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Til regionalpolitisk ministerudvalg og de regionale vækstfora
På baggrund af drøftelser på Danmarks Vækstråds møde den 6. maj 2008 af de regionale
partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling har Rådet udarbejdet nærværende høringssvar:
Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler om
vækst og erhvervsudvikling for perioden 2007-2009. De regionale partnerskabsaftaler indeholder
mål og indsatsområder, som er vigtige for den fremtidige vækst, og som regeringen og de regionale
vækstfora i fællesskab har mulighed for at påvirke. Status på implementeringen af de regionale
partnerskabsaftaler skal drøftes mellem regeringen og vækstfora i maj/juni i år. Danmarks
Vækstråd har drøftet fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalerne og mulighederne for
yderligere at styrke sammenhængen mellem den regionale og nationale vækstpolitiske indsats via
partnerskabsaftalerne.
Fremdrift
Danmarks Vækstråd vurderer, at implementeringen af partnerskabsaftalerne generelt er i god
fremdrift. Rådet finder det positivt, at størstedelen af de konkrete initiativer er igangsat, og at der
arbejdes videre med stort set alle initiativer. Rådet ønsker særligt at fremhæve den indsats, som
vækstforaene har igangsat for at skabe et bredt regionalt ejerskab til partnerskabsaftalernes mål og
indsatser samt vækstforas indsats i forhold til at sikre sammenhæng mellem de regionale
erhvervsudviklingsstrategier og partnerskabsaftalerne. Det er samtidig Rådets vurdering, at
partnerskabsaftalerne i alle regioner har bidraget til at sætte en bredere vækstdagsorden med
betydeligt fokus på fælles mål og på effekten af de igangsatte indsatser.
Den gennemførte nulpunktsmåling af partnerskabsaftalernes mål viser, at det i alle regioner er en
stor udfordring at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og en videregående
uddannelse, at der skabes mere vækst i iværksættervirksomhederne, og at virksomhedernes
forskning, udvikling og innovation styrkes. I forbindelse hermed er det dog vigtigt at være
opmærksom på, at hovedparten af initiativerne er under implementering, hvorfor det endnu er for
tidligt at drage konklusioner om effekten af de konkrete initiativer.
Samarbejde
Danmarks Vækstråd vurderer, at partnerskabsaftalerne generelt har fungeret som en god ramme til
at bringe lokale, regionale og nationale aktører sammen om fælles mål og indsatser og konstaterer i
forlængelse heraf, at hovedparten af initiativerne i partnerskabsaftalerne – selvom de overordnede
indsatsområder går igen i samtlige regioner – er tilpasset de særlige udfordringer, som den enkelte
region står overfor. Det er Rådets vurdering, at dette har medvirket til at styrke det lokale ejerskab
til aftalerne.
Rådet noterer sig dog samtidig, at hovedparten af initiativerne i aftalerne gennemføres inden for de
enkelte regioner med overvejende deltagelse af parter fra den pågældende region. I den forbindelse
skal Rådet pege på det potentiale, der kan være i et styrket tværregionalt samarbejde om fælles

udfordringer på tværs af vækstfora, fx om klyngeudvikling (byggeri og fødevarer), energi (fx
aktiviteter i forbindelse med FN’s klimatopmøde i 2009) samt styrkelse af indsatsen over for
vækstiværksættere, hvor udfordringerne er af tværregional karakter.
Fremadrettede fokusområder
Selvom det overordnet er Danmarks Vækstråds vurdering, at partnerskabsaftalerne er i god
fremdrift, ønsker Rådet at pege på en række forhold, der bør være øget fokus på i den videre
indsats.
For det første lægger Rådet vægt på, at der i de kommende år er et betydeligt fokus på effekten af
de igangsatte initiativer og udviklingen i forhold til de opstillede mål. Her er det vigtigt, at det
regionale datagrundlag styrkes, så de data, der ligger til grund for opfølgningen, har den fornødne
kvalitet. Rådet skal derfor opfordre til, at der arbejdes videre med at sikre bedre regionale data på
centrale vækstindikatorer, og at der tilstræbes størst mulig aktualitet i disse.
For det andet skal Rådet opfordre til, at der i forbindelse med implementeringen af de regionale
partnerskabsaftaler sikres en tæt videndeling mellem de regionale vækstfora. De gode erfaringer fra
en region skal hurtigst muligt videreformidles til en anden region, så effekten af den samlede
indsats bliver så stor som mulig. Det gælder ikke mindst for så vidt angår udviklingen i
landdistrikter og yderområder, hvor bl.a. udveksling af god praksis om brobygning til
yderområderne kunne være et oplagt samarbejdsområde.
Endelig skal Rådet pege på behovet for et styrket samarbejde om tiltrækning og fastholdelse af
udenlandsk arbejdskraft, der er på dagsorden både i den nationale og regionale indsats for vækst og
erhvervsudvikling. En udfordring, der ikke vil blive mindre presserende i de kommende år i takt
med den demografiske udvikling, hvor flere danskere er på vej væk fra arbejdsmarkedet end ind på
det.
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