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Høringssvar vedr. udkast til ”Strategi for decentral erhvervsfremme
2020-2023”
Sekretariatet for Danmarks erhvervsfremmebestyrelse har den 10. oktober 2019 sendt udkast til
”Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023” i offentlig høring.
Region Syddanmark har følgende bemærkninger til de forskellige dele af erhvervsfremmestrategien,
som fremsendes med forbehold for politisk godkendelse:
Bemærkninger til strategiens del 1. Drivkræfter for vækst og udvikling i hele landet
Vi finder det positivt, at udkastet til en fremtidig strategi for decentral erhvervsfremme indledningsvist
fastslår, at det er virksomhedernes behov og de lokale og regionale udfordringer, muligheder, vilkår og
erhvervsstyrker, som skal danne grundlaget for den decentrale erhvervsfremme.
Virksomhedernes udviklingsmuligheder og vilkår påvirkes af tværgående drivkræfter og
rammebetingelser, som fremhæves i strategiens første del. De regionale udviklingsstrategier sætter
mål og retning for udviklingen af en række af disse rammebetingelser i samarbejde med lokale og
regionale parter. Derfor bør strategien for decentral erhvervsfremme også spille sammen med og
understøtte den regionale udviklingsindsats.
Det er i den forbindelse positivt, at det store potentiale for dansk erhvervsliv i nye grønne og cirkulære
løsninger fremhæves, ligesom det slås fast, at FN’s verdensmål kan virke som løftestang for styrket
eksport af denne type løsninger. FN’s verdensmål udgør således også rammen for udkastet til den
syddanske udviklingsstrategi, og Region Syddanmark har et klart ønske om at bidrage til at
understøtte den grønne omstilling både i egen drift og gennem koordinerende indsatser med
kommuner og øvrige lokale og regionale aktører.
Vi vil derfor også opfordre til, at det sikres, at indsatsen i den decentrale erhvervsfremmestrategi for
grøn omstilling og cirkulær økonomi spiller tæt sammen med og understøtter den regionale indsats for
grøn omstilling, klima og ressourcer, så der skabes synergi og gode udviklingsmuligheder for
virksomhederne. Det kan bl.a. ske gennem lokale partnerskaber for grøn omstilling og cirkulær
økonomi.
Partnerskaber er også centrale i indsatsen for kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor også positivt, at
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lægger op til at understøtte lokale partnerskaber om kvalificeret
arbejdskraft mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner, de Regionale
Arbejdsmarkedsråd, regioner og andre offentlige aktører, samt at der også udtrykkes ønske om at
koordinere indsatserne på dette område.
God infrastruktur og mobilitet, attraktivitet og adgang til gode uddannelsesinstitutioner har imidlertid
også betydning for virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft i forskellige egne af landet,
ligesom arbejdet med digitaliseringstiltag i virksomhederne påvirkes af, at uddannelsesinstitutioner har
mulighed for at integrere digitalisering og ny teknologi i uddannelserne. Hertil kommer adgang til
stærke forsknings-, innovations- og testmiljøer i alle dele af landet, hvor det også fortsat er vigtigt at

bistå med at koble og sikre nærhed mellem virksomheder, uddannelsesmuligheder og forskning. Her
er Center for Industriel Elektronik (CIE) i Sønderborg et godt eksempel på et ambitiøst partnerskab
mellem private og offentlige parter, der samarbejder om at løse en regional udfordring. Et andet
eksempel er indsatsen på sundhedsområdet, hvor sygehusene bidrager til at skabe gode rammer for
offentlig-privat samarbejde om sundhedsinnovation, og hvor sygehuse i Region Syddanmark
eksempelvis har spillet en vigtig rolle i test og afprøvning af robotteknologi.
Den decentrale erhvervsfremmestrategi bør således ses i sammenhæng med og understøtte de
indsatser, der gennemføres af kommuner og regioner for at skabe gode rammevilkår for den regionale
udvikling, hvad enten det drejer sig om verdensmålene, den grønne omstilling, indsatsen for
kvalificeret arbejdskraft eller sundhedsinnovation. Det bør derfor tydeliggøres i udkastet til strategien,
hvordan de lokale og regionale rammebetingelser adresseres af de nationale tiltag, der igangsættes.
Bemærkninger til strategiens del 2. Danske styrkepositioner og fremtidens klynger
I forhold til strategiens anden del finder vi det positivt, at der lægges op til at bygge videre på en række
af de styrkepositioner, som regionerne og de regionale vækstfora har bidraget til at opbygge med
afsæt i de regionale styrker.
Det gælder i Region Syddanmark særligt styrkepositionerne inden for energiteknologi, herunder
offshore og energieffektivisering, sundheds-og velfærdsteknologi, fødevarer, design samt robot- og
droneteknologi.
I forlængelse heraf noterer vi med tilfredshed, at strategien i forhold til fremtidens klynger bygger
videre på de sigtelinjer og principper, som regionerne og de regionale vækstfora har lagt til grund for
fremtidens klyngeindsats. Der er således på disse områder arbejdet målrettet med konsolidering af
klyngelandskabet med henblik på at opbygge én samlet klyngeorganisation inden for hver
styrkeposition. Det gælder eksempelvis konsolideringen på robot- og droneområdet, inden for
energiteknologi, og Danish Healthtech, som arbejder på at samle klyngerne inden for life science og
velfærdsteknologi i én samlet national klynge. Den fremtidige klyngeindsats bør derfor bygge videre
på den allerede igangsatte konsolideringsproces blandt klyngeorganisationerne.
I forlængelse heraf skal det understreges, at det i forbindelse med konsolideringen af klyngerne i én
landsdækkende klyngeorganisation samtidigt er vigtigt at sikre nærhed og nem adgang for
virksomheder i hele landet.
I forhold til styrkepositionen Life science og velfærdsteknologi spiller regionerne en central rolle ift. at
understøtte offentlig-privat innovation. Som det fremgår af udkastet til den regionale udviklingsstrategi,
er det en indsats, som Region Syddanmark prioriterer højt, og hvor der allerede er opbygget et stærkt
økosystem med henblik på at understøtte offentlig-privatinnovation.
Bemærkninger til strategiens del 3. Regionale drivkræfter for vækst og udvikling
Region Syddanmark finder det positivt, at strategien indeholder kapitler, der specifikt har fokus på
udfordringer, muligheder og drivkræfter i forskellige dele af Danmark. Der er i den forbindelse dog
behov for yderligere at fremhæve turismens styrker i Syddanmark, herunder de tre
verdensarvsområder Kongernes Jelling, Christiansfeld og Vadehavet. Desuden bør det fremgå
tydeligere af strategien, hvordan det sikres, at de særlige lokale og regionale forhold, der refereres til i
disse kapitler, vil blive adresseret.
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Det er positivt, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse anerkender vigtigheden af at have fokus på at
sikre velfungerende grænseregioner, og at det grænseoverskridende samarbejde, herunder det
dansk-tyske, har fået en selvstændig plads i strategien, hvor det understreges, at indsatser, der
understøtter potentialerne ved et styrket grænseoverskridende samarbejde, vil blive prioriteret. Også
her er det positivt, at der lægges op til en koordineret indsats med øvrige aktører på området.
Det grænseoverskridende samarbejde spiller en vigtig rolle for udviklingen i Region Syddanmark. Det
kan derfor undre, at det ikke tydeligt fremgår af strategiudkastet, at de danske regioner er væsentlige
aktører i de grænseoverskridende samarbejder. Region Sjælland og Region Syddanmark er
eksempelvis programpartnere i Interreg A-samarbejdet Danmark-Tyskland, som både handler om
søgrænsen over Femern Bælt og landegrænsen i Slesvig. Desuden deltager fire danske regioner i det
dansk-svensk-norske ØKS-program.
Interreg-programmet er således et vigtigt værktøj i samarbejdet hen over grænsen, og i den
nuværende programperiode har Interreg-programmet bidraget til at forankre samarbejdet mellem
danske aktører fra hele Region Syddanmark og Region Sjælland med tyske aktører fra blandt andet
Flensborg, Schleswig, Nordfriesland og Kiel i den vestlige del af programregionen, samt til Stadt
Lübeck, Kreis Ostholstein og Plön i den østlige del af programregionen.
Det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde dækker også langt bredere end ”arbejdsmarked,
servicetilbud målrettet grænsependlere og virksomheder på tværs af grænsen”, som er områder, der
nævnes i udkastet til erhvervsfremmestrategien. Det samlede samarbejde på regionalt niveau mellem
Syddanmark og Slesvig-Holsten dækker således en bredere række temaer og inkluderer også Fyn.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at det af en faktaboks på s.93 fremgår, at ”Region
Sønderjylland-Slesvig er det bærende partnerskab i det dansk-tyske samarbejde, som faciliterer
grænseoverskridende samarbejde om blandt andet regional udvikling, uddannelse og arbejdsmarked”.
Region Sønderjylland-Slesvig er ganske rigtigt et bærende partnerskab i det grænsenære dansk-tyske
samarbejde, men det bredere samarbejde udvikles i bilaterale samarbejdsaftaler mellem
delstatsregeringen i Kiel og henholdsvis Region Syddanmark og Region Sjælland. Derudover har
bestyrelsen for det dansk-tyske Interreg-samarbejde en betydelig koordinerende funktion i udviklingen
af samarbejdet.
Det forventes på den baggrund, at strategien bliver tilrettet, så det fremgår tydeligt af afsnittet om det
grænseoverskridende samarbejde og af faktaboksen, at regionerne har en central rolle på dette
område, herunder særligt Region Syddanmarks rolle i det dansk-tyske samarbejde.
Region Syddanmark ser frem til en tættere dialog og samarbejde med Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse om at sikre sammenhæng og en koordineret indsats til gavn for den
regionale udvikling i alle dele af Danmark.

Med venlig hilsen,
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Jørgen Bjelskou

Koncerndirektør, Region Syddanmark
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