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Vækstforum for Region Syddanmark

1. Samarbejdet i vækstforum

Debat- og beslutningskultur
- Bredt sekretariatssamarbejde med repræsentanter for erhvervsliv, kommuner, videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner m.v.
Uformelle aktiviteter
- Mulighed for at besøg, rundvisning og oplæg hos regionale
aktører i forbindelse med nogle af møderne (f.eks. Alsion)
- Internatmøde i 2006
Synlighed
- Der udsendes pressemeddelelse efter hvert vækstforummøde.
- Der udsendes ad hoc pressemeddelelser ifm. særlige aktiviteter
- Vækstforum har eget logo og design
- Vækstforum har egen selvstændig hjemmeside

2. Sekretariatsbetjening

Cover med klar indstilling
- Dagsordenspunkter præsenteres kort og består af en sagsfremstilling og en indstilling. Punktet uddybes som regel yderligere i et baggrundsnotat
- Ansøgninger præsenteres med sagsfremstilling og en indstilling (skabelon)
Opdelt dagsorden
- Dagsorden opdeles i 2 dele: Del I med drøftelses-, beslutnings- og orienteringspunkter. Del II med ansøgninger.
Mødekalender
- Vækstforum har årskalender
Organisering – inddragelse af partnerskabet
- Kontaktgruppen i Region Syddanmark er en gruppe åben for
alle interesserede parter
- Kontaktgruppen holder møde før og efter hvert Vækstforummøde
- Eksperter er tilknyttet klyngeindsatsen, forslag om ekspertpaneler

3. Opfølgning på erhvervsudviklingsstrategien

Strategiens udmøntning
- Erhvervsudviklingsstrategien udmøntes gennem handlingsplanens i alt 19 initiativer
- alle ansøgere skal redegøre for, hvorledes de bidrager til at
realisere strategi og handlingsplan

- Der arbejdes med udvikling af effektmodel
Overvågningssystem
- Der arbejdes med udvikling af indikatorer – både fælles og
egen
Information om erhvervsudviklingstrategiens fremdrift
- På hvert møde i Vækstforum udarbejdes et statusnotat der
giver overblik over samtlige 19 initiativers udmøntning
- tilsvarende statusoversigt holdes løbende ajourført på Vækstforums hjemmeside
4. Fastholde engagement i
vækstforum

Faglige og strategiske drøftelser
Forskellige mødesteder
- Vækstforum holder halvdelen af sine møder udenfor regionshuset – i 2008 er et møde afholdt på Alsion i Sønderborg
og mødet i november er planlagt til Frauenhof i Tyskland

