Bilag 2: Forslag til organisering af aktiviteterne i aktionsplanen
Aktionsplanen er en platform til dialog og udviklingssamarbejde inden for de tre aktivitetsspor. De tre spor er
aftalt politisk og arbejdet søges forankret i KKU, hvor resultater synliggøres i et politisk samarbejde. For så
vidt angår aktivitetssporet om kvalificeret arbejdskraft foregår arbejdet under inddragelse af relaterede fora
på bl.a. uddanneles, erhvervs og beskæftigelsesområdet. Det fælles regionale og kommunale
koordinationsudvalg for vækst og udviklingsstrategien følger indsatsen løbende og kan undervejs anbefale
nye indsatser, hvis behovet opstår.
Samtidig er der behov for en administrativ forankring af indsatserne under aktivitetssporene. Der arbejdes på
at etablere et regionaltkommunalt administrativt forum, der skal følge aktivitetssporene ”byregionalt
samarbejde” og ”Syddanskernes liv i de enkelte kommuner”. Det administrative forum skal være med til at
kvalificere den fælles indsats og sikre en tæt sammenhæng til de strategiske udviklingsaktiviteter, der
arbejdes med i kommunerne. Forummets sammensætning og mødefrekvens aftales i en dialog med
kommunerne.
Under aktivitetssporet ”byregionale samarbejder” er der lagt op til, at indsatsen kan suppleres med en
udviklingsaftale i hver af de fire byregioner i Syddanmark. Udviklingsaftalens samarbejdstemaer, det politiske
samarbejde, processen og de deltagende parters bidrag aftales i en dialog mellem regionen og de
deltagende kommuner i hver enkelt byregion.
I aktivitetssporet ”kvalificeret arbejdskraft” er det målet at gennemføre to årlige politiske og strategiske
drøftelser om kvalificeret arbejdskraft, der bl.a. skal styrke dialogen og koordineringen mellem de
eksisterende fora på området (Vækstforum, de regionale arbejdsmarkedsråd, KKR, Styregruppen for
Syddansk Uddannelsesaftale mv.). Endvidere er det intentionen, at møderne kan biddrage til fælles
pejlemærker for Syddanmark og skabe en fælles forståelse af centrale udfordringer, målsætninger og
indsatser, som aktørerne sammen eller hver for sig kan arbejde hen mod at indfri. Rammerne for
aktivitetssporet er under udarbejdelse, herunder rammerne for forberedelsen af møderne, som forventes
varetaget af en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante parter.

Gyldighedsperiode
Aktionsplanen er koblet til den regionale vækst og udviklingsstrategi 201619. Et tæt samarbejde og en
løbende dialog skal sikre, at indsatsen løbende tilpasses behov og udvikling. Inden udgangen af 2017
gennemføres en fælles politisk drøftelse/evaluering af indsatsen med henblik på at drøfte supplerende
opfølgningsaktiviteter i anden halvdel af strategiens gyldighedsperiode.

