UDKAST TIL FØLGESKRIVELSE TIL DANMARKS VÆKSTRÅD

Den kommende regionale vækst‐ og udviklingsstrategi skal præsentere og begrunde den fremtidige syd‐
danske indsats. Syddansk Vækstforum har jævnfør Lov om Erhvervsfremme til opgave at udarbejde de er‐
hvervs‐ og vækstrettede dele af den regionale vækst‐ og udviklingsstrategi. Det er Regionsrådets ansvar at
udarbejde og vedtage den samlede vækst‐ og udviklingsstrategi, som forventes vedtaget primo 2016.
Det er Syddansk Vækstforums bidrag til den regionale vækst‐ og udviklingsstrategi, som her præsenteres.
Bidraget vil efterfølgende indgå som et selvstændigt afsnit i Region Syddanmarks vækst‐ og udviklingsstra‐
tegi, og vil i den forbindelse blive layoutet. Dog vil bidragets beskrivelse af Vækstforums indsatser i forhold
til yderområder og kvalificeret arbejdskraft blive integreret i vækst‐ og udviklingsstrategiens afsnit om
tværgående indsatser. Ligeledes vil elementer i bidragets indledende beskrivelse af Vækstforums strategi‐
ske målsætninger også blive integreret i indledningen til den samlede regionale vækst‐ og udviklingsstrate‐
gi.
Vækstforums bidrag vil danne grundlag for udarbejdelsen af en handlingsplan, som danner de nærmere
rammer for anvendelsen af strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler.
Udarbejdelsen af Vækstforums bidrag ‐ herunder de strategiske valg og fravalg ‐ tager udgangspunkt i ana‐
lyser af regionens erhvervsstruktur og vækstvilkår samt i de erfaringer, der er fra Syddansk Vækstforums
hidtidige arbejde med vækst og udvikling. Analyserne mv. kan ses på Region Syddanmarks hjemmeside.
Endvidere er relevante regionale aktører blevet involveret gennem strategiseminarer og møder.
De strategiske målsætninger i vækst‐ og udviklingsstrategien
Vækst‐ og udviklingsstrategien vil sætte overordnede mål for den samlede vækst‐ og udviklingsindsats.
Erhvervsindsatsen skal bidrage til den ønskede udvikling i samspil med vækst‐ og udviklingsstrategiens ind‐
satser på uddannelse, infrastruktur, natur og miljø, kultur og oplevelser, sundhed mv.
De overordnede mål vil afspejle visionen om ”Det Gode Liv”, og sigte mod at forbedre vilkårene for borgere
og virksomheder. Målene er baseret på Syddanmarks udfordringer og udviklingspotentialer, som er doku‐
menteret i Syddanske Udfordringsbilleder, der er et bilag til vækst‐ og udviklingsstrategien. Heraf fremgår
det, at nogle af de vigtigste udfordringer blandt andet er urbanisering, kompetenceniveau samt demografi
og dennes betydning for bl.a. arbejdsstyrken. På erhvervsområdet er Syddanmark generelt udfordret med
lav vækst og lav produktivitet, men der er også større internationalt konkurrenceudsatte virksomheder, der
har oplevet pæne produktivitetsstigninger.
Den lave vækst og produktivitet kan derfor ikke løses alene med en erhvervsrettet indsats, men kræver en
generel samfundsmæssig indsats eksempelvis ift. uddannelse, infrastruktur, kultur, sundhed og bosætning.
Derfor er der behov for, at alle indsatser i vækst‐ og udviklingsstrategien arbejder mod de samme mål.
Det samlede målbillede for den regionale vækst‐ og udviklingsstrategi
En produktiv region, hvor eksempelvis:
•
Virksomhedernes produktivitet øges
•
Virksomhederne kan få den arbejdskraft de har brug for
•
Borgere med kompetencer kan fastholdes og tiltrækkes
En aktiv region, hvor eksempelvis:
•
Det er attraktivt at starte nye virksomheder, der kan vokse sig store
•
Flest muligt kan deltage på arbejdsmarkedet og har mulighed for at udvikle og udnytte
deres ressourcer
•
Borgerne har overskud til at engagere sig på og uden for arbejdspladsen
En attraktiv region, har eksempelvis:
•
Adgang til at skaffe sig et arbejde og kunne uddanne sig
•
En velfungerende fysisk og digital infrastruktur
•
Gode forbindelser til resten af verden
•
Et stort og varieret udbud af kultur‐ og fritidstilbud
•
Byer og områder som kan tiltrække nye borgere

De overordnede mål i vækst‐ og udviklingsstrategien er at forbedre regionens produktivitet, aktivitet og
attraktivitet, som der knyttes målbare indikatorer til for at kunne følge Syddanmarks udvikling. Forbedrin‐
ger på de tre områder vil styrke hinanden og den samlede udvikling. Eksempelvis er attraktivitet afgørende
for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft, men samtidig er vækst og arbejdspladser med til at gøre et
område attraktivt.

