
 

 

 

Regionalt vækstpartnerskab 2014 

mellem regeringen og Vækstforum Sjælland 

 
Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og 

erhvervsudvikling, blandt andet med følgende indsatser: 

Styrke Danmark som produktionsland 

• Der iværksættes et vækstprogram for op til 1000 små og mellemstore 

produktionsvirksomheder i hele landet med fokus på vækstpotentialet i fx øget 

automatisering og digitalisering.  

• Der iværksættes et intensivt sparrings- og acceleratorforløb for op til 150 

vækstvirksomheder. Programmet skal inddrage ledende forretningsfolk og serieiværksættere 

efter inspiration fra bl.a. USA, hvor store virksomheder og succesfulde iværksættere oftere er 

involveret i det lokale iværksættermiljø og geninvesterer deres tid og penge i at hjælpe en ny 

generation af vækstvirksomheder.  

• Der udvikles træningsforløb for medarbejdere i produktionserhverv med fokus på at øge 

ressourceeffektiviteten i virksomhederne.   

 

Samarbejde om forbedring af bredbånds- og mobildækning i Region Sjælland  

• Der foretages en kortlægning af de lokale udfordringer med bredbånds- og mobildækningen i 

regionen. På den baggrund vil parterne drøfte konkrete muligheder, der kan bidrage til at 

løse udfordringerne i disse områder med inddragelse af relevante kommuner, Region 

Sjælland og tele- og bredbåndsselskaber.  

Øget ressource-effektivitet og biobaserede løsninger i industriel produktion 

• Der samarbejdes om at fremme virksomheders strategiske miljøarbejde og forebyggelse af 

affald.  

• Der indgås en dialog med Symbiose Centreret om, hvordan deres erfaringer fremover kan 

bidrage til at fremme udbredelse af industrisymbioser, herunder om samarbejdsmuligheder 

med Invest in Denmark, State of Green samt innovationsnetværk, GTS’er m.v. 

• Det drøftes, hvordan bioøkonomien kan fremmes lokalt og regionalt og kan skabe synergi til 

arbejdet i Det Nationale Bioøkonomipanel.  

• Der samarbejdes om at fremme energiomstillingen væk fra fossile kilder i virksomheder i 

regionen.  

Styrke vækstpotentialet omkring Femern Bælt-forbindelsen 

• 300-400 små og mellemstore virksomheders potentialer for vækst i Region Sjælland og 

Hovedstaden i tilknytning til etableringen af Femern Bælt-forbindelsen afdækkes. 

• Østersøpartnerskabet iværksættes med henblik på at gøre den danske Østersø, herunder 

Femernområdet, attraktivt og kendt.  

Kvalificeret arbejdskraft 

• ”Quickstart” skal opkvalificere kortuddannede og ufaglærte med henblik på at varetage jobs, 

særligt i anlægsbyggerierne. 

• Der iværksættes en styrket indsats for at øge andelen af unge og voksne, der får relevante 

erhvervsrettede kompetencer. 

• Samarbejdet om den virksomhedsrettede kompetenceindsats styrkes på tværs af erhvervs-, 

beskæftigelses- og uddannelsesområdet.  
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Indledning 

Regeringen og Vækstforum Sjælland er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og 

erhvervsudvikling. For at skabe de bedst mulige rammer for vækst og jobskabelse har regeringen 

gennemført en række reformer og vækstinitiativer, herunder fremlagt vækstplaner på 

erhvervsområder, hvor danske virksomheder har international konkurrencekraft og senest er der 

indgået Aftaler om Vækstpakke 2014. Tilsvarende vil Vækstforum Sjælland med sin Regionale Vækst 

og Udviklingsstrategi 2015-2018 sætte fokus på at øge produktiviteten blandt andet gennem 

ressourceeffektive løsninger og ved at udnytte de store anlægsinvesteringer, der er i Region Sjælland 

i de kommende år. Kvalificeret arbejdskraft spiller en klar rolle i at øge væksten og beskæftigelsen i 

Region Sjælland. Parterne er enige om at styrke sammenhængen mellem den nationale og regionale 

indsats for vækst og erhvervsudvikling, og iværksætter med den regionale vækstpartnerskabsaftale 

2014 konkrete fælles vækstinitiativer. Initiativerne gennemføres inden for eksisterende økonomiske 

og administrative rammer. 

 

Parterne vil – med inddragelse af Danmarks Vækstråd – løbende overvåge fremdriften i aftalen om 

vækstpartnerskabet.   

 

o Styrke Danmark som produktionsland 

Danmark har siden 00’erne oplevet et større fald i antallet af produktionsarbejdspladser end i vores 

nabolande. Produktionsvirksomhederne er en væsentlig drivkraft for vækst og velstand, og der er 

mange arbejdspladser knyttet til produktion både i produktionserhvervene og inden for byggeri, 

transport og andre serviceerhverv. Danmark skal derfor være et attraktivt produktionsland. Samtidig 

skal vi understøtte, at flere nye virksomheder vokser sig større og i højere grad bidrager til vækst og 

jobskabelse. Der gennemføres nedenstående initiativer: 

 

a.    Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder. 
Parterne vil i efteråret 2014 indkalde ansøgninger med henblik på at finde en operatør til 

vækstprogrammet for små og mellemstore produktionsvirksomheder. Vækstprogrammet vil 

have særligt fokus på at fremme avanceret produktion. Vækstprogrammet bliver en 

landsdækkende indsats, der kan styrke produktiviteten og konkurrenceevnen i op til 1000 små 

og mellemstore produktionsvirksomheder. Dermed skabes en effektiv, fælles platform for at 

tilbyde små og mellemstore produktionsvirksomheder højt specialiseret rådgivning om 

avanceret produktion.  

Vækstprogrammet tilpasses regionalt i forhold til indsatser, der allerede gennemføres eller 

planlægges i forhold til små og mellemstore produktionsvirksomheder. Det vil fx indebære, at 

virksomheder efter et indledende Væksttjek kan blive henvist til andre regionale eller nationale 

programmer, samt at Vækstprogrammet koordineres med den specialiserede erhvervsservice i 

væksthusene.  

b.   ”Team Vækst Danmark” - Etablering af et fælles program for vækstvirksomheder.  
Parterne vil fremme et tættere samarbejde mellem succesfulde vækstvirksomheder, erfarne 

erhvervsfolk og det danske iværksættermiljø ved at etablere et program, hvor op til 150 

vækstvirksomheder fra 2015-2017 kan komme igennem et intensivt sparrings- og 

acceleratorforløb for potentielle vækstvirksomheder. De regionale vækstfora vil invitere 

relevante ministerier til at deltage i udarbejdelsen af en model for programmet ultimo 2014. 

 

Indsatsen organiseres i fagligt fokuserede og specialiserede kompetencecentre. Indsatsen vil 

omfatte et intensivt træningsforløb og en mentorordning med mentorer bl.a. fra toppen af dansk 
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erhvervsliv. Der stiles mod, at den samlede volumen under programmet er på op til 100 mio. kr. 

Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager med 10 mio. kr. i 2015 fra den nationale pulje af EU 

regional- og socialfondsmidler. De øvrige midler søges tilvejebragt via de regionale vækstfora 

samt privat medfinansiering.  

 

Adgang til kapital er vigtigt for, at virksomheder kan foretage fornuftige investeringer og komme 

ind i solide vækstforløb. Der er med bl.a. Vækstplan DK og Vækstpakke 2014 taget en række 

initiativer, som styrker små og mellemstore virksomhedernes adgang til kapital, herunder bl.a. 

etablering af iværksætterlån, udvidelse af vækstkautionsordningen og forlængelse af 

vækstlåneordningen. De regionale vækstfora har igangsat en gap-analyse, der skal analysere om 

der er mangel på risikovillig lånekapital. Parterne er enige om at drøfte analysens resultater, når 

de forelægger.  

 

Indsatsen under Team Vækst Danmark kan også bidrage til at tiltrække iværksættere til 

Danmark. Med reformen for international rekruttering, som træder i kraft pr. 1. januar 2015, vil 

staten etablere en ny Start-Up-Denmark ordning for iværksættere for 3. lande, der gerne vil 

starte selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark.   

 
Projektet tager afsæt i erfaringer fra udlandet. Succesfulde etablerede virksomheder og 

serieiværksættere er kun i begrænset omfang involveret i det lokale iværksættermiljø i Danmark. 

Det står i modsætning til bl.a. USA, hvor store virksomheder og succesfulde iværksættere oftere 

er involveret i det lokale iværksættermiljø og geninvesterer deres tid og penge i at hjælpe en ny 

generation af vækstvirksomheder.  

 
c. Nyt træningsforløb for medarbejdere med henblik på at øge virksomheders 

ressourceeffektivitet.   

Parterne er enige om at udvikle grundlaget for nye træningsforløb for medarbejdere i 

produktionserhverv inden for ressourceeffektiv produktion. Erfaringer fra både Danmark og 

udlandet viser, at kompetencerne hos medarbejderne kan bidrage til innovation og til at 

optimere processer i virksomheden. 

 

Grundlaget for træningsforløbene fastlægges i et samarbejde mellem Erhvervs- og 

Vækstministeriet og de regionale vækstfora i dialog med Miljøministeriet, 

Undervisningsministeriet samt arbejdsmarkedets parter. Der kan fx bygges videre på de 

erfaringer, der er opnået med symbioseuddannelsen, der er gennemført af SymbioseCenteret, 

Moestrup og Copenhagen Cleantech Cluster (nu CLEAN).  

 

Træningsforløbene skal gennemføres af uddannelsesaktører og rådgivere, der skal give 

virksomhederne tilbud om at løfte arbejdsstyrkens kvalifikationer inden for ressourceeffektiv 

produktion. Resultatet skal på langt sigt være øget beskæftigelse og værdiskabelse. Forløbene 

skal gennemføres i form af et projekt, som forankres hos en operatør, der står for administration 

og implementering. Forløbene gennemføres som en landsdækkende indsats, men kan tilpasses 

regionale styrkepositioner.  Initiativet skal medfinansieres af EU’s socialfond under den nationale 

pulje af strukturfondsmidler.  

 

 

o Samarbejde om forbedring af bredbånd og mobildækning i Region Sjælland.  

Regeringen har sat som mål, at alle husstande og virksomheder i 2020 skal have adgang til en 

bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download og mindst 30 Mbit/s upload. Der forventes 
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fortsat i de kommende år at være områder i Region Sjælland, hvor virksomheder og forbrugere ikke 

kan få den bredbåndshastighed eller mobilforbindelse, som de ønsker til en rimelig pris. Det kan 

hæmme erhvervsudvikling og bosætning i regionen. Parterne vil fortsætte samarbejdet og er enige 

om følgende leverancer og målsætninger: 

 

d. Samarbejde om forbedring af bredbånds- og mobildækningen i Region Sjælland.  

Erhvervs- og Vækstministeriet og Vækstforum Sjælland vil styrke samarbejdet med at kortlægge 

de lokale udfordringer med bredbånds- og mobildækningen i regionen. På den baggrund vil 

parterne i fællesskab drøfte konkrete muligheder, der vurderes at kunne bidrage til at løse 

udfordringerne i disse områder. De relevante kommuner, Region Sjælland og tele- og 

bredbåndsselskaberne inddrages, når det har betydning for at finde konkrete løsninger.   

  

Region Sjælland vil gennemføre en kortlægning af mobildækningen i regionen. Her overvejer 

Region Sjælland eventuelt at anvende app’en Mobilog, hvis den vurderes egnet. Der vil være en 

dialog mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Vækstforum Sjælland om kortlægningen. 

Erhvervs- og Vækstministeriet udarbejder desuden en interaktiv kortlægning, der vil give et 

detaljeret billede af bredbåndsdækningen på lokalt niveau. 

  

Vækstforum Sjælland og Erhvervs- og Vækstministeriet vil inden for de eksisterende rammer 

drøfte mulige løsningsmodeller for områder med særlige udfordringer, fx på Lolland-Falster. Det 

kan bidrage til at gøre det mere attraktivt for tele- og bredbåndsselskaber at investere i hurtigt 

bredbånd i de udfordrede områder.  Det kan fx være modeller for samarbejde mellem staten, 

kommuner, erhvervsinteresser, tele- og bredbåndsselskaber og lokale aktører om løsning af 

lokale udfordringer. I drøftelsen af modeller vil Erhvervs- og Vækstministeriet bidrage med 

vejledning og viden om erfaringer fra andre lokalområder. De relevante kommuner, Region 

Sjælland og tele- og bredbåndsselskaberne inddrages, når det vurderes, at de kan bidrage til at 

finde konkrete løsninger, herunder udvikle koncepter, der matcher de enkelte områders 

udfordringer. Erhvervsstyrelsen vil bidrage med at sørge for, at den erfaring, der opnås med de 

mulige løsninger bliver vidensdelt med de relevante parter. Kortlægningen og de mulige 

løsningsmodeller understøtter dermed bl.a. kommunernes arbejde med at opstille klare 

handlinger for, hvordan bredbånds- og mobildækningen kan forbedres. 
  
e. Samarbejde om at udnytte europæiske programmer til at styrke mobil- og 

bredbåndsdækning. 

Erhvervs- og Vækstministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil sammen med 

Vækstforum Sjælland undersøge mulighederne for at anvende de europæiske programmer 

LEADER-indsatsen under Landdistriktsprogrammet og eventuelt Connecting Europe Facility, til 

at understøtte udbredelsen af bredbånds- og mobildækningen. Erhvervs- og Vækstministeriet 

vil i den forbindelse stille data til rådighed, som kan indgå i en eventuel ansøgning og indgå i 

dialog med Vækstforum Sjælland om mulige modeller for en indsats.  

 

 

 

o Øget ressourceeffektivitet og biobaserede løsninger i industriel produktion 

Regeringen og Vækstforum Sjælland satte med den regionale vækstpartnerskabsaftale i 2013 en 

række indsatser i gang der skal forbedre virksomhedernes rammer for at håndtere udfordringer 

knyttet til høje/svingende råvarepriser og samtidig udnytte nye markedsmuligheder ved at øge 

genanvendelsen af råvarer og ressourcer. Parterne vil i 2014 fortsætte samarbejdet om øget 

ressourceeffektivitet og biobaserede løsninger i industriel produktion. Parterne vil arbejde for 

følgende initiativer: 
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f. Teknologisk udvikling og markedsmodning i affaldssektoren. 

Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen vil ultimo 2014 indlede dialog med vækstforum om 

muligheden for at understøtte teknologisk udvikling og markedsmodning med særligt henblik 

på, at affald skal ses som en ressource, der kan genanvendes. Dialogen skal derfor fokusere på, 

hvordan der kan opnås en mere ressourceeffektiv håndtering af affaldsmængderne, så de 

minimeres. I dialogen skal det drøftes, hvordan privat involvering i affaldssektoren kan styrkes fx 

gennem offentlig-privat samarbejde og gennem eksisterende indsatser i ”Grøn teknologi” eller 

”Grøn Omstillingsfond”. Desuden er der i 2013 indgået et partnerskab mellem Region Sjælland, 

Region Midtjylland og Miljøministeriet omkring udvikling af automatiserede centrale 

affaldssorteringsanlæg. Dette partnerskab ønsker parterne at fortsætte. 

 

g. Fremme af virksomhedernes strategiske miljøarbejde og forebyggelse af affald. 

Miljøministeriet vil primo 2015 invitere Vækstforum Sjælland - og andre relevante vækstfora - til 

en fælles drøftelse af muligheder for lokalt at styrke og understøtte virksomheders frivillige 

strategiske miljøarbejde for øget ressourceeffektivitet. Dette vil ske som et led i en kommende 

national strategi for affaldsforebyggelse, hvor ressourceeffektive og konkurrencedygtige 

virksomheder er et særligt tema.  

 

Vækstforum Sjælland har reserveret midler til medfinansiering af projektet ”Bæredygtig 

håndtering af byggeaffald”, hvor der er indsendt ansøgning til MUDP. Vækstforum Sjælland vil 

arbejde for, at flere kommuner i regionen - udover Slagelse - deltager i dette projekt. Den 

kommende Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (gældende fra 2015) har som mål, at 

ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne. Vækstforum Sjælland faciliterer en 

dialog med regionale aktører og virksomheder om, hvordan der opnås en mere 

ressourceeffektiv affaldshåndtering. Vækstforum Sjælland vil bl.a. konkret tilbyde virksomheder 

mulighed for hjælp til at indføre grønne forretningsplaner. 

 

h. Udbredelse af industriel symbiose. 

Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet, Miljøministeriet og Uddannelses- og 

Forskningsministeriet vil inden udgangen af 2014 indgå en dialog med Vækstforum Sjælland om 

hvordan Symbiose Centrets erfaringer fremover kan bidrage til at fremme udbredelse af 

industrisymbioser, herunder om mulige samarbejdsmuligheder med Invest in Denmark, State of 

Green samt innovationsnetværk, GTS’er m.v. Symbiosecentret kan stille sig til rådighed for at 

etablere et nationalt virksomhedsnetværk for symbiosevirksomheder over hele landet.  

 

Vækstforum Sjælland og Symbiosecenteret forventer i 2015 at kortlægge hvilke virksomheder, 

der har ressourcestrømme, som kan indgå som en ressource i andre virksomheders produktion 

eller produkter. Der etableres et samarbejde med Miljøministeriet og Erhvervsstyrelsen, der 

bidrager til kortlægningen med de relevante data, som de hver især har adgang til, samt Invest 

in Denmark, som kan anvende kortlægningen overfor potentielle tilflyttende virksomheder, der 

ønsker informationer om, hvilke steder i Danmark de kan lokalisere sig, hvis de gerne vil indgå i 

symbiosesamarbejder. 

 

Regeringen opretter endvidere en task-force, der skal afdække barrierer for virksomheders 

ressourceeffektivitet til gavn for både miljø, innovation og produktivitet. Task-forcen skal 

arbejde for en effektiv og opdateret regulering og skal som led heri komme med forslag til 

regelforenklinger, hvilket bl.a. kan være med til at understøtte udbredelsen af industriel 

symbiose. 
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i. Styrket nationalt-regionalt samspil inden for bioøkonomi. 

Regeringen har nedsat et Nationalt Bioøkonomipanel, der bl.a. skal anvise konkrete muligheder 

for at fremme den bæredygtige bioøkonomi på kort og langt sigt, herunder ved at øge udbuddet 

af billig og bæredygtig biomasse. Fødevareministeriet vil fra efteråret 2014 gå i dialog med 

Vækstforum Sjælland, Vækstforum for Region Midtjylland og andre relevante parter om, 

hvordan bioøkonomien kan fremmes lokalt og regionalt. Dette skal blandt andet ske for at skabe 

synergier i forhold til arbejdet i Det Nationale Bioøkonomipanel.  

 

Dialogen kan fx omhandle muligheden for at gennemføre en kortlægning af de virksomheder, 

der har det største vækstpotentiale i forhold til bioøkonomiske værdikæder, hvordan større 

reststrømme kan udnyttes og ikke-udnyttede typer af biomasse kan indgå i produktion af 

højværdiprodukter. Der kan fx sættes fokus på brancher, der arbejder med fødevareproduktion, 

fødevareingredienser og farmaceutisk produktion. Derudover kan dialogen omhandle 

mulighederne for at understøtte udviklingen af nye forretningsmuligheder fx med udgangspunkt 

i eksisterende stærke produktionsmiljøer på det bioøkonomiske område fx inden for sensorer 

samt måle- og procesudstyr. 

 

j. Fremme af bioenergianlæg.  

Med udgangspunkt i den nationale Energiaftale af 2012 og resultaterne fra projektet Bioenergi 

Sjælland vil Region Sjælland yderlige understøtte udviklingen fra fossile energianlæg til et 

regionalt energisystem baseret på biomasse og andre vedvarende energikilder.  Forudsat at EU-

Kommissionen godkender statsstøtte af anvendelse af biogas til proces vil Vækstforum Sjælland 

og Klima- og Energi- og Bygningsministeriet i foråret 2015 aftale et tættere samarbejde, der 

understøtter virksomhedernes deltagelse i energiomstillingen.  

 

Samarbejdet kan fx omfatte formidling af muligheder for støtte til virksomheder, som omstiller 

deres procesenergi, kortlægning af sjællandske virksomheders muligheder og interesse for at 

producere og/eller anvende biogas - herunder casestudier hos 3-5 udvalgte relevante 

virksomheder samt kortlægning af virksomhedernes barrierer for at anvende vedvarende energi 

/ biogas og af mulighederne for at reducere barriererne. Kortlægningen bygger på tre 

grundlæggende principper: 1) cirkulær økonomi, 2) ressourceeffektivitet og 3) mobilisering af 

regionale vedvarende energiressourcer. 

 

k. Risø Park 

Parterne er enige om at se på vækstmulighederne i Risø Park, herunder afklare de barrierer som 

knytter sig til DTU’s investeringer. 

 

 

 

o Udnytte vækstpotentialet omkring Femern Bælt-forbindelsen 

Parterne har etableret et langsigtet samarbejde om at udnytte vækstmulighederne relateret til 

etableringen af Femern Bælt-forbindelsen. Regeringen vil styrke innovationsmiljøet omkring Femern 

Bælt-forbindelsen og Vækstforum Sjælland vil bruge anlægget af den faste forbindelse under Femern 

Bælt, som fyrtårnsprojekt for innovation og udvikling. Indsatsen skal være med til at sikre, at 

virksomheder bliver bedre rustede til at udnytte potentialet for vækst og innovation i forbindelse 

med etableringen af Femern Bælt-forbindelsen. Parterne vil arbejde for følgende initiativer: 
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l. Udnytte vækstpotentialet omkring Femern Bælt-forbindelsen.  

Parterne er enige om at igangsætte en konkret indsats, der afdækker og udnytter potentialerne i 

tilknytning til etableringen af Femern Bælt-forbindelsen. Målet med aktiviteterne er at styrke 

innovationsindsatsen i 300-400 små og mellemstore virksomheder med særligt fokus på de 

muligheder og opgaver, der opstår i forbindelse med etableringen af Femern Bælt-forbindelsen. 

Virksomheder i de tilstødende regioner inddrages i indsatsen. Regeringen afsætter op til 40 mio. 

kr. over 3 år til GTS-institutternes deltagelse i Femern Bælt-initiativet, hvilket vil fremgå af 

resultatkontrakterne med relevante GTS-institutter. Udover Uddannelses- og 

Forskningsministeriet og de regionale vækstfora vil en række GTS-institutter, innovationsnetværk 

og relevante ministerier blive inddraget i arbejdet. I 2014 fastlægges en tids- og handlingsplan for 

arbejdet frem til sommeren 2015.  

 

m.  Opfølgning på relevante dele af hovedstadsstrategiens erhvervsrettede dele.  

Parterne vil i foråret 2015 drøfte, hvordan der samarbejdes om at eksekvere de relevante dele af 

hovedstadsstrategien med henblik på at forbedre produktiviteten og væksten i 

hovedstadsområdet. 

 

Samarbejdet kunne fx omfatte en indsats for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft, hvor der er 

mangel på arbejdskraft med særlige kompetencer, fælles markedsføring af Copenhagen samt en 

indsats for at styrke erhvervssamarbejdet i Øresundsregionen og udnytte potentialerne i 

forskningsfaciliteten European Spallation Source (ESS). Det skal ske i kobling med det nationale 

arbejde for at fremme samarbejde mellem universiteter, erhvervsliv og myndigheder om 

anvendelse af ESS.    

 

Endvidere bakker regeringen op om COPENHAGEN-samarbejdet og vil indgå i samarbejde om 

relevante indsatser.  

 

n. Styrket dansk-tysk samarbejde. 

Regeringen igangsætter et dansk/tysk arbejde med henblik på at gøre status over det 

eksisterende dansk-tyske samarbejde samt identificere eventuelle indsatser, der kan styrke 

vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen. Arbejdet tager udgangspunkt i de lokale og 

regionale erfaringer samt eksisterende samarbejder, og indledes med afholdelsen af en 

opstartskonference primo 2015, hvor Vækstforum Sjælland og andre relevante aktører inviteres. 

 
 
o Kvalificeret arbejdskraft  

Det er en fælles opgave at sikre, at virksomhedernes kompetencebehov imødekommes, så de kan 

tage del i et kommende opsving, uanset hvor i landet de er placeret. Parterne vil videreudvikle det 

virksomhedsrettede fokus i kompetenceindsatsen via nedenstående initiativer:  

 

o. Quickstart - Etablering af Håndværkerakademi Sjælland  

Region Sjælland står i de kommende år over for massive anlægsinvesteringer, hvilket vil give 

stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft. Regionalt og kommunalt vil man på Sjælland 

opkvalificere kortuddannede og ufaglærte med henblik på at varetage jobs særligt i 

anlægsbyggerierne.  Vækstforum Sjælland etablerer i samarbejde med bygge- og 

anlægsskolerne i Region Sjælland et Håndværkerakademi, som dels kan sikre fleksible 

opkvalificeringsmuligheder for virksomheder og jobcentre og dels styrke udviklingen af 

efterspørgselsstyrede efteruddannelsestilbud. Indsatsen sker via et samarbejde med de 

eksisterende institutioner og koordineres via VEU-centrene, der også kan melde ønsker ind til 
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efteruddannelsesudvalgene, der udvikler nye uddannelser. Regeringen og vækstforum vil 

understøtte, at arbejdsmarkedsuddannelser er fleksible og tilpasset virksomhedernes og 

brugernes behov.  Vækstforum Sjælland vil invitere Undervisningsministeriet til at orientere om 

de forskellige muligheder for fleksibel AMU-uddannelse inden for de eksisterende rammer samt 

drøfte eventuelle barrierer herfor. 

 

p. Initiativer der kan styrke indsatsen for at unge og voksne får erhvervsrettede kompetencer i 

samspil med virksomhedernes behov.   

Alt for mange unge i Østdanmark har ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse eller er 

ikke i arbejde. Det kan have store personlige omkostninger for den enkelte, og det betyder 

samtidig, at en stor gruppe unge ikke bidrager til at skabe vækst og udvikling. Derfor er Region 

Hovedstaden, Region Sjælland, Kommunekontaktråd Hovedstaden, Kommunekontaktråd 

Sjælland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland nu gået sammen om en Fælles 

ungeindsats i Østdanmark, der skal bringe flere unge i uddannelse og arbejde.   

 

Undervisningsministeriet og vækstforum vil fra 2015 samarbejde om at iværksætte konkrete 

initiativer, bl.a. via Socialfonden, der kan understøtte:  

 

- kompetenceløft til ufaglærte, fx via samarbejder om opkvalificering af ufaglærte til faglærte og 

målrettet efteruddannelse. Et muligt tiltag kunne være opkvalificering af de 25-30 årige bl.a. i 

forbindelse med mangel på arbejdskraft til store offentlige anlægsprojekter i Østdanmark.  

 

- at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. Undervisningsministeriet og vækstforum vil 

specifikt have fokus på at samarbejde om at øge andelen af unge under 30 år, der gennemfører 

en erhvervskompetencegivende uddannelse. De initiativer der igangsættes for de unge, som 

forlader folkeskolen uden at kunne opfylde karakterkravene til erhvervsuddannelserne på 2 i 

dansk og matematik, hvilket i dele af Region Sjælland er op mod 1/3 af 9. klasses eleverne, 

samtænkes. 

 

q. Bedre rammer for en koordineret virksomhedsrettet indsats. 

Erhvervs- og Vækstministeriet, Undervisningsministeriet og Beskæftigelsesministeriet 

nedsætter en arbejdsgruppe, der i dialog med Vækstforum, VEU-centre og de nye regionale 

arbejdsmarkedsråd senest i foråret 2015 udarbejder et beslutningsgrundlag for at styrke 

samarbejdet om den virksomhedsrettede kompetenceindsats på tværs af områderne. Arbejdet 

tager blandt andet afsæt i Vækstforum Sjællands indgåede samarbejdsaftale mellem Det 

Regionale Beskæftigelsesråd og VEU-centrene. 

 

Beslutningsgrundlaget omfatter:  

• fælles analyser og kortlægning af arbejdsmarkedets kompetencebehov, således at man 

udnytter viden på tværs af de tre systemer og optimerer udnyttelse af ressourcerne,  

• tilrettelæggelse af tilbud på baggrund af virksomhedernes behov. Med afsæt i analyser 

og det virksomhedsopsøgende arbejde kan man tilrettelægge konkrete 

uddannelsestilbud til virksomhedernes brug, bruge relevante beskæftigelsespolitiske 

ordninger og eventuelt opstille fælles mål.   

• videndeling blandt medarbejdere i de tre systemer, kan bidrage til at sikre en ensartet 

høj service til virksomhederne. Det kan fx ske via fælles møder for medarbejderne, 

tværgående netværk eller fælles indsatser til at håndtere mangel på arbejdskraft.  

• afdækning af, om et fælles digitalt værktøj kan understøtte en koordineret kontakt til 

virksomhederne. Parterne vil afdække fordele, ulemper og omkostninger ved et enkelt, 
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digitalt værktøj, der kan trække data om virksomhedsbesøg fra de eksisterende digitale 

systemer. Parterne vil i den forbindelse vurdere om hyppige og ukoordinerede 

henvendelser i det virksomhedssøgende arbejde er et problem for virksomhederne. 

Vækstforum Sjælland er regionalt i dialog med VEU og Væksthuset ved undersøge 

muligheder for at dele information med afsæt i de eksisterende systemer. Vækstforums 

erfaringer vil indgå i den nationale afdækning.  
 

 

o En styrket og koordineret turismeindsats 

Som følge af den politiske aftale mellem regeringen og Folketingets partier, har regeringen i efteråret 

2014 fremsat forslag til Lov om dansk turisme, der medfører etablering af et Nationalt Turismeforum, 

som i tæt samarbejde med VisitDenmark og de tre nye udviklingsselskaber, vil have ansvaret for at 

fastlægge strategi og større udviklingsinitiativer i den fremtidige offentlige turismefremmeindsats. 

Parterne aftaler endvidere:  

 

r. Madoplevelser til turister. 

De regionale vækstfora etablerer et samarbejde med FOOD, hvor der i løbet af 2015 igangsættes 

et projekt med fokus på bedre madoplevelser til turisterne i områder uden for de større byer. 

Dette kan fx ske i samarbejde med det kommende udviklingsselskab Dansk Kyst- og 

Naturturisme.  Viden fra regionale indsatser indgår i en større og ambitiøs fælles satsning. Lokale 

fødevarer er en central forudsætning for gode mad- og spiseoplevelser, som gavner 

tiltrækningen af turister uden for de større byer. Ved at sætte fokus på dette element og 

facilitere et kvalitetsløft af spiseoplevelserne og lokal fødevareproduktion kan man være med til 

at fastholde og understøtte en positiv turismeudvikling.  

 

s. Østersøpartnerskab.  

Vækstforum Sjælland vil i regi af Kyst- og naturturisme varetage en ledende rolle i etableringen af 

Østersøpartnerskabet. Der skal i tæt samarbejde med VisitDenmark tages initiativ til indsatser, 

der gør Den Danske Østersø herunder Femernområdet - mindst lige så attraktiv og kendt som 

Den Danske Vestkyst og Den Tyske Østersø. Parterne er enige om, at etableringen af den faste 

forbindelse over Femern giver nye muligheder i forhold til tiltrækning af tyske turister. Disse 

muligheder skal udvikles og udnyttes. 

 


