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Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den
aktuelle krise, men også at den danske konkurrenceevne er forringet gennem en
årrække. Det er derfor en central prioritet, at Danmark kommer tilbage som en
konkurrencedygtig spiller på de globale markeder og er et attraktivt investerings-,
udviklings- og produktionsland.
Dette understreger vigtigheden af en offensiv erhvervs- og vækstpolitik.
De generelle vækstvilkår skal forbedres. Det gælder fx i forhold til arbejdsudbud,
uddannelse, adgang til kapital, konkurrence, forskning, innovation og infrastruktur.
Samtidig skal der fokuseres på de specifikke vækstvilkår på områder, hvor dansk
erhvervsliv har særlige styrker og potentialer. Det kan fx være på områder, hvor der er
udsigt til en stigende global efterspørgsel, og hvor vi samtidig kan løse vigtige globale
samfundsudfordringer inden for fx sundhed, klima og miljø.
Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at sikre en stærk og koordineret
sammenhæng mellem den nationale og regionale indsats for vækst og
erhvervsudvikling.
Parterne har på den baggrund indgået et regionalt vækstpartnerskab. Med
vækstpartnerskabet ønsker regeringen og vækstforum et styrket samarbejde om
indsatsen for vækst og erhvervsudvikling i Region Hovedstaden, herunder om udvalgte
indsatser, der har særlig prioritet i vækstforums erhvervsudviklingsstrategi
"Nordeuropas grønne innovative vækstmotor" for 2011-2013.
Vækstpartnerskabet indgås inden for de eksisterende økonomiske og administrative
rammer.
Vækstforum Hovedstaden, erhvervs- og vækstministeren, ministeren for forskning,
innovation og videregående uddannelser samt ministeren for by, bolig og landdistrikter
har i forbindelse med indgåelse af vækstpartnerskabet drøftet de erhvervs- og
vækstmæssige udfordringer og muligheder i regionen, herunder:
•
•
•
•

Vækstforums hidtidige indsats for vækst og erhvervsudvikling, herunder de
resultater vækstforum har opnået siden kommunalreformen i 2007
Indsatsen for at fremme det erhvervsmæssige potentiale på sundheds- og
velfærdsområdet
Den kommende Hovedstadsstrategi og et samarbejde herom
Vækstforums arbejde med regionale styrkepositioner, uddannelse samt
samarbejdet herom
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•

Forskning som udviklingsdynamo – herunder en regional platform for
udnyttelse af forskningsinfrastruktur

Nedenfor beskrives udvalgte indsatser for vækst og erhvervsudvikling, som parterne
vil samarbejde om inden for rammerne af vækstpartnerskabet.
1. Evaluering af kommunalreformen
Med kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, blev den offentlige sektor i
Danmark omorganiseret. Der blev etableret et nyt kommunalt og regionalt
Danmarkskort og gennemført en ny opgavefordeling mellem stat, kommuner og
regioner – også på erhvervsområdet.
De regionale vækstfora blev oprettet i forbindelse hermed og har som led heri haft
ansvaret for den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Vækstforaene har til
opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår og udarbejde en regional
erhvervsudviklingsstrategi med afsæt i regionens erhvervsspecialisering og
rammevilkår. Med afsæt i strategien indstiller vækstfora til regionsrådet om
anvendelsen af de midler, regionen har afsat til erhvervsformål og indstiller til staten
om anvendelsen af EU's strukturfondsmidler.
Regeringen vil foretage en evaluering af kommunalreformen og den nuværende
arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat. Dette omfatter blandt andet
regionernes opgave vedrørende regional udvikling, herunder den regionale indsats for
vækst og erhvervsudvikling.
Med henblik på at evaluere kommunalreformen på erhvervsområdet er der nedsat en
arbejdsgruppe med Erhvervs- og Vækstministeriet som formand og med deltagelse af
Økonomiog
Indenrigsministeriet,
Finansministeriet,
Skatteministeriet,
Miljøministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter, KL og Danske Regioner. Der sættes som led i evalueringen fokus på
opgavefordelingen i erhvervsudviklingsindsatsen, evaluering af de regionale
vækstforas indsats, udgifter til administration, regionale udviklingsplaner samt
evaluering af kommunernes virksomhedsrettede sagsbehandling.
Regeringen og vækstforum har på den baggrund aftalt, at Vækstforum Hovedstaden
blandt andet vil bidrage med information og data til brug for en evaluering af indsatsen
for vækst og erhvervsudvikling, der bl.a. skal belyse de regionale vækstforas
anvendelse af erhvervsudviklingsmidler (EU’s strukturfondsmidler samt regionale
midler), herunder om der med kommunalreformen er skabt grundlag for en mere
strategisk, sammenhængende anvendelse af disse midler.
2. Styrket samarbejde på udvalgte erhvervsområder
Parterne er enige om et styrket samarbejde om indsatsen på udvalgte erhvervsområder,
hvor dansk erhvervsliv har særlige styrker og potentialer.
Regeringen vil på udvalgte erhvervsområder nedsætte vækstteams, der skal udarbejde
anbefalinger til regeringen om indsatser, der kan styrke væksten inden for det konkrete
erhvervsområde. Der er indtil videre nedsat vækstteams på 4 områder: Vand, bio &
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miljøteknologi, Kreative erhverv · design, Det Blå Danmark og Sundheds- og
velfærdsløsninger. Der er endvidere foreløbigt planlagt at nedsætte vækstteams på
yderligere tre områder: Klima og energi, Fødevarer samt Turisme og anden
oplevelsesøkonomi.
Det er aftalt, at vækstforum som bidrag til de enkelte Vækstteams arbejde vil:
1. Bidrage med kortlægning af erhvervsmæssige styrker i regionen inden for
erhvervsområderne
2. Beskrive vækstforums hidtidige indsats inden for erhvervsområderne
3. Give eventuelle indspil til, hvad der ses som vækstbarrierer inden for
erhvervsområderne
Regeringen vil i forlængelse af de enkelte vækstteams anbefalinger udarbejde
handlingsplaner, som kan forbedre vækstvilkårene på erhvervsområdet. Danmarks
Vækstråd, hvor blandt andet formændene for hvert vækstforum har sæde, vil blive hørt
i forbindelse med arbejdet. Regeringen vil drøfte udmøntningen af handlingsplanerne
med de regionale vækstfora på relevante områder.
3. Erhvervsmæssigt potentiale inden for sundheds- og velfærdsområdet
Parterne er enige om at styrke samarbejdet om det erhvervsmæssige potentiale inden
for sundheds- og velfærdsområdet. Der er allerede igangsat en række initiativer på
området både i regionalt regi og i regi af blandt andet Fornyelsesfonden. De hidtidige
erfaringer og resultater herfra vil blive formidlet til vækstteamet for Sundheds- og
velfærdsløsninger, som en del af grundlaget for deres arbejde på området, jf. initiativ 2.
Derudover er flere nye, større projekter på området på vej til at blive realiseret. Staten
og regionerne vil i de kommende år investere mere end 40 mia. kr. i nye sygehuse og
modernisering af eksisterende. For at udnytte det erhvervsmæssige potentiale i
forbindelse hermed har Fornyelsesfonden og vækstforaene for Nordjylland,
Midtjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden etableret et partnerskab for
sundheds- og sygehusinnovation med et budget på 100 mio. kr. Partnerskabets
midler udmøntes i 2012-2013 og har til formål at udvikle fremtidens sygehusløsninger
i et tæt samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Der vil
som led heri fx kunne støttes udvikling af nye løsninger inden for fx telemedicin,
robotteknologi og logistik. Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at
følge aktiviteterne i partnerskabet for sundheds- og sygehusinnovation tæt.
Endvidere vil regeringen og en række private og regionale parter i foråret 2012 etablere
et markedsføringskonsortium, der skal styrke kendskabet internationalt til Danmarks
erhvervsmæssige styrker og kompetencer inden for sundheds- og velfærdsløsninger.
Vækstforum opfordres til at bidrage med erfaringer og viden på området.
Region Hovedstaden driver det største sundhedsvæsen i Danmark, herunder
sundhedsforskningsmiljøer på flere specialiserede områder. En række store danske og
internationale virksomheder inden for bl.a. medicinalområdet og det medicotekniske
område er ligeledes lokaliseret i hovedstadsregionen.
Region Hovedstaden investerer over de næste 10 år 14 mia. kr. i modernisering af

3

hospitalerne. Der er et behov for yderligere at styrke offentlig-privat samarbejde om
udvikling af sundhedsvæsnet til gavn for vækst, udvikling og beskæftigelse. Region
Hovedstaden satser på etablering af en række konkrete offentlig-private
(innovations)samarbejder, og hospitalsbyggerierne er i den sammenhæng et særligt
indsatsområde i Vækstforum Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi.
4. Grøn omstilling
Regeringen og vækstforaene vil fortsætte det brede samarbejde inden for klima og
energi. Samarbejdet vil blandt andet ske i regi af det kommende vækstteam "Klima og
energi" og kan eventuelt omfatte implementeringen af dele af energiaftalen fra marts
2012.
Det er regeringens mål, at halvdelen af Danmarks traditionelle elforbrug skal komme
fra vind i 2020. Erhvervs- og Vækstministeriet vil i dialog med de regionale vækstfora
og Vindmølleindustrien belyse, hvordan vi samlet set bedst kan fastholde og udvikle
Danmarks position på vindmølleområdet. Parterne vil på grundlag heraf drøfte
tilrettelæggelsen af den fremtidige regionale og nationale indsats på området.
Vækstforum Hovedstaden ser desuden særligt frem til at samarbejde om initiativer, der
kan bidrage til at realisere "Klimastrategi for hovedstadsregionen", som er udarbejdet
af Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden (forum for de 29 kommuner i
hovedstadsregionen). Den regionale klimastrategi omhandler blandt andet en
klimaberedt region, klimavenlig transport, omstilling af energisystemet,
energieffektive bygninger samt klimavenligt forbrug og indkøb.
Parterne står generelt klar til - med andre relevante aktører - at drøfte mulighederne for
at understøtte udviklingen i nye og etablerede virksomheder på energiområdet via
erhvervsfremmeindsatsen. Dialogen kan eventuelt finde sted via det rådgivende forum
for væksthusene.
Særligt hvad angår elbiler vil
 parterne drøfte, om der kan skabes rammer for en omstilling til brug for
vedvarende energikilder i transportsektoren, og som medvirker til at sænke
CO2-udledningen. Drøftelsen kan bl.a. ske som led i hovedstadens indspil til
vækstteams arbejde og udarbejdelsen af regeringens kommende klimaplan.
 den regionale klimastrategi opstille en plan for udrulning af en elbilparat
region. Planen vil blive set i sammenhæng med regeringens arbejde med at
fremlægge en strategi for fremme af energieffektive køretøjer som hybrid plugin, elbiler mm.
 den regionale klimastrategi understøtte fælles kommunale og regionale indkøb
af elbiler, hvilket vil gøre det billigere, enklere og hurtigere for den enkelte
kommune eller region at købe el-biler. Erfaringerne kan formidles i det
kommunale elbilnetværk, hvor man blandt andet drøfter rammeaftaler og
Statens Indkøbs rolle. Elbil-netværket er etableret af Energistyrelsen og
Trafikstyrelsen og er åbent for alle kommuner og regioner.
 parterne arbejde for at der etableres ladestandere. Den regionale klimastrategi
vil arbejde for en sammenhængende ladeinfrastruktur for elbiler i
hovedstadsregionen, hvilket vil gøre elbilen til et attraktivt alternativ for både
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borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder. I forbindelse med
energiaftalen er der afsat 70 mio. kr. fra 2013-2015 til blandt andet opstilling af
ladestandere. Udvalgte kommuner i region Hovedstaden vil desuden blive
inviteret af Energistyrelsen til at drøfte fælles regler/vejledning mellem
kommuner, energiselskaber og ladestanderoperatører for opstilling af
ladeinfrastruktur.
man fra regionalt og lokalt hold i hovedstaden invitere offentlige og private
samt viden- og uddannelsesinstitutioner til at deltage i offentlige og private
innovationspartnerskaber til fremme af elbiler.

5. Design og arkitektur
Regeringen og en række private og regionale parter vil i foråret 2012 etablere et
design- og arkitekturkonsortium med base i Kolding. Konsortiet skal blandt andet
koordinere markedsføringen af danske designløsninger og aktiviteter på
eksportmarkederne. Efter etableringen af konsortiet vil vækstforum blive kontaktet
med henblik på et samarbejde for at sikre forankring i hele landet.
Parterne er enige om behovet for et øget videngrundlag om, hvordan design kan
anvendes i virksomhedernes innovationsaktiviteter. Vækstforum og Dansk Design
Center vil drøfte de hidtidige erfaringer i regionen og undersøge muligheden for at
gennemføre designpartnerskaber mellem Dansk Design Center og regionens små og
mellemstore virksomheder.
Kulturministeriet deltager gerne i udbredelsen af brugen af design med afsæt i en
række tiltag på designområdet, der har et erhvervspolitisk fokus.
6. Turisme
Hovedstaden har en række styrker inden for storbyturisme – det gælder fx bæredygtig
grøn turisme, kulturturisme mv. Derudover viser erfaringen, at der ligger et
turismepotentiale i at tiltrække større kongresser og begivenheder. Det viste sig fx ved
VM i cykling 2011, som tiltrak et stort antal udenlandske turister.
Hvis man regner både forretningsrejsende og ferierejsende med, skabte turisme i
Region Hovedstaden en omsætning på i alt 29,7 mia. kr. Det svarer til ca. 40 pct. af
den samlede turismeomsætning i Danmark. I både 2010 og 2011 oplevede
Hovedstaden desuden vækstrater i antal udenlandske overnatninger, som ligger
betydeligt over landsgennemsnittet
Der er enighed om, at de regionale vækstfora inddrages i forbindelse med arbejdet med
at formulere en national turismestrategi samt i at udvikle bæredygtig grøn turisme og
kulturturisme på grundlag af stedbundne potentialer.
7. Fødevarer
Et konsortium med deltagelse af blandt andre Region Sjælland, Uddannelsescentret i
Roskilde og Aalborg Universitet har i 2011 været med til at etablere Madkulturen, hvor
ideer inden for madkultur og fødevareinnovation kan løftes til konkrete initiativer.
Madkulturen vil i samarbejde med vækstfora arbejde for at styrke den regionale
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identitet i fødevarer og vil blandt andet se på de regionale fødevareaktørers potentielle
forretningsmuligheder i ”det ny nordiske køkken”, som oplever kraftigt stigende
interesse på hjemme- og eksportmarkederne. Madkulturen går i dialog med
vækstforum herom.
I Region Hovedstaden er flere hospitaler allerede i gang med at omlægge deres
køkkener til det nye nordiske køkken, med mere personligt tilpasset madlavning.
Samtidig bidrager Vækstforum gennem erhvervsudviklingsstrategien til etableringen af
Food KIC (EU Knowledge and Innovation Community) med henblik på at sikre en
fortsat udvikling af en vidensintensiv fødevareklynge.
8. Hovedstadsstrategi
Vækst i hele Danmark er en hovedprioritet for regeringen. Danmarks hovedstad spiller
en vigtig rolle for væksten.
Regeringen vil i samarbejde med relevante parter udarbejde en Hovedstadsstrategi.
Regeringen vil inddrage Vækstforum Hovedstaden i arbejdet hermed.
Vækstforum ønsker at bidrage til den kommende Hovedstadsstrategi ved at gå i dialog
med regeringen om hovedstadsregionens særlige udfordringer og muligheder, og
hvordan man bedst understøtter områdets styrkepositioner og det potentiale for vækst
og internationalisering, som er til stede i regionen.
Vækstforum vurderer, at der er behov for at sætte særlig fokus på hovedstadsregionens
rolle som løftestang for væksten i hele landet.
9. Vækststrategi for Femern Bælt
Regeringen, Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland er enige om at arbejde
for at udnytte de erhvervs- og vækstmuligheder, der kan følge af Femern Bælt
forbindelsen.
Parterne er endvidere enige om, at der på en række områder er behov for et øget
samarbejde med relevante tyske aktører med henblik på at understøtte de
vækstmuligheder, der kan følge af Femern Bælt forbindelsen. Regeringen vil bl.a. på
beskæftigelsesområdet arbejde for et sammenhængende grænseoverskridende
arbejdsmarked i Femern Bælt regionen, herunder særligt stille sig til rådighed for at
drøfte grænsehindringer i forlængelse af Danmarksstrategien.
Region Sjælland, Region Hovedstaden og Erhvervs- og Vækstministeriet har arbejdet
med en faktuel beskrivelse af en række socioøkonomiske forhold i Femern Bælt
regionen. Kortlægningen har bl.a. vist, at der lokalt og regionalt er igangsat en lang
række projekter og initiativer, som inden for et bredt udsnit af erhvervsområder
relaterer sig til den kommende Femern Bælt forbindelse.
I forlængelse heraf er parterne enige om at iagttage og medtage resultaterne af de
igangsatte regionale og lokale projekter i arbejdet med en Femern Bælt Vækststrategi.
Vækstforum Sjælland og Vækstforum Hovedstaden vil derfor løbende følge
udviklingen i de enkelte projekter og skabe et overblik over resultaterne.
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10. Samarbejde om at styrke innovationskapaciteten og forskning som
udviklingsdynamo
Regeringen og Vækstforum Hovedstaden har allerede et tæt samarbejde i dag på
innovationsområdet, blandt andet om indsatser i regi af Fornyelsesfonden og Rådet for
Teknologi og Innovation, blandt andet om at etablere strategiske, sammenhængende
platforme for forskning og innovation, styrke virksomhedernes deltagelse i de danske
innovationsnetværk, styrke smv'ers innovationskraft samt fremme samspil mellem den
offentlige og private sektor.
Rådet for Teknologi og Innovation, Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser og de regionale vækstfora aftalte i februar 2011 at
udarbejde en strategi for, hvordan man samlet set fra national og regional side kan
skabe gode rammer for innovation, videndeling og vækst i innovationsnetværk og
klynger, herunder at sikre et styrket samarbejde og arbejdsdeling mellem det statslige
og regionale niveau. Dette arbejde vil parterne gøre færdigt i 2012.
Regeringen vil fremlægge en innovationsstrategi, der har til formål at øge
innovationskapaciteten og skabe en fælles retning for innovationspolitikken. Som led i
arbejdet med innovationsstrategien vil regeringen tage initiativ til en dialog med
vækstfora om samspillet mellem de statslige og regionale innovationstilbud.
Der er truffet beslutning om at søge at etablere en række større forskningsfaciliteter i
Øresundsregionen, herunder ESS og MAX IV. For at sikre at forskningsinstitutionerne
og erhvervslivet har fokus på vækstmulighederne i de nye avancerede faciliteter og er i
stand til at udnytte dem optimalt, bakker Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser op om Vækstforum Hovedstadens forslag om at etablere en
regional platform, der kan sætte yderligere fokus på, hvordan der kan skabes synergi
mellem større investeringer i forskningsinfrastruktur og den omkringliggende region.
Som led heri kan der udarbejdes forslag til nye initiativer og igangsættes konkrete
aktiviteter, således at de eksisterende ressourcer og aktører, fx i
erhvervsfremmesystemet, kan styrke dette samspil. Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser samt de enkelte forskningsinstitutioner
udarbejder i dag strategier for etablering og anvendelse af større forskningsfaciliteter.
11. En sammenhængende erhvervsfremmeindsats i Hovedstadsregionen
Det skal være attraktivt at drive virksomhed i Danmark, og derfor er det også vigtigt, at
der blandt andet er god adgang til information og rådgivning om etablering og drift af
virksomheder i alle egne af landet, herunder i landdistrikterne. Nye og mindre
virksomheder, der modtager vejledning og rådgivning, har større chance for at udvikle
sig til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Samtidig betyder globaliseringen, at
de danske virksomheders vækst- og fremtidsmuligheder i stigende grad afhænger af
eksport og internationalisering.
Regeringen og de regionale vækstfora er enige om at gennemføre en dialog med
deltagelse af relevante parter om mulighederne for at skabe endnu bedre sammenhæng
mellem konkrete rådgivnings-, vejlednings- og sparringstilbud, og herunder at sikre, at
de eksisterende tilbud bredes bedst muligt ud til relevante virksomheder.
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Vækstforum Hovedstaden vil blandt andet se på udviklingsmulighederne via
internationalisering og eksport, produktudvikling, design og forretningsudvikling.
Samarbejdet kan eksempelvis fremmes gennem konkrete fælles projekter eller et fælles
investeringsfokus mellem statslige, kommunale og regionale aktører. Det forventes, at
Region Hovedstaden i regi af den regionale udviklingsplan 2012 vil kunne bidrage
med konkrete initiativer, der både generelt og i form af specifikke projekter medvirker
til at øge samspillet mellem de organisationer, der arbejder med erhvervsudvikling og
erhvervsfremme i regionen.
12. Adgang til risikovillig kapital
Parterne er enige om fortsat at have fokus på at medvirke til, at virksomheder har god
adgang til risikovillig kapital og viden om relevante muligheder for finansiering.
13. Investeringsfremme
Regeringen vil arbejde for at tiltrække udenlandske investeringer og skabe bedre
rammer for udenlandske virksomheders investeringer i Danmark. Regeringen vil derfor
nedsætte en arbejdsgruppe, der skal sikre en styrket og effektiv koordination af
indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske virksomheder i Danmark.
Arbejdsgruppen skal bl.a. gennemgå modtage- og fastholdelsesindsatsen med henblik
på at sikre, at den skaber de mest optimale forhold for de udenlandske virksomheder,
herunder sikre bedre koordination mellem den kommunale, regionale og nationale
indsats. Regeringen vil invitere Danske Regioner, Copenhagen Capacity, Foreningen
Vestdansk Investeringsfremme samt KL til at deltage i arbejdsgruppen. Vækstforum
inviteres til at bidrage med indspil til processen i form af beskrivelser af udfordringer
samt forslag til løsninger.
Vækstforum bakker op om investeringsfremme som et særligt indsatsområde for
Hovedstadsregionen. Regionen vil fortsat koordinere tæt med den nationale
investeringsfremmeorganisation ”Invest in Denmark” under Udenrigsministeriet
foruden regionens eget initiativ, Copenhagen Capacity. Begge organisationer tiltrækker
udenlandske virksomheder til Hovedstadsregionen.
14. Samarbejde om at udnytte nye muligheder i digitalisering
Digitalisering spiller en vigtig rolle i skabelsen af nye løsninger på samfunds- og
erhvervsmæssige udfordringer og bidrager til at styrke konkurrencekraften i
erhvervslivet. For at udnytte potentialet på området lancerede den tidligere regering,
KL og Danske Regioner i august 2011 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for
2011-15, der bl.a. skal lette virksomhedernes vej til vækst.
I februar 2012 blev erhvervs- og vækstministeren enig med KL, regionerne og
telebranchen om fem konkrete initiativer, som skal øge mobildækningen i hele
Danmark. I forbindelse hermed vil Erhvervsstyrelsen se på, hvilke muligheder og
barrierer der er for at forbedre dækningen af højhastighedsforbindelser og for at
forbedre mobildækningen gennem initiativer på Erhvervs- og Vækstministeriets
område. Dette arbejde vil omfatte både tekniske, juridiske og økonomiske barrierer.
Erhvervsstyrelsen forventer at levere initiativer allerede medio 2012. På baggrund af
arbejdet vil der i givet fald kunne tages stilling til eventuelle politiske initiativer.
Vækstforum vil blive orienteret om initiativerne.
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En arbejdsgruppe under Erhvervs- og Vækstministeriet opgør medio 2012 en række
måder, hvorpå kommuner og regioner kan fremme bredbåndsudviklingen og dermed
bidrage til den danske målsætning, at alle skal kunne få adgang til en
internetforbindelse med en hastighed på mindst 100 Mbit/s senest i 2020. Erhvervs- og
Vækstministeriet vil med inddragelse af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter - i
samarbejde med vækstforum - bidrage til at udbrede budskaberne via møder i relevante
fora, hvor blandt andet alle regioner og Bornholm vil kunne deltage.
15. Alle talenter i spil
Parterne er enige om at bedre og mere uddannelse er afgørende for en
konkurrencedygtig arbejdsstyrke, der kan sikre vækst og velstand.
Vækstforum Hovedstaden og regeringen er enige om at arbejde med at skabe bedre
sammenhæng mellem uddannelsesniveauer og sikre, at flere unge og voksne får bedre
adgang til uddannelse. Region Hovedstaden offentliggør en regional
uddannelsesstrategi i sommeren 2012 og vil i den forbindelse invitere Ministeriet for
Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser til at drøfte muligheder for samarbejde. Parterne er enige om, at et
samarbejde kan omfatte:
•

Flere praktikpladser. Regeringen og vækstforum er enige om, at skabelse af
praktikpladser inden for erhvervsuddannelserne er en vigtig og nødvendig
indsats, som har høj prioritet. Ministeriet for Børn og Undervisning støtter
desuden, at Vækstforum bakker op om Region Hovedstadens arbejde for
etablering af et regionalt samarbejde om det praktikpladsopsøgende arbejde, og
at mulighederne for at anvende regionsrådets bygge- og anlægsopgaver til at
skabe flere praktikpladser bliver undersøgt.

•

Reduktion af restgruppen uden uddannelse. Region Hovedstaden vil i 2012
over en treårig periode igangsætte initiativer sammen med kommuner og
uddannelsesaktører, der kan reducere gruppen af unge, som ikke er i gang med
eller har afsluttet en ungdomsuddannelse. Ministeriet for Børn og Undervisning
hører gerne nærmere om vækstforums erfaringer med tilrettelæggelse af
praktiske veje til ungdomsuddannelse for den målgruppe, som mangler
motivation for mere skolebaseret uddannelse. For så vidt angår de
gymnasiefremmede elever vil regeringen konkret samarbejde med vækstforum
om at videreformidle relevante erfaringer fra de enkelte regioner, og parterne
vil indgå i relevante samarbejdsprojekter.

•

Opkvalificering af ufaglærte, så de får en kompetencegivende uddannelse.
Vækstforum har taget en række initiativer for at styrke opkvalificeringen, fx
ved at videreudvikle den Grundlæggende Voksenuddannelse (GVU) og udvikle
bedre realkompetencevurderinger, så de ufaglærte får bedre mulighed for at få
merit. Regeringen støtter, at parterne undersøger og udvikler disse redskaber
inden for de nuværende rammer, således at der gives mest muligt merit for
tidligere opnåede kompetencer. Parterne vil fremme udviklingen af en god
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praksis for realkompetencevurdering og anvendelse af uddannelsesplaner for
GVU. Vækstforum inddrager VEU-centrene i projektet.
•

Ungdomsuddannelser karakteriseret af innovation, tværfaglighed og
samarbejde med erhvervslivet. Vækstforum og regeringen vil desuden fremme
etableringen af partnerskaber mellem erhvervsskoler, virksomheder og GTSinstitutter på initiativ ved vækstforum. På gymnasierne vil parterne samarbejde
om virkelighedsnære aktiviteter for talentfulde elever via netværksdannelse.
Vækstforum og regeringen vil konkret støtte, at gymnasier indgår i dannelse af
netværk med aftagerinstitutioner og virksomheder. Indholdet af netværkene bør
udformes i fællesskab med de deltagende gymnasier, aftagerinstitutioner og
virksomheder.

•

Vækstforum og Ministeriet for Børn og Undervisning vil arbejde for at sikre et
tættere lokalt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne ved at understøtte
de lokale institutioners overvejelser om en ny institutionsstruktur, herunder
fusion, etablering af campus eller administrative fællesskaber.

Parterne vil desuden kunne drøfte perspektiverne i en videreudvikling af et fleksibelt
og efterspørgselsorienteret videregående uddannelsessystem. Særligt for de
erhvervsfaglige uddannelser må udviklingen dog ske i dialog med arbejdsmarkedets
parter. For ungdomsuddannelserne støtter regeringen, at Vækstforum Hovedstaden
inden for de nuværende rammer sikrer samarbejde på tværs i forbindelse med
vejledning og udvikling af nye vejledningsformer.
For så vidt angår de initiativer, der vedrører Ministeriet for Børn og Undervisning vil
de seks vækstfora blive inviteret til et fællesmøde, hvor vækstforums ønsker samlet
drøftes.
16. Et tættere samarbejde mellem videregående uddannelser og erhvervslivet
Parterne vil fremme samarbejdet mellem erhvervsakademier, der blandt andet
uddanner datamatikere, laboranter, finansøkonomer mv. og små- og mellemstore
virksomheder på de enkelte regionale uddannelsesområder. Samarbejdet skal ske på
grundlag af en fælles målsætning om kvalitet i erhvervsakademiuddannelserne og
uddannelsesinstitutionernes aktive bidrag til udviklingsaktiviteter i virksomhederne og
kan fx omfatte uddannelsesinstitutionernes medfinansiering af udviklingsprojekter,
målrettet kompetenceudvikling af medarbejdere i virksomhederne, eksamensprojekter,
’udviklingsstipendier’ for undervisere i ophold i virksomheder, SMV-medarbejdere
som gæsteundervisere, virksomhedernes input til praksisnær casebaseret undervisning i
uddannelserne mv.
Parterne er desuden enige om at gennemføre dialogmøder mellem de regionale
vækstfora og ledelsen på de erhvervs- og professionsrettede videregående
uddannelsesinstitutioner, hvor uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet kan drøfte,
hvorledes institutionerne i højere grad kan understøtte vækst i virksomhederne gennem
uddannelser og produktion af viden af høj kvalitet.
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17. Styrket samarbejde om voksen- og efteruddannelse
Vækstforum og regeringen vil medvirke til at fremme samspillet mellem den regionale
beskæftigelsesog
erhvervsog
vækstudvikling
samt
voksenog
efteruddannelsesområdet. Vækstforum vil sætte fokus på at styrke det regionale
samarbejde på tværs af VEU-centre og uddannelsesinstitutioner og sikre, at
efterspørgselsperspektivet bliver drivende i udviklingen af voksen- og
efteruddannelsesområdet. Vækstforum vil støtte initiativer, som bygger bro mellem
VEU-centre, uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsesindsatsen og erhvervslivets
kompetencebehov. Vækstforum og regeringen vil sikre et tættere samspil mellem
vækstforum og VEU-centrene ved blandt andet at indgå i relevante
samarbejdsprojekter.
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