er også et højtprioriteret
kommunalt indsatsområde. Den regionale vækst og udviklingsstrategi
giver således god synergi med de indsatser, der foretages i Sønderborg,
og resultaterne i
Sønderborg kan være med til at understøtte regionens mål for området.

Yderområder: Vækst- og udviklingsstrategien inkluderer dels en langsigtet
byregional indsats, dels en specifik erhvervsudviklingsindsats i de
yderområder der er defineret af Erhvervsstyrelsen.

Erhverv
Yderområder

Sønderborg Kommune er i den nuværende programperiode et
yderområde. Vi er derfor forventningsfulde i forhold til igangsættelsen af
indsatsen for yderområderne, som skal understøtte arbejdet med at
skabe vækst og udvikling i områderne uden for de større byer. I den
forbindelse håber vi, at både udvikling og implementering kommer til at
foregå i tæt samarbejde med de relevante kommuner – både på politisk
og administrativt niveau.
Afsnittet om ”Højvækstmodellen” findes noget indforstået. Der savnes en
mere præcis beskrivelse af, hvad ”Højvækstmodellen” er, og ikke mindst
hvad den gør.
Som et minimum bør følgende spørgsmål besvares:
• Hvordan skal modellen tiltrække nationale og internationale
iværksættertalenter og vækstvirksomheder inden for de tre
forretningsområder sundheds- og velfærdsinnovation,
bæredygtig energi og oplevelseserhverv?
• • Hvad er et struktureret inkubator- og acceleratorforløb?”

Den byregionale indsats er et regionalt-kommunalt samarbejde, der skal
tiltrække og udvikle udviklings- og vækstpotentialer i alle dele af de
Syddanmarks 4 byregionale områder. Indsatsen er under konkretisering i
en aktionsplan som tilsigtes suppleret af aftaler i de fire byregionale
områder i Syddanmark.
Herudover vil Syddansk Vækstforum i de yderområder, der er udpeget af
Erhvervsstyrelsen gennemføre en særlig erhvervsrettet indsats, som
anført i vækst- og udviklingsstrategien. Vækstforum har konkretiseret
denne indsats i sin handlingsplan.
Vækstforum vil konkretisere yderområde-indsatsen i den kommende
handlingsplan og i tæt dialog og samarbejde om indsatsen med de
relevante kommuner. Derfor har regionsrådsformand Stephanie Lose
afholdt møde med regionens yderområder-kommuner for at drøfte
udvikling og implementering af yderområde-indsatsen, herunder
etablering af to dialogfora på administrativt niveau.
Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats tydeliggøres i
strategien.
Syddansk Vækstforum
Fsva. vækstmodellen er denne udfoldet yderligere i handlingsplanen.

Forslag til ændringer i erhvervsbidraget:

Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats tydeliggøres
i strategien.

Side 9

Afsender

Tema

Høringstekst

Tønder
Kommune

Sundheds- og
velfærdsteknologi

”Tønder Kommune er enig i strategiens hovedoverskrift – at det gode liv er
omdrejningspunkt for udvikling. Her spiller sundheds- og velfærdsinnovation en
væsentlig rolle. Tønder Kommune har erfaring med og vil gerne fortsætte det
offentlig-private samarbejde om velfærdsteknologiske løsninger. Det gælder
både for nyudvikling men også fokus på implementering af allerede kendte
velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologi skal bruges til at yde den
rette hjælp på dette sted uden at den menneskelige kontakt nedprioriteres.”
”Uddannelse
Tønder Kommune udtrykker enighed i forhold til perspektivet omkring
mennesker med potentiale. I sig selv er uddannelse en vej til det gode liv – og
uddannelse er også en væsentlig faktor i arbejdet med at skabe vækst. Vi
støtter på alle måder, at der fortsat er fokus på, at 95% af en ungdomsårgang
får en ungdomsuddannelse.
Tønder Kommune har traditionelt mange ufaglærte borgere i ufaglærte jobs.
Der er behov for at vende udviklingen, da fremtidens arbejdsmarked
efterspørger faglært og højt uddannet arbejdskraft. Der skal derfor sættes
fokus på, at flere gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Den fysiske
afstand til uddannelsesinstitutioner er en klar barriere især jo tidligere i
ungdomslivet, uddannelsen påbegyndes. Tønder Kommune har erfaret, at
fælles uddannelses- og vejledningsmiljøer på tværs af kommunens UU og
arbejdsmarkeds-området samt uddannelsesinstitutionerne kan vende
udviklingen på frafald i erhvervsuddannelserne. Det betyder, at det er af vital
betydning, at der tænkes videre med den decentrale uddannelsesstruktur. Der
er behov for, at der er et øget uddannelsesudbud lokalt. Det kan etableres
gennem muligheder for fjernstudiemiljøer eller oprettelse af satellitter på UCniveau. ”

Arbejdsmarked

Forslag til håndtering

Region Syddanmark kvitterer for Tønder Kommunes interesse for
samarbejde i forbindelse med udvikling og implementering af
velfærdsteknologiske løsninger.

Et særligt fokusområde i strategien er at bidrage til et
arbejdsmarked i balance, hvor udbud matcher efterspørgslen.
Udover de forskellige initiativer, der er i gang på uddannelseserhvervs- og beskæftigelsesområdet, er Regionen og KKR
Syddanmark, som opfølgning på strategien blevet enig om at styrke
indsatsen yderligere med ”kvalificeret arbejdskraft” som et ud af
tre aktivitetsspor i en fælles aktionsplan. Indsatsen skal sikre en
stærk og koordineret syddansk indsats mellem erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesområderne i Syddanmark ved at
styrke dialogen mellem de eksisterende fora på områderne
(Vækstforum, de regionale arbejdsmarkedsråd, KKR mv).
Syddansk Vækstforum har igangsat en særlig indsats for at sikre de
private virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Puljen til Kvalificeret
arbejdskraft retter sig mod to målgrupper på arbejdsmarkedet. Dels
de unge, hvor der er fokus på at få flere unge til at gennemføre en
erhvervsuddannelse. Dels de voksne, hvor der er fokus på at få
opkvalificeret ufaglærte, så de bliver faglærte. For begge
målgrupper gælder, at de skal opkvalificeres til de brancher, hvor
der er efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen for
kvalificeret arbejdskraft bliver videreført i Vækstforums
handlingsplan for 2016-17. Derudover støtter Vækstforum og
regionsrådet projekter, der skal styrke virksomhedernes adgang til
kvalificeret arbejdskraft, herunder også højtuddannet arbejdskraft.

Side 10

Oplevelseserhverv

”Oplevelseserhverv
Turisme er et stort erhverv i Tønder Kommune, som kunne blive løftet ved
etablering af en turismeuddannelse. Denne kunne adressere nogle af de
udfordringer, der er oplistet i strategien. Tønder som hjemsted for en sådan
uddannelse i et samarbejde med f.eks. EUC Syd vil være en oplagt ide. Det
kunne kombineres med den grænseoverskridende indsats.
I afsnittet om Oplevelseserhverv beskrives under potentialer stærke
internationale "fyrtårne". Her burde nævnes mere specifikt, at der er et meget
stort potentiale i den nylige optagelse af Vadehavet pa UNESCOs
verdensarvsliste.”

Yderområder

”Yderområder
Der findes ingen officiel definition for yderområder. Offentlige støtteordninger
og kampagner, der har til formål at støtte yderområder, afgrænser områderne
forskelligt. Tønder Kommune, opfordrer regionen til at gå foran og arbejde for
en samlet definition af yderområder, der sikre en nuanceret diskussion af
problemstillingen.
Yderområdernes udvikling angår hele regionen. Jo bredere base, jo højere kan
vi alle nå. Men skal der skabes en positiv udvikling, er der behov for tilpasning
og omstilling. Opgaven er vanskelig og hård at løfte for den enkelte kommune.
Både fordi der ikke er nogen lette løsninger, og fordi den nødvendige
prioritering medfører svære beslutninger. Regionen kan i kraft sin brede
kontaktflade i ind- og udland samt regionale forankring, kvalificere indsatser,
analyser og metoder, fra ind- og udland og derigennem sikre regionens
yderområder det bedst mulige afsæt.
Tønder Kommune opfodrer regionen til, at se yderområderne som ressource
med forskellige kvaliteter og potentialer, der udgør en styrke i den regionale
arbejdsdeling. Eksemplet med Esbjerg Havn, den store løftestang og Rømø
havn, det lille specialværktøj, er meget nærlig gende.
For Tønder Kommune er det meget vigtigt, at indsatser også sker og kan ske pa
tværs af landegrænsen.”

Syddansk Vækstforum anderkender udfordringen omhandlende
kompetenceniveauet i turismeerhvervet. Dette er kendetegnende for
store dele af Region Syddanmark og landet som helhed. Derfor
arbejdes der på at igangsætte et nationalt initiativ, rettet mod denne
problematik, som ligeledes vil gavne kompetenceudviklingen af
turisterhvervet i Tønder kommune.
Vi har i Region Syddanmark mange seværdigheder og Vadehavet er
sammen med regionens andre to UNESCO udpegede områder nogle
af de internationale kendte ”fyrtårne”. I Vækstforums handlingsplan
fremhæves netop Vadehavet som en styrke, ligesom det er nævnt i
vækst- og udviklingsstrategien på kulturområdet.
Vækst- og udviklingsstrategien inkluderer dels en langsigtet
byregional indsats, dels en specifik erhvervsudviklingsindsats i de
yderområder der er defineret af Erhvervsstyrelsen.
Den byregionale indsats er et regionalt-kommunalt samarbejde, der
skal tiltrække og udvikle udviklings- og vækstpotentialer i alle dele
af de Syddanmarks 4 byregionale områder. Indsatsen er under
konkretisering i en aktionsplan som tilsigtes suppleret af aftaler i de
fire byregionale områder i Syddanmark. Sidstnævnte muliggør, at
ressourcer i områder uden for vækstcentrene inddrages i det
byregionale områdes specifikke udviklingsstrategi.
Herudover vil Syddansk Vækstforum i de yderområder, der er
udpeget af Erhvervsstyrelsen gennemføre en særlig erhvervsrettet
indsats, som anført i vækst- og udviklingsstrategien. Vækstforum
har konkretiseret denne indsats i sin handlingsplan, hvor det også
fremgår, at Vækstforum er meget opmærksom på de særlige
potentialer, som yderområderne har.
Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats
tydeliggøres i strategien.

Forslag til ændringer:

Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats
tydeliggøres i strategien.
Side 11

Afsender
Varde
Kommune

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Erhverv

”ERHVERV
Varde Kommune støtter op om den strategiske ramme for
erhvervsudviklingen med de tre indsatsområder Bæredygtig energi,
Sundheds- og velfærdsproduktion og Oplevelseserhverv, men
anerkender samtidigt den bredere indsats. Med regionens
erhvervsdemografi, hvor fødevareindustrien er betydende, skal der
sættes et særligt fokus på automatisering og andre
produktionsfremmende foranstaltninger, der kan sikre
virksomhedernes konkurrenceevne og fortsatte tilstedeværelse.”

Syddansk Vækstforum kvitterer for det konstruktive høringssvar
og opbakningen til den strategiske ramme for
erhvervsudviklingsindsatsen. Samtidig anerkender Vækstforum,
at der er store vækstpotentialer forbundet med automatisering
og andre produktionsfremmende foranstaltninger.

Forretningsområder

”Bæredygtig energi
Satsningen på energieffektivisering som service og produkt, ligger i god
forlængelse af klyngerne i Syddanmark. Hertil kommer den målrettede
indsats med at styrke dansk offshoreindustri og anvende de
oparbejdede kompetencer - såvel globalt inden for oliebranchen som i
øvrige energiproduktioner eksempelvis offshore vind.

Syddansk Vækstforum anerkender behovet for en veluddannet
arbejdsstyrke indenfor vores forretningsområder, herunder
bæredygtig energi, og at arbejdsstyrkens kvalifikationer skal
matche virksomhedernes behov. Syddansk Vækstforum har
derfor også igangsat en særlig indsats for at sikre de private
virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Puljen til kvalificeret
arbejdskraft retter sig mod to målgrupper på arbejdsmarkedet.
Dels de unge, hvor fokus er på at få flere unge til at gennemføre
en erhvervsuddannelse. Dels de voksne, hvor fokus er på at få
opkvalificeret ufaglærte, så de bliver faglærte. For begge
målgrupper gælder, at de skal opkvalificeres til de brancher, hvor
der er efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen for
kvalificeret arbejdskraft bliver videreført i Vækstforums
handlingsplan for 2016-17. Derudover støtter Vækstforum og
regionsrådet projekter, der skal styrke virksomhedernes adgang
til kvalificeret arbejdskraft, herunder også højtuddannet
arbejdskraft.

Da bæredygtig energi er en af de væsentligste vækstbrancher i
Syddanmark, er det afgørende, at kompetence- og
rekrutteringsindsatsen matcher og styrker udviklingen.”

Side 12

”Sundheds- og velfærdsinnovation
Velfærdsinnovation har to sider - vækst og velfærd. Det er målet, at
skabe vækst ved nye innovative produkter, der samtidig sikrer effektive
offentlige ydelser af en høj kvalitet - og dermed øget velfærd.
Varde Kommune vil opfordre til, at der, udover en bredere tilgang til
velfærdsinnovation – end sundhedsområdet, også sættes fokus på nye
tilgange til velfærdsinnovation. Varde Kommune vil henstille til, at
samskabelse kommer på dagsordenen, som en af måderne til at udvikle
og reformere velfærdsinnovationen. Modsat traditionelle
innovationsforløb, involverer samskabelse brugerne på nye måder –
båder som modtager, producent med det mål at redefinere
velfærdsydelsen.”
”Oplevelseserhverv
Det er afgørende, at den syddanske satsning understøtter og matcher
de nationale vækstplaner.
Det er derfor med stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at
oplevelseserhverv, herunder turisme og kreative erhverv er sidestillet
med bæredygtig energi og sundheds- og velfærdsinnovation. Det er dog
vor opfattelse, at en reel sidestilling først nås, når der tilsvarende de
øvrige satsområder i Region Syddanmark er skabt en klynge for turisme.
Vi ser umiddelbart følgende tre søjler i en turismeklynge –
storbyturisme, kyst- og naturturisme og mødeturisme. Med en klynge
vil der være mulighed for at høste synergierne mellem de tre søjler.
Med stiftelsen af Partnerskab for Vestkystturisme har det stor
betydning, at den regionale vækst og udviklingsstrategi understøtter
udviklingen af turismen langs hele Danmarks Vestkyst. Vi skal derfor
henstille til en koordination, således at hele værdikæden for udvikling af
dansk turisme hænger sammen. Udarbejdelsen og implementeringen af
en fælles strategi for vandring, cykling mm. er et prioriterede tiltag i
partnerskabet. Det er nødvendigt at de tre regioner støtter op om dette
arbejde – også gennem medfinansiering af design og faciliteter af en høj
kvalitet.”

Syddansk Vækstforum anvender en meget bred definition på
forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation, og der er
således gode muligheder for at samarbejde på forskellige måder,
herunder samskabelse.

Der er på Vækstforums opfordring netop igangsat en
undersøgelse af mulighederne for, at anvende klyngetilgangen
som metode i turismeerhvervet i Region Syddanmark.
Resultaterne herfra vil efter nuværende plan, blive fremlagt for
vækstforum på mødet i april 2016.
For at sikre koordinationen langs Danmarks kyster, vil der i
Syddansk Vækstforums kommende handlingsplan for 2016-17
blive fokuseret på indsatser, der ligger inden for
handlingsplanerne for Partnerskaberne for Vestkyst- og
Østkystturisme og de enkelte Destinationers strategi.

Side 13

Yderområder

”Yderområder
Yderområderne er defineret som de sydlige kommuner Tønder,
Sønderborg, Svendborg og de sydfynske øer.

Vækst- og udviklingsstrategien inkluderer dels en langsigtet
byregional indsats, dels en specifik erhvervsudviklingsindsats i
de yderområder der er defineret af Erhvervsstyrelsen.

Varde Kommune anerkender, at disse kommuner og øer kan have
særlige demografiske og erhvervsmæssige udfordringer, men vil
samtidig opfordre til at yderområdeindsatsen har et bredere perspektiv,
således at områder med tilsvarende udfordringer andre steder kan
indgå i samarbejdsprojekter med det mål at skabe vidensdeling og
synergieffekter.
Derudover har hele den jyske vestkyst fra Tønder i syd til Skagen i nord
samme strukturelle udfordringer, som de nævnte kommuner.
Vestkysten er i regeringens vækstplaner udpeget som et vækstområde i
forhold til turisme. Vi ønsker, at Region Syddanmark understøtter
tiltagene for at afdække muligheder og potentialer ved en klassificering
af vestkysten som et yderområde, i forhold til de forestående
investeringer ved at implementere den nationale handlingsplan for
vestkystturisme.”

Den byregionale indsats er et regionalt-kommunalt
samarbejde, der skal tiltrække og udvikle udviklings- og
vækstpotentialer i alle dele af de Syddanmarks 4 byregionale
områder. Indsatsen er under konkretisering i en aktionsplan
som tilsigtes suppleret af aftaler i de fire byregionale områder i
Syddanmark. Sidstnævnte muliggør, at ressourcer i områder
uden for vækstcentrene inddrages i det byregionale områdes
specifikke udviklingsstrategi.
Herudover vil Syddansk Vækstforum i de yderområder, der er
udpeget af Erhvervsstyrelsen gennemføre en særlig
erhvervsrettet indsats, som anført i vækst- og
udviklingsstrategien. Vækstforum har konkretiseret denne
indsats i sin handlingsplan.
Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats
tydeliggøres i strategien.
Syddansk Vækstforum støtter, sammen med de andre regioner,
den nye nationale organisering på turismeområdet, herunder
Vestkystpartnerskabet. Yderområdekommunerne er udpeget af
Erhvervsstyrelsen. I yderområdekommunerne vil Vækstforum
gennemføre en særlig erhvervsrettet indsats, som anført i
vækst- og udviklingsstrategien. Vækstforum ser gerne, at denne
indsats sker i samarbejde med andre kommuner og i tilknytning
til særlige satsninger – fx Vestkystpartnerskabet - så
videndeling udnyttes og synergier høstes.

Forslag til ændringer:

Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats
tydeliggøres i strategien.

Side 14

Turisme
Kultur

”Kultur
Varde Kommune støtter op om koblingen mellem natur og kultur. De
fleste kulturmiljøer afspejler de naturgivne præmisser og
industrialisering gennem tiderne i Syddanmark. Dette er et væsentligt
afsæt for de mange kulturinstitutioner, kunstnere, kunsthåndværkere
m.fl., og udgør vort områdes DNA. Vestkysten i Syddanmark er nu
dækket af en nationalpark, der samtidig er udnævnt som Unescos
Verdensarv, og en naturpark. DNA’et er årsagen til, at vestkysten står
stærkt på turismefronten.

[Ingen bemærkninger, se i stedet input vedr. kultur s. 14 i bilag 3]

Med dette afsæt vil Varde Kommune opfordre til, at prioritere
indsatserne for at få naturen og kulturen til at spille sammen med
turismeudviklingen, således der skabes gensidige synergier.”

Side 15

Afsender

Tema

Høringstekst

Vejen
Kommune

Erhverv

Høringssvar vedlagt.

Forslag til håndtering
Syddansk Vækstforums bidrag til vækst- og udviklingsstrategien bygger
på både de regionale erhvervsstyrker- og potentialer.
For at gøre det lettere for virksomhederne har de tre vestdanske
vækstfora indgået en samarbejdsaftale, som giver mulighed for, at
virksomhederne kan deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter på tværs af
regionsgrænserne, herunder indenfor fødevareområdet. Der vil i
forlængelse heraf blive taget initiativ til dialog på tværs af
regionsgrænser om, hvordan fødevareområdet kan styrkes. Strategiens
erhvervsrettede indsats indenfor oplevelseserhverv er endvidere rettet
mod virksomheder, der arbejder med fødevarer som oplevelsesprodukt.
Vækstforum har allerede prioriteret initiativer i forhold til
oplevelsesbaserede fødevarevirksomheder, senest med projektet
”Spirende Fødevareoplevelser”, hvor fokus er på at udvikle nye og
forbedre de eksisterende fødevareoplevelser i regionens små og
mellemstore fødevarevirksomheder.
Dertil kommer de brede indsatser, der også tilgodeser
produktionserhvervene, herunder fødevareindustrien, bl.a. gennem
indsatser inden for fokus på automatisering og opkvalificering.

Side 16

Afsender

Tema

Ærø
Kommune

Yderområder

Høringstekst
•

”Vækst- og udviklingsstrategien bør dagsordensætte og understøtte en
offensiv indsats for at skabe udvikling i regionens yderområder.”

Forslag til håndtering
Vækst- og udviklingsstrategien inkluderer dels en langsigtet
byregional indsats, dels en specifik erhvervsudviklingsindsats i de
yderområder der er defineret af Erhvervsstyrelsen.
Den byregionale indsats er et regionalt-kommunalt samarbejde,
der skal tiltrække og udvikle udviklings- og vækstpotentialer i alle
dele af de Syddanmarks 4 byregionale områder. Indsatsen er under
konkretisering i en aktionsplan som tilsigtes suppleret af aftaler i
de fire byregionale områder i Syddanmark. Sidstnævnte muliggør,
at ressourcer i områder uden for vækstcentrene inddrages i det
byregionale områdes specifikke udviklingsstrategi.
Herudover vil Syddansk Vækstforum i de yderområder, der er
udpeget af Erhvervsstyrelsen gennemføre en særlig erhvervsrettet
indsats, som anført i vækst- og udviklingsstrategien. Vækstforum
har konkretiseret denne indsats i sin handlingsplan.
Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats
tydeliggøres i strategien.

Forslag til ændringer:

Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats
tydeliggøres i strategien.

Side 17

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Byregion Fyn

Erhverv

”Erhverv i udvikling
Byregion Fyn arbejder med de generelle rammevilkår for erhvervenes muligheder
for at skabe vækst. Det er vores forventning at de mere specialiserede
erhvervsfremmeindsatser der foregår dels i Syddansk Vækstforum og Udvikling
Fyn koordineres på bedste måde for at opnå størst mulig synergi og samvirkende
vækstkraft.”

Strategien for Syddansk Vækstforum udmøntes gennem den
kommende handlingsplan, hvor ambitionerne for realiseringen af de
syddanske styrker og potentialer konkretiseres yderligere. I den
forbindelse er Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark
bevidste om deres rolle og ansvar som omdrejningspunkt for den
regionale vækstindsats, herunder at der skal arbejdes tæt sammen
og koordineres med de øvrige aktører i erhvervsfremme- og
innovationssystemet for at udvikle de lokale og regionale
vækstbetingelser til gavn for virksomhederne i regionen.

Yderområder

”Byregion Fyn ser et klart behov for et tættere samarbejde omkring udvikling af
subregionerne i Region Syddanmark. Der skal etableres et tæt samarbejde mellem
de fire subregioner og regionen.

Vækst- og udviklingsstrategien inkluderer dels en langsigtet
byregional indsats, dels en specifik erhvervsudviklingsindsats i de
yderområder der er defineret af Erhvervsstyrelsen.

Byregion Fyns største ønske er således et tættere samarbejde omkring udvikling
af byregiontanken i det syddanske. Herunder en koordineret særlig indsats for at
fremme udviklingen regionens yderområder.”

Den byregionale indsats er et regionalt-kommunalt samarbejde,
der skal tiltrække og udvikle udviklings- og vækstpotentialer i alle
dele af de Syddanmarks 4 byregionale områder. Indsatsen er under
konkretisering i en aktionsplan som tilsigtes suppleret af aftaler i
de fire byregionale områder i Syddanmark. Sidstnævnte muliggør,
at ressourcer i områder uden for vækstcentrene inddrages i det
byregionale områdes specifikke udviklingsstrategi.
Herudover vil Syddansk Vækstforum i de yderområder, der er
udpeget af Erhvervsstyrelsen gennemføre en særlig erhvervsrettet
indsats, som anført i vækst- og udviklingsstrategien. Vækstforum
har konkretiseret denne indsats i sin handlingsplan.
Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats
tydeliggøres i strategien.

Forslag til ændringer:

Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats
tydeliggøres i strategien.

Side 18

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

KKR
Syddanmark

Arbejdsmarked

”Mangel på kvalificeret arbejdskraft vurderer vi som en kerneudfordring.
Derfor er strategiens fokus på koordinerede initiativer mellem erhvervs-,
uddannelses- og beskæftigelsesområdet vigtigt. Ligeledes er indsatser for at få
flere unge i uddannelse – særligt erhvervsuddannelser vigtige.”

Et særligt fokusområde i strategien er at bidrage til et
arbejdsmarked i balance, hvor udbud matcher efterspørgslen.
Udover de forskellige initiativer, der er i gang på uddannelseserhvervs- og beskæftigelsesområdet, er Regionen og KKR
Syddanmark, som opfølgning på strategien blevet enig om at styrke
indsatsen yderligere med ”kvalificeret arbejdskraft” som et ud af
tre aktivitetsspor i en fælles aktionsplan. Indsatsen skal sikre en
stærk og koordineret syddansk indsats mellem erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesområderne i Syddanmark ved at
styrke dialogen mellem de eksisterende fora på områderne
(Vækstforum, de regionale arbejdsmarkedsråd, KKR mv).
Syddansk Vækstforum er enig i, at manglen på kvalificeret
arbejdskraft er en væsentligt udfordring. Derfor har Vækstforum
igangsat en særlig indsats for at sikre de private virksomheder
kvalificeret arbejdskraft. Puljen til Kvalificeret arbejdskraft retter
sig mod to målgrupper på arbejdsmarkedet. Dels de unge, hvor der
er fokus på at få flere unge til at gennemføre en
erhvervsuddannelse. Dels de voksne, hvor der er fokus på at få
opkvalificeret ufaglærte, så de bliver faglærte. For begge
målgrupper gælder, at de skal opkvalificeres til de brancher, hvor
der er efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen for
kvalificeret arbejdskraft bliver videreført i Vækstforums
handlingsplan for 2016-17. Derudover støtter Vækstforum og
regionsrådet projekter, der skal styrke virksomhedernes adgang til
kvalificeret arbejdskraft, herunder også højtuddannet arbejdskraft.

Samarbejde

”Aktiviteter der styrker samarbejde mellem virksomheder og kommuner med
henblik på at anvende kommunal viden i et vækstperspektiv på eksempelvis
sundheds- og velfærdsområdet, finder KKR Syddanmark som et vigtigt skridt
mod skabelsen af vækst.”

Syddansk Vækstforum er enige i, at en afgørende præmis for vækst
er et velfungerende offentlig-privat samarbejde kommunalt,
regionalt, nationalt og internationalt. Hertil kommer, at netop
virksomhedsengagement og offentlig-private samarbejde er
væsentlige kriterier i vurderingen af indkomne ansøgninger.

Side 19

Samarbejde

”Koordineret indsats
Indsatser der er koordinerede og fokuserede er et vigtigt afsæt for gode
resultater. Det er derfor vigtigt at der er fuld opmærksomhed på inddragelse af
relevante parter og koordinering af indsatser.
Ligeledes er det vigtigt at der ikke skabes nye strukturer og organisationer,
såfremt der allerede eksisterer en relevant struktur der kan løfte en given
opgave. I forhold til det offentlige erhvervsfremmesystem ser KKR Syddanmark
Væksthus Syddanmark som et centralt knudepunkt.”

Vækstforum arbejder tæt sammen med de øvrige aktører i
erhvervsfremme- og innovationssystemet med henblik på at udvikle
de lokale og regionale vækstbetingelser til gavn for virksomhederne i
regionen. Samordning og koordinering er væsentlige kriterier i
vurderingen af indkomne ansøgninger.

Erhverv

”Erhverv i udvikling
Mange erhvervsfremmeaktiviteter er finansieret af midlertidige projektmidler.
Der opleves her en udfordring mellem projekt og drift, fordi indsatsen ofte
ophører, når midlerne løber ud selvom behovet er af permanent karakter. Der
er derfor behov for et øget fokus på hvordan den indsamlede viden fra
projekter, kan anvendes i de indsatser der allerede er i drift.”

Syddansk Vækstforum er enige i, at det er vigtigt, at
erhvervsfremmeaktiviteter kan forankres bedre, og er derfor også et
væsentligt kriterium i vurderingen af indkomne ansøgninger..
Endvidere er der fokus på at anvende læring fra eksisterende
projekter i forbindelse med Vækstforums porteføljestyring, hvor
Syddansk Vækstforum aktivt følger alle projekter i forhold til bl.a.
realisering af mål. Med det det nye evalueringssetup, hvor alle
regioner og staten er gået sammen om at evaluere vækstforprojekter, er der også mulighed for i højere grad at anvende viden og
læring på tværs af vækstforaene.

Yderområder

”Det er positivt at indsatsen for regionens yderområder tager udgangspunkt i
de lokale vækstpotentialer, og at det sker med udgangspunkt i lokale aktører.
KKR Syddanmark er således tilfreds med, at strategien forholder sig til både
den stigende urbanisering og regionens yderområder.”

Vækst- og udviklingsstrategien inkluderer dels en langsigtet
byregional indsats, dels en specifik erhvervsudviklingsindsats i de
yderområder der er defineret af Erhvervsstyrelsen.
Den byregionale indsats er et regionalt-kommunalt samarbejde, der
skal tiltrække og udvikle udviklings- og vækstpotentialer i alle dele
af de Syddanmarks 4 byregionale områder. Indsatsen er under
konkretisering i en aktionsplan som tilsigtes suppleret af aftaler i de
fire byregionale områder i Syddanmark. Sidstnævnte muliggør, at
ressourcer i områder uden for vækstcentrene inddrages i det
byregionale områdes specifikke udviklingsstrategi.
Herudover vil Syddansk Vækstforum i de yderområder, der er
udpeget af Erhvervsstyrelsen gennemføre en særlig erhvervsrettet
indsats, som anført i vækst- og udviklingsstrategien. Vækstforum
har konkretiseret denne indsats i sin handlingsplan.
Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats
tydeliggøres i strategien.

Forslag til ændringer:

Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats
tydeliggøres i strategien.
Side 20

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Sydvestjysk
Udviklingsforum
(svuf)

Byregioner.
Erhverv
• Forretningsområder
• Højvækstmodel

Høringssvar vedlagt.

Vækstforum anerkender vigtigheden af at fokusere på
udvikling af byer og byregioner, og anser det som et
væsentligt grundlag for at skabe en langsigtet omstilling hen
imod konkurrencedygtige væksterhverv. Levende byregioner
er derfor også et af seks indsatsspor i den samlede regionale
vækst- og udviklingsstrategi, som Vækstforums konkrete
indsatser skal ses i sammenhæng med. I 2014-2020
anvendes 5 pct. af regionalfondsmidlerne til integreret
byudvikling. Udmøntningen af disse midler sker i regi af
Erhvervsstyrelsen.
Fsva angår kommentaren om højvækstmodellen kan det
bemærkes, at højvækstmodellen lægger eksplicit op til et
tæt samarbejde med eksisterende aktører og organisationer,
hvad enten disse ligger i byer eller byregioner, således at der
sikres en stærk og velforankret fødekæde.

Side 21

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Udvikling
Fyn

Erhverv

”Udvikling Fyn afgiver hermed høringssvar til afsnittene Erhverv samt
Infrastruktur og mobilitet i Udkast til Regional vækst- og udviklingsstrategi.
Udvikling Fyn glæder sig over, at der i vækst- og udviklingsstrategien fortsat er
fokus på erhvervs- og ferieturismen, som er et væsentligt område for Fyn.

Med den kommende strategi ønsker Syddansk Vækstforum at
videreføre en fokuseret og langsigtet indsats med få
forretningsområder. Indsatsen skal bidrage til en langsigtet
omstilling hen imod konkurrencedygtige væksterhverv.

Udvikling Fyn anerkender det vanskelige i at udforme en samlet strategi for Region
Syddanmark, der favner alle subregionale styrkepositioner. Ikke desto mindre må vi
konstatere, at der efter vores opfattelse mangler fokus på i hvert fald to konkrete
styrkepositioner, der er så markante at de de facto er blandt de væsentligste i
regionen, hvorfor de også bør fremgå af og understøttes i en vækst- og
udviklingsstrategi.

Vi anerkender at der også er brancher udover de tre
forretningsområder, som rummer særlige vækstpotentialer,
herunder det maritime og robot-området. Af samme årsag åbner
strategien også op for, at Vækstforum kan igangsætte indsatser
udenfor forretningsområderne, de såkaldte brede indsatser.

Det er Udvikling Fyns opfattelse, at det maritime område og robotområdet rummer
vækstpotentialer, der er fuldt på højde med de i strategien udpegede
indsatsområder.”

Erhverv

”Det maritime område
Der findes med Det blå Danmark en national strategi for det martime område,
hvilket efter Udvikling Fyns vurdering burde afspejles i den regionale strategi.
Danmark er den 4. største søfartsnation i verden, og maritim produktion udgør 10%
af den samlede produktion i Danmark. Maritime virksomheder står for 24% af
Danmarks eksport, og den samlede produktion udgør 287 mia. kr. Region
Syddanmark står allerede særdeles stærkt på det martime område, idet vi har
29,7% af den samlede arbejdsstyrke på området i Danmark, og der dermed
beskæftiges 18.813 personer i regionen. Dertil kommer at vores tyske søsterregion
i Østersøen, Schleswig-Holstein, satser massiv på det maritime område, hvilket
rummer oplagte muligheder et samarbejde.”

I forhold til det maritime område indgår mindre dele af området i
forretningsområdet offshoreenergi, og dele vil kunne indgå i en
bredere indsats ift yderområderne.
I forhold til robotområdet skal det desuden understreges, at
satsningen indenfor sundheds- og velfærdsinnovation omfatter
robot-området, og at Syddansk Vækstforum arbejder med en
indsats inden for automatisering, hvor også robot-området indgår.

Se oven for

Side 22

Erhverv

Erhverv

”Robotområdet
Fyn har positioneret sig som hotspot for robotteknologi og automationsindustri. I
Odense og omegn findes mere end 70 virksomheder med over 1.800 ansatte med
fokus på områderne robot, komponent, integration og automation. Værdikæden er
i kraftig vækst og kendetegnet ved internationale styrkepositioner inden for bl.a.
collaborative robotter, food automation og servicerobotter. Virksomhederne har
en høj eksportandel på gennemsnitlig 43% af omsætningen. Klyngen bygger på en
stærk triple helix model med industrien i tæt offentlig/privat samarbejde med nem
adgang til nyeste viden og teknologioverførsel gennem fremragende
forskningsinstitutioner og innovationspartnere. Styrkepositionen ses bl.a. også ved
at Danmark har den 5. højeste robotdensitet i verden i industrien kun overgået af
store bilproducerende lande. De globale vækstforventninger til robotindustrien er
på op imod 300% til 2020 - robot og automationsvirksomhederne i Region
Syddanmark har et stærkt udgangspunkt for at tage deres del af væksten. Ud over
den stærke yngel af virksomheder omkring Odense er der bl.a. en koncentration
omkring Sønderborg.
Baseret på virksomhedernes egne vækstforventninger har vi samlet set opstillet
følgende delmål for robotteknologi og automationsindustri på Fyn
• 50% gennemsnitlig vækst i omsætning i eksisterende virksomheder frem
mod 2018
• 65% flere medarbejdere i eksisterende virksomheder frem mod 2020 - til
samlet set over 3000 medarbejdere
• 25% flere virksomheder frem mod 2020 - til samlet set 85-90
virksomheder”
”Sammenfatning
Det er således Udvikling Fyns opfattelse, at såvel det maritime område som
robotområdet bør prioriteres i en regional strategi, og såfremt det skulle blive
tilfældet, involverer vi os med glæde i udarbejdelsen af de strategiske grundlag.”

Se oven for.

Se bemærkninger ovenfor

Side 23

Afsender

Tema

Høringstekst

Danmarks
Vækstråd

Erhverv
Arbejdsmarked

Høringsbrev vedlagt.

Forslag til håndtering
Syddansk Vækstforum kvitterer for høringssvaret. For så vidt angår de i høringssvaret nævnte anbefalinger, henvises
der til Vækstforums tidligere fremsendte redegørelse til Danmarks Vækstråd.
Det er således Vækstforums opfattelse, at der er taget højde for anbefalingen om at brede strategien ud til at
omhandle generiske udfordringer på tværs af de tre forretningsområder. Det begrundes bl.a. med, at der er i
strategien er mulighed for at igangsætte brede indsatser, som netop ikke er afgrænset til de tre forretningsområder i
strategien. Brede indsatser igangsættes efter konkret beslutning i Syddansk Vækstforum.
I forhold til anbefalingen vedrørende produktionserhvervene er det Syddansk Vækstforums vurdering, at
produktionserhvervene allerede er prioriteret i strategien. I forhold til strategiens forretningsområder er det særligt
relevant at fremhæve Syddansk Vækstforums indsatser inden for offshore og energieffektive teknologier, som begge
må betegnes som udprægede produktionserhverv, men også sundheds- og velfærdsinnovation omfatter
produktionserhverv. Dertil kommer designanvendelse samt de brede indsatser, der også tilgodeser
produktionserhvervene. For at gøre det lettere for virksomhederne har de tre vestdanske vækstfora indgået en
samarbejdsaftale, som giver mulighed for, at virksomhederne kan deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter på tværs af
regionsgrænserne, herunder indenfor fremtidens industri. Syddansk Vækstforum finder endvidere, at viden og
kompetencer er væsentlige elementer i forhold til at øge produktiviteten i virksomhederne, herunder SMV’erne.
Derfor er der også mulighed for at igangsætte de ovenfor beskrevne brede indsatser, herunder fx automatisering og
kvalificeret arbejdskraft (opkvalificering).
Vækstforum finder, at tiltag inden for uddannelse, kompetenceudvikling, opkvalificering og tiltrækning er
væsentlige. Øget vækst og produktivitet adresseres ikke alene med en erhvervsrettet indsats. Netop derfor
integreres Vækstforums bidrag i den samlede vækst- og udviklingsstrategi, således at erhvervsindsatsen kan bidrage
til den ønskede udvikling i samspil med vækst- og udviklingsstrategiens øvrige indsatser, fx i forhold til uddannelse,
infrastruktur, kultur, sundhed og bosætning.
Den generelle indsats i forhold til at øge kompetenceniveau og målsætninger relateret hertil vil således fremgå af
den samlede vækst- og udviklingsstrategi.
Afslutningsvis takker Syddansk Vækstforum for et godt møde i Danmarks Vækstråd efter høringsperiodens udløb,
hvor den nye formand for Vækstforum fik lejlighed til at præsentere de erhvervs- og vækstrettede dele af vækst- og
erhvervsudviklingsstrategien, og hvor der blev taget godt imod det syddanske strategibidrag.
Vækstforum glæder sig over, at Danmarks Vækstråds bakker op om strategien og ser frem til det fremtidige
samarbejde.
Side 24

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Udviklingsråd
Sønderjylland
(URS)

Erhverv

”Vedr. Indsatsspor; ”Erhverv i udvikling”, fra side 17:
De strategiske rammer med de 3 forretningsområder på side 18, bør suppleres
med et tematisk erhvervsfokus på hhv:
- at understøtte øget brug af automatisering i de syddanske
produktionsvirksomheder
- at understøtte udviklingen af logistikkompetencer samt supply chain
funktioner i de syddanske produktionsvirksomheder og logistikfirmaer.

Vi anerkender at der også er brancher udover de tre
forretningsområder, som rummer særlige vækstpotentialer. Af
samme årsag åbner strategien også op for, at Vækstforum kan
igangsætte indsatser udenfor forretningsområderne, de såkaldte
brede indsatser. Vækstforum er opmærksom på, at logistik er en
særlig erhvervsstyrke i Sønderjylland, den kan evt. indgå som en
bred yderområdeindsats.

Begge dele understøtter rigtig mange syddanske producerende virksomheder,
herunder også syddanske virksomheder der i forvejen vil være i fokus indenfor
de 3 forretningsområder.
Logistik delen underbygger desuden de mange eksporterende
produktionsvirksomheder samt Jyllands Korridorens position som Danmarks
”Port til Europa”.”

I forhold til automatisering har Vækstforum i perioden 2013-15
udmøntet 10 mio. kr. til at igangsætte en indsats, der kan bidrage
til fastholdelse af produktionserhverv og øget produktivitet i
Syddanmark gennem øget brug af automatisering.
På baggrund af erfaringer fra forrige indsats, samt national
bevågenhed på automatiseringspotentialerne, har Vækstforum i
2015 afsat en pulje på 25 mio. kr. til udvikling af generiske
automationsløsninger gennem innovationssamarbejder mellem
vidensinstitutioner, integratorer og produktionsvirksomheder.

Side 25

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Akademikerne

Erhverv
• Forretningsområder
Arbejdsmarked
Yderområder
SMV’er

Høringsbrev vedlagt.

Syddansk Vækstforum har igangsat en særlig indsats for at sikre de private
virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Puljen til Kvalificeret arbejdskraft retter sig
mod to målgrupper på arbejdsmarkedet. Dels de unge, hvor der er fokus på at få
flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Dels de voksne, hvor der er
fokus på at få opkvalificeret ufaglærte, så de bliver faglærte. For begge målgrupper
gælder, at de skal opkvalificeres til de brancher, hvor der er efterspørgsel på
kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen for kvalificeret arbejdskraft bliver videreført i
Vækstforums handlingsplan for 2016-17. Derudover støtter Vækstforum og
regionsrådet projekter, der skal styrke virksomhedernes adgang til kvalificeret
arbejdskraft, herunder også højtuddannet arbejdskraft. Endvidere er der også
mulighed for at igangsætte brede indsatser, fx i forhold til at igangsætte indsatser,
der øger virksomhedernes vidensniveau.
Syddansk Vækstforum er enig i, at fx arbejdet med iværksætteri og innovation er
væsentligt for at kunne skabe vækst inden for de enkelte forretningsområder. Det vil
også være nogle af de tværgående redskaber, som Vækstforum vil bringe i anvendelse
gennem indstillingen af regional- og socialfondsmidler til Erhvervsstyrelsen og
regionale erhvervsudviklingsmidler til regionsrådet. At vækstforum arbejder med
tværgående redskaber som fx iværksætteri og innovation er udfoldet i Vækstforums
handlingsplan.
I forhold til yderområderne inkluderer vækst- og udviklingsstrategien dels en
langsigtet byregional indsats, dels en specifik erhvervsudviklingsindsats i de
yderområder der er defineret af Erhvervsstyrelsen.
Den byregionale indsats er et regionalt-kommunalt samarbejde, der skal tiltrække og
udvikle udviklings- og vækstpotentialer i alle dele af de Syddanmarks 4 byregionale
områder.
Herudover vil Syddansk Vækstforum i de yderområder, der er udpeget af
Erhvervsstyrelsen gennemføre en særlig erhvervsrettet indsats, som anført i vækstog udviklingsstrategien. Vækstforum har konkretiseret denne indsats i sin
handlingsplan.

Side 26

Afsender
Fomars

Tema
Ferie- og
erhvervsturisme

Høringstekst
Høringsbrev vedlagt.

Forslag til håndtering
Syddansk Vækstforum kvitterer for det positive høringssvar og
Fomars’ øsnke om at fortsætte det gode samarbejde. Vækstforum
ser også frem til fortsat godt samarbejde.

Side 27

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Fynsk
Erhverv

Arbejdsmarked
Byregioner
Infrastruktur og
mobilitet
Digital infrastruktur

Høringsbrev vedlagt.

Et særligt fokusområde i strategien er at bidrage til et
arbejdsmarked i balance, hvor udbud matcher efterspørgslen.
Udover de forskellige initiativer, der er i gang på uddannelseserhvervs- og beskæftigelsesområdet, er Regionen og KKR
Syddanmark, som opfølgning på strategien blevet enig om at
styrke indsatsen yderligere med ”kvalificeret arbejdskraft” som et
ud af tre aktivitetsspor i en fælles aktionsplan. Indsatsen skal
sikre en stærk og koordineret syddansk indsats mellem erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesområderne i Syddanmark ved at
styrke dialogen mellem de eksisterende fora på områderne
(Vækstforum, de regionale arbejdsmarkedsråd, KKR mv).
Syddansk Vækstforum har igangsat en særlig indsats for at sikre
de private virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Puljen til
Kvalificeret arbejdskraft retter sig mod to målgrupper på
arbejdsmarkedet. Dels de unge, hvor der er fokus på at få flere
unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Dels de voksne,
hvor der er fokus på at få opkvalificeret ufaglærte, så de bliver
faglærte. For begge målgrupper gælder, at de skal opkvalificeres
til de brancher, hvor der er efterspørgsel på kvalificeret
arbejdskraft. Indsatsen for kvalificeret arbejdskraft bliver
videreført i Vækstforums handlingsplan for 2016-17. Derudover
støtter Vækstforum og regionsrådet projekter, der skal styrke
virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder
også højtuddannet arbejdskraft.

Side 28

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

FOA

Arbejdsmarked og uddannelse
Sundhed
Tilgængelighed
Erhverv:
• Oplevelseserhverv
• Sundheds- og
velfærdsinnovation
Byer/byregioner

Høringsbrev vedlagt.

Et særligt fokusområde i strategien er at bidrage til et arbejdsmarked i balance,
hvor udbud matcher efterspørgslen og flere derfor kommer i arbejde. Udover
de forskellige initiativer, der er i gang på uddannelses- erhvervs- og
beskæftigelsesområdet, er Regionen og KKR Syddanmark, som opfølgning på
strategien blevet enig om at styrke indsatsen yderligere med ”kvalificeret
arbejdskraft” som et ud af tre aktivitetsspor i en fælles aktionsplan. Indsatsen
skal sikre en stærk og koordineret syddansk indsats mellem erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesområderne i Syddanmark ved at styrke dialogen
mellem de eksisterende fora på områderne (Vækstforum, de regionale
arbejdsmarkedsråd, KKR mv).
Syddansk Vækstforum har igangsat en særlig indsats for at sikre de private
virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Puljen til Kvalificeret arbejdskraft retter
sig mod to målgrupper på arbejdsmarkedet. Dels de unge, hvor der er fokus på
at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Dels de voksne, hvor
der er fokus på at få opkvalificeret ufaglærte, så de bliver faglærte. For begge
målgrupper gælder, at de skal opkvalificeres til de brancher, hvor der er
efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen for kvalificeret arbejdskraft
bliver videreført i Vækstforums handlingsplan for 2016-17. Derudover støtter
Vækstforum og regionsrådet projekter, der skal styrke virksomhedernes adgang
til kvalificeret arbejdskraft, herunder også højtuddannet arbejdskraft.
Syddansk Vækstforum er enige i, at der er et stort potentiale for
oplevelseserhverv i regionen. I Vækstforums kommende handlingsplan 2016-17
vil indsatserne inden for oplevelseserhverv blive konkretiseret yderligere, bl.a.
med henblik på at udnytte gastronomi og lokale fødevarer til at fremme
udviklingen i turismeerhvervet.

Side 29

Afsender

Tema

Høringstekst

HORESTA

Erhverv:
• Forretningsområder
• Klynger

Høringsbrev vedlagt.

Forslag til håndtering

Syddansk Vækstforum kvitterer for det positive høringssvar og
HORESTAs tilkendegivelse om at fortsætte det gode
samarbejde. Vækstforum ser også frem til fortsat godt
samarbejde.

Side 30

Afsender

Tema
Tema

Håndværksrådet

Erhverv:
• Strategiske 2020-mål
• Forretningsområder
• Højvækstmodellen
• Brede indsatser
• Yderområder

Høringstekst
Høringstekst
Høringsbrev vedlagt.

Forslag
Forslag
til håndtering
til håndtering
Vækst- og udviklingsstrategien inkluderer dels en langsigtet byregional indsats, dels en specifik
erhvervsudviklingsindsats i de yderområder der er
defineret af Erhvervsstyrelsen.
Den byregionale indsats er et regionalt-kommunalt samarbejde, der skal tiltrække og udvikle
udviklings- og vækstpotentialer i alle dele af de Syddanmarks 4 byregionale områder. Indsatsen
er under konkretisering i en aktionsplan som tilsigtes suppleret af aftaler i de fire byregionale
områder i Syddanmark. Sidstnævnte muliggør, at ressourcer i områder uden for vækstcentrene
inddrages i det byregionale områdes specifikke udviklingsstrategi.
Herudover vil Syddansk Vækstforum i de yderområder, der er udpeget af Erhvervsstyrelsen
gennemføre en særlig erhvervsrettet indsats, som anført i vækst- og udviklingsstrategien.
Vækstforum har konkretiseret denne indsats i sin handlingsplan.
Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats tydeliggøres i strategien.
Syddansk Vækstforum er enige i, at de brede indsatser også skal bidrage til højere produktivitet.
Bl.a. derfor har Syddansk Vækstforum igangsat en særlig indsats for at sikre de private
virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Puljen til Kvalificeret arbejdskraft retter sig mod to
målgrupper på arbejdsmarkedet. Dels de unge, hvor der er fokus på at få flere unge til at
gennemføre en erhvervsuddannelse. Dels de voksne, hvor der er fokus på at få opkvalificeret
ufaglærte, så de bliver faglærte. For begge målgrupper gælder, at de skal opkvalificeres til de
brancher, hvor der er efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen for kvalificeret
arbejdskraft bliver videreført i Vækstforums handlingsplan for 2016-17. Derudover støtter
Vækstforum og regionsrådet projekter, der skal styrke virksomhedernes adgang til kvalificeret
arbejdskraft, herunder også højtuddannet arbejdskraft.Syddansk Vækstforum kan også tilslutte
sig, at inddragelsen af virksomhederne er væsentlig i forbindelse med udmøntningen af
strategiens indsatsområder.
Syddansk Vækstforum lægger stor vægt på et stærkt og reelt engagement fra private
virksomheder i initiativerne, og at de problemstillinger, som projekterne adresserer, er
behovsdrevne. Derfor er netop virksomhedsengagement et væsentligt kriterium i vurderingen af
indkomne ansøgninger.

Forslag til ændringer:

Opdelingen i en byregional og en erhvervsrettet indsats tydeliggøres i strategien.

Side 31

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

IDA

Arbejdsmarked
Digital infrastruktur
Klima og miljø
Erhverv:
• Forretningsområder
• Automatisering

Høringsbrev vedlagt.

Syddansk Vækstforum er enige i, at automatisering og andre produktionsfremmende foranstaltninger
er afgørende for at kunne skabe job og vækst, og derfor har vi også taget en række initiativer fx inden
for automatisering, som I også omtaler i høringssvaret.
Syddansk Vækstforum anerkender, at der også er brancher udover de tre forretningsområder, som
rummer særlige vækstpotentialer. Vækstforum er dog af den opfattelse, at industri- og
produktionserhvervene er prioriteret i strategien. Indsatserne inden for offshore og energieffektive
teknologier kommer således udprægede produktionserhverv til gavn. Sundheds- og
velfærdsinnovation omfatter også produktionserhverv, ligesom indsatsen for designanvendelse. Dertil
kommer de brede indsatser, der også tilgodeser produktionserhvervene, herunder automatisering og
opkvalificering.
Syddansk Vækstforum har igangsat en særlig indsats for at sikre de private virksomheder
kvalificeret arbejdskraft. Puljen til Kvalificeret arbejdskraft retter sig mod to målgrupper på
arbejdsmarkedet. Dels de unge, hvor der er fokus på at få flere unge til at gennemføre en
erhvervsuddannelse. Dels de voksne, hvor der er fokus på at få opkvalificeret ufaglærte, så de bliver
faglærte. For begge målgrupper gælder, at de skal opkvalificeres til de brancher, hvor der er
efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen for kvalificeret arbejdskraft bliver videreført i
Vækstforums handlingsplan for 2016-17. Derudover støtter Vækstforum og regionsrådet projekter,
der skal styrke virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder også højtuddannet
arbejdskraft.
Et særligt fokusområde i strategien er at bidrage til et arbejdsmarked i balance, hvor udbud matcher
efterspørgslen. Udover de forskellige initiativer, der er i gang på uddannelses- erhvervs- og
beskæftigelsesområdet, er Regionen og KKR Syddanmark, som opfølgning på strategien blevet enig
om at styrke indsatsen yderligere med ”kvalificeret arbejdskraft” som et ud af tre aktivitetsspor i en
fælles aktionsplan. Indsatsen skal sikre en stærk og koordineret syddansk indsats mellem erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesområderne i Syddanmark ved at styrke dialogen mellem de
eksisterende fora på områderne (Vækstforum, de regionale arbejdsmarkedsråd, KKR mv).

Side 32

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

LO – På Fyn

Arbejdsmarked
Infrastruktur og
mobilitet
Dansk-tysk samarbejde
og internationale
forbindelser

Høringsbrev vedlagt.

Et særligt fokusområde i strategien er at bidrage til et arbejdsmarked i balance, hvor udbud matcher
efterspørgslen. Udover de forskellige initiativer, der er i gang på uddannelses- erhvervs- og
beskæftigelsesområdet, er Regionen og KKR Syddanmark, som opfølgning på strategien blevet enig
om at styrke indsatsen yderligere med ”kvalificeret arbejdskraft” som et ud af tre aktivitetsspor i en
fælles aktionsplan. Indsatsen skal sikre en stærk og koordineret syddansk indsats mellem erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesområderne i Syddanmark ved at styrke dialogen mellem de
eksisterende fora på områderne (Vækstforum, de regionale arbejdsmarkedsråd, KKR mv).
Syddansk Vækstforum har igangsat en særlig indsats for at sikre de private virksomheder
kvalificeret arbejdskraft. Puljen til Kvalificeret arbejdskraft retter sig mod to målgrupper på
arbejdsmarkedet. Dels de unge, hvor der er fokus på at få flere unge til at gennemføre en
erhvervsuddannelse. Dels de voksne, hvor der er fokus på at få opkvalificeret ufaglærte, så de bliver
faglærte. For begge målgrupper gælder, at de skal opkvalificeres til de brancher, hvor der er
efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen for kvalificeret arbejdskraft bliver videreført i
Vækstforums handlingsplan for 2016-17. Derudover støtter Vækstforum og regionsrådet projekter,
der skal styrke virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder også højtuddannet
arbejdskraft.
Endvidere kvitteres for de konkrete fokuspunkter for at skabe stærke forbindelser mellem
uddannelsessteder og det omkringliggende erhvervsliv, som vil indgå i det videre arbejde med
udmøntningen af strategien.

Side 33

Afsender

Tema

Høringstekst

Syddansk
Universitet

Arbejdsmarked
Erhverv:
• Innovation
• Iværksætteri
• Højvækstmodellen
• Vækstområder
• Forretningsområder
• Brede indsatser

Høringsbrev vedlagt.

Forslag til håndtering
Syddansk Vækstforum kvitterer for det konstruktive høringssvar og ser frem til at fortsætte
det gode samarbejde.
Vækstforum og regionsrådet støtter projekter, der skal styrke virksomhedernes adgang til
kvalificeret arbejdskraft, herunder også højtuddannet arbejdskraft. Derudover har
Syddansk Vækstforum igangsat en særlig indsats for at sikre de private virksomheder
kvalificeret arbejdskraft. Puljen til Kvalificeret arbejdskraft retter sig mod to målgrupper
på arbejdsmarkedet. Dels de unge, hvor der er fokus på at få flere unge til at gennemføre
en erhvervsuddannelse. Dels de voksne, hvor der er fokus på at få opkvalificeret
ufaglærte, så de bliver faglærte. For begge målgrupper gælder, at de skal opkvalificeres til
de brancher, hvor der er efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen for
kvalificeret arbejdskraft bliver videreført i Vækstforums handlingsplan for 2016-17.
Syddansk Vækstforum er enig i, at fx arbejdet med iværksætteri og innovation er væsentligt
for at kunne skabe vækst inden for de enkelte forretningsområder. Det vil også være nogle
af de tværgående redskaber, som Vækstforum vil bringe i anvendelse gennem indstillingen
af regional- og socialfondsmidler til Erhvervsstyrelsen og regionale erhvervsudviklingsmidler
til regionsrådet. At vækstforum arbejder med tværgående redskaber som fx iværksætteri
og innovation er udfoldet i Vækstforums handlingsplan.
Det vil altid være en afvejning mellem at fastholde prioriterede indsatsområder og
afprøvning af potentielle nye vækstområder. Strategien omfatter de brede indsatser, hvor
Vækstforum kan beslutte at igangsætte projekter og indsatser, som kan række ud over de
tre forretningsområder, herunder potentielle nye vækstområder.

Side 34

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Vejle
Kommune

Erhverv

”Erhverv i udvikling
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi peger, som i de senere år, på at
koncentrere erhvervsfremmeindsatsen på 3 udvalgte styrkeområder:
• Bæredygtig energi
• Sundheds- og velfærdsinnovation
• Oplevelseserhverv
I Vejle kommune har vi virksomheder, der kan bidrage til indsatsen på alle 3
områder, men Vejle Kommune er også en del af Danmarks Produktionscentrum,
som er Trekantområdets styrkeposition. Tyngden og kompetencerne indenfor
produktion er ikke blot dominerende i Trekantområdet, men er samlet set for
Region Syddanmark en betydelig vækstdriver.

Syddansk Vækstforum anerkender, at der også er brancher
udover de tre forretningsområder, som rummer særlige
vækstpotentialer. Vækstforum er dog af den opfattelse, at
industri- og produktionserhvervene er prioriteret i strategien.
Indsatserne inden for offshore og energieffektive teknologier
kommer således udprægede produktionserhverv til gavn.
Sundheds- og velfærdsinnovation omfatter også
produktionserhverv, ligesom indsatsen for designanvendelse.
Dertil kommer de brede indsatser, der også tilgodeser
produktionserhvervene, herunder automatisering og
opkvalificering.

Det må derfor være helt oplagt, at produktion og produktionskompetencer også
indgår som styrkeposition og indsatsområde i den regionale vækst- og
udviklingsstrategi.

Syddansk Vækstforum er helt enig i, at forudsætningen for en
succesfuld regional vækstindsats er tæt samarbejde med de
øvrige aktører i erhvervsfremme- og innovationssystemet.
Endvidere kan Vækstforum også tilslutte sig, at indsatserne skal
gennemføres i samarbejde med eksisterende miljøer, ligesom det
også bliver tilfældet i den kommende højvækstmodel.

Vedrørende Højvækstmodellen præsenteres spændende tanker om inkubatorog acceleratorforløb for vækstvirksomheder. Vejle kommuner har igennem
mange år med sine vækstmiljøer opbygget betydelige erfaringer på dette
område, og er senest i 2014 kåret som årets iværksætterkommune.
Det bør tilføjes i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, at indsatsen for
vækstvirksomheder gennemføres i samarbejde med eksisterende miljøer i
regionen for at sikre inddragelse af relevant viden og erfaringer.”

Side 35

Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Trekantområdet
Danmark

Arbejdsmarked

”’Mennesker med potentiale’: Trekantområdet Danmark
bakker fuldt ud op omkring indsatssporets perspektiv i
forhold til uddannelse og sundhed, herunder den brede
indsats for at styrke sammenhængen mellem
erhvervsudvikling og uddannelses- og
beskæftigelsesindsatsen. Trekantområdet Danmark skal i
den anledning henlede opmærksomheden på at
Trekantområdet Danmark allerede har igangsat en række
uddannelsesindsatser, herunder styrkelse af
entreprenørskab/iværksætteri i folkeskole- og
ungdomsuddannelserne, styrkelse af de erhvervsfaglige
ungdomsuddannelsers attraktivitet samt styrkelse af
kompetenceudvikling i forhold til produktionserhvervene.
Disse indsatser kunne hensigtsmæssigt afspejles i den
regionale vækst- og udviklingsstrategi. I forhold til
indsatsområder indenfor sundhed finder Tre-kantområdet
Danmark det i øvrigt hensigtsmæssigt, at der i større
omfang blev taget udgangspunkt i den sundhedsaftale der
er indgået mellem Regi- on Syddanmark og de 22
kommuner, fremfor primært visionen for det regionale
sygehusvæsen.”

Et særligt fokusområde i strategien er at bidrage til et arbejdsmarked i balance, hvor
udbud matcher efterspørgslen. Udover de forskellige initiativer, der er i gang på
uddannelses- erhvervs- og beskæftigelsesområdet, er Regionen og KKR Syddanmark,
som opfølgning på strategien blevet enig om at styrke indsatsen yderligere med
”kvalificeret arbejdskraft” som et ud af tre aktivitetsspor i en fælles aktionsplan.
Indsatsen skal sikre en stærk og koordineret syddansk indsats mellem erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesområderne i Syddanmark ved at styrke dialogen mellem
de eksisterende fora på områderne (Vækstforum, de regionale arbejdsmarkedsråd, KKR
mv).

”Erhverv i udvikling: Der mangler efter Trekantområdet
Danmarks opfattelse sammenhæng mellem de
satsningsområder, der er udvalgt i vækst- og
udviklingsstrategien og Trekantområdet Danmarks
styrkepositioner og erhvervssatsninger. Trekantområdet
Danmark arbejder målrettet på fortsat at være Danmarks
produktionscentrum. Trekantområdets historie og centrale
beliggenhed gør nemlig, at vi har en særlig stærk tradition
inden for en række af de traditionelle industrierhverv –
herunder især byggematerialer, plan, stål, fødevarer, mode
& beklædning, transport & logistik og energi & forsyning.
Trekantområdet har mere end dobbelt så mange
produktionsarbejdspladser per indbygger som
Hovedstaden, Aarhus og Odense, og flere
produktionsarbejdspladser end de tre byer tilsammen.
Denne position arbejder vi på at fastholde.”

Syddansk Vækstforum anerkender, at der også er brancher udover de tre
forretningsområder, som rummer særlige vækstpotentialer. Vækstforum er dog af den
opfattelse, at industri- og produktionserhvervene er prioriteret i strategien. Indsatserne
inden for offshore og energieffektive teknologier kommer således udprægede
produktionserhverv til gavn. Sundheds- og velfærdsinnovation omfatter også
produktionserhverv, ligesom indsatsen for designanvendelse. Dertil kommer de brede
indsatser, der også tilgodeser produktionserhvervene, herunder automatisering og
opkvalificering.
For at gøre det lettere for virksomhederne har de tre vestdanske vækstfora indgået en
samarbejdsaftale, som giver mulighed for, at virksomhederne kan deltage i
erhvervsudviklingsaktiviteter på tværs af regionsgrænserne, bl.a. indenfor
fødevareområdet. Der vil i forlængelse heraf blive taget initiativ til dialog på tværs af
regionsgrænser om, hvordan fødevareområdet kan styrkes.

Erhverv

Syddansk Vækstforum har igangsat en særlig indsats for at sikre de private
virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Puljen til Kvalificeret arbejdskraft retter sig mod
to målgrupper på arbejdsmarkedet. Dels de unge, hvor der er fokus på at få flere unge
til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Dels de voksne, hvor der er fokus på at få
opkvalificeret ufaglærte, så de bliver faglærte. For begge målgrupper gælder, at de skal
opkvalificeres til de brancher, hvor der er efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.
Indsatsen for kvalificeret arbejdskraft bliver videreført i Vækstforums handlingsplan for
2016-17. Derudover støtter Vækstforum og regionsrådet projekter, der skal styrke
virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft, herunder også højtuddannet
arbejdskraft.
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Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Aabenraa
Kommune

Arbejdsmarked

”Mennesker med potentiale
Det er vigtigt for Aabenraa Kommune at fastholde mål og indsatser for
uddannelsesområdet. Kommunens satsning på uddannelser og rammerne
for uddannelsesmiljøet via Aktiv Campus Aabenraa går hånd i hånd med
Regionens indsatser. UC Syds udvidelse, multiarena, Campusråd er vigtige,
aktuelle brikker i udbygningen og styrkelse af uddannelsesmiljøet lokalt og
den fortsatte udvikling af vore erhvervsmæssige styrkepositioner.

Et særligt fokusområde i strategien er at bidrage til et
arbejdsmarked i balance, hvor udbud matcher efterspørgslen.
Udover de forskellige initiativer, der er i gang på uddannelseserhvervs- og beskæftigelsesområdet, er Regionen og KKR
Syddanmark, som opfølgning på strategien blevet enig om at
styrke indsatsen yderligere med ”kvalificeret arbejdskraft” som
et ud af tre aktivitetsspor i en fælles aktionsplan. Indsatsen skal
sikre en stærk og koordineret syddansk indsats mellem
erhvervs- uddannelses- og beskæftigelsesområderne i
Syddanmark ved at styrke dialogen mellem de eksisterende
fora på områderne (Vækstforum, de regionale
arbejdsmarkedsråd, KKR mv).

Samarbejder mellem alle parter (region, kommune, URS, netværk,
virksomheder, private aktører etc.) om at fastholde og udbygge
arbejdspladser og kompetencer i regionen er noget vi skal blive bedre til.
Kommunen har været igangsætter for initiativer som ”Ny i by”, Partner
Jobmatch og bosætningskoordinator. Vi ser gerne at vi bliver bedre til at
bruge disse initiativer aktivt på tværs af organisationer og virksomheder. Vi
ser tiltrækning og fastholdelse af menneskelige ressourcer i regionen som en
fælles opgave – hvis vi alle trækker i samme retning og i fællesskab er vores
område en stærk spiller.
Hvor vi kan være med til at åbne op for samarbejder på tværs af
virksomheder, offentlige aktører, forsknings- og uddannelsesmiljøer ser vi
muligheder for at generere energi til fremtiden.”

Syddansk Vækstforum har igangsat en særlig indsats for at sikre
de private virksomheder kvalificeret arbejdskraft. Puljen til
Kvalificeret arbejdskraft retter sig mod to målgrupper på
arbejdsmarkedet. Dels de unge, hvor der er fokus på at få flere
unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Dels de voksne,
hvor der er fokus på at få opkvalificeret ufaglærte, så de bliver
faglærte. For begge målgrupper gælder, at de skal
opkvalificeres til de brancher, hvor der er efterspørgsel på
kvalificeret arbejdskraft. Indsatsen for kvalificeret arbejdskraft
bliver videreført i Vækstforums handlingsplan for 2016-17.
Derudover støtter Vækstforum og regionsrådet projekter, der
skal styrke virksomhedernes adgang til kvalificeret
arbejdskraft, herunder også højtuddannet arbejdskraft.
Vækstforum er generelt bevidst om, at forudsætningen for en
succesfuld regional vækstindsats er et tæt samarbejde med de
øvrige aktører i erhvervsfremme- og innovationssystemet.
Strategien lægger derfor også op til en fælles indsats.
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Erhverv

”Erhverv i udvikling
Vækst- og udviklingsplanen opsætter konkrete vækstmål for
erhvervsspecialerne bæredygtig energi, sundheds- og velfærdsinnovation og
oplevelseserhverv i form af omsætningsfremgang og markedsandele.
Aabenraa Kommunes erhvervsmæssige styrkeposition er først og fremmest
transport og logistik med omkring 3.200 arbejdspladser, men også fødevarer
og bygge/anlæg er stærke specialer.

Syddansk Vækstforum kvitterer for det konstruktive høringssvar
og er glade for Aabenraa Kommunes tilkendegivelse om at
samarbejde inden for sundheds- og velfærdsinnovation.
Vækstforum anerkender, at der er brancher udover de tre
forretningsområder, som også rummer vækstpotentialer. I
forhold til logistik er der en særlig erhvervsstyrke i Sønderjylland,
som evt. kan indgå i forbindelse med yderområdeindsatsen.

I vores vækststrategi er medico/sundhed udpeget som potentielt
erhvervsspeciale på baggrund af potentialet i de store investeringer i
regionens sygehuse, som er under opførelse i Aabenraa. Vi ser et særligt
perspektiv og muligheder for samarbejde om at skabe nye offentlig/private
samarbejder om testbed for produkter og skabelse af nye virksomheder og
arbejdspladser, gerne med Welfaretech som medspiller.
Det fokus ser vi gerne drøftet i forbindelse med væksthusets serviceydelser
og aktiviteter her hos os i den nærmeste fremtid.”
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Afsender

Tema

Høringstekst

Forslag til håndtering

Bramming
lokalråd

Erhverv

”Vi er enige i, at alle der kan, skal arbejde og så vidt muligt deltage i
samfundets sociale sammenhænge. Det at kunne forsørge sig selv helt eller
delvist er fremmende for motivationen og virkelysten.

Vækstforum har et mål om, at erhvervsfrekvensen i Syddanmark skal øges.
Derfor har Syddansk Vækstforum oprettet en pulje til at styrke social
Inklusion. Målgruppen for indsatsen er personer, der ikke vil kunne opnå en
tilknytning til arbejdsmarkedet uden en støttende indsats bl.a. ved at bidrage
til udviklingen af socialøkonomiske virksomheder. Indsatsen vil blive
videreført i handlingsplanen.

Kendsgerningen er at samfundet ikke har arbejdspladserne som
retfærdiggøre kravet/ønsket. Regionens politikere opfordres til, at bruge
mulighederne i etableringen af blandt andet socialøkonomiske virksomheder.

Vi har i forbindelse med byens banegårdsprojekt arbejdet i salg af Vadehavs
produkter, typisk fødevarer og konstaterer, at vi har producenter der kan
levere/sælge men som ikke er organiseret. Der mangler en kobling mellem
producenter og forbruger, for eksempel et slagteri, til forarbejdning,
fødevaresikkerhed og distributionen ud til forhandlerne.”

I forhold til bemærkningen om fødevareerhverv kan det nævnes, at der er
indgået en samarbejdsaftale mellem de tre vestdanske vækstfora, som giver
mulighed for, at virksomhederne kan deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter
på tværs af regionsgrænserne, herunder indenfor fødevareområdet.
Endvidere vil der i Vækstforums handlingsplan 2016-17 være en indsats for at
udnytte de eksisterende kompetencer i fødevareerhvervet, herunder
gastronomi og lokale fødevarer, fx Vadehavsprodukter, til at fremme
udviklingen i turismeerhvervet
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Afsender

Tema

Høringstekst

Delstatsregeringen
SchleswigHolstein

Erhverv:
samarbejde over
grænsen

Tætte forbindelser
Hensigten er på grundlag af ”den fælles erklæring om regionalt samarbejde mellem
delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark” fra den 27. juni 2007, og de aftalte
årsplaner, at udbygge og uddybe det grænseoverskridende samarbejde mellem delstaten
og regionen. Den slesvig-holstenske delstatsregering hilser det udtrykkeligt velkommen,
at Region Syddanmark har gjort samarbejdet til en del af udkastet for den regionale
vækst- og udviklingsstrategi. Denne handler om emner og områder med tyngdepunkter
fra årsplanen 2015/2015, der blev underskrevet i juni.
Delstatsregeringen har udarbejdet et rammekoncept for det dansk-tyske samarbejde.
Delstatsregeringen hilser det velkommen, at der i udkastet flere gange tages
målsætninger og følgende handlingsområder fra den fremlagte ”rammeplan for
delstatens dansk-tyske samarbejde” op:

Forretningsområderne:
Bæredygtig energi
Oplevelseserhverv
Dansk-tysk
samarbejde

•
•
•
•
•

At skabe stærke erhvervs cluster (netværk og –klynger) grænseoverskridende og
at flette erhvervsområderne sammen
I fællesskab at projektere infrastrukturen efter aftale, at udbygge og drive den
efter behov
I fællesskab at udbygge uddannelses- og forskningsprojekter
At forbedre den grænseoverskridende mobilitet hvad angår erhvervsudøvelse og
hverdagen
At fremme det kulturelle fællesskab og at afsætte synlige tegn for kulturelt
samarbejde

Forslag til håndtering
Syddansk Vækstforum kvitterer for det konstruktive
høringssvar og er glade for delstatsregeringens
tilkendegivelse om at fortsætte det gode
samarbejde, bl.a. i regi af Jyllandskorridorprojektet.
Desuden arbejder Syddansk Vækstforum målrettet
på at udnytte de muligheder, der ligger i det
internationale samarbejde, herunder særligt
samarbejdet hen over den dansk-tyske grænse. Det
gælder i forhold til eksempelvis EU’s Horizon 2020program og INTERREG, herunder internationale
samarbejder der bidrager til internationaliseringen
af vækstforums prioriterede klynger.

Delstatsregeringen er enig i vurderingen, at EU-samarbejdsprogrammet ”INTERREG 5A
Tyskland-Danmark” samt medlemskabet af Nordsøkommissionen (NSC) udgør væsentlige
suppleringer til handlingsinstrumentet ”INTERREG 5A”. Delstaten Slesvig-Holsten og
Region Syddanmark varetager begge den politiske medlemskabsfunktion for Tyskland og
Danmark, og har et fælles strategisk grundlag for Deres engagement.
Sammenlignet med fremmet af det transnationale samarbejde i nordsøområdet, lover
EU-kooperationsprogrammet ”Interreg 5B Østersøregion” erfaringsmæssigt en betydelig
større strategisk betydning på grund af de etablerede og mere intensive
samarbejdskontakter i Østersøregionen.
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Et samarbejde langs med ”Jyllands-korridoren” er, set fra delstatsregeringen, af stor
betydning. Siden efteråret 2013 har der været et samarbejde mellem delstatsregeringen,
Region Syddanmark og Hamborg, samt med de danske regioner Syddanmark, Midtjylland
og Nordjylland for at aktivere eksisterende og nye samarbejdspotentialer. Der foreligger
brancheanalyser, der henviser til grænseflader til udkast af den regionale vækst- og
udviklingsstrategi bl.a. indenfor områderne vindenergi og energieffektivitet, turisme,
kultur og kreative erhverv, samt ernæringsvidenskab. Det vil have afgørende betydning
for gennemførelse af målsætningen, om det lykkes at lede dette samarbejde, der stadig
er under udvikling, fra fasen, der til dels befinder sig i en væsentlig analyse af potentialet,
til en fase med praktisk afprøvning af strategisk relevante samarbejdsområder. En sådan
chance ligger i den udviklede ide om et fælles Interreg 5B-Nordsøprojekt ”Strategic
Transnational Cluster Cooperation – Northern Connections”, hvor tyngdepunktet ligger
på cluster-samarbejdet indenfor området ”Vedvarende energi”.
Sert fra delstatsregeringen får Region Sønderjylland-Schleswig her en grundlæggende
strategisk betydning. På grund af de i årtier praktiserede grænseoverskridende
erfaringer, er det dens opgave at udvikle og afprøve nye ideer for det dansk-tyske
samarbejde som et ”eksperimentarium”, der så bagefter kan bruges som model for andre
former og områder til et tættere dansk - tysk samarbejde.
Dette gælder i særdeleshed for den dansk - tyske kulturaftale i kulturregionen
Sønderjylland-Schleswig. Det aktuelle samarbejde kan ofte udarbejdes og udføres lettere
indenfor det grænseoverskridende kommunale område. Af dette ”eksperimentarium”
(s.o.) kan der på basis af erfaringerne udvikles en konkret inspiration for former og
projekter med kulturelt dansk-tysk samarbejde, der med fordel kan udnyttes i andre
dansk-tyske grænseregioner, eller i store områder i Slesvig-Holsten og Danmark.
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Afsender

Tema

Høringstekst

Esbjerg Kommune –
høringssvar

Erhverv

Esbjerg Kommune glæder sig over, at strategien peger i samme retning som Esbjerg Kommunes
overordnede strategiske arbejder. Det gælder f.eks. Vision og Vækststrategi 2020, samarbejderne
omkring Storbyregion Esbjerg og Business Region Esbjerg samt senest Esbjerg Kommunes
Kommuneplan-strategi 2018-2030.
Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn har meget at byde på i forhold til at skabe regional og national
vækst og bakker derfor også fuldt ud op om strategiens vækstorienterede sigte. Erhvervsudvikling,
viden, infrastruktur og internationalt udsyn ses også i Esbjerg Kommune som væsentlige faktorer for
vækst.

Forslag til håndtering

Syddansk Vækstforum kvitterer for
det konstruktive høringssvar og er
glade for Esbjerg Kommunes
tilkendegivelse om at fortsætte det
gode samarbejde især i forhold til
offshore og bæredygtig energi.

Region Syddanmark kan med fordel benytte de erhvervsmæssige sværvægtere som f.eks. SE og
Esbjerg Havn som styrkepunkter, der kan løfte hele regionens erhvervsmæssige profil. Det er blandt
andet vigtigt i forhold til den stadige udfordring med at sikre tilstrækkelig uddannet arbejdskraft til at
dække virksomhedernes behov for innovation og udvikling.

Esbjerg Kommune –
bilag: tekniske
bemærkninger

Erhverv
Forretningsområder
Viden
infrastruktur

Vækstfaktorer
Esbjerg Kommune bakker op om vægtningen af indsatssporet om erhverv i udvikling og ønsker at
pointere væsentligheden af et regionalt fokus på vækst inden for de styrkepunkter som regionen har.
Erhvervsudvikling inden for energi, sundhed og oplevelseserhverv er også områder som er i stærkt
fokus i Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune finder i den sammenhæng følgende formulering fra side
7 helt central:
”Tilgængelighed og attraktivitet er, sammen med den menneskelige ressourcebase, afgørende for det
enkelte steds og dermed også hele byregionens udvikling.”
Som det fremgår af citatet, er der mange faktorer, som skal være på plads for at gøre væksten mulig.
Esbjerg Kommunes arbejde med Esbjergs storbykvaliteter har eksempelvis en direkte sammenhæng
med ønsket om øget vækst i erhvervslivet.
Esbjerg Kommune finder derfor koblingen mellem viden og vækst meget relevant, og bakker fuldt ud
op om indsatssporets titel ”viden i bevægelse”, da det er en daglig udfordring for Esbjerg Kommune
at flytte tilstrækkelige vidensressourcer til områdets væksterhverv. Dette er også en af grundene til,
at Esbjerg Kommune ønsker det internationale samarbejde nævnt i vækst- og udviklingsstrategiens
tre mål. Esbjerg Kommune ønsker herudover et øget fokus fra regionens side på at få identificeret det
vidensbehov som virksomhederne har og det tilbud som de lokale uddannelses- og
forskningsinstitutioner kan tilbyde for at medvirke i en brobygning mellem parterne.
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Når Esbjerg Kommune læser ovenfor nævnte citat forstås begrebet tilgængelighed i høj grad som
fragtmæssig tilgængelighed. Danmarks arealmæssigt største havn og Danmarks største energicluster
sætter store krav til den godsorienterede infrastruktur og dermed også til de regionale
infrastrukturelle fokuspunkter. Her bemærker Esbjerg Kommune at det regionale fokus er på
persontransport både i tekst, delmål og eksempler.
For at sikre en fortsat vækst og udvikling i Esbjergs energivirksomheder, og ikke mindst på Esbjerg
Havn, er det følgelig meget væsentligt for Esbjerg Kommune, at Region Syddanmark specifikt nævner
og fremhæver godstransport enten i teksten, i delmålene eller som et eksempel – oplagt kunne
Esbjerg Havn nævnes som den fragtmæssige pendant til Billund Lufthavn, der i meget høj grad er:
”med til at forme vores økonomiske udvikling og vores synlighed internationalt”.
Esbjerg Kommune mener herudover, at stærke spillere som Esbjerg Havn og succesvirksomheder som
SE bør nævnes direkte som højvækstvirksomheder og som væsentlige for erhvervsudviklingen i hele
regionen. Ved at få identificeret sådanne væsentlige spillere er det også tydeligt, hvor og hvordan vi
som offentlige myndigheder kan understøtte det der virker.
Mindre kommentarer – detaljer
Side 21
Grafikken på side 21 er vældigt svær at aflæse – kunne der eventuelt tilføjes en brugervejledning med
at den skal læses udefra og ind?
I anden spalte anvendes forkortelsen SMV’ere. I en kommunal sammenhæng forstås denne
forkortelse som strategiske miljøvurderinger (af planer og programmer). For at undgå forvirring bør
forkortelsen forklares.
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