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Udtalelse om regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling i
2011
Til regeringen og de regionale vækstfora
På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 16. juni 2011 af de
regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling har rådet udarbejdet
nærværende udtalelse:
’Danmark står over for en række udfordringer, der skal imødegås, hvis Danmark
skal fastholde og udbygge konkurrencekraften og dermed sikre, at den danske
velfærd kan opretholdes. I de seneste ti år har væksten i den danske velstand været forholdsvis lav i forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med. En
vigtig årsag hertil er, at danskerne ikke i samme grad som i udlandet har været i
stand til at skabe mere værdi pr. arbejdstime. De seneste ti år er produktiviteten
selv i den bedste af de fem danske regioner vokset betydeligt langsommere end
OECD-gennemsnittet.
I den situation er det ekstra vigtigt, at regeringen og vækstforaene i fællesskab
sætter fokus på at styrke omstillingen til nye vækstmuligheder.
Danmarks Vækstråd er af den opfattelse, at partnerskabsaftalerne er en god ramme for at styrke koordination og sammenhæng mellem den nationale og den regionale vækstpolitiske indsats. Rådet ser positivt på, at partnerskabsaftalerne i stadig større omfang både afspejler de enkelte regioners særlige udfordringer og muligheder, og at aftalerne med sidste års fyrtårnsinitiativer er blevet mere fokuserede.
Danmarks Vækstråd vil derfor opfordre til, at regeringen og vækstforaene indgår
nye partnerskabsaftaler.
Danmarks Vækstråd vil opfordre parterne til at drøfte samarbejdsmuligheder om:
•

Styrket fokus på vækstvilkår der kan øge produktivitet og jobskabelse
Der er en række rammevilkår, der kan øge værdiskabelsen i virksomhederne, fx investeringer i viden, innovation og arbejdsprocesser samt adgang til risikovillig kapital. Det er vigtigt, at regeringen og vækstforaene i
samarbejde med væksthusene og andre relevante aktører understøtter, at
flere virksomheder kommer ind i et stærkt vækstforløb. Indsatsen kan fx
tage afsæt i særlige regionale muligheder og udfordringer inden for fx velfærdsteknologi, grøn økonomi, fødevarer og turisme.

•

Øget arbejdsudbud og kompetenceudvikling
En af de største udfordringer for det danske velfærdssamfund er den demografiske udvikling, der på sigt vil reducere arbejdsudbuddet. Det kræver et stærkt fokus på at udvide og opkvalificere arbejdsstyrken gennem fx

tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, inddragelse af grupper med nedsat
erhvervsfrekvens og opbygning af kompetencer. Det kræver også øget fokus på, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse, og at uddannelserne
målrettes arbejdsmarkedets fremtidige behov.
•

Danmark som produktionsland
Danmarks Vækstråd har fremlagt en analyse, der bl.a. undersøger udfordringerne ved at drive produktionsvirksomhed i Danmark. På baggrund af
drøftelser vil rådet fremlægge anbefalinger til initiativer, der kan styrke
vilkårene for produktionsvirksomheder. Danmarks Vækstråd opfordrer
parterne til i relevant omfang at drøfte disse i regi af partnerskabsaftalerne.

•

Samarbejde med udsyn
Danmarks Vækstråd anerkender den eksisterende indsats for koordination
og samarbejde i den vækstpolitiske indsats. Imidlertid betyder den globale
konkurrence, at kravene øges til, at udviklingen af eksisterende og nye erhvervsområder foregår med inddragelse af den bedste viden på området,
uanset hvor den findes – nationalt som internationalt.

•

Effektmåling
Danmarks Vækstråd opfordrer til at fortsætte dialogen og samarbejdet om
metoder og processer til systematisk effektmåling af de igangsatte initiativer i den regionale udviklingsindsats.
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