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AKTIVITETSRAPPORT
BESTYRELSESMØDE APRIL 2016

Overordnet går det godt i den første del af året: Tre vellykkede medlemsarrangementer 
gennemført, medlemsfremgang realiseret, fokusanalyse om kvalificeret arbejdskraft samt 
årskonference i god gænge. 

Første del af året præget af bl.a.

•  Tre medlemsarrangementer gennemført (side 3-5)

•  Årskonference under forberedelse (side 6)

•  Omfattende arbejde på fokusanalyse om ”Kvalificeret arbejdskraft” – analysen i god 
gænge (side 8).

•  Opfølgning på bestyrelsens drøftelse af analysetemaer (side 9-11).

•  Gen- og nytegning af medlemskaber. Dialog om gen- og nytegning. (Medlemsstatus i 
særskilt dagsordenspunkt). 

•  Alt det andet: Nyhedsbrev, RADAR. Præsentationer. Dialog og sparring med medlemmer. 
Redesignet hjemmeside under udvikling. Årsregnskab. 
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STATUS - OVERORDNET

•  Iværksættersamfundet Danmark, gå-hjem-
møde, 12. Januar 2016

•  40 deltagere i Byens Rum, Aalborg
•  oplæg fra Mads Váczy Kragh, direktør for 

Væksthus Sjælland og medforfatter til bogen 
”Iværksættersamfundet - Vækst gennem 
innovation og virkelyst”. Og fra Business Aalborgs 
erhvervschef, Tonny S. Thorup. 

•  Livlig debat med deltagere som omfattede 
iværksættereksperter, iværksætterkonsulenter, 
policymagere og iværksættere 

•  Se program og præsentationer her: 
•  http://www.reglab.dk/konferencer/

ivaerksaettersamfundet-danmark 
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MEDLEMSARRANGEMENTER

•  Seminar om udflytning af statslige 
arbejdspladser, 27 januar

•  30 deltagere på Christiansborg
•  Oplæg af Kaare Dybvad, MF for 

Socialdemokraterne og Henrik Dahl, MF 
for Liberal Alliance

•  Se program her: 
http://reglab.dk/media/58398/
reg_lab_seminar_04.pdf 
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MEDLEMSARRANGEMENTER

•  Debatarrangement med 
Finansministeriet om produktivitet, 
vækst og konkurrenceevne, 22. feb.

•  80 deltagere i Soho
•  Oplæg af Søren Gaard, chef for Center 

for vækst og konkurrenceevne i 
Finansministeriet, Allan Lyngsø Madsen 
cheføkonom i LO, og direktør Joakim 
Sperling fra Axcelfuture.

•  Se program her: 
http://reglab.dk/media/58765/
reg_lab_invi_finans_05.pdf 
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MEDLEMSARRANGEMENTER

•  Årskonference 2016 den 25. maj. Om 
kvalificeret arbejdskraft.
–  Præsenterer analyse om 

kvalificeret arbejdskraft og 
præsenterer konkrete eksempler 
på god praksis. 

–  Omfattende program med mange 
interessante oplægsholdere fra 
virksomheder, klynger, 
organisationer og 
videninstitutioner
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
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Igangværende analyse om kvalificeret 
arbejdskraft (side 9)
Kort opsummering af opfølgning på 
bestyrelsens drøftelse af 5 temaer (side 10-12)
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1 ANALYSE 
+ 5 
ANALYSE-
TEMAER •  Styregruppemøde som halv/heldagsseminarer i Kalundborg og i 

Frederikshavn. 
•  Styregruppemøde 10. marts udvidet med referencegruppe (LO, DI, 

HVR, FTF, Væksthus mv.). 
•  Policyworkshop 14. april med styre- og referencegruppe (bestyrelsen er 

også velkommen). 
•  Analysens vinkel og hypoteser er præsenteret i flere andre 

sammenhænge med både organisationer og virksomheder: Stor, positiv 
opmærksomhed om arbejdet; den efterspørgselsrettede vinkel holder. 

•  Indsæt link til hjemmeside
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IGANGVÆRENDE FOKUSANALYSE:  
KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT



Videnbroer og yderområder

•  Analysen har højeste prioritet, jf. bestyrelsens drøftelse primo januar

•  Oplæg er udarbejdet af sekretariatet efter bestyrelsesmødet i januar. Oplæg drøftet med 
Styrelsen for Forskning og Innovation og herefter tilrettet. Tilsagn om medfinansiering fra 
FI og Uddannelsesstyrelsen 

•  Indholdets relevans er trykprøvet gennem drøftelser med udvalgte personer i analysens 
’genstandsfelt’, herunder universiteter, organisationer og erhvervschefer

•  Oplæg er herefter udsendt til de tre regioner i REG LAB’s bestyrelse. 

•  Evt. næste skridt: fællesmøde med interesserede partnere

•  Ambition: igangsættelse i juni.

•  Projektskitsen ligger her: 
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ANALYSETEMA 1 
- OPFØLGNING PÅ BESTYRELSENS DRØFTELSE

Regionale vækstmiljøer

•  Ideen er drøftet med Center for regional og turismeforskning og med Nordic Innovation 

•  Der er endnu ikke fundet solide internationale referencer/metodiske forbilleder, der er 
lykkedes. Vi kan ikke sandsynliggøre solidt datagrundlag. 

Netværk af byer der modtager udflyttede statslige arbejdspladser

•  Samarbejde med Work-Live-Stay Southern Denmark er etableret.

•  Invitation til deltagelse i netværk om erfaringsudveksling er udsendt til alle 
medlemskommuner, der modtager et større antal udflyttede statslige arbejdspladser. Og 
omtalt i nyhedsbrev. 

•  Positiv interesse er meldt tilbage fra flere. De interesserede kommuner inviteres til et 
opstartsmøde, hvor der deles viden og erfaringer og hvor en evt. videreførelse af 
netværket kan aftales. Invitationen ligger her:  10

ANALYSETEMA 2+3 
- OPFØLGNING PÅ BESTYRELSENS DRØFTELSE

Vækstkultur for virksomheder

•  Ideen er drøftet med direktørerne i Væksthus Hovedstaden og Sjælland, der også bakker 
op

•  Problemstillingen blev berørt på seminaret med Finansministeriet, LO og AxcelFuture om 
produktivitet og konkurrenceevne i REG LAB

•  Ideen er placeret i Erhvervsstyrelsen (Lubanski), der p.t. har ideen under overvejelse

Business Regioner

•  KL har meldt, at der allerede pågår et analysearbejde på området; KL har også udsendt 
“Sammen om vækst - ni danske business regioner”

•  Ideen er vendt med en række Business regioner her under Udvikling Fyn, Business 
Region Aarhus og Business Region MidtVest – alle bakkede behovet for analysen op, 
men mener at det er for politisk netop nu (januar). Idéen lagt på is (kan tøes op).  11

ANALYSETEMA 4+5 
- OPFØLGNING PÅ BESTYRELSENS DRØFTELSE


