Regionalt samarbejde om erhvervspolitik
Ny kortlægning fra Dansk Regioner dokumenterer et udbredt
tværregionalt samarbejde
Regionerne samarbejder på centrale områder i
den regionale vækstdagsorden bl.a. inden for
emner som klima og energi, velfærdsinnovation,
og iværksætteri. Ny kortlægning viser, at
regionerne driver 37 udviklingsprojekter i
fællesskab, som skal bidrage til regional vækst
og udvikling i hele Danmark.
Danske Regioner har i foråret 2011 indsamlet
oplysninger fra regionerne om det tværregionale samarbejde inden for erhvervsfremme. Resultaterne er nu offentliggjort i en
samlet kortlægning.
Dokumentationen tyder på, at de fem vækstfora
generelt har fundet en god balance mellem
indsatsen for at stimulere vækst og jobskabelse
specifikt i deres egen region - samtidig med, at de
sikrer koordination og samspil i den
vækstpolitiske indsats med andre regioner.
Carl Holst, næstformand i Danske Regioner,
lægger især vægt på, at kortlægningen
dokumenterer stort tværregionalt samarbejde
om erhvervspolitikken:

Næstformand i Danske Regioner Carl Holst

I kortlægningen gives en oversigt og korte
beskrivelser af 37 vækstforumsamarbejder på
områder som: Klima og energi, sundheds- og
velfærdsinnovation og -teknologi, iværksætteri
og vækstvirksomheder, turisme og oplevelsesøkonomi, kompetenceudvikling samt kapitalformidling/investeringsfremme. Kortlægningens
hovedresultater kan læses her.
Humlebier og regionale vækstfora

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har
dokumentation for, at samarbejdet om
erhvervsudvikling på tværs af regionerne er
større, end mange måske har troet.
- I vækstforaene er vi naturligvis først og
fremmest optaget af at skabe vækst og jobs i
vores egen region. Men for at nå det mål skal vi
ofte inddrage partnere uden for regionen. Og det
glæder mig at kunne konstatere, at alle vækstfora
bidrager til den nødvendige koordination og
samspil i den vækstpolitiske indsats.

Danske Regioners kortlægning siger ikke noget
om resultaterne af vækstforaenes arbejde. Men
arbejdet tilgangen og indsatsen finder stor
opbakning i en aktuel ph.d.-afhandling
udarbejdet af Peter Wilgaard Larsen, Aalborg
Universitet som vurderer således:
- Opsummerende er det i vidt omfang lykkedes
den politiske og administrative styringsaktør i de
regionale vækstfora at gøre vækstforum til en
bane for partnerskabelse ved henholdsvis at
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antage en facilitatorrolle for samarbejdet,
institutionalisere
partnerskabsprincippet
og
facilitere strategiske diskussioner i vækstforum.
Dermed har de regionale vækstfora bevæget sig i
retning af partnerskabsorienterede vækstfora.
Fra ph.d Peter Wilgaard Larsens
”Humlebier og regionale vækstfora”

artikel

Vækstforaene er ikke til diskussion?!
I den offentlige debat om regionernes fremtid er
det alene strukturen på sundhedsområdet der
debatteres, mens erhvervspolitikken ikke er til
diskussion. Hvad skyldes det?
Skyldes det, at vækstforaene er bredt anerkendte
og accepterede?
Skyldes det at vækstforaene tværtimod vurderes
som så irrelevante, at de ingen rolle spiller?
Eller skyldes det, at vækstforaene lever et så
usynligt liv, at de ikke rigtig er inde på nogens
lystavle?
Uanset forklaringen, er det et faktum, at der
efterhånden er knyttet så mange konstruktive
samarbejder og partnerskaber på tværs af de
erhvervspolitiske aktører – og at de regionale

vækstfora spiller en afgørende rolle i dette.
Vækstforaene er nu i højere grad blevet en
værdsat del af erhvervspolitikken.
En af erfaringerne fra REG LABs arbejde – og
anbefalinger fra vores analyser – er netop at
styrke de regionale partnerskaber (Se fx analysen
om regionale partnerskaber). Det er godt at se, at
den indsats for alvor bliver udfoldet nu; det giver
uden tvivl en mere slagkraftig regional
erhvervspolitik.
Men REG LAB er også selv tovholder for en række
indsatser der skaber koordination på tværs af
såvel regionerne som andre erhvervspolitiske
aktører.
REG LABs fokusanalyser er oplagt at nævne; Her
samler vi aktører på tværs af stat, regioner og
kommuner til fælles videnudvikling indenfor
centrale erhvervspolitiske temaer. Se flere
eksempler i tekstboksen nedenfor.
REG LAB har en supervigtig funktion ved at
bidrage til tværgående samarbejde på kryds og
tværs.
- Chefrådgiver Lone Vingtoft, Danske Regioner

bjarne@reglab.dk, september 2011

REG LAB bidrager til sammenhæng i den regionale erhvervspolitik
Aktuelt er REG LAB ved at sætte stikket i til en stor analyse af fremtiden for fremstillingserhvervene. Her er alle fem
regioner, en række kommuner og Forsknings- og Innovationsstyrelsen sammen om, at udforske scenarier og ikke
mindst hvilke handlingsmuligheder der er i den lokale og regionale erhvervspolitik. Projektet er desuden en
udmøntning af Videnskabsministeriets samarbejdsaftale med de regionale vækstfora. På den måde er vi medvirkende
til at blot at fremdrage relevant ny viden, men også at gøre det i en form som fremmer fælles læring og koordinering på
tværs af de erhvervspolitiske aktører. Læs mere her.
REG LABs netværksarrangementer er en anden vej til at samle en væsentligt bredere kreds på tværs af geografi og
aktører. Aktuelt har vi fx en workshop 30. september om effektvurdering i oplevelsesøkonomien - Hvordan måler vi
effekten af projekter og initiativer? Her deltager bl.a. regioner og videninstitutioner fra hele landet; fra Bornholm til
Esbjerg, fra Falster til Aalborg. Læs programmet her.
Efterårskonferencen 2011 er et andet godt eksempel. Her har vi i programlægningen været inspireret af dialogen med
universiteterne og regionerne, og de udfordringer universiteterne står overfor i forhold til vækstøkonomierne fra Asien
og erhvervsfremmesystemet i Danmark. Læs programmet her.
Netop nu er Forsknings- og Innovationsstyrelsens i gang med at udvikle en ny national klynge- og netværkspolitik. Her
deltager REG LAB i arbejdsgruppen sammen med alle seks vækstfora og Erhvervs- og byggestyrelsen.
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