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Baggrund
Vækstforum Nordjylland har udarbejdet udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region
Nordjylland. Danmarks Vækstråd skal i henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling afgive høringssvar herom. Vækstforum er
forpligtet til enten at gennemføre Danmarks Vækstråds anbefalinger eller
at afgive en redegørelse, hvori det forklares og begrundes, hvorfor en anbefaling i givet fald ikke gennemføres (’følg eller forklar-princippet’).
Danmarks Vækstråd høres ligeledes om det endelige udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, når den sendes i offentlig høring af regionsrådet.
Høringssvar
Danmarks Vækstråd skal indledningsvist takke vækstforumformand Ulla
Astman for præsentationen i rådet den 11. december 2014 og for en konstruktiv drøftelse af det foreliggende udkast til de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Rådets bemærkninger og anbefalinger i forhold hertil fremgår nedenfor.
Overordnede bemærkninger
Danmarks Vækstråd er overordnet positiv overfor udkastet og finder, at
dette i forhold til den tidligere strategi er mere målrettet. Videre finder
rådet, at udkastet afspejler, at der er foretaget et solidt analytisk forarbejde, der klart identificerer regionens vækstudfordringer, som der fokuseret
følges op på. Det gælder også for så vidt angår indsatsen for regionens
yderområder, hvor der er fokus på ressourcerne i områderne.
Det bemærkes, at det nordjyske strategiudkast på nuværende tidspunkt
alene vedrører de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. Rådet er derfor opmærksomt på, at de
aspekter af den regionale udvikling, som regionsrådet har ansvaret for,
først følger i næste høringsrunde. Rådet anerkender således, at det foreliggende strategiudkast ikke er tænkt som et selvstændigt dokument, men
netop som et bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Det afspejles bl.a. ved, at udkastet kan fremstå svært tilgængeligt for en bredere
kreds.
Struktur
Danmarks Vækstråd vurderer, at der ligger et solidt analytisk grundlag til
grund for de strategiske valg, der er foretaget i udkastet. Dog finder rådet,
at det analytiske forarbejde i højere grad kunne fremgå i strategien under
de enkelte indsatsområder. Endvidere finder rådet, at det i højere grad
kunne fremgå, hvilke erfaringer Vækstforum har gjort sig inden for de
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enkelte områder i den forudgående periode. Rådet finder, at disse tilføjelser vil underbygge de valg, som vækstfora har taget i strategiudkastet.
Endvidere finder rådet, at sammenhængen mellem den indsats, der igangsættes og den effekt, som strategien forudser vil indtræde som følge heraf, bør beskrives mere udfoldet, herunder hvordan den beskrevne meromsætning og jobeffekt opnås.
Rådet ønsker at kvittere for, at strategiudkastet er udarbejdet i tæt dialog
med både de parter, der er repræsenteret i Vækstforum og øvrige interessenter. Rådet vurderer, at dette er med til at skabe ejerskab til strategien.
Rådet kan derfor anbefale:
 at de grundige analyser i højere grad kobles sammen med de valgte indsats- og fokusområder i selve strategiudkastet.
 at der i højere grad er fokus på erfaringerne fra tidligere periode
under de valgte indsats- og fokusområder.
 at sammenhængen mellem indsats og effekt udfoldes.
Vision
Danmarks Vækstråd finder det positivt, at Vækstforum og Regionsråd er
enige om én vision for den nye vækst- og udviklingsstrategi. Endvidere
finder rådet det positivt, at det i visionen fremgår, at samarbejde er vej til
at nå regionens mål. Rådet finder imidlertid, at visionen er meget generel
og med fordel kunne have et klarere afsæt i regionale karakteristika, så
visionen kunne give et billede af Nordjylland som en særegen region.
Indsatsområder
Strategien sætter fokus på tre indsatsområder, der hver især fungerer som
ramme for en yderligere fokusering. Danmarks Vækstråd finder overordnet, at indsatsområderne er velvalgte og dækkende for regionens udfordringer. Endvidere finder rådet det positivt, at der reflekteres over reduktionen af strukturfondsmidler og at der i forbindelse hermed ønskes en
skarp prioritering. Det er således positivt, at de mere brede indsatsområder er inddelt i mere fokuserede underpunkter samt, at både mål og målgrupper samt virkemidler beskrives, hvilket er med til at konkretisere de
strategiudkastet.
Danmarks Vækstråd noterer sig, at der er lagt op til en nordjysk specialisering inden for seks erhvervsområder – maritime erhverv, energi og klima, informations- og kommunikationsteknologi, fødevarer, sundheds- og
velfærdsløsninger og turisme. Rådet finder det positivt, at de seks erhvervsklynger i det store hele er sammenfaldende med erhvervsområder,
hvor regeringen har udarbejdet vækstplaner, hvilket giver anledning til
større fokus på samarbejder mellem det regionale og det nationale niveau.
Dog kan det bekymre rådet, at et så bredt fokus potentielt kan udvande
strategiens målsætning om en fokuseret indsats.
Herudover finder Danmarks Vækstråd, at udkastet i højere grad løbende
kunne fokusere på mulige samarbejder med kommuner og øvrige regioner/vækstfora, for at sikre bedre koordination og kritisk masse. I den for-
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bindelse kan rådet opfordre til, at der i indsatsen for vækstiværksættere
ikke oprettes nye indsatser, der har overlap med den eksisterende indsats.
Endvidere vil rådet opfordre til, at man i definitionen af vækstiværksættere ikke lukker potentialer kandidater ude ved for formfaste krav fx om en
vækststrategi.
Endeligt opfordrer Danmarks Vækstråd til, at man ikke i projektgennemførelsen på forhånd lægger sig fast på at anvende specifikke aktører, men
alene på at finde den bedste operatør, også selv om kompetencerne skal
findes uden for regionen eller i det private erhvervsliv.
Danmarks Vækstråd skal derfor anbefale:
 at det genovervejes, hvorvidt der skal ske en større fokusering, fx
ved færre udvalgte erhvervsklynger.
 at det i højere grad beskrives, hvordan vækstforums indsats kan
spille sammen med den kommunale indsats samt samarbejde med
andre regioner/vækstfora.
 at der ikke oprettes nye indsatser, der har overlap i deres formål
med den eksisterende indsats, fx i regi af den kommunale erhvervsservice eller væksthusene.
 at kravene til vækstiværksættere genovervejes.
 at der ikke på forhånd tages stilling til, hvilke aktører, der skal varetage specifikke indsatser.
Bærende principper
Strategien beskriver seks principper, som skal være styrende for arbejdet
med vækst og erhvervsudvikling i regionen. Rådet bakker generelt op om
principperne, herunder sammenhængskraft, resultatorientering og koordinering.
Yderområder
Danmarks Vækstråd hæfter sig ved, at strategien lægger op til et særligt
fokus på de erhvervsområder, hvor yderområderne tegner sig for en større
andel af beskæftigelse og erhvervsindkomst end områdernes befolkningsandel. Det gælder især fødevarer, sundhed & velfærd samt det maritime.
Rådet tillægger den regionale sammenhængskraft stor betydning. Det er
vigtigt, at der er plads til forskellene i de kommunale udfordringer, og at
der bakkes op om at udnytte de stedbundne potentialer – uanset hvor de
findes.
Forventede effekter
Strategien opstiller tre overordnede mål for effekten af vækstforums indsats i perioden indtil 2020. Perioden løber dog kun til 2018, hvilket vil
gøre det svært ved periodens udløb at afgøre, hvorvidt de opsatte målsætninger er nået.
Effekten er anslået på basis af opbygget viden, fokus på vækstlag og en
højere grad af gearing af midler, hvorfor den forventes at overstige effekten fra strukturfondsperioden 2007-2013. Rådet skal opfordre til, at de ef-
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fektkæder, der ligger til grund herfor beskrives for at sikre, at det er realistiske mål.
Rådet finder, at målet om 22.000 personer har gennemgået uddannelseseller kompetenceudviklingsforløb bør specificeres, idet det kan omfatte
alt fra et dagskursus til en formel kompetencegivende uddannelse over
flere år.
Rådet skal derfor anbefale:
 at der opereres med 2018-mål frem for 2020-mål for at kunne måle
på målopfyldelse ved strategiens udløb i 2018.
 at effektkæderne bag de opstillede mål gennemgås,
 at uddannelsesmålet udspecificeres.
Implementering
Det fremgår af udkastet, hvilke tildelingskriterier, der skal tages i betragtning, når der skal indstilles midler. Rådet vil i den forbindelse foreslå, at også beskæftigelseseffekt indgår heri, også ses i lyset af det ambitiøse beskæftigelsesmål, der sættes i strategien.
Rådet skal derfor anbefale:
 at beskæftigelseseffekten fremgår, som et tildelingskriterie.

Med venlig hilsen
Lars Nørby Johansen
Formand

