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Opfølgning på den regionale partnerskabsaftale
Politisk rammeaftale for vækst
Formandskabet for Vækstforum indgik den 11. juni 2007 en politisk rammeaftale for regionens vækst,
en såkaldt partnerskabsaftale. Partnerskabsaftalerne indeholder mål og indsatsområder som
regeringen og Vækstforum er enige om. Hensigten er bedst mulig anvendelse af nationale og
regionale midler til at igangsætte den regionale vækst.
Den kommende proces
Partnerskabsaftalen er tre-årig og der skal første gang følges op på aftalen forår 2008. Økonomi- og
Det forvente, at formandskabets møde med økonomi- og erhvervsministeren finder sted efter
Vækstforums junimøde.
Mødet forventes at bestå af tre delelementer:
1) Måling. Der foretages en nulpunktmåling, dvs. en måling som angiver status for aftalens mål anno
2005. Målingen vil udvikles sig til et styringsredskab for igangsættelse af aktiviteter.
2) Fremdriftsrapport. En oversigt der kan danne grundlag for drøftelse af fremdriften på
partnerskabsaftalen.
3) Temadrøftelse. Drøftelse af 3-4 temaer, som det regionale Vækstforum ønsker at drøfte med
ministeren. Fra regional side er der for nuværende forslag om drøftelse af
 Det grænseoverskridende samarbejde vs. Øresundssamarbejdet
 Energi
 Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft
Alternative temaer kunne være: kvalitetsreform, offentlig-privat samarbejde eller globalisering.
Opfølgningen på partnerskabsaftalerne bliver også genstand for diskussion i Danmarks Vækstråd
(11.03.08 og 06.05.08) og Regionalpolitisk Ministerudvalg (20.05.08).
Listen over kontaktpersoner
Økonomi- og Erhvervsministeriet, der koordinerer de øvrige ministerier, har, for at lette kontakten
mellem det regionale niveau og det enkelte ministerium, udarbejdet en liste over kontaktpersoner.
Erhvervsstrategien udmøntes gennem en projektorganisering kaldet køreplangrupper, hvori også
opfølgningen på partnerskabsaftalen er forankret.
De enkelte køreplangrupper tager kontakt til kontaktpersonerne, for at skabe kontakt mellem det
enkelte ministerium og Vækstforumsekretariatet. Forsknings- og Innovationsstyrelsen mødes således
med Vækstforumsekretariatet til drøftelse af opfølgning på partnerskabsaftalen og det videre
strategisk samarbejde ultimo februar. Lignende møder forventes afholdt i løbet af foråret med øvrige
ministerier omfattet af partnerskabsaftalen.
Sekretariatet har ikke modtaget andre forslag til mulige aktører efter det seneste møde i Vækstforum
og tager initiativ til yderligere inddragelse af regionale aktører på områder af partnerskabsaftalen hvor
yderligere indsats behøves.
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