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Hovedpointer

• Danmark er i forandring

• Et Danmark i balance er centralt for kommunerne 
og KL

• Land og by er hinandens forudsætninger

• Indsatser for vækst, uddannelse og beskæftigelse 
går hånd i hånd

• Et tæt samarbejde på tværs af kommunegrænser 
og indsatsområder er afgørende

• Vækstpolitikken er blevet et kommunalt 
kerneområde
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Et kort overblik over præsentationen

1. Danmark i forandring

2. Et billede af vækst, uddannelse og beskæftigelse 
i Syddanmark

3. KL eftersyn af erhvervsfremmesystemet

• Væksthusene er knudepunkter i erhvervsfremmesystemet

4. Flere unge i erhvervsuddannelse

5. Hvordan kan RAR understøtte udfordringer

6. Funktionelt tværkommunalt samarbejde – hvad 
kan det og hvorfor er det vigtigt
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Danmark i forandring - En velkendt debat



Stigende urbanisering
Befolkningsudviklingen i perioden 2010-2014



Lav vækst og produktivitet



Befolkningstal og fremskrivning (indekseret) 



Hvordan håndterer vi udfordringerne

• Den dobbelte udfordring har stor betydning for kommunernes 

udviklingsmuligheder i de kommende år

• Den kommunale sektor skal være offensiv og sætte dagsordenen 

• Samle kommunerne om dagsordenen om Danmark i forandring –

og hvordan vi løser udfordringerne

• Vækst og geografisk balance skal gå hånd i hånd – det er ikke 

enten eller

• Vigtigt at kommunerne står sammen og påvirker den nationale 

vækstdagsorden. 



Vækst og produktivitetsudfordringer i 

Syddanmark 



Behov for styrket beskæftigelsesindsats
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Mange virksomheder rekrutterer forgæves
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Mangel på faglærte
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Behov for flere unge i erhvervsuddannelse

• Ændre faldende tendens for antallet af 9. og 10. 
klasse, der vælger en erhvervsuddannelse 

• Øget lokal udbud af erhvervsuddannelser

• Øget samarbejde mellem folkeskole, UU-vejledning, 
erhvervsskoler og virksomheder i overgangen fra 
grundskole til ungdomsuddannelse

• Stor interesse i KL’s bestyrelse og udvalg
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KL eftersyn af erhvervsfremmesystemet 

• Erhvervsfremmesystemet – offentligt redskab til 
vækst. Gør vi det godt nok og er det fremtidssikret?

• KL’s bestyrelse har ønsket et eftersyn.

• IRIS Group analyse af erhvervsfremmesystemet 
peger på at det fungerer, men at der er 
forbedringspotentiale, fx:

• Mangel på kvalificeret arbejdskraft

• For lidt dokumentation af effekt af lokal indsats

• Et stort antal aktører

• KL ser fortsat Væksthuse som knudepunkter i 
erhvervsfremmesystemet

• Øget funktionelle samarbejder på tværs af 
kommuner om erhvervsfremme
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KL forventninger til RAR

• Forbygge mangel på arbejdskraft (flaskehalse)

• Etablere det nødvendige samarbejde på tværs af 

uddannelsesinstitutioner, vækstfora og jobcentre for at 

bidrage til et velfungerende arbejdsmarked

• Overvåge det regionale arbejdsmarked på en operationel 

måde, så forslagene forankres i driften

• Det kan ske ved at udpege særlige geografiske fokusområder 

inden for fx brancher
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Funktionelle samarbejder på tværs af kommuner

• Synergi ved funktionelt samarbejde på tværs af kommunegrænser om 

vækst, beskæftigelse og uddannelse

• Samarbejdet og løsningerne tager udgangspunkt i lokale og regionale 

styrker og behov – fokus på fælles udfordringer

• Giver større volumen i indsatserne giver kommuner mulighed for at sætte 

dagsorden

• Budskabet er at kommunerne tager ansvar for at bidrage til en 

sammenhængende indsats for vækst, beskæftigelse og uddannelse

Eksempler

• I Business Region North Denmark samarbejder man fx om at skabe 1000 

nye studiejobs

• I Greater Copenhagen har man valgt at samle kommunernes indgang for 

internationale borgere

• I Vestkystsamarbejdet er en række kommuner gået sammen om at styrke 

turismeområdet 
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