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Erhverv, vækst og beskæftigelse 

• Fokuseret Vækstdagsorden 
• Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder 

turisme 
• Klimastrategi (punkt 2.2) 
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En brændende platform…… 

• OECD rapport, 2009 

 

• Sådan ligger landet, DI 2013 

 

• Tænketanken The Brookings Institution, 2013 

 

 

• Produktivitetskommissionen, 2014 

 

Samme konklusion igen og igen: 

Danmark og hovedstaden sakker bagud 
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Tre temaer under Fokuseret Vækstdagsorden 

Copenhagen som internationalt brand 
Det udadrettede fokus på at skabe eksport og 
tiltrække internationale investorer 
 
Regionalt 
Skabe øget mobilitet af viden og arbejdskraft 
samt øresundregionalt at nedbryde handels- og 
skattebarrierer. 
 
Sammenhængende, fokuseret erhvervsfremme 
Fokus på at nedbryde grænser og sikre synergi og 
stordriftsfordele mellem erhvervsfremmeaktørerne 
 
 



Faseopdeling af Fokuseret Vækstdagsorden 

2013 2014 

Etablering af fælles ståsted 

Udpegning af strategiske projekter 

Etablering  af FVD  

Fastlæggelse af organisering 

Øget fokus på eksekvering af projekter 

Deltagelse af skånsk administration 

Brand 2015 

2015 2016 

2014 

Svensk politisk deltagelse 

Proces omkring kommunernes aktiv indmeldelse 

Udpegning af fælles, strategiske indsatser 

Fokus på bred inddragelse af kommuner 

Koordinering af operatørernes indsatser 

FA
SE 1

 
FA
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SE 3
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Den videre proces 

• Formandsskabsmøde den 23. juni 

• Borgmestertopmøde 14. august 

• Formandsskabsmøde den 14. august – i forlængelse af topmøde 

• Studietur for styregruppen til Stockholm Business Region den  8. september 

• Formandsskabsmøde den 27. november  

 

 



Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal indeholde en 
redegørelse for den fremtidige udvikling for regionen og 
omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår, herunder:  
 
• Infrastruktur,  

• Erhvervsudviklingsindsatsen inklusiv turisme  

• Uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen  

• Udvikling i byerne og yderområderne  

• Natur og miljø herunder rekreative formål  

• Kultur  

• Samarbejdet med tilgrænsende landes myndigheder om 
udviklingsmæssige emner.  

 

Derudover er der mulighed for at inddrage andre emner med betydning for 
den regionale udvikling, fx klimatilpasning, grøn omstilling og kollektiv trafik.  

 



På Vækstforums døgnseminar blev den kommende regionale 
vækst- og udviklingsstrategi drøftet. 

• Foreløbig forslag til vision: 
Region Sjælland er i 2020, som en del af metropolregionen, et attraktivt sted at leve og drive 
virksomhed. Store anlægsinvesteringer og moderniseringen af regionen bliver udnyttet til at 
skabe varig vækst og beskæftigelse i et innovativt erhvervsliv. 

 

• Udfordringer, der adresseres i strategien 
– Urbanisering 

– Kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i regionen 

– Lavt uddannelsesniveau 

– Vækstkultur, der mangler risikovillighed 

– Manglende højvækst-erhvervsstruktur (få store vækstmotorer, overvægt af 
lavproduktive erhverv, hjemmemarkedsorienterede erhverv) 

– Manglende unikke miljøer på Sjælland 

 

 



• Forslag til fire temaer i strategien: 
– Store anlægsinvesteringer skaber vækst og innovation. 

– Regionen som ressourceeffektivt produktionssted 

– Regionen som attraktivt sted at bo og drive virksomhed 

– Regionen som en del af en større geografi 

 

• Konkrete målsætninger: 
1. Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland 

2. Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og beskæftigelse 

3. Ressourceeffektivitet øger virksomheders konkurrenceevne og reducerer CO2- 
udledningen. 

4. En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand 

5. Flere unge gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse 

6. Vækstcentre, god tilgængelighed og styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at leve 
og drive virksomhed i alle dele af regionen 

7. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland. 



Input fra Erhvervskoordinationsgruppen 

 

• Hovedudfordringen 
– Tabet af arbejdspladser og lav vækst  

 

• Det er vurderingen, at udfordringerne bedst kan imødegås 
ved at fokusere på tre centrale vækstkilder: 
– Kompetencer 

– Internationalisering 

– og udnyttelse af potentialerne i de kommende anlægsinvesteringer 



Input fra Erhvervskoordinationsgruppen (bemærkninger til 
Vækstforums debatoplæg) 

 

Virksomheder og arbejdspladser 
– anbefaling, at der sættes yderligere fokus på vækstdrivere 

 

Kompetence 
– Vækstforum og ’kompetenceparat 2020’ må sikre, at der sker en fælles indsats, når det handler om 

kompetencer og det er vurderingen, at der bør sættes ind med en flerstrenget indsats. 

– Det vil være væsentligt at have fokus på uddannelse rettet imod den private sektor. 

 

Grøn Vækst – Energi og Miljø 

 

Tilgængelighed – bo og leve godt 
– Forbedret adgang til mobil- og bredbånd ligeledes bør have fokus i den kommende strategi 

– Turisme både udvikling og markedsføring 





Klimastrategi 
• Oplæg til samarbejde om klima 

• De prioriterede indsatser er indeholdt i følgende tre 
temaer: 
– Energi og ressourcer: Mere vedvarende energi og bedre udnyttelse af 

ressourcerne. 

– Transport: Bæredygtig og pendlervenlig transport og infrastruktur. 

– Klimatilpasning: Klimatilpasning i det åbne land, i byerne og ved 
kysterne. 

• Den videre proces: 
– Udkastet til den fælles regionale klimastrategi præsenteres for KKR og 

Regionsrådets udvalg for Trafik, Klima 

– Det forventes, at den fælles regionale klimastrategi kan fremlægges til 
endelig politisk behandling i KKR og Regionsrådet i september 2014. 



Pkt. 2.1 Erhverv, vækst og beskæftigelse 

• Tager orienteringen om arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden til 
efterretning 

• Drøfter hvordan ReVUS kan medvirke til at fremme den Fokuserede 
Vækstdagsorden 

• Drøfter forslag til temaer, herunder Erhvervskoordinationsgruppens 
forslag til indspil til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, med 
henblik på at kommunerne kan deltage i den videre debat samt klæde de 
kommunale medlemmer af Vækstforum på til de videre drøftelser i 
vækstforum. 

Pkt. 2.2 klimastrategi 

• Det indstilles, at KKR Sjælland tager en indledende drøftelse af klima-
strategien.  

 

 


