UGEN DER GIK – 24/6 2016
Vækst i udkantsdanmark, hurtigt aftræk, reform af erhvervsfremmesystemet, vinter i Sydaustralien og
sol over Bornholm x 2.

Toprække

Fremgang for udkantsdanmark!
Så blev det tid til ’chefens dagbog’ igen. Og
igen er tiden til at skrive denne ganske
utilregnelige klumme fundet en fredag
eftermiddag på vej hjem fra bestyrelsesmøde
på Center for Regional- og Turismeforskning.
Det er altid en fornøjelse at besøge
Stenbrudsgården ved Nexø, og sådan en
bragende solskinsdag med blå himmel og
sølvglimt på Østersøen er Bornholm
uovertruffen.
Det er der åbenbart også en del andre, der
synes. På vej hjemover mødte jeg Bornholms
kommunaldirektør Laila Kildesgaard, som
opdaterede mig på de seneste statistikker,
som viser, at Bornholm nu har overskud på
flyttebalancen: Der flytter flere til, end der
flytter fra Bornholm. Det er en helt markant
udvikling efter en årrække med massiv
fraflytning. Den største del af væksten skyldes
flygtninge. Men selv når tallene renses for
flygtninge, er der tale om et lille overskud på
flyttebalancen. Befolkningstallet er stadig
dalende, for befolkningen er aldrende; der dør
flere, end der fødes. Men også dette kan
ændres: Blandt tilflytterne er der en markant
overvægt af 20-25-årige!

Udkørsel fra Stenbrudsgården ved Nexø.
Dagen startede med nyheden om, at UK havde
stemt for Brexit. Og næsten som et apropos til
et ørige, der vil stå alene, så blev ”døren til
Bornholm” lukket: Vi ventede 10 minutter på
landingsbanen på, at Bornholms Lufthavn fik
mekanikken til fungere, så vi kunne blive lukket
ind på Bornholm. Komisk situation:

Det havde jeg ikke troet, at jeg ville komme til
at opleve.
Desværre betyder det jo så, at udfordringen
med at skaffe nok arbejdskraft til virksomhederne er blevet endnu mere kritisk end
tidligere. Så her lander den nye REG LABanalyse rigtig godt!

Lukket dør til Bornholm.
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Flere events med kort aftræk
I løbet af ugen fik vi udsendt nyhedsbrev og
invitation til medlemsarrangement. En lille
illustration af, hvordan vi kan rykke hurtigt:
Tirsdag diskuterede Kresten og Eskild og jeg
næsten skridt ift. at få rejst finansiering til
analysen om ”Videnbroer”. Vi er i venteposition
ift. tilbagemelding fra regioner og kommuner,
som har ytret interesse. Men hvorfor vente?
Temaet er væsentligt og aktuelt – uanset
hvordan finansieringen falder på plads.
Deraf opstod idéen om at invitere til et
REG LAB-gå-hjem-møde. Tirsdag eftermiddag
havde vi en skitse til arrangementet klar og en
liste med personer, vi gerne ville involvere.
Onsdag eftermiddag var de første bekræftet,
torsdag kunne vi udsende nyhedsbrev med
forhåndsomtale og dato, og fredag kunne vi
udsende Invitation. Effektivt!
Vi pusler i det hele taget med en stribe idéer til
medlemsarrangementer med fagligt relevant
og aktuelt indhold, fx om centrumnære by- og
erhvervsudviklingsområder, om cirkulær
økonomi, om virksomhedskultur for
virksomhedsejere, om investeringer i design for
life, om fremtidens erhvervsfremmesystem. Det
er ikke sikkert, at alle bliver til noget. Det
afhænger af, om timingen er god, og der er
medspil fra centrale aktører og ressourcepersoner.
Fremtidens erhvervsfremme er hot topic
Finansministeriets store ”eftersyn” af
erhvervsfremmesystemet, gennemført under
ledelse af McKinsey, er talk of the town i
øjeblikket. Mange af REG LABs medlemmer er
på stikkerne for at tage bestik af, hvilke
ændringer der kommer som følge af
udredningen, som er færdiggjort, men ikke
offentliggjort. Arbejdet var anledning til et
meget velbesøgt REG LAB-arrangement i
starten af året, og vi pusler med at arrangere et
nyt, når der er meldt en plan ud for, hvilke
forandringer der skal gennemføres. Vi gider

ikke at holde noget før da, for lige nu er emnet
som et forsuttet bolsje: Alle kender de
respektive positioner, men tilsyneladende
ingen aner, hvilke forandringer afdækningen
munder ud i. Vi skal have noget konstruktivt,
fremadrettet at mødes og tale om. Vi har aftalt
med Erhvervs- og Vækstministeriet at tales ved
om det, når de nærmer sig en udmelding fra
Ministeren. Men det bliver først sidst på året.
Temaet blev også drøftet ivrigt under
Folkemødet på Bornholm. Kresten og jeg var
derovre torsdag til søndag. Det er en fantastisk
anledning for os til at mødes med mange af
REG LABs medlemmer og få en snak om, hvad
der er på dagsordenen hos dem og drøfte,
hvordan REG LAB kan bidrage. Se vores
stemningsrapport fra stemningsrapport fra
Folkemødet her.
Danmark best practice?
I starten af måneden var jeg et smut i Adelaide,
Sydaustralien. Jeg var inviteret som
oplægsholder og workshopleder dels til The
Competitiveness Institutes Clusters Oceania
Conference, dels ved SA Entrepreneurship
Week. Det er gamle bekendte inden for
klyngeudvikling, der kaldte (og betalte). Det er
altid lærerigt at komme ud, lære og sammenligne med Danmark. Denne gang fik jeg nu
indtryk af, at DK på lange stræk gør det ganske
godt. Især mht. klynger og netværk er det
åbenlyst, at vi har gjort store fremskridt de
seneste år med stærk koordinering, skarpe
output-mål og systematisk monitorering af
resultater.
Her er Australien og New Zealand langt efter
os. Og det er et problem for dem nu; de har i
årtier klaret sig økonomisk godt på at udvinde
råstoffer og primær produktion. Men
konkurrenceevnen er kraftigt dalende, og de
kæmper nu hårdt, fordi der ikke er tradition for
at samarbejde om innovation og forretningsudvikling i og på tværs af klynger og netværk.
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Det er et centralt område for fremtidens
konkurrenceevne, og Danmark er tæt på eliten.
Det skal vi forstå at sætte pris på og udvikle
yderligere.
Vi ser fremad
Tiden frem mod sommerferien er præget af
arbejde på flere fremadrettede fronter.
Medlemsarrangementer og Projekt Videnbroer

som nævnt. Derudover kommer der en del
præsentationer i kalenderen, hvor vi skal
præsentere og diskutere ”Kvalificeret
arbejdskraft” ved diverse lejligheder hjemme
hos medlemmerne. Det tegner allerede nu til at
blive et travlt og spændende efterår :-)
bjarne@reglab.dk
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