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Bilag 6b: Oversigt over resultater af igangsatte initiativer
I forbindelse med møderne i Vækstforum skal der redegøres for udviklingen i relevante initiativer hos Vækstforums parter i 2009. De igangsatte
Aktiviteter er opstillet i bilag 6a. Siden Vækstforum seneste har møde, har regionens analyseafdeling, i samarbejde med
Beskæftigelsesregionen for Syddanmark udarbejdet denne oversigt, hvor der er fulgt op på de igangsatte initiativer, med henblik på, at følge
udviklingen i disse og de opnåede resultater.
Emne

Parter

Resultater

1. Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark
1a. Uddannelses- og
jobmesse 8/6 2009
1b. Varslinger

Business Kolding og
Det lokale
beskæftigelsesråd Kolding
Beskæftigelsesregion
Syddanmark

Arbejdsmarkedsbalance
Stillingsannoncer

1e. Midlertidige
uddannelsestiltag på
sygehusområdet
1f. Odense Staalskibsværft
(Lindø)

Region Syddanmark

Kerteminde og Odense
kommuner samt Region
Syddanmark og

Jobcenter Sønderborg har iværksat opkvalificeringskurser for 385
personer i forbindelse med varslede afskedigelser hos Danfoss,
Sauer-Danfoss og Linak.
Lindø er blevet omfattet af varslingspuljen med henblik på.
opkvalificering
Der er en ajourført balancemodel på BRS hjemmeside og analysen
arbejdsmarkedsoverblik
På jobindsats.dk kan ses antal stillingsannoncer for over 20
erhvervsgrupper i kommunerne
Forslag under udarbejdelse – på møde i det regionale
uddannelsesforum RUF
I forbindelse med lukning af Odense Staalskibsværft er der nedsat
en styregruppe bestående af bl.a. borgmestrene i Odense og
Kerteminde, regionsrådsformanden, faglige organisationer og det

Beskæftigelsesregionen
1g. Danfoss

Sønderborg Kommune
samt Region Syddanmark
og Beskæftigelsesregionen

regionale Beskæftigelsesråd samt en teknisk/adm. styrgruppe med
deltagelse fra Erhvervs- og økonomiministeriet.
I forbindelse med nedskæringerne på Danfoss er der nedsat en
styregruppe bestående af bl.a. borgmesteren i Sønderborg
Kommune, regionsrådsformanden og det regionale
Beskæftigelsesråd samt en teknisk/adm. styrgruppe.

2. Fastholde og forøge antallet af elev- og praktikpladser
2a. Praktikpladssituationen
Konference 1/7

Odense Kommune og
Udviklingsforum Odense

HK-elev- og
Voksenelevpladser
2b. HK-elever

Odense Kommune

2c. Bioanalytiker-elever

Region Syddanmark

2d. Elevpakken.dk
Kampagne
2e. Flere praktikpladser og
flere elever - kampagne
2f. Flere praktikpladser kampagne

Dansk Erhverv og Dansk
Handel
DI og Dansk Metal

Region Syddanmark

Syddansk Vækstforum

Konferencen er afholdt.
http://www.udviklingsforumodense.dk/Topmenu/Events/EventArkiv/L
aere%20og%20praktikpladser.aspx

2 er blevet ansat i 2009 som planlagt.
De 2 øvrige skal ansættes i 2010.
2,8 mio kr. søges frigjort til flere i praktik - behandles på
regionsrådsmødet 25/8.
Kampagnen kører fortsat.

http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm277506.
Pt. 65 virksomheder der ønsker at ansætte en praktikant og 138
virksomheder, der er interesserede i at ansætte praktikanter, men
som ønsker at blive kontakt med henblik på at få lidt mere
information.

3. Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet
3a. Uddannelse til alle
3b. Bedre fastholdelse
- grundforløbspakke
- virksomhedssamarbejde
3c. Uddannelsesstrategi
Fyn

Kolding Kommune
Kold College

Udviklingsforum Odense

Arbejdet går planmæssigt. Næste styregruppemøde afholdt 21/8.
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3d. Øget vejledningsindsats
3e. Kortere
gennemførelsestid
3f. 2-delt konference: 20/8
og 30/9

3g. ”Hold fast”

3h. Mentorordning

3i. Uddannelsesråd

3j. Undervisning

Kompetencecentret og UU,
Tønder
Syddansk Universitet
Region Syddanmark,
Syddansk Vækstforum og
Regionalt UngdomsuddannelsesRåd
Regionalt UngdomsuddannelsesRåd og
Syddansk Vækstforum
Aabenraa Kommune og
Ungdommens
Uddannelsesvejledning
Aabenraa
Aabenraa Kommune

Syddansk Universitet,
University College Lillebælt
og Erhvervsakademi
Lillebælt (indmeldt af
Odense Kommune)
Beskæftigelsesregion
Syddanmark

3k. Analyse om unges
mobilitet og
uddannelsesparathed
4. Samarbejde om offentligt byggeri
4a. Anlægsinvesteringer
Odense Kommune

4b. Renoveringer og
anlægsinvesteringer

Aabenraa Kommune

Se kopi af mail nedenfor.
Konferencerne afholdes som planlagt.

Vækstforum har indstillet projektet til støtte via den
konkurrenceudsatte pulje.
http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm284470&searchWord=h
old%20+fast#bm%20Nr21
UU i Aabenraa kommune har ud over det lovpligtige valgt at
fortsætte med mentorordning til de unge (med behov), når de også
har påbegyndt en ungdomsuddannelse. Det sikrer at de unge
fastholdes i uddannelsessystemet.
Aabenraa Kommune har oprettet en Uddannelsesråd som samler
aktører inden for området 2-4 gange årligt med fokus på de 15-29
årige, som er omfattet af Serviceloven vedr. børn og unge.
SDU har haft fremgang på optaget af nye studerende på 19 %,
University College Lillebælt 11%, Erhvervsakademiet godt 15 %

Afsluttes november 2009.

City Design Odense koordinerer de store byudviklingsprojekter i
Odense og holder i efteråret møder med bl.a. banker og deres
netværk samt investorer
Aabenraa Kommune anvender 20 mio. kr. ekstra i år til renovering af
bl.a. daginstitutioner (køkkener), skoler og idrætsfaciliteter (tag og
lofter m.).
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4c. Udvidelser af Syddansk
Universitets bygninger

Syddansk Universitet

4d. Sociale klausuler
4e. Syddansk Energiforum

Region Syddanmark
Region Syddanmark

4f. Sygehusbyggeri
Konference 23/6

Region Syddanmark

Allerede efter sommer i 2009 starter SDU udvidelse af Retsmedicin i
Windsløwsparken i Odense 7000 m2. Licitation er afholdt.
Derudover er der gang i planlægningen af en ny lokal afdeling i ved
Havnen i Kolding – forventes færdig 2012
Er under overvejelse.
Der er udarbejdet en ”hensigtserklæring” om at det offentlige skal
have en dagsordenssættende indflydelse på byggeriet.
Konferencen er afholdt:
http://www.regionsyddanmark.dk/wm283620

27. august 2009
Carsten Ulstrup og Egon Vestergaard
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