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Overskrift på initiativ:
Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministerier
bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring af
national indsats, regional
koordinering)

Flagskibsinitiativ 1: Den syddanske satsning på
velfærdsteknologi og offentlig-privat innovation
Syddansk Vækstforum har siden 2008 satset på udvikling af
velfærdsteknologier og –services, som svar på en dobbelt udfordring:
mangel på arbejdskraft i social- og sundhedssektoren og et behov for
flere vækstvirksomheder. Som led i satsningen oprettedes i 2008
samarbejdsforummet velfærdsteknologi.nu. Samarbejdet har resulteret i
en række initiativer, som har til formål at styrke
•
•
•
•

UDBUD bl.a. gennem klyngesamarbejdet Welfare Tech Region
EFTERSPØRGSEL bl.a. gennem regionens Enhed for
Velfærdsinnovation og Innovationscenter for brugerinddragelse.
KAPITAL gennem bevilling af kr. 50 mio. til en kapitalfond og
etableringen af et forretningsudviklingsforløb
VIDEN gennem etablering af et nationalt OPI laboratorium,
kompetenceudvikling og analyser af behov og udbud af
velfærdsteknologier.

Der er behov for en yderligere indsats i samarbejde mellem stat og
region for at sætte turbo på udvikling og kommercialisering af
velfærdsteknologier og udvikle et bæredygtigt eksportmarked.
Derfor ønsker Syddansk Vækstforum at sætte fokus på tre
indsatsområder:
1) KAPITALFOND inden for VELFÆRDSTEKNOLOGI
2) EKSPORT og INTERNATIONALISERING
3) OFFENTLIG-PRIVAT INNOVATION og
VELFÆRDSTEKNOLOGI
4) KOMPETENCEUDVIKLING i forbindelse med implementering
af velfærdsteknologier.
Formålet er at bære udviklingsprojekter videre til egentlige
kommercielle produkter på et internationalt marked gennem
eksportfremmetiltag, etablering af en kapitalfond og øgede muligheder
for test og afprøvning af lovende velfærdsteknologier samt at styrke
implementeringen i de offentlige institutioner.
Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller politiske):

Velfærdsteknologi er et ud af fire forretningsområder, som Syddansk
Vækstforum har valgt at fokusere på i sin handlingsplan for 2009/2010.
Et samspil mellem offentlig og private parter er et af de tværgående
kriterier, og OPI/OPS er en grundsten i alle udviklingsprojekter.
Den regionale satsning er forankret i et tværgående samarbejde på
social- og sundhedsområdet, velfærdsteknologi.nu, der omfatter
kommuner, region, forskning, uddannelse og erhverv.
I partnerskabsaftalen for 2009 var der enighed om, at parterne skulle
arbejde på at finde en model for en Iværksætterfond i Vestdanmark –
med udgangspunkt i Region Syddanmarks ønske om en kapitalfond for
velfærdsteknologi.

Den konkrete initiativformulering,
som kan indgå i
forhandlingsudspillet.

Det fremgår desuden af partnerskabsaftalen for 2009, at Syddansk
Vækstforum har taget initiativ til oprettelsen af et videncenter for
offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi.
1) KAPITALFOND inden for VELFÆRDSTEKNOLOGI
Syddansk Vækstforum afventer fortsat statens tilbagemelding på en
model for kapitalfonden.
De tre vestdanske regioner har i 2009 som opfølgning på
partnerskabsaftalen skitseret en model for en iværksætterfond i
Vestdanmark som et samlet initiativ, der sikrer, at forskellige
erhvervsmæssige styrker i de tre regioner kan løftes.
Derudover har Syddansk Vækstforum:
•
•
•

•

allerede i juni 2009 indstillet 50 mio. kr. fra EU's Socialfond til en
regional kapitalfond med fokus på investeringer i
velfærdsteknologiske virksomheder.
udarbejdet vedtægter og udpeget en bestyrelse for en
”gearingsfond”: Fonden for syddansk vækstfremme.
godkendt og indstillet midler fra EUs Socialfond og søgt midler fra
finansloven til et rådgivningsforløb med fokus på forretningsudvikling og investormodning i unge velfærdsteknologiske
virksomheder.
sat fokus på tiltrækning af international kapital gennem et
europæisk Investment Forum i relation til velfærdsteknologi i
tilknytning til "AAL Forum 2010", hvor venturekapital-investorer
fra en række lande i og uden for Europa, den Europæiske
Investerings Bank og den Europæiske Investerings Fond har
udtrykt stor interesse for netop velfærdsteknologi.

Der er behov for, at der sættes handling bag ordene om risikovillig
kapital til unge velfærdsteknologiske virksomheder; Region
Syddanmark er i forvejen misbegunstiget i forhold til de muligheder,
der i øvrigt er til rådighed fra offentlig side, hvor 80% af Vækstfondens
investeringer foretages i hovedstaden.
Det foreslås,
•

at økonomi- og erhvervsministeriet udarbejder en model, som
muliggør, at de finanslovsmidler, der er afsat til Iværksætterfonden
i Vestdanmark kan matches med de 50 mio. kr. fra EU’s
Socialfond som Region Syddanmark har indstillet, således at en
regional kapitalfond med fokus på velfærdsteknologi – som en del
af en større Iværksætterfond i Vestdanmark – kan være en realitet
inden udgangen af 2010.

2) EKSPORTFREMME og INTERNATIONALISERING
Som situationen er nu, taber Danmark markedsandele på det

internationale marked for velfærdsteknologi.
I Region Syddanmark er det oplevelsen, at iværksættere og unge
virksomheder alene fokuserer på det danske marked. Etablerede
virksomheder har ofte et ønske om at orientere sig mod et globalt
marked, men oplever barrierer, eftersom såvel produkt som
afsætningsmarked er præget af stor diversitet og kompleksitet.
Da der er tale om produkter, som henvender sig til vidt forskellige
markeder af privat, semi-offentlig og offentlig karakter, der alle har
forskellige lovgivningsbestemte standarder og forskellige krav til
sundhedsprodukter, er det nødvendigt med et specialiseret og målrettet
tilbud i form af et særligt beredskab eller rådgiverkorps med
specialviden.
Det foreslås, at:
•

•

stat og region samarbejder om at imødegå udfordringerne ved at
opbygge et særligt korps af ”velfærdsteknologi-eksportrådgivere” –
i første omgang som et forsøg på udvalgte geografiske markeder.
staten understøtter eksportmuligheder inden for velfærdsteknologi
gennem øget markedsføring og synliggørelse af syddanske
kompetencer på det globale marked, bl.a. inden for robotteknologi
og telemedicin.

3) OFFENTLIG-PRIVAT INNOVATION og
VELFÆRDSTEKNOLOGI
Regeringen fremhæver i sine målsætninger frem til 2020
implementering af nye teknologier som en metode til
afbureaukratisering og effektivisering.
Udviklingen og implementeringen af velfærdsteknologier er stærkt
afhængigt af et velfungerende samarbejde mellem offentlige og private
parter, som det bl.a fremgår af Erhvervs- og Byggestyrelsens Analyse
af offentlig-privat innovation (OPI),
Syddansk Vækstforum har i forlængelse af partnerskabsaftalen for
2009 samlet parter på tværs af alle regioner– herunder virksomheder
og kommuner – i et fælles Laboratorium for offentlig-privat Innovation
og velfærdsteknologi og søgt medfinansiering hertil under den
Konkurrenceudsatte strukturfondspulje. Laboratoriet tilbyder
kommuner og regioner bistand fra en OPI Task-Force, stiller viden til
rådighed gennem en videnservicefunktion og skaber øget
opmærksomhed om OPI gennem uddelingen af en årlig pris.
Laboratoriet skal sikre tværgående videns- og erfaringsudveksling om
offentlige-private innovationssamarbejder – om teknologier, jura,
effekt m.v. – mhp. udvikling og øget brug af nye velfærdsteknologier
og services .
I forlængelse af dette initiativ foreslås det, at:

•

•

•

•
•

parterne indgår et samarbejde om realisering af OPI laboratoriet,
herunder tilstrækkelig finansiering af aktiviteterne, så de unikke
muligheder for samarbejde, erfaringsudveksling og videndeling om
offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi på tværs af
sektorer udnyttes bedst muligt.
Region Syddanmark får status som testregion for offentlig-privat
innovation og velfærdsteknologi – et udstillingsvindue, hvor
sygehuse og institutioner stilles til rådighed som levende
laboratorier for nye typer af samarbejder om innovation.
at regionens yderområder gives en fremtrædende rolle i afprøvning
og fremvisning af mulighederne inden for nye velfærdsløsninger i
yderområderne, hvor Ærø eksempelvis kan gøres til test-ø for
afprøvning af velfærdsteknologier.
der målrettes midler til forskning i offentlig-private
innovationsprocesser og velfærdsteknologi, herunder inden for
robotteknologi og telemedicin.
parterne arbejder for at styrke udviklingen af offentlige indkøb som
innovationsskabende værktøj.

4. KOMPETENCEUDVIKLING i forbindelse med implementering af
velfærdsteknologier
Region Syddanmark har i foråret 2010 fået udarbejdet en
interviewundersøgelse. Den peger på, at der er en række
kompetencemæssige barrierer, som hindrer implementeringen af
velfærdsteknologiske løsninger i det offentlige. Det er primært
medarbejdernes kompetencer til innovation, forandringsparathed og
konkret viden om udbud, teknologier og effekt, der er brug for at
styrke. Det er forudsætningen for at udløse kvalitets- og
effektiviseringsgevinsterne, samt for at virksomhederne reelt får
adgang til hjemmemarkedet.
Det foreslåes,
• at parterne undersøger mulighederne for at styrke samarbejdet om
at nedbryde kompetencemæssige barrierer for implementeringen af
velfærdsteknologier i det offentlige gennem initiativer, der kan
fremme integration af velfærdsteknologiske løsninger i
efteruddannelserne samt i grund- og videregående uddannelser på
social- og sundhedsområdet
Involverer initiativet andre
vækstfora?
Hvilke ministerier, vurderer I, er
relevante at inddrage i initiativet?

Kontaktperson i forhold til
initiativet:

Ja
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Videnskabsministeriet,
Undervisningsministeriet, Socialministeriet, Finansministeriet,
Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Dorthe Kusk
Tlf.: 7663 1801
E-post: dorthe.kusk@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:
Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministerier
bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring af
national indsats, regional
koordinering)

Flagskibsinitiativ 2: Samarbejde hen over den dansk-tyske
grænse
Den regionale partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling
mellem regeringen og Vækstforum Syddanmark har fra starten i 2007
haft det grænseoverskridende samarbejde som et fokusområde.
Et stærkt samarbejde om udvikling af fælles styrkepositioner og
udviklingspotentialer med regioner, kommuner,
uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet omkring den dansk-tyske
grænse bidrager til at den samlede region styrkes. Det er en af
forudsætningerne for at nå målsætningen om at udvikle området fra
grænseregion til vækstregion. I marts 2009 har en analyse fra Capacent
kortlagt de regionale styrkepositioner i den samlede grænseregion
Schleswig-Holstein – Syddanmark. Vigtige samarbejdspotentialer for
den erhvervsmæssige udvikling er: Sundhed og velfærdsteknologi,
energi og oplevelsesøkonomi.
En afgørende randbetingelse for at udvikle disse styrkepositioner er
innovation, forskning og uddannelse. Netop nu er der
besparelsesforslag fremme på tysk side, som kan betyde nedlæggelse af
studieretninger på Flensborg Universitet m.m. Det vil, hvis der ikke
sættes proaktivt ind på begge sider af grænsen, kunne få meget store
negative konsekvenser for væksten i området.
Formålet med et intensiveret dansk-tysk samarbejde er overordnet at
udvikle grænseregionen til en vækstregion, der kan markere sig og
tiltrække nye borgere, erhverv og turister. En vigtig byggesten for at
opnå denne målsætning er at udbygge og yderligere operationalisere
universitetssamarbejde hen over grænsen. Det kan ske via bl.a.
etablering af et europæisk grænseuniversitet, der kan rumme
forsknings- og uddannelsessamarbejder for både de lange og udvalgte
mellemlange videregående uddannelser.
For Region Syddanmark er det særligt vigtigt
•
•
•

•

at udvikle grænseregionen til en vækstregion, ved at styrke
rammebetingelserne for samarbejdet mellem de syddanske og
nordtyske regioner,
at der skabes øget synlighed og national politisk bevågenhed i
forhold til den syddanske-nordtyske region, så den kan fastholde og
tiltrække flere borgere, virksomheder og vidensinstutioner,
at der nedbrydes barrierer for etablering af et dansk-tysk
forsknings- og uddannelsessamarbejde. Målet er at øge andelen af
højtuddannede i regionen og dermed skabe den nødvendig
forudsætning for vækst. Ligesom det er målet at tiltrække
internationale studerende til regionen,
at potentialerne i Femern-forbindelsen samt metatrekanten
bestående af Øresundsregionen, Syddanmark-Vestdanmark og
metropolregion Hamburg udnyttes bedst muligt,

Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller politiske):

De nævnte initiativer indgår i forskellige nationale, regionale og/eller
dansk-tyske samarbejdsaftaler. Således:
•
•

•

•

•

Den konkrete initiativformulering,
som kan indgå i
forhandlingsudspillet.

En aftale mellem Syddanmark og Delstatsregeringen SchleswigHolstein skaber et solidt grundlag for det videre samarbejde, der
stadig rummer stort udviklingspotentiale
Det infrastrukturelle perspektiv er både en del af den kommende
regionale udviklingsplan for Region Syddanmark, og i det overregionale STRING-samarbejde mellem Hamborg, SchleswigHolstein og Øresundsregionen.
Behovet for en øget synliggørelse af regionen omkring
landegrænsen fremgår bl.a. af den regionale udviklingsplan for
Region Syddanmark og af partnerskabs-aftalen mellem Region
Syddanmark og delstatsregeringen Slesvig-Holstein. Økonomisk
bakkes initiativet op af tilskud på ca. 10 mio. kr. til et 3-årigt
INTERREG 4A-projekt med titlen ”Succes”
den regionale erhvervsudviklingsstrategi sigter efter at få uddannet
en kvalificeret arbejdsstyrke i regionen – specielt indenfor
forretningsområderne ”Velfærds-teknologi- og services” &
”Energi” hvor langsigtede vækstperspektiver er afhængige af
højtuddannet arbejdskraft.
Initiativet om et virtuelt internationalt forsknings- og
uddannelsessamarbejde, evt. i form af et europæisk
grænseuniversitet, styrker og synliggør de videregående
uddannelsesmuligheder og fremtidsperspektiver for de unge, og
understøtter derfor arbejdet i Syddansk Uddannelsesaftale.

Regeringen vil støtte et grænseoversskridende forsknings- og
uddannelsessamarbejde ved:
• opbakning til visionen om et grænseoversskridende forsknings- og
uddannelsessamarbejde. Konkret ved deltagelse i udarbejdelse af
en handleplan og ved drøftelser med den tyske regering og
delstatsregeringen samt med drøftelser med de relevante
uddannelsesinstitutioner i Syddanmark og Nordtyskland,
•

at regeringen desuden støtter etablering af et dansk-tysk
forsknings- og uddannelsessamarbejde ved at fjerne eksisterende
barrierer og at regeringen i denne sammenhæng virker for at
tilvejebringe de nødvendige juridiske godkendelser, de økonomiske
rammer og den faglige akkreditering,

Regeringen forsætter med at bidrage til at synliggøre og udfolde
grænseregionen mod en vækstregion ved:
•
•

at der på baggrund af en fælles national-regional drøftelse
fastholdes fælles udviklingsmål for det dansk-tyske samarbejde,
der bidrager til at udvikle grænseregionen til en vækstregion
at grænseregionens skrappe betingelser som yderkantsområde
bringes ind i de løbende drøftelser med den tyske regering og
delstatsregeringen, herunder at regeringen løbende står til rådighed
for at drøfte og i givet fald støtte aktuelle grænseoverskridende
udviklings-initiativer.

•
•

at der stiles mod at de to landes respektive ministre underskriver en
aftale om en gensidig anerkendelse af uddannelser,
parterne er desuden enige om at afdække mulighederne for at
samarbejde om at sikre et bedre datagrundlag for den fælles
udvikling i Syddanmark og Schleswig-Holstein. Med baggrund i
det forberedende arbejde om udvikling og drift af en databank vil
regeringen lægge vægt på, at udviklingen af grænseoverskridende
data, hvor det er relevant, sker i samarbejde mellem bl.a. Region
Sjælland og Region Syddanmark og de relevante tyske
myndigheder.

Involverer initiativet andre
vækstfora?

Alle fire andre vækstfora kan inddrages i ønsket omfang – Region
Sjællands i større omfang

Hvilke ministerier, vurderer I, er
relevante at inddrage i initiativet?

Særligt Erhvervs-, Videnskabs- og Undervisningsministeriet. I en
senere fase øvrige ministerier

Kontaktperson i forhold til
initiativet:

Trine Korsgaard
Tlf.: 7663 1560
E-post: trine.korsgaard@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ

Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministerier
bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring af
national indsats, regional
koordinering)

Flabskibsinitiativ 3: Energi
- Alliancen for Grøn offshore energi og
- Lean Energy Cluster
Region Syddanmark arbejder på at styrke to fyrtårnsprojekter indenfor
energi; Alliancen for Grøn Offshore Energi og Lean Energy Cluster.
Alliancen for Grøn Offshore Energi
Alliancen for Grøn Offshore Energi er etableret med det overordnede
mål at sikre, at Danmark også i fremtiden er en førende nation for grøn
offshore energi. Alliancen skal jævnligt samle alle relevante aktører,
som har offentlig, erhvervsmæssig eller branchemæssig indsigt,
kompetence og erfaring med at styrke den virksomhedsrettede grønne
innovation.
Alliancen skal være talerør i forhold til politikerne og være i dialog
med beslutningstagerne om den overordnede udvikling for den grønne
offshore branche i Danmark. Desuden vil en samlet branche lettere få
adgang til de omfattende støttemidler til forskning og innovation, som
EU administrerer.
EU-kommissionen har et mål om, at vindmøller i 2020 skal bidrage
med en femtedel af EU’s energiforbrug og i 2030 en tredjedel. EU
vurderer, at der i de kommende år skal investeres op mod 150 mia. euro
i grøn offshore teknologi langs de europæiske kyster, 8-10 mia.euro i
forskning og skabes 2-300.000 jobs. Ifølge European Wind Energy
Technology Platform kan der i de næste 10 år skabes 215.000 nye
arbejdspladser i EU inden for vindenergi.
Medlemmer ved alliancens stiftelse:
Danmarks Tekniske Universitet Dansk Industri
- DTU
Risø DTU
Ingeniørforeningen i Danmark
SDU - Det Tekniske Fakultet
Dansk Metal
Aalborg Universitet
Danish Offshore Industry
Offshore Center Danmark
Bølgekraftforeningen
Lindø Offshore Renewables
FORCE technology
Center
Vindmølleindustrien
ISC
Region Syddanmark
DS Håndværk og Industri
Region Midtjylland
Hanstholm Havn
Region Nordjylland
Hanstholm Havneforum DanWEC
Region Syddanmark stiller sekretariatsbistand til rådighed i
opbygningsfasen de første 2 år, dels i Danmark dels i Bruxelles.
Lean Energy Cluster:
Lean Energy Cluster skal gennem et stærkt samspil mellem private og
offentlige aktører medvirke til at konsolidere og udbygge Danmarks
internationalt førende markedsposition indenfor løsninger til effektiv
energianvendelse.

Lean Energy Cluster har som overordnet formål at være det nationale
fyrtårn, som skal skabe rammerne for et målrettet fokus på at styrke de
mange virksomheder, der arbejder med teknologier til effektiv
energianvendelse. Lean Energy er forankret i de syddanske
erhvervskompetencer, men skal blive en national klynge.
Lean Energy skal samle kompetencerne omkring viden, innovationsog udviklingsprocesser samt om forretningsmodeller inden for en
række vigtige produkter og systemer på markeder inden for intelligent
energihåndtering, bl.a. smart grid og smart metering.
Lean Energy skal være talerør i forhold til politikerne og være i dialog
med beslutningstagerne om den overordnede udvikling for branchen
for effektiv energianvendelse i Danmark og EU.
Regeringen har et mål om, at Danmark i 2020 skal være blandt verdens
3 mest energieffektive lande. Energieffektivisering er både nationalt, i
EU og internationalt en væsentlig parameter for at sikre
energiforsyningen og for at nå klimamålene og der er en forventning
om massive investeringer. EU vurderer, at energieffektiviseringer (ved
20-20-20 mål) kan skabe 1 mio. nye jobs i EU og spare 60 mia. euro
om året i reduceret energiforbrug.
Blandt stifterne af Lean Energy Cluster er:
• Mechatronics Cluster Denmark
• Køle VirksomhedsCenter Alsion-DK
• Syddansk Universitet, Teknisk Fakultet
• SydEnergi
• AgroTech
• Danfoss A/S
• Trekantområdet
• Udviklingsforum Odense
Der er således et stærkt konsortium bag opbygning af Lean Energy
Cluster, med over 100 virksomheder repræsenteret. Her af er flest
virksomheder fra den syddanske region, hvor de største styrker er
placeret, men parter fra hele landet er repræsenteret.
For at sikre de nødvendige uddannelsesmæssige kompetencer på alle
niveauer til at understøtte Lean Energy Cluster arbejdes der i Region
Syddanmark på at udvikle Region Syddanmark til en science region.
En forudsætning for at sikre den nødvendige fremtidige arbejdskraft er,
at flere studerende vælger naturvidenskabelige og tekniske fag på alle
videregående uddannelsesniveauer, og forudsætningen for dette valg er
ligeledes at uddannelsesniveauet indenfor natur, teknik og sundhed skal
løftes allerede i ungdomsuddannelserne.
Det er derfor nødvendigt, at udvikle værktøjer og metoder til at sikre en
motiverende og inspirerende undervisning, der kan fastholde de unges
interesse for natur, teknik og sundhed gennem hele
uddannelsessystemet.
Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte

Alliancen for Grøn Offshore og Lean Energy Cluster understøtter
Syddansk Vækstforums Handlingsplan 2009-2010. Alliancen for Grøn

rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller politiske):

Offshore fokuserer specifikt på Energi; offshorebranchen, mens Lean
Energy Cluster fokuserer specifikt på Energi, mekatronik,
energisystemer og gartnerier.

Den konkrete initiativformulering,
som kan indgå i
forhandlingsudspillet.

Alliancen for Grøn Offshore Energi er det initiativ der skal medvirke til
at Danmark sikrer sin førerposition indenfor grøn offshore energi.
Regeringen vil kunne støtte initiativet ved f.eks. at:
•
•

indgå i arbejdet med at formulere fundingstrategi for alliancen og
understøtte denne.
understøtte markedsføringen og synligheden af alliances formål i
EU og internationalt

Vækstforum vil med initiativet kunne indgå i dialog om og understøtte
statens indsatser ift. udbygningen af det vedvarende offshore
energisystem.
Lean Energy Cluster er det initiativ, der skal medvirke til sikre
Danmarks internationale førerposition indenfor effektiv
energianvendelse.
Regeringen vil kunne støtte initiativet i forhold til:
• at understøtte rekruttering og fastholdelse af kvalificeret national
og international arbejdskraft, herunder at belyse behov for
international uddannelse på grundskole- og
ungdomsuddannelsesniveau i regionen med henblik på at tiltrække
og fastholde udenlandske eksperter med familie
• at støtte udvikling og samarbejde med eksisterende
forskningsmiljøer inden for LECs kompetenceområder
• at støtte udviklingen af Region Syddanmark som Science Region
ved at belyse behovet for nye uddannelser indenfor
naturvidenskabelige og tekniske fag
• at understøtte rekruttering til uddannelse og udbud af supplerende
uddannelsestilbud inden for LEC kompetenceområder, herunder
yde rådgivning og vejledning i forhold til lovgivningsmæssige
rammer om etablering af nye uddannelser/fagretninger og faglig
akkreditering af disse
• at sikre de nødvendige rammer for fleksible forsøgsordninger med
andre undervisningsmetoder såsom inddragelse af andre aktører i
undervisningen, f.eks. de uformelle læringsmiljøer og
virksomhederne, samt sikre at evaluerings- og fagmål er i
overensstemmelse med nye undervisningsformer og –metoder
• at understøtte markedsmodningen og stimulere efterspørgslen af
LECs energisystemer nationalt og globalt, herunder at lette
SMV’ernes adgang til eksportmarkedet
• at understøtte, at det offentlige går foran og medvirker aktivt til
produktudvikling og skaber efterspørgsel
Vækstforum vil med initiativet kunne indgå i dialog om og understøtte
statens indsatser ift. udbygning af energieffektive energisystemer.

Involverer initiativet andre
vækstfora?

Ikke på nuværende tidspunkt.
Region Midtjylland og Region Nordjylland er medlemmer af Alliancen
for Grøn Offshore Energi.

Hvilke ministerier, vurderer I, er
relevante at inddrage i initiativet?

Økonomi og Erhvervsministeriet
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Uddannelse
Klima- og Energiministeriet
Undervisningsministeriet
Beskæftigelsesministeriet

Kontaktperson i forhold til
initiativet:

Anna Marie Rasmussen
Tlf.: 7663 1955
E-post: anna.marie.rasmussen@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:

Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministeri
er bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring
af national indsats, regional
koordinering)

1. Fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen på
ungdomsuddannelserne og de videregående
uddannelser særligt i forhold til yderområderne
I Region Syddanmark er der en særlig udfordring i forhold
til at højne uddannelsesniveauet i regionens yderområder.
En analyse foretaget i regionen viser, at udbuddet af
ungdomsuddannelser har betydning for de unges
gennemførelse af en ungdomsuddannelse.
Lokale samarbejder mellem ungdomsuddannelserne f.eks. i
form af campusser kan medføre et bredere udbud af
uddannelser og gøre det lettere at gøre fravalg til omvalg.
Samtidig har de videregående uddannelsesinstitutioner
beliggende udenfor de større byer svært ved at tiltrække
elever, hvilket har en afsmittende effekt på både offentlige
og private virksomheders muligheder for at tiltrække
kvalificeret arbejdskraft.
Der er derfor behov for en målrettet indsats og mere
fleksibilitet i forhold til udbuddet af uddannelser på alle
niveauer særligt i yderområderne, f.eks. i form af lokale
samarbejder mellem de videregående
uddannelsesinstitutioner.
En større fleksibilitet i form af at de studerende kan
kombinere fag fra flere uddannelser, kan tiltrække og
fastholde en række elever og studerende, som ikke
tiltrækkes af de ordinære fastlagte uddannelsesforløb.
Herunder lidt ældre elever og elever der ikke ønsker at
flytte til de større byer for at uddanne sig.
Undervisningsministeriet skal bidrage med at skabe
mulighed for et mere fleksibelt uddannelsessystem
herunder skabe de økonomiske rammer for mere lokale
samarbejder mellem uddannelsesinstitutionerne vertikalt og
horisontalt.

Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller
politiske):

Den regionale erhvervsudviklingsstrategi har udviklingen
af menneskelige ressourcer som et af indsatsområderne. Og
gennemførelsen af en ungdoms- og videregående
uddannelse er et afgørende fundament for at få uddannet en
kvalificeret arbejdsstyrke.
Initiativet understøtter ligeledes indsatsen med omstillingen
fra de eksisterende produktionserhverv til service- og

videnerhvervene, hvor der stilles højere krav til
uddannelsesniveauet.
Den konkrete
initiativformulering, som kan
indgå i forhandlingsudspillet.

Parterne er enige om i fællesskab at arbejde for en mere
fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen på
ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser,
med særligt fokus på yderområderne i regionen.
Parterne kan f.eks. arbejde for:
 udvikling af campusser og andre lokale
samarbejder, der fremmer fleksibiliteten mellem de
forskellige ungdomsuddannelser
 etablering af samarbejde mellem f.eks. almene
gymnasier i yderområder og tekniske gymnasier,
med det formål at skabe mulighed for at udbyde
HTX i regi af de almene gymnasier. Herved øges
valgmulighederne for de unge
 en større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af
uddannelserne på de videregående uddannelser via
etablering af øget samarbejde
 udvikling af e-læringsforløb, der muliggør tilbud
om uddannelser i yderområder

Involverer initiativet andre
vækstfora?
Hvilke ministerier, vurderer I,
er relevante at inddrage i
initiativet?
Kontaktperson i forhold til
initiativet:

Nej
Undervisningsministeriet

Anna Marie Rasmussen
Tlf.: 7663 1955
E-post: anna.marie.rasmussen@regionsyddanmark.dk
og
Merete Woltmann
Tlf.: 7663 1038
E-post: merete.woltmann@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:

2. Danmark ud af krisen
2.1 Fremme opkvalificering og omstilling af arbejdsstyrken
med særligt fokus på ufaglærte og kortuddannede

Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministeri
er bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring
af national indsats, regional
koordinering)

Såvel trepartsaftalen af 2007 og globaliseringsaftalerne fra
2006 og 2009 indeholder tiltag, der skal styrke kvalitet og
effekt i voksen- og efteruddannelsesindsatsen gennem en
mere målrettet og koordineret indsats.
I Region Syddanmark er der brug for at styrke denne
indsats særligt i forhold til ufaglærte og kortuddannede og
særligt i forhold til de områder, der er ramt af
masseafskedigelser som følge af den økonomiske krise.
Dette skal sikre, at de afskedige fremadrettet har de rette
personlige og faglige kompetencer i forhold til de regionale
arbejdsmarkedsbehov.
Undervisningsministeriet skal bidrage med at implementere
dele af de initiativer, hvor der er behov for ministeriets
ageren. Det kan dreje sig om viden og rådgivning i forhold
til beskæftigelses- og erhvervsfremmeindsatsen i øvrigt
samt mulighed for et øget samarbejde mellem de nye VEUcentre, uddannelsesinstitutioner og regionale og
kommunale aktører.

Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller
politiske):

Den regionale erhvervsudviklingsstrategi har udviklingen
af menneskelige ressourcer som et af indsatsområderne.
Opkvalificering og omstilling af ledig arbejdskraft som
følge af den økonomiske krise er en væsentlig forudsætning
for en fortsat kvalificeret arbejdsstyrke.
Initiativet understøtter dermed indsatsen med omstillingen
fra de eksisterende produktionserhverv til service- og
videnerhvervene, hvor der stilles højere krav til
uddannelsesniveauet, og initiativet understøtter desuden
trepartsaftalen og globaliseringsaftalerne.

Den konkrete
initiativformulering, som kan
indgå i forhandlingsudspillet.

Parterne er enige om i fællesskab at arbejde for at
 Afdække kompetenceudviklingsbehovet på det
lokale arbejdsmarked og særligt i områder ramt af
masseafskedigelser, herunder i Sønderborg, Odense
og Vejen/Kolding området.
 Skabe en øget kvalitet og effekt af VEU-indsatsen
regionalt gennem et øget samarbejde mellem alle
aktører
 Udvikle og gennemføre fleksible og målrettede
kompetenceudviklingsaktiviteter
 At anerkendelsen af realkompetencer forbedres for

den enkelte, således at efteruddannelsesindsatsen
målrettes den enkeltes behov og arbejdsmarkedets
krav.

Involverer initiativet andre
vækstfora?
Hvilke ministerier, vurderer I,
er relevante at inddrage i
initiativet?
Kontaktperson i forhold til
initiativet:

Undervisningsministeriet skal bidrage med viden og
rådgivning i forhold til beskæftigelses- og
erhvervsfremmeindsatsen i øvrigt samt være med til at
skabe mulighed for et øget samarbejde mellem de nye
VEU-centre, uddannelsesinstitutioner og regionale og
kommunale aktører
Nej
Undervisningsministeriet, Socialministeriet,
Beskæftigelsesministeriet
Anna Marie Rasmussen
Tlf.: 7663 1955
E-post: anna.marie.rasmussen@regionsyddanmark.dk
og
Merete Woltmann
Tlf.: 7663 1038
E-post: merete.woltmann@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:
Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministeri
er bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring
af national indsats, regional
koordinering)

2.2 Fleksible praktikordninger og trainee-center

Syddansk Vækstforum har taget initiativ til Syddansk
Uddannelsesaftale, der er et samarbejde med
undervisningsministeriet, region, kommuner,
erhvervsorganisationer, vejledningssystemet og
uddannelsessektoren.
Formålet er at få flere til at gennemføre en
ungdomsuddannelse og at højne regionens
uddannelsesniveau. Syddansk Uddannelsesaftale peger
blandt andet på at en væsentlig forudsætning for at øge
gennemførelsen på erhvervsuddannelserne er nye
muligheder for fleksible praktikordninger.
Undervisningsministeriet skal bidrage med at implementere
dele af de initiativer, hvor der er behov for ministeriets
ageren. Det kan dreje sig om f.eks. medvirken til etablering
af nye uddannelsesforløb og bidrage med viden om
opbygning af mere fleksible samarbejdsmuligheder på
tværs af uddannelsesinstitutionerne og virksomheder.

Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller
politiske):

Den regionale erhvervsudviklingsstrategi har udviklingen
af menneskelige ressourcer som et af indsatsområderne. Og
gennemførelsen af en ungdomsuddannelse er et afgørende
fundament for at få uddannet en kvalificeret arbejdsstyrke.
Initiativet understøtter Syddansk Uddannelsesaftale og
indsatsen for at sikre, at flere unge på
erhvervsuddannelserne får mulighed for at gennemføre en
ungdomsuddannelse.

Den konkrete
initiativformulering, som kan
indgå i forhandlingsudspillet.

Der er brug for veluddannet faglært arbejdskraft i
fremtiden. En væsentlig forudsætning for at øge
gennemførelsen på erhvervsuddannelserne er nye
muligheder for fleksible praktikordninger.
Parterne er enige om i fællesskab at arbejde for:



At øge antallet af attraktive praktikpladser, herunder
arbejde for at optimere brugen af fleksible
praktikordninger.
På forsøgsbasis at oprette et ”trainee-center”, der
skal sikre, at flere gennemfører et praktikforløb.
Trainee-centeret skal koordinere indsatsen og give
virksomhederne mulighed for at tilknytte en elev i
praktik for en kortere eller længere periode alt efter
den enkelte virksomheds størrelse og behov.



Involverer initiativet andre
vækstfora?
Hvilke ministerier, vurderer I,
er relevante at inddrage i
initiativet?
Kontaktperson i forhold til
initiativet:

At muligheden for et trainee-center er tilstede,
herunder at der skabes den juridiske godkendelse,
de økonomiske rammer og den faglige
akkreditering.

Nej
Undervisningsministeriet

Anna Marie Rasmussen
Tlf.: 7663 1955
E-post: anna.marie.rasmussen@regionsyddanmark.dk
og
Merete Woltmann
Tlf.: 7663 1038
E-post: merete.woltmann@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:

3. Bedre undervisnings- og læringsmiljø
3.1 Udvikling og implementering af en Effektmodel

Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministeri
er bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring
af national indsats, regional
koordinering)

Syddansk Vækstforum har taget initiativ til Syddansk
Uddannelsesaftale, der er et samarbejde med
undervisningsministeriet, region, kommuner,
erhvervsorganisationer, vejledningssystemet og
uddannelsessektoren.
Formålet er at få flere til at gennemføre en
ungdomsuddannelse og at højne regionens
uddannelsesniveau.
Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale har besluttet
at udarbejde en effektmodel for uddannelse til at måle
effekten af indsatserne. Formålet med effektmodellen er
således at skærpe og målrette projekterne i forhold til at
skabe en målbar effekt, samt at tilvejebringe et værktøj, der
kan anvendes til at måle om de rigtige indsatser sættes i
gang.

Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller
politiske):

Undervisningsministeriet skal bidrage med viden og
rådgivning i forhold til de lovgivningsmæssige rammer for
effektmålinger på uddannelsesområdet.
Undervisningsministeriet skal også bidrage til
dataindsamlingen ved at stille centralt indsamlede data til
rådighed for styregruppen i Syddansk Uddannelsesaftale.
Den regionale erhvervsudviklingsstrategi har udviklingen
af menneskelige ressourcer som et af indsatsområderne. Og
gennemførelsen af en ungdomsuddannelse er et afgørende
fundament for at få uddannet en kvalificeret arbejdsstyrke.
Syddansk Uddannelsesaftale understøtter ligeledes
indsatsen med omstillingen fra de eksisterende
produktionserhverv til service- og videnerhvervene, hvor
der stilles højere krav til uddannelsesniveauet.

Den konkrete
initiativformulering, som kan
indgå i forhandlingsudspillet.

Parterne er enige i vigtigheden af, at der udvikles en
effektmodel på uddannelsesområdet til at målrette projekter
mod en given effekt og som kan anvendes til at måle
effekten af indsatserne på uddannelsesområdet. Der skal
måles på fælles standardiserede uddannelsesindikatorer og
på alle parametre med betydning for uddannelsesniveauet
som f.eks. om eleverne oplever, at undervisnings- og
læringsmiljøet giver dem lyst til at lære.
Parterne vil i fællesskab arbejde for, at Region Syddanmark
bliver modelregion for udviklingen af en effektmodel på

uddannelsesområdet i første omgang i forhold til
ungdomsuddannelserne, på længere sigt inddrages de
videregående uddannelser.
Undervisningsministeriet skal bidrage med viden og
rådgivning i forhold til de lovgivningsmæssige rammer for
effektmålinger på uddannelsesområdet.
Undervisningsministeriet skal også bidrage til
dataindsamlingen ved at stille centralt indsamlede data til
rådighed for styregruppen i Syddansk Uddannelsesaftale.
Involverer initiativet andre
vækstfora?
Hvilke ministerier, vurderer I,
er relevante at inddrage i
initiativet?
Kontaktperson i forhold til
initiativet:

Nej
Undervisningsministeriet, Socialministeriet,
Indenrigsministeriet, Videnskabsministeriet
Anna Marie Rasmussen
Tlf.: 7663 1955
E-post: anna.marie.rasmussen@regionsyddanmark.dk
og
Merete Woltmann
Tlf.: 7663 1038
E-post: merete.woltmann@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:
Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministeri
er bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring
af national indsats, regional
koordinering)

3.2 Udvikling af bedre undervisningsmiljø og -pædagogik

Syddansk Vækstforum har taget initiativ til Syddansk
Uddannelsesaftale, der er et samarbejde med
undervisningsministeriet, region, kommuner,
erhvervsorganisationer, vejledningssystemet og
uddannelsessektoren.
Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale har nedsat
en tværgående projektgruppe, der skal udvikle et projekt
målrettet udvikling af bedre undervisningsmiljø og –
pædagogik.
Formålet er at få flere til at gennemføre en
ungdomsuddannelse og at højne regionens
uddannelsesniveau. Syddansk Uddannelsesaftale peger
blandt andet på at en væsentlig forudsætning for at få flere
til at gennemføre på et højt niveau er, at der udvikles et
bedre undervisningsmiljø og -pædagogik, der sikrer at alle
elever udnytter deres potentiale bedst muligt
Undervisningsministeriet skal bidrage med viden og
rådgivning i forhold til de lovgivningsmæssige rammer for
initiativets implementering. Det kan dreje sig om f.eks.
sikring af sammenhæng mellem metoder, evaluering og
fagmål, hvor det er muligt.

Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller
politiske):

Den regionale erhvervsudviklingsstrategi har udviklingen
af menneskelige ressourcer som et af indsatsområderne. Og
gennemførelsen af en ungdomsuddannelse er et afgørende
fundament for at få uddannet en kvalificeret arbejdsstyrke.
Syddansk Uddannelsesaftale understøtter ligeledes
indsatsen med omstillingen fra de eksisterende
produktionserhverv til service- og videnerhvervene, hvor
der stilles højere krav til uddannelsesniveauet.

Den konkrete
initiativformulering, som kan
indgå i forhandlingsudspillet.

Parterne er enige om, at en væsentlig forudsætning for at få
flere til at gennemføre på et højt niveau er, at der udvikles
et bedre undervisningsmiljø og -pædagogik, der sikrer at
alle elever udnytter deres potentiale bedst muligt
i fællesskab at arbejde for:
Parterne vil arbejde for udvikling og implementering af et
bedre undervisnings- og læringsmiljø, således at elever og
lærere oplever undervisningen og uddannelserne som
motiverende og inspirerende.

Parterne kan i fællesskab udvikle nye undervisningsformer
og metoder. Eksempelvis udvikling af særlige
talentstrategier, faglige eksperimenter med IT-baserede
læringsformer etc.
Parterne kan samarbejde om kravene til underviserne og
indholdet i efteruddannelsesindsatsen.
Der kan arbejdes med et bedre undervisnings- og
læringsmiljø i forhold til flere målgrupper herunder f.eks.
de stærke elever, de fagligt svage elever, drengene etc.
Undervisningsministeriet skal sikre, at evaluerings- og
fagmål er i overensstemmelse med nye
undervisningsformer og metoder.
Involverer initiativet andre
vækstfora?
Hvilke ministerier, vurderer I,
er relevante at inddrage i
initiativet?
Kontaktperson i forhold til
initiativet:

Nej
Undervisningsministeriet, Socialministeriet,
Indenrigsministeriet
Anna Marie Rasmussen
Tlf.: 7663 1955
E-post: anna.marie.rasmussen@regionsyddanmark.dk
og
Merete Woltmann
Tlf.: 7663 1038
E-post: merete.woltmann@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:

3.3 En særlig indsats ift. sårbare unge og unge med sociale,
personlige og faglige problemer

Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministeri
er bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring
af national indsats, regional
koordinering)

Syddansk Vækstforum har taget initiativ til Syddansk
Uddannelsesaftale, der er et samarbejde med
undervisningsministeriet, region, kommuner,
erhvervsorganisationer, vejledningssystemet og
uddannelsessektoren.
Formålet er at få flere til at gennemføre en
ungdomsuddannelse og at højne regionens
uddannelsesniveau. Syddansk Uddannelsesaftale peger
blandt andet på at en væsentlig forudsætning for at få flere
til at gennemføre en ungdomsuddannelse er at der udvikles
bedre metoder til at håndtere unge, der oplever psykiske,
sociale og eller faglige problemer.
Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale har nedsat
en tværgående projektgruppe, der skal udvikle et konkret
projekt, der adresserer problemstillingen.

Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller
politiske):

Den konkrete
initiativformulering, som kan
indgå i forhandlingsudspillet.

Undervisningsministeriet skal bidrage med at implementere
dele af de initiativer, hvor der er behov for ministeriets
ageren evt. i samarbejde med socialministeriet. Det kan
dreje sig om f.eks. etablering af nye sociale tilbud til elever
eller sikre en tidligere indsats overfor unge mennesker som
på sigt vil blive hæmmet af psykiske eller fysiske
problemer.
Den regionale erhvervsudviklingsstrategi har udviklingen
af menneskelige ressourcer som et af indsatsområderne. Og
gennemførelsen af en ungdomsuddannelse er et afgørende
fundament for at få uddannet en kvalificeret arbejdsstyrke.
Syddansk Uddannelsesaftale understøtter ligeledes
indsatsen med omstillingen fra de eksisterende
produktionserhverv til service- og videnerhvervene, hvor
der stilles højere krav til uddannelsesniveauet.
Parterne er enige om, at en væsentlig forudsætning for at få
flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse er, at der
udvikles bedre metoder til at håndtere unge, der oplever
psykiske, sociale og eller faglige problemer.
Parterne er enige om i fællesskab at arbejde for:


Et bedre socialt miljø i uddannelsessystemet så det
ikke skal være sociale og psykiske barrierer, der
hindrer gennemførelsen af en uddannelse. Parterne
skal samarbejde om udviklingen af nye tilbud og






Involverer initiativet andre
vækstfora?
Hvilke ministerier, vurderer I,
er relevante at inddrage i
initiativet?
Kontaktperson i forhold til
initiativet:

nye metoder til at håndtere og hjælpe unge med
problemer af social og psykisk karakter.
Et samarbejde om, at der gøres en tidligere
præventiv indsats i forhold til unge med potentielle
sociale og psykiske problemer.
At etablere bedre sociale- og faglige miljøer på
skolerne i forhold til flere målgrupper, herunder
f.eks. både de sårbare men også de stærke elever,
der søger bedre relationer elev-elev og elev-lærer.
Eksempelvis kan man forestille sig, at der udvikles
specielle tilbud og uddannelser til de sårbare men
dygtige elever, de sårbare og svage elever, nye
social indsatser/samarbejder, faglige eksperimenter,
en større grad af fast klassestruktur for på den måde
at sikre større social sammenhængskraft, større
fleksibilitet i udbuddet af grundforløbspakker etc.

Nej
Undervisningsministeriet, Socialministeriet,
Indenrigsministeriet
Anna Marie Rasmussen
Tlf.: 7663 1955
E-post: anna.marie.rasmussen@regionsyddanmark.dk
og
Merete Woltmann
Tlf.: 7663 1038
E-post: merete.woltmann@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:
Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministeri
er bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring
af national indsats, regional
koordinering)

3.4 Region Syddanmark som modelregion for Science

Baggrund: Det nationale center for undervisning i natur, teknik
og sundhed er placeret i Sønderborg. Centerets formål er at styrke
interessen for, rekrutteringen til og kvaliteten af undervisningen i
natur, teknik og sundhed.
Det nationale center har fra Regionen fået bevilget foreløbig 6.5
mio. kr. til et projekt, der samler alle de formelle og de uformelle
læringsmiljøer om i fællesskab at udvikle, implementere og
evaluerer nye metoder og værktøjer, der skal fremme
undervisningen indenfor natur, teknik og sundhed. Fokus vil
være på grundskolens ældste klasser og ungdomsuddannelserne.
Formålet med initiativet om Region Syddanmark som en
modelregion for Science er, at regionen skal blive et pilotområde
for udvikling af eksemplariske undervisningsmetoder i natur,
teknik og sundhed. Metoderne skal derefter kunne implementeres
på nationalt niveau.
Undervisningsministeriet kan bidrage med:
 Nye evaluerings- og fagmål der passer til nye
læringsformer og –metoder, så vidt det er muligt.
 Øgede muligheder for forsøg med at inddrage andre
aktører i undervisningen, herunder både virksomheder,
uformelle læringsmiljøer og forsøg med fleksibel
undervisning vertikalt i undervisningssystemet.
 Den nationale forankring og evt. forsøgs- og
udviklingsmidler.

Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller
politiske):

Natur, teknik og sundhed er fagområder, hvor syddanmark har et
behov for højere kompetencer. Der er tale om erhvervsområder,
hvor det vurderes, at der er et betydeligt vækstpotentiale, men
hvor det er nødvendigt at udvikle medarbejderes kompetencer.
For at sikre den nødvendige arbejdskraft på sigt, er det
nødvendigt at løfte uddannelsesniveauet nedefra.
Initiativet understøtter dermed vækstforums
erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan, herunder bl.a.
erhvervsområderne Velfærdsteknologi og Energi. Initiativet
understøtter tillige den Regionale UdviklingsPlan og regionens
uddannelsesstrategi, herunder målene om at 95% af en
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 50%
en videregående uddannelse.

Den konkrete
initiativformulering, som kan
indgå i forhandlingsudspillet.

Parterne er enige om, at en af forudsætningerne for at sikre den
nødvendig fremtidige arbejdskraft er, at flere studerende vælger
naturvidenskabelige og tekniske fag på de videregående

uddannelser, på alle niveauer.
Parterne er enige om, at det er nødvendigt at skabe interessen for
fagene allerede i grundskolen og det er derfor nødvendigt at
udvikle værktøjer og metoder til at sikre en motiverende og
inspirerende undervisning, der kan fastholde de unges interesse
for natur, teknik og sundhed igennem hele uddannelsessystemet.
Parterne vil i fællesskab medvirke til at skabe den regionale
forankring og udvikle Region Syddanmark til en modelregion for
udvikling af eksemplariske undervisningsmetoder i natur, teknik
og sundhed. Metoderne skal derefter kunne implementeres på
nationalt niveau via det nationale center for natur, teknik og
sundhed og de decentrale enheder.
Parterne vil sikre, at der skabes de nødvendige rammer og
muligheder for fleksible forsøgsordninger med at inddrage andre
aktører i undervisningen, herunder både virksomheder, uformelle
læringsmiljøer og forsøg med fleksibel undervisning vertikalt i
undervisningssystemet
Parterne vil sikre, at evaluerings- og fagmål er i
overensstemmelse med nye undervisningsformer og -metoder.
Involverer initiativet andre
vækstfora?

Da det nationale center netop har fokus på det nationale niveau
skal de øvrige decentrale centre involveres på sigt, og dermed
også de øvrige vækstfora, for at sikre at de udviklede værktøjer
og metoder skaleres op til nationalt niveau.

Hvilke ministerier, vurderer I,
er relevante at inddrage i
initiativet?
Kontaktperson i forhold til
initiativet:

Undervisningsministeriet og videnskabsministeriet

Anna Marie Rasmussen
Tlf.: 7663 1955
E-post: anna.marie.rasmussen@regionsyddanmark.dk
og
Merete Woltmann
Tlf.: 7663 1038
E-post: merete.woltmann@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:
Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministerier
bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring af
national indsats, regional
koordinering)

4. Alliancen for Grøn Offshore Energi
Alliancen for Grøn Offshore Energi er etableret med det overordnede
mål at sikre, at Danmark også i fremtiden er førende nation for grøn
offshore energi. Alliancen skal jævnligt samle alle relevante aktører,
som har offentlig, erhvervsmæssig eller branchemæssig indsigt,
kompetence og erfaring med at styrke den virksomhedsrettede grønne
innovation.
Alliancen skal være talerør i forhold til politikerne og være i dialog
med beslutningstagerne om den overordnede udvikling for den grønne
offshore branche i Danmark. Desuden vil en samlet branche lettere få
adgang til de omfattende støttemidler til forskning og innovation, som
EU administrerer.
EU-kommissionen har et mål om, at vindmøller i 2020 skal bidrage
med en femtedel af EU’s energiforbrug og i 2030 en tredjedel. EU
vurderer, at der i de kommende år skal investeres op mod 150 mia. euro
i grøn offshore teknologi langs de europæiske kyster, 8-10 mia.euro i
forskning og skabes 2-300.000 jobs. Ifølge European Wind Energy
Technology Platform kan der i de næste 10 år skabes 215.000 nye
arbejdspladser i EU inden for vindenergi.
Medlemmer ved alliancens stiftelse:
Danmarks Tekniske Universitet DTU
Risø DTU
SDU - Det Tekniske Fakultet
Aalborg Universitet
Offshore Center Danmark
Lindø Offshore Renewables Center
Vindmølleindustrien
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland

Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller politiske):

Dansk Industri
Ingeniørforeningen i Danmark
Dansk Metal
Danish Offshore Industry
Bølgekraftforeningen
FORCE technology
ISC
DS Håndværk og Industri
Hanstholm Havn
Hanstholm Havneforum - DanWEC

Alliancen vil blive betjent af ét sekretariat med placering i både
Bruxelles og i Region Syddanmark.
Alliancen for Grøn Offshore Energi bakker op om Syddansk
Vækstforums Handlingsplan 2009-2010. Her fokuseres der specifikt på
Energi og herunder offshorebranchen.

Den konkrete initiativformulering,
som kan indgå i
forhandlingsudspillet.

Alliancen for Grøn Offshore Energi er det initiativ der skal medvirke til
at Danmark sikrer sin førerposition indenfor grøn offshore energi.
Regeringen vil kunne støtte initiativet ved f.eks. at:
- indgå i arbejdet med at formulere fundingstrategi for alliancen
og understøtte denne.
- understøtte markedsføringen og synligheden af alliances formål
i EU og internationalt

Involverer initiativet andre
vækstfora?
Hvilke ministerier, vurderer I, er
relevante at inddrage i initiativet?
Kontaktperson i forhold til
initiativet:

Vækstforum vil med initiativet kunne indgå i dialog om og understøtte
statens indsatser ift. udbygningen af det vedvarende offshore
energisystem.
Ikke på nuværende tidspunkt. Men Region Midtjylland og Region
Nordjylland er medlemmer af Alliancen.
Økonomi og Erhvervsministeriet
Klima- og Energiministeriet
Anna Marie Rasmussen
Tlf.: 7663 1955
E-post: anna.marie.rasmussen@regionsyddanmark.dk
og
Anders Bræstrup
Tlf.: 7663 1085
E-post: anders.bræstrup@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:
Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministeri
er bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering,
forankring af national
indsats, regional
koordinering)

5. Forsøgsprojekt med varekørsel i aften-, nat- og morgentimerne
Syddansk Vækstforum har tildelt Væksthus Syddanmark en opgave med at
samle virksomheder og levere procesbistand til udvikling af en spirende
klynge på transport & logistikområdet.
I den forbindelse er der er dannet en strategigruppe, der består af
virksomheder fra erhvervet, der skal understøtte arbejdet med at udvikle
klyngen.
Strategigruppen har lanceret en fælles forsøgsprojektidé om logistisk set at
gøre nat til dag.
Formålet med forsøgsprojektet er at opstille og afprøve koncepter for
afhentning og levering af varer i aften-, nat- og morgentimerne, der kan
bidrage til mindre trængsel, en reduktion af CO2-udslippet og som ikke
giver anledning til øget støj- og lysforurening eller andre gener for
naboer/beboere i de omfattede områder.
For at kunne gennemføre forsøgsprojektet kræves et geografisk
forsøgsområde, og dette kunne være i Region Syddanmark.

Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller
politiske):

Den konkrete
initiativformulering, som kan
indgå i forhandlingsudspillet.

Projektet kræver national politisk vilje og opbakning til at kigge på
lovgivningsmæssige rammer og restriktioner i forhold til eks.
zonelovgivning herunder vægt- og tidsbegrænsninger mv.
Syddansk Vækstforum har klyngeudvikling som et prioriteret
forretningsområde i Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2012 samt
Handlingsplan 2009-2010. En konkret aktivitet er i den forbindelse den
igangværende indsats med at samle de mange aktører og initiativer indenfor
transport- og logistikerhvervet i Syddanmark i en regionalt dækkende
klynge.
Forsøgsprojektet er et element i dette som et forslag til en konkret aktivitet
for den spirende klynge.
Parterne er enige om at understøtte forsøgsprojektet.
Statens rolle er at tilvejebringe forsøgsmuligheder for projektet herunder
også at medvirke til at udarbejde en model for, under hvilke vilkår et
forsøgsprojekt kan gennemføres. Det kræver en afdækning af gældende
national lovgivning samt af kommunale regler, der regulerer dette område.
Formålet er at identificere evt. barrierer for en gennemførelse og formulere
løsningsforslag herpå.
Region Syddanmark vil forelægge projektforslaget for Syddansk
Mobilitetsråd, som er et råd nedsat af Region Syddanmark, der skal arbejde
for helhedsløsninger af infrastrukturudfordringerne i Syddanmark.
Rådet er sammensat bredt, således at både kommuner, infrastrukturejere,
operatører og brugere af infrastruktur er repræsenteret sammen med andre
relevante aktører.
Første skridt bliver taget af en repræsentant for transporterhvervet fra

Involverer initiativet andre
vækstfora?
Hvilke ministerier, vurderer I,
er relevante at inddrage i
initiativet?
Kontaktperson i forhold til
initiativet:

strategigruppen, der vil kontakte Transportministeriet for at indlede konkrete
drøftelser omkring forsøgsprojektet.
Nej
Transportministeriet herunder Center for Grøn Transport under
færdselsstyrelsen
Dorthe Kusk
Tlf.: 7663 1801
E-post: dorthe.kusk@regionsyddanmark.dk
og
Thomas Clausen
Tlf.: 7663 1951
E-post: thomas.clausen@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:
Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministerier
bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring af
national indsats, regional
koordinering)

Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller politiske):

6. Interregional sammenhængskraft
•

•
•

•
•

•

•

Den konkrete initiativformulering,
som kan indgå i
forhandlingsudspillet.

•

•

•

Med etablering af Femern Bælt forbindelsen ændres Region
Syddanmarks geopolitiske situation. Østdanmark bindes tættere
til nordtyske udviklingsmuligheder. Trafikken over
landegrænsen udgør langt den største trafikvej for international
erhvervstrafik på vej og bane mellem Danmark og udenlandske
markeder. Arbejdspendlingen over landegrænsen er henvist til
biltransport.
Formålet er at sikre en optimeret national og regional udnyttelse
af de fordele der er ved et øget dansk-nordtysk samarbejde.
Region Syddanmark/Vestdanmark inddrages i nationale
strategier, initiativer og projekter, som omfatter Nordtyskland
eller Femern Bælt forbindelsen. Det er afgørende for
Syddanmarks udviklingsmuligheder at potentialerne i metatrekanten Øresundsregionen - Syddanmark/ Vestdanmark Metropolregion Hamburg udnyttes bedst muligt. Jyllandsruten
Hamburg-Århus/Ålborg må have mindst samme udbygningsstandard og trafikmæssige betjening som Femern-forbindelsen
og den danske øst-vest-forbindelse.
Med strukturaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti,
juni 2004, forankres udviklingen af det grænseoverskridende
samarbejde i de relevante regioner samt i staten.
Region Syddanmark har i den seneste årsplan for
partnerskabssamarbejdet med Schleswig-Holstein – ligesom
Vækstforum - inden for det erhvervsmæssige område fokuseret
på emner inden for energi/klima, oplevelsesøkonomi/turisme
og velfærdsteknologi/sundhed.
Det interregionale perspektiv indarbejdes i den kommende
regionale udviklingsplan for Region Syddanmark, ikke mindst
i strategien Sammenhæng og Tilgængelighed, og i de
opfølgende initiativer, som knyttes til RUP’en
Der er brug for en fælles national-regional drøftelse og
udvikling af forslag til forbedrede rammer for et bredspektret
dansk-tysk samarbejde, herunder eksempelvis et fælles udvalg,
som foreslået af den tyske ambassadør i Danmark.
På regionalt niveau optager Region Syddanmark drøftelser med
delstatsregeringen i Kiel med henblik på en afstemning med
den Danmarksstrategi, som er undervejs derfra. Dernæst
afsøges mulighederne for et udvidet STRING-samarbejde. (
STRING = Hamburg, SchleswigHolstein, Region Sjælland,
Region Hovedstaden og Region Skåne).
Parallelt hermed afklares forudsætninger og muligheder ved et
nationalt-regionalt dansk-tysk initiativ-miljø med baggrund i
erfaringerne og organiseringen af det dansk-svenske
samarbejde i tilknytning til Øresundsregionen og det
grænseoverskridende samarbejde i Nordisk Ministerråds regi.
Regeringen vil fortsat bidrage til at synliggøre og udfolde
grænseregionens visioner i de løbende drøftelser med den tyske
regering og delstatsregeringen og regeringen står fortsat til
rådighed for at drøfte de løbende muligheder, der er i de
enkelte grænseoverskridende samarbejder.

•

Involverer initiativet andre
vækstfora?
Hvilke ministerier, vurderer I, er
relevante at inddrage i initiativet?
Kontaktperson i forhold til
initiativet:

Der stiles mod at de to landes ministre underskriver den aftale
om gensidig anerkendelse af uddannelser, som er under
forberedelse.
• Parterne vil inden for rammerne af transportaftalen finde en
model for at drøfte muligheden for at udbygge samarbejdet
over grænsen. Som led i den strategiske analyse af
udbygningsmulighederne i Østjylland foretages en analyse af
trafikmulighederne Hamburg-Østjylland. I 2010/2011 indgås
aftaler mellem danske og slesvig-holstenske instanser om
væsentlige forbedringer af den regionale persontogtrafik over
landegrænsen på både kort og langt sigt, herunder i tilknytning
til det aktuelle tyske udbud af regional togtrafik 2015-2030.
Regionaltogsbetjeningen over landegrænsen tilrettelægges som
et gennemgående, sammenhængende system.
Fjerntogstrafikken Hamburg-Jylland opgraderes til samme
rejsehastighed og samme serviceniveau, som ved Øresund, som
planlægges for Femernforbindelsen og som er planlagt internt i
Danmark ved timemodellen. Der arbejdes hen mod at det andet
banespor Tinglev-Padborg fremrykkes.
• Regeringen er fortsat indstillet på finansielt at medvirke ved
udvikling og drift en dansk-tysk databank.
Alle fire andre vækstfora kan inddrages i ønsket omfang - Region
Sjællands i større omfang
Erhvervs-, Udenrigs-, Miljø-, Transport-, Videnskabs- og
Arbejdsministerierne. I senere fase: Energi-, Undervisnings- og
Sundhedsministerierne
Rune Stig Mortensen
Tlf.: 7663 1160
E-post: rune.s.mortensen@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:
Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministerier
bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring af
national indsats, regional
koordinering)

7. Iværksætterfond i Vestdanmark
Kun en lille del af de danske venturekapitalinvesteringer investeres i
virksomheder i Vestdanmark. Dette medfører en generel skrævvridning
af landet samtidig med at behovet for venturekapital pt. er særlig stort,
da igangværende krise betyder, at dele af det vestdanske erhvervsliv
står foran en omstillingsproces til ”fremtidens erhverv”.
I region Syddanmark er Velfærdsteknologier defineret som et af
fremtidens erhverv og der er i gang sat en lang række initiativer, som
understøtter udviklingen.
Skal potentialet for alvor udfoldes, så kræver det dog at der er
risikovillig kapital til rådighed til investeringer i velfærdsteknologiske
virksomheder med et stort vækstpotentiale.
Formålet med etablering af Iværksætterfonden Vestdanmark er at øge
tilgængeligheden til risikovillig kapital i Vestdanmark og øge antallet
af investeringer i virksomheder indenfor de erhvervsmæssige
styrkepositioner – i region Syddanmark Velfærdsteknologi.

Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller politiske):
Den konkrete initiativformulering,
som kan indgå i
forhandlingsudspillet.

Regeringen bidrager med kapital til fonden (i alt 150 mio. kr.) og
region Syddanmark bidrager med kapital (50 mio. kr.) til en regional
gearingsfond.
Etableringen af en regional kapitalfond i Syddanmark med fokus på
investeringer i velfærdsteknologi udspringer af Syddansk Vækstforums
Handlingsplan 2009-2010.
Etableringen af Iværksætterfonden Vestdanmark indgår i
Partnerskabsaftalens tillægsaftale fra 2009, hvor der står at Regeringen
og Vækstforum for Region Syddanmark er enige om at undersøge
mulighederne for at etablere en Iværksætterfond i Vestdanmark i
samarbejde med Vækstforum for Region Midtjylland og Nordjylland.
Siden efteråret 2009 har der været afholdt flere møder mellem parterne
med henblik på at komme til enighed om en model for fonden. Det
forventes at parterne bliver enige om en model i løbet af foråret.
Syddansk Vækstforum har allerede i sommeren 2009 indstillet 50 mio.
kr. strukturfondsmidler til den regionale del af fonden.
Det forventes at Økonomi- og Erhvervsministeriet afklarer sin del og at
både Iværksætterfonden Vestdanmark og den regionale Syddansk
Velfærdsteknologi fond vil være etableret og klar til at foretage
investeringer i eftersommeren 2010.

Involverer initiativet andre
vækstfora?

Det forventes at de to fonde herefter vil have et løbende og tæt
samarbejde om at sikre at der foretages fælles investeringer i
velfærdsteknologiske virksomheder i region Syddanmark.
Region Midtjylland og Region Nordjylland er også en del af initiativet
Iværksætterfonden Vestdanmark, men de har fokus på andre
investeringsområder.

Hvilke ministerier, vurderer I, er
relevante at inddrage i initiativet?
Kontaktperson i forhold til
initiativet:

Økonomi- og Erhvervsministeriet er inddraget.
Dorthe Kusk
Tlf.: 7663 1801
E-post: dorthe.kusk@regionsyddanmark.dk
og
Susanne Gren Svendsen
Tlf.: 7663 2009
E-post: susanne.gren.svendsen@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:
Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministerier
bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring af
national indsats, regional
koordinering)

8. Region Syddanmark som forsøgsregion for OPI
Det er fra flere sider, bla. i Erhvervs- og Byggestyrelsens Analyse af
offentlig-privat innovation (OPI), blevet påpeget, at offentlig-private
innovationssamarbejder har en klar værdi for borgere, offentlige
organisationer og ansatte såvel som for de involverede private
virksomheder, som oplever øget omsætning og vækst som følge af
udvikling af nye produkter.
Også i EU arbejdes der aktivt for at fremme OPI – bl.a. gennem
afprøvning af offentlige indkøb som innovationsskabende værktøj.
På grund af en række forskellige barrierer er brugen af OPI som
metode imidlertid forholdsvis begrænset.
Syddansk Vækstforum arbejder målrettet på at demonstrere
mulighederne i OPI. Med etableringen af Videnskabsministeriets
innovative samfundsløsninger UNIK og Lev Vel er der nu også skabt
to tværregionale satsninger, som vil kunne udgøre et fundament og
fælles afsæt for en tværgående satsning på velfærdsteknologi og OPI.
Med udgangspunkt i de etablerede samarbejder vil Region
Syddanmark forsøge at samle parterne på tværs af regioner i et fælles
Laboratorium for Offentlig-Privat Innovation med konkrete
tværregionale innovationsprojekter.
I forlængelse af disse initiativer foreslås det, at Region Syddanmark i
en treårig periode gøres til en egentlig forsøgsregion – et
eksperimentarium – for OPI/OPS.
Regionens sygehuse og institutioner, herunder det nye
sygehusbyggeri, vil her kunne stilles til rådighed som levende
laboratorier for nye typer af samarbejder om innovation. Samtidig vil
den drejebog for OPI-samarbejder, som regionen udarbejder i
samarbejde med Advokatfirmaet Poul Schmith, samt praktiske
erfaring og viden om OPI-samarbejder, som genereres i
forsøgsperioden, blive stillet stilles til rådighed for en bredere,
national kreds af interessenter.
Efter den treårige forsøgsperiode foretages der en evaluering med
henblik udbredelse af resultaterne og på en vurdering af, om
forsøgsordningerne skal gøres landsdækkende.
Staten inviteres til at indgå i en nærmere dialog om at skabe en
egentlig forsøgsregion for OPI/OPS i Region Syddanmark og til at
spille en aktiv rolle i en nytænkning af rammerne og i nedbrydelsen
af barrierer for OPI-samarbejder.
Konkret kan der arbejdes med rammerne for udvikling af offentlige
indkøb som innovationsskabende værktøj. Desuden kan der gøres

forsøg med nye incitamenter for at indgå i OPI-samarbejder,
herunder i forholdet mellem de regionale og kommunale

ansvarsområder.. Der kan være behov for tilvejebringelse af
særlige forsøgshjemler i lovgivningen, som kan understøtte
rammerne for forsøg med OPI, f.eks. i relation til
Erhvervsfremmeloven og begrænsningerne i mulighederne for
anvendelse af de regionale erhvervsudviklingsmidler eller

anmeldelse af en OPI forsøgsordning til EU kommission.
Ligeledes kan der være behov for forsøgshjemler i
lovgivningen på social- og sundhedsområdet.
Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller politiske):
Den konkrete initiativformulering,
som kan indgå i
forhandlingsudspillet.

Involverer initiativet andre
vækstfora?

Hvilke ministerier, vurderer I, er
relevante at inddrage i initiativet?
Kontaktperson i forhold til
initiativet:

OPS og OPI samarbejder og samspil mellem den offentlige og
private sektor med henblik på at udnytte fælles potentialer og skabe
løsninger på et højere niveau er et vigtigt tværgående kriterium i
Syddansk Vækstforums Handlingsplan 2009-2010. OPI/OPS er
således en grundsten i alle udviklingsprojekter.
Parterne er enige om, at Region Syddanmark stiller sig til rådighed
som en forsøgsregion – et eksperimentarium – for OPI/OPSsamarbejder. Staten bidrager med forsøgshjemler og
forsøgsmuligheder, som kan understøtte og udvide rammerne for
OPI-samarbejde i regionen.
Der er etableret kontakt til Region Midtjylland og Region
Nordjylland og søges kontakt til øvrige regioner om et samlet
initiativ, som skal munde ud i et fælles projekt under den
konkurrenceudsatte pulje - et Laboratorium for OPI - bl.a. gennem
de etablerede samarbejder Lev Vel og Unik.
Den foreslåede status som forsøgsregion omhandler dog alene
Region Syddanmark
Økonomi- og Erhvervsministeriet, Videnskabsministeriet,
Socialministeriet, Finansministeriet
Dorthe Kusk
Tlf.: 7663 1801
E-post: dorthe.kusk@regionsyddanmark.dk
og
Jeppe Kristensen
Tlf.: 7663 1140
E-post: jeppe.kristensen@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:
Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministerier
bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring af
national indsats, regional
koordinering)

Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller politiske):

10. Ansøgninger til Europæiske Globaliseringsfond (EGF)
Syddansk Vækstforum har på baggrund af tre tilfælde af massefyringer
hos industrivirksomheder i regionen (Danfoss, LM Glasfiber og Lindøværftet) iværksat arbejde med lokale omstillings- og vækstplaner.
I samarbejde med Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet, de
relevante kommuner og andre parter er der i denne forbindelse indsendt
to ansøgninger til den Europæiske Globaliseringsfond (vedr. Danfoss
og LM Glasfiber) mens en tredje forberedes.
Sagsbehandlingstiden i Europa-Kommissionen har imidlertid vist sig at
være meget lang. Den ene ansøgning blev indsendt allerede i september
2009, men der foreligger endnu ikke et svar. Det har desværre medført
at den praktiske omstillingsindsats i Sønderborg endnu ikke er startet,
og det kan forventes at de efterfølgende sager vil opleve lignende
forsinkelser.
Vækstforum anser de tre indsatser som et centralt element i
håndteringen af den økonomiske krise. Vækstforum har indenfor eget
budget iværksat en række vækstinitiativer.
Ansøgningerne om støtte fra Den Europæiske Globaliseringsfond anses
for at være komplementære i forhold til den omstillingsindsats, der
foregår under Beskæftigelsesministeriet. F.eks. er der i alle tre tilfælde
gennemført kortsigtede initiativer for fyrede finansieret af
varslingspuljen. Globaliseringsfonden vil kunne muliggøre en
nødvendig kompetenceudvikling hos de afskedigede, som kun har ringe
udsigt har til at opnå ny beskæftigelse med deres nuværende
kompetenceprofil.

Den konkrete initiativformulering,
som kan indgå i
forhandlingsudspillet.

Parterne er enige om i fællesskab at arbejde for:
•
•
•

At ansøgninger til den Europæiske Globaliseringsfond nyder
fremme hurtigst muligt
At der gives mulighed for at de ekstraordinære initiativer rettet
mod de ledige kan iværksættes så hurtigt som muligt
At der konkret i denne sammenhæng gives en ekstraordinær

finanslovsbevilling på 50 mio. kr. til at igangsætte de
ekstraordinære initiativer for, indtil endeligt tilsagn eller
afslag kendes.
Involverer initiativet andre
vækstfora?

Hvilke ministerier, vurderer I, er
relevante at inddrage i initiativet?
Kontaktperson i forhold til
initiativet:

.
Ikke umiddelbart. Det bemærkes dog, at en finanslovsbevilling vil
medføre et tilsvarende ønske fra andre regioner, hvor der er ansøgt om
midler fra Den Europæiske Globaliseringsfond.
Erhvervsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.
Trine Korsgaard
Tlf.: 7663 1560
E-post: Trine.Korsgaard@regionsyddanmark.dk

Overskrift på initiativ:

11. Etablering af et forsknings- og uddannelsessamarbejde
blandt de videregående uddannelsesinstitutioner i
Syddanmark Nordtyskland, evt. i form af et europæisk
grænseuniversitet

Beskriv initiativforslag:
• Baggrund for initiativet
• Formålet med initiativet
• Hvad kan de regionale
aktører/vækstfora/ministerier
bidrage til i forhold til
initiativet (eks: viden,
medfinansiering, forankring af
national indsats, regional
koordinering)

Baggrunden for initiativet er, at der skal skabes bedre muligheder for
vækst på de lange og udvalgte mellemlange videregående
uddannelsesinstitutioner i Syddanmark og Nordtyskland til gavn for
studerende og forskningsmiljøer samt for regionernes virksomheder,
der vil kunne trække på en befolkning med en højere andel af
højtuddannede.
For at nå det skitserede mål, går de videregående
uddannelsesinstitutioner i Syddanmark og Nordtyskland sammen om at
udvikle en fælles vision for grænseoverskridende europæisk orienteret
forsknings- og uddannelsessamarbejde, der kan samordne udbud af
relevante studieretninger og drive fælles forskning.
I forhold til at realisere visionen udarbejdes der en handlingsplan, der
bl.a. indeholder identifikation af barrierer for et sådant samarbejde med
henblik på, at de respektive ministerier kan bidrage til nedbrydning
heraf.

Beskriv indenfor hvilke
eksisterende eller planlagte
rammer, som initiativet indgår i
(økonomiske og/eller politiske):

Den regionale erhvervsudviklingsstrategi har udviklingen af
menneskelige ressourcer som et af indsatsområderne. Og
gennemførelsen af en videregående uddannelse er et afgørende
fundament for at få uddannet en kvalificeret arbejdsstyrke i regionen.
Forretningsområderne ”Velfærdsteknologi- og services” & ”Energi” er
områder hvor de langsigtede vækstperspektiver er afhængige af, at den
rette og højtuddannede arbejdskraft er til stede.

Den konkrete initiativformulering,
som kan indgå i
forhandlingsudspillet.

Involverer initiativet andre
vækstfora?
Hvilke ministerier, vurderer I, er
relevante at inddrage i initiativet?
Kontaktperson i forhold til

Regeringen vil støtte et grænseoversskridende forsknings- og
uddannelsessamarbejde ved:
•

Opbakning til visionen om et grænseoversskridende forsknings- og
uddannelsessamarbejde. Konkret ved deltagelse i udarbejdelse af
en handleplan og ved drøftelser med den tyske regering og
delstatsregeringen samt med drøftelser med de relevante
uddannelsesinstitutioner i Syddanmark og Nordtyskland,

•

At regeringen desuden støtter etablering af et dansk-tysk
forsknings- og uddannelsessamarbejde ved at fjerne eksisterende
barrierer og at regeringen i denne sammenhæng virker for at
tilvejebringe de nødvendige juridiske godkendelser, de økonomiske
rammer og den faglige akkreditering,

Nej
Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet
Trine Korsgaard

initiativet:

Tlf.: 7663 1560
E-post: Trine.Korsgaard@regionsyddanmark.dk

