Udtalelse om regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling
20. marts 2009
Til regionalpolitisk ministerudvalg og de regionale vækstfora
På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 12. marts 2009 af de regionale
partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling har Rådet udarbejdet nærværende udtalelse:
Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler om
vækst og erhvervsudvikling for perioden 2007-2009, som parterne supplerede med en tillægsaftale
med nye initiativer i 2008. Regeringen og vækstfora skal igen i juni 2009 drøfte fremdriften i
partnerskabsaftalen og behovet for nye initiativer.
I lyset af den aktuelle økonomiske situation og de forringede vækstprognoser ser Danmarks
Vækstråd, at de politiske drøftelser i forsommeren er en god anledning til at få drøftet den konkrete
økonomiske situation i de enkelte regioner. Rådet finder det vigtigt, at parterne i deres drøftelse af
behovet for nye initiativer fastholder fokus på strukturforbedrende tiltag inden for uddannelse,
iværksætteri og innovation med udgangspunkt i de særlige udfordringer og muligheder, der er
regionalt, og understøtter omstillingen til regionale væksterhverv.
Danmarks Vækstråd ønsker at styrke sammenhængen mellem den regionale og nationale indsats for
vækst og erhvervsudvikling og vil i den forbindelse påpege nedenstående:
Fremdrift
Danmarks Vækstråd vurderer, at implementeringen af partnerskabsaftalerne generelt er i god
fremdrift, og Rådet konstaterer med tilfredshed, at langt størstedelen af initiativerne fra såvel 2007
som 2008 er igangsat og i fremdrift og således bidrager til at nå de opstillede mål.
Den gennemførte måling viser, at det på flere områder går i den rigtige retning. Det gælder
eksempelvis for så vidt angår antallet af unge, der gennemfører en videregående uddannelse, og
antallet af erhvervsPhD-projekter. Men målingen viser også, at det på en række områder går den
forkerte vej. Det gælder eksempelvis for andelen af unge, der vil gennemføre en
ungdomsuddannelse, og for andelen af innovative virksomheder. Det er vigtigt, at udviklingen
vendes, og at man fremadrettet fortsat prioriterer disse områder. På andre områder, eksempelvis
iværksætteri, går det den rigtige vej, men her er det fortsat en udfordring at få flere iværksættere til
at udvikle sig til vækstiværksættere.
Danmarks Vækstråd skal dog beklage, at datagrundlaget for måling af fremdriften i de opstillede
mål fortsat er baseret på relativt gamle tal.
Samarbejde
Rådet finder det positivt, at såvel regeringen som vækstfora i tillægsaftalerne fra 2008 har lagt vægt
på at udvikle initiativer, som gennemføres i samarbejde, og at omfanget af samarbejde om konkrete
initiativer mellem stat og vækstfora derfor er stigende. Især har udviklingen af den strategiske
dialog mellem regeringen og vækstfora medvirket til, at regionale vækstfora er blevet en fast
samarbejdspartner, som bliver inddraget og hørt i forbindelse med udformningen af
vækstpolitikken.

Danmarks Vækstråd vurderer, at partnerskabsaftalerne er en god ramme for samarbejde,
koordinering og dialog mellem det regionale og det statslige niveau om indsatsen for vækst og
erhvervsudvikling.
Fremadrettede fokusområder
Selvom det overordnet er Danmarks Vækstråds vurdering, at partnerskabsaftalerne er i god
fremdrift, ønsker Rådet at pege på en række områder, hvor parterne bør drøfte, hvordan man
yderligere kan styrke sammenhængen mellem den statslige og den regionale indsats for vækst og
erhvervsudvikling også i lyset af den aktuelle økonomiske situation.
Således vil Danmarks Vækstråd opfordre parterne til fortsat at samarbejde om at:
 styrke indsatsen for, at flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og sikre en
fortsat udvikling af kompetencer, således at det regionale udbud af arbejdskraft bedst muligt
matcher den regionale efterspørgsel efter arbejdskraft.
 styrke indsatsen inden for efter- og videreuddannelse for at sikre tilstedeværelsen af
kvalificeret arbejdskraft løbende er til stede. Fokus kan særligt rettes mod den del af
arbejdskraften, der påvirkes af den finansielle krise.
 sikre især iværksættere og mindre virksomheders adgang til risikovillig kapital.
 styrke indsatsen for uddannelse i entreprenørskab og iværksætteri.
 styrke indsatsen for innovation.
 styrke offentligt privat samarbejde om udvikling af velfærdsservice og -teknologi med
erhvervsmæssigt fokus.
 styrke samarbejdet inden for klima- og energiområdet med henblik på at udnytte det
erhvervsmæssige potentiale på tværs af regioner samt at realisere mulighederne for grøn
vækst i hele landet.
 styrke udviklingen af dansk turisme og oplevelsesøkonomien, herunder tiltrækning af flere
større events til landet.
 fortsat sikre videndeling mellem de regionale vækstfora, så effekten af den samlede indsats
bliver så stor som mulig.
 styrke
koordinering
mellem
de
regionale
aktører
herunder
vækstfora,
arbejdsmarkedssystemet og uddannelsessystemet.
Partnerskabsaftaler fra 2010 og frem
De regionale partnerskabsaftaler løber fra 2007-2009. Parterne skal derfor beslutte, om man vil
forhandle nye partnerskabsaftaler efter 2010.
Det er Rådets vurdering, at partnerskabsaftalerne blandt andet har bidraget til:
 væsentligt at styrke sammenhængen mellem den nationale og regionale indsats for vækst og
erhvervsudvikling
 at sætte en bredere vækstdagsorden regionalt
 at bringe regionale udfordringer og prioriteringer på regeringens dagsorden
 at give vækstforum, som ny aktør efter kommunalreformen, en tydelig og betydelig
indflydelse
Rådet vil derfor opfordre parterne til at fortsætte partnerskabsaftalerne efter 2009 og sikre
gensidigheden i disse aftaler.
Ved en forhandling af nye partnerskabsaftaler fra 2010 vil Rådet opfordre parterne til at sikre en
god sammenhæng mellem partnerskabsprocessen og den regionale proces, der skal lede frem til nye

regionale erhvervsudviklingsstrategier og/eller handlingsplaner efter valget til regionsråd og
kommunalbestyrelser i 2009. Rådet vil desuden opfordre til, at særlige regionale udfordringer og
muligheder i højere grad reflekteres i de kommende partnerskabsaftaler.
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