UGEN DER GIK – UGE 40
Direktørens dagbog.

Toprække

Mandag var jeg på Bornholm til
bestyrelsesmøde i Center for Regional- og
Turismeforskning i Nexø. Jeg fik nævnt REG
LABs kommende analyse om kvalificeret
arbejdskraft, og den vakte betydelig interesse
fra både CRT og fra den øvrige bestyrelse.
Det var helt pudsigt at høre direktør Peter
Vesløv fra den lokale virksomhed Beck Pack
Systems A/S sige, at de rekrutterede en del
kvalificeret arbejdskraft, og at de ikke havde
nogen problemer med at tiltrække – hverken
lokalt eller fra resten af Danmark og fra
udlandet. Men han havde længe undret sig
over, at mange af hans kolleger i andre
virksomheder klager sig, og han var meget
nysgerrig efter at vide, hvad det skyldes. Han
havde selv en fornemmelse af, at det nok ikke
altid er ’samfundets skyld’, men nok nogle
gange skyldes, at virksomhederne ikke altid
griber det lige smart an.

uger siden gav et oplæg om status og
perspektiver i klyngeudviklingen.

Efter bestyrelsesmødet mødtes jeg med
Bornholms Regionskommunes
kommunaldirektør, Laila Kildesgaard, som
havde bedt om et møde. Det var en fin og
åben snak om muligheder og udfordringer
både ift. Bornholm og generelt i
regionaludvikling.

Mandag var Kresten og Merete en tur i
Midtjylland for at holde arrangement i regi af
MEA – Midtjysk erhvervsakademi. Det er
Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland,
der står bag. Arrangementet handlede om
vores fokusanalyse, og vi havde bl.a. Thomas
Helt fra virksomheden Quick Care på
programmet – samme bramfri fyr, som også
optrådte på vores årskonference i år.

Bagefter mødets jeg med Lone Reppien fra
Danmarks Maritime klyngeorganisation. Lone
er projektleder for Transportens
Innovationsnetværk. Vi snakkede videre om
strategi og stakeholdere som opfølgning på
hendes styregruppemøde, hvor jeg for et par

Både Danmarks Maritime klyngeorganisation,
Center for Regional- og Turismeforskning og
Bornholms Regionskommune er medlemmer
af REG LAB.

Tirsdag var Hanne på kontoret så der blev
klaret en masse praktiske ting, bogholderi
osv. Jeg havde desuden skype-møde med
udviklingskonsulent Thomas Steen Hansen,
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hans chef Ann Elisabeth Bjerrehøj, begge fra
Udvikling og Analyse i Ringkøbing-Skjern
Kommune. Vi drøftede perspektiverne for
RKSK i eventuelt at deltage i et
tværskandinavisk projekt om vækstkultur.
Senere mødtes jeg med specialkonsulent
David Meinke for at drøfte byregioner
generelt og Greater Copenhagen specifikt.
David arbejder netop med Greater
Copenhagen.
Onsdag havde Eskild og jeg møde med
Københavns Kommune, som gerne ville have
sparring om effektmåling og visualisering. Det
er spændende at drøfte mulighederne for at
opstille en effektmodel for indsatserne i deres
ambitiøse handleplan. Men det er også en
fagligt set vanskelig opgave, når man skal
søge at effektmåle på tværs af meget
forskellige typer af indsatser, med meget
forskellige motiveringer – og i København
endda indsatser med udgangspunkt i
forskellige magistrater og halveksterne
aktører. Bare nu ikke effektmålingen kommer
til at kvæle gode indsatser og reelle
resultater. Der er i hvert fald mange gode og
positive indsatser – også på tværs af
kommune- og regionsgrænser.
Onsdag var Kresten mødeleder på en stor
konference i Aarhus, afholdt af VEU-center
Østjylland og VEU-center MidtØst, og med
flot deltagelse af 80 virksomheder og en del
andre. Kresten var udover at være mødeleder
også sparringspartner på programlægningen.
Han fik også præsenteret pointer fra vores
analyser om service og om industrielle
succeshistorier. Fra sidstnævnte havde vi
også et par af heltene med fra Ribe
Jernindustri og Rockwool International;
direktør Michael Boel Olesen hhv.
underdirektør Steen Lindby. Kresten beretter,

at det var super effektivt og helt rørende at
opleve, at de to virksomheder i dén grad har
taget analysen til sig også i deres egen
forståelse. Steen Lindby endda i en grad, så
han udvikler videre på Den industrielle Stjerne
og bruger den i en langt bredere kreds; han
underviser bl.a. på CBS. Det er langt fra
første gang, vi oplever den feedback. Men
det kan man ikke få nok af!
Apropos dette, så stod torsdagen på en tur til
Vordingborg. Kaspar og jeg var til
Byplanforum 2015, hvor 500 planlæggere var
samlet omkring temaet byregioner. REG LAB
var arrangør af et delmøde om business
regions. Vi havde særlig fokus på Business
Region North Denmark og Greater
Copenhagen. Langt hen ad vejen kunne vi
konstatere, at der indholdsmæssigt egentlig
ikke er så meget nyt under solen; indholdet i
de nye business regions er ikke meget
forskelligt fra det, der har været indholdet
tidligere i tværkommunale samarbejder,
bycirkler, landsdelscentre osv., som vi har set
gennem de sidste 25 år. Men alligevel er de
nye brands ikke bare tomme markedsføringsstunts. De er også udtryk for en reel ny
modenhed og selvforståelse, som gør, at der
nu faktisk er kød på benet: der er åbnet op
for et vindue, som gør, at politikerne helt
oprigtigt engagerer sig i den fælles pulje –
også selv om der kan synes langt fra
Aalborg-tårnet til Øster Assels, fra Kødbyen til
Nysted, fra Aros til Vrads.
Og så var der til konferencen en særlig
tænding på scenen; mens borgmestrene fra
København, Vordingborg, Guldborgsund og
Lolland var på scenen for at snakke om
Greater Copenhagen gik pressemødet i
Statsministeriet i gang, hvor Regeringen
meldte ud, hvilke statslige arbejdspladser der
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skal flyttes ud. Der var nogle i salen der blev
glade, andre ikke så meget...
Fredag havde jeg en snak med Helsingør
Kommunes Birgit Johns Nielsen om samme
skandinaviske projekt, som jeg talte med
Ringkøbing-Skjern om tideligere på ugen.
Kresten, Eskild og jeg har internt diskuteret
metode og proces i vores analyse om
kvalificeret arbejdskraft. Jeg har også talt
med Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering om samme. Det var særdeles
opløftende; de synes at vores analyseoplæg
er fantastisk spændende. Det matcher præcis
noget, de selv har tænkt manglede i det
eksisterende videngrundlag. De vil meget
gerne videndele og bidrage til vores analyse.
Måske også økonomisk; det finder vi ud af i
næste uge, håber jeg.
Det har været en dejlig uge; mange gode
aktiviteter, men ikke for meget. Dejligt med
lidt ro på efter et par travle måneder. Næste
uge ser endnu bedre ud: Onsdag står den på
Jyllandstur til et par potentielle nye
medlemmer. De øvrige dage står bl.a. på
videre planlægning af fokusanalysen og det
skandinaviske projekt, dialog og planlægning
af oplæg for kommunalbestyrelsen hos vores
ny medlem Gentofte Kommune. Samt
detailplanlægning af vores kommende
medlemsarrangementer 21. og 22. oktober.
Bjarne, 2. oktober 15.30
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