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Udgået fra tekst på side 6-7 i afsnittet om menneskelige ressourcer. Kan indgå i den
regionale udviklingsplan:
”Vækstforum vil medvirke til, at der i forbindelse med den regionale udviklingsplan udarbejdes en
uddannelsesstrategi for Region Syddanmark. Strategien skal anvendes som samlet platform for at
sikre:
•
•
•
•
•
•
•
•

Flere gennemfører en ungdomsuddannelse
Flere unge tager en videregående uddannelse
Der er tilgængelighed for alle i regionen til uddannelse.
Der udvikles nye og erhvervsrelevante uddannelser.
Der etableres klare samarbejdsflader mellem institutionerne - både vertikalt og horisontalt.
Der er tilstrækkelige kompetencer i uddannelsessystemet til at matche nye behov.
Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder
Samspil med og samarbejde i vejledningsindsatsen

Som grundlag for strategien er der behov for kortlægning og analyser af bl.a. uddannelsesvalg,
udfordringer for uddannelser samt kompetencebehov, herunder inddragelse af erfaringer fra
udlandet.”
Følgende initiativbokse er en udgået af handlingsplanen eller indholdet er delvist
indarbejdet i andre initiativer:
Initiativ 2B. ”Det styrer for vildt at tage en uddannelse” (udgået)
Vækstforum vil medvirke til en koordineret og målrettet indsats, som skal bidrage til, at regionens unge får en
ungdomsuddannelse, og at flere unge får en videregående uddannelse. Der skal sættes ind på flere felter.
Uddannelses- og vejledningsinstitutionerne skal udvikle nye kommunikationsformer i forhold til de unge
gennem sprog, medier og rollemodeller for at motivere flere til at komme i gang med en uddannelse. Der
skal desuden etableres et offentligt-privat samarbejde om at sikre praktikpladser til regionens unge for at
styrke deres motivation og undgå frafald. Derudover skal der igangsættes brobygingsinitiativer for at få flere i
gang med en videregående uddannelse. Det kan bl.a. være nyskabende aktiviteter i samarbejde mellem
uddannelsesinstitutioner på forskellige niveauer, fx fra gymnasier til videregående uddannelser inden for
naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Det kan desuden være samarbejder mellem virksomhederne
og uddannelsesinstitutionerne, hvor de unge tilbydes sammenhængende uddannelsesforløb, som gradvis og
kontinuerligt bygger oven på deres uddannelsesmæssige ståsted.

Initiativ 3A: Unikke tilbud til mindre vækstvirksomheder (enkelte elementer kan indeholdes i
initiativ 15)
Tilbuddene til vækstiværksættere og mindre og mellemstore vækstvirksomheder i Region Syddanmark
skal være de bedste i Danmark. Når Iværksætterhuset er igangsat vil Vækstforum vurdere, om der
opstår behov for at supplere ydelserne til vækstvirksomheder i forhold til de kommunale tilbud og de
specialiserede tilbud, der tilbydes i Iværksætterhuset. Vækstforum vil fokusere på tværgående regionale
indsatser, der skal være skræddersyet til de videntunge og mindre vækstvirksomheder, og som kræver
samarbejde med en bredere kreds af aktører. Vækstforum vil endvidere sikre, at der i samspil med den
regionale klyngeudvikling udvikles særlige initiativer for iværksættere inden for regionens
styrkepositioner og spirende klynger. Der bør endvidere tilbydes rådgivning om udfordringer og
muligheder med international sourcing, herunder webbaserede værktøjer, der kan bistå
vækstvirksomheder med deres internationalisering. Internationale erfaringer og best-practice i forhold til
vækstiværksættere skal indgå som grundlag for indsatsen. Indsatsen for vækstiværksættere skal ses i
sammenhæng med de muligheder som tilbydes i Syddanske Forskerparker.
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Initiativ 3D: Mere risikovillig udviklingskapital (udgået)
Vækstforum vil:
A) Sammen med regionale business angels og Vækstfonden medvirke til etablering af et ”Business
Angles Match” i Syddanmark. Målet er, at der etableres et samarbejde omkring tilvejebringelse af en
pulje med kompetent egenkapital til små vækstvirksomheder.
B) Medvirke til etablering af en regional investeringsfond/selskab på basis af de jyske venturefonde, der
allerede findes. I den forbindelse skal der arbejdes på, at Vækstfonden opretter ”et vindue” i regionen, fx
i et innovationsmiljø.
C) Tage initiativ til at undersøge mulighederne for at etablere en ”folkefond”, som borgere og
virksomheder i regionen kan skyde penge i. Fonden skal investere i vækstiværksættere. Det kunne fx
vækstiværksættere i studentervæksthusene. Formålet er både at tilvejebringe udviklingskapital til unge
lovende vækstiværksættere og skabe et folkeligt engagement og være noget, som regionen er fælles
om.

Initiativ 4D: Forskningen skal bidrage til nye potentielle erhverv (er delvist indarbejdet i
initiativ 1-3)
Vækstforum vil bidrage til at igangsætte aktiviteter inden for regionens forskningsinstitutioner, der
gennem øget videnanvendelse kan styrke spirende klynger og potentielle væksterhverv på spring. Det
kunne fx være bioenergi, luftrensning i landbruget, medico, medical devices, affaldshåndtering, biometri,
IT-baseret oplevelsesøkonomi, køleteknik, biotek og bedre udnyttelse af landbrugsprodukter. Det kan
ske ved at udbygge samspillet med forskningsinstitutioner uden for regionen, såvel nationalt som
internationalt. Og der kan etableres en funktion, der kan understøtte klynger og væksterhverv på spring,
fx gennem en spring board lignende testmekanisme, der kan filtrere de bedste og mest bærbare klynger
i den langsigtede strategi.

Initiativ 5C: Det internationale potentiale (delvist indarbejdet i initiativ 1-3)
[Konkret forslag skal formuleres. Skal kunne indeholde noget om internationale erfaring og
videnopbygning herom. Det gælder bl.a. global videnhjemtagning til klyngerne. Samt indsatsen inden for
Vestdansk Investeringsfremme i samarbejde med Invest in Denmark. Eventuelt også udvikling af en
internationaliseringsindsats for klyngerne (både styrkepositioner og spirende erhverv) i samarbejde med
Danmarks Eksportråd, fx en udvikling af born-global initiativet eller andet? Det kunne også være en
indsats for at udnytte forskernes internationale netværk og kontakter med henblik på at opbygge
internationale virksomhedssamarbejder inden for klyngerne – dvs. en form for udvidelse af
klyngesamarbejdet i form af internationalisering]

Initiativ 6A: Den ”legende region” som værdi (delvist indarbejdet i initiativ 4)
Vækstforum vil nedsætte en arbejdsgruppe bestående af ressourcepersoner, som med forskelligt
udgangspunkt og med forskellige kompetencer skal gå i dybden med at definere potentialet i begrebet
den ”legende region” som fælles udgangspunkt for udvikling af oplevelsesøkonomien i Region
Syddanmark. Arbejdsgruppen bør samtidig anvise en strategi for, hvordan man kan udfolde og anvende
begrebet som fundament for fremadrettede initiativer i Syddanmark.
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Initiativ 7A: Netværket ”Sundhedens Hus” (udgået – kan indgå i den regionale
udviklingsplan)
Vækstforum vil afdække mulighederne for at etablere ”Sundhedens Hus” i Region Syddanmark.
”Sundhedens Hus” skal være en non-profit netværk, der etableres i samarbejde mellem en række
væsentlige offentlige og private aktører”. Formålet med ”Sundhedens Hus” skal være at skabe rammerne
for tværgående udnyttelse af viden om forskellige elementer af ”det sunde liv”, og som platform for at
udvikle og gennemføre nye større initiativer. Det gælder både på arbejdspladserne, i folkeskolen, på
uddannelsesinstitutioner, idrætsforeninger mv. Konkret kan der under ”Sundhedens Hus” arbejdes med
følgende aktiviteter eller type af aktiviteter: Folkeskolen og ”det sunde liv”, virksomhedernes mulighed for
at styrke medarbejdernes ”sunde liv”, udvikling og anvendelse af sunde fødevarer, etablering af
uddannelse og efteruddannelse om ”det sunde liv”, udvikling af et holistisk syn på ”det sunde liv” – kobling
af det fysiske og mentale, etablering af netværk/samarbejdsfora på tværs af offentlige og private aktører,
fremme socialt entraprenørskab i frivillige organisationer og foreninger mv. Endelig kunne der arbejdes
med etablering af en årlig sundhedsfestival.

Initiativ 7C: Globale nicher inden for ”det sunde liv” (indarbejdet i initiativ 8)
Vækstforum vil sikre, at der inden for en række områder fortsat findes og udvikles stærke kompetencer,
der kan bidrage til at styrker erhvervslivets muligheder for at skabe brugerrettede løsninger og vækst.
Det gælder fx inden for miljøområdet, plantemedicin, telemedicin, bioteknologi og samspillet mellem
producenter og brugere inden for social- og sundhedsområdet. Det er afgørende, at videreførelse og
etablering af nye initiativer har fokus på internationalt vækstpotentiale med udgangspunkt i stærke
regionale erfaringer.
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