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Cover – Datagrundlag for tværgående indsatsområder

Bilag 2.2.1

Bestyrelsen besluttede på mødet den 29. januar 2019 at igangsætte en række analyser
og aktiviteter, som udgør en del af data- og videngrundlaget for den kommende strategi for decentrale erhvervsfremme.
Under dette dagsordenspunkt præsenteres de dele af data- og videngrundlaget, der har
særlig relevans for strategiens beskrivelser af tværgående indsatsområder. Formålet
er at få en drøftelse i bestyrelsen af de udvalgte indsatsområder, herunder om der er
særlige fokusområder og indhold, som skal prioriteres i strategiarbejdet.
De dele af det nye data- og videngrundlag, der har betydning for strategiens beskrivelser af tværgående indsatsområder, er:
•

Tværgående opsamling på decentrale strategiworkshops (bilag 2.2.2):
I samarbejde med erhvervshusene og konsulenthuset PLUSS Leadership har der
i foråret været afholdt syv decentrale strategiworkshops. Formålet med workshopsene har været at indsamle input til strategien og den kommende strukturfondsprogrammering fra erhvervsliv, erhvervsfremmeaktører, klyngeorganisationer, videninstitutioner samt interesse- og brancheorganisationer. Der er udarbejdet en tværgående opsamling, som er vedlagt.

•

Analyse af decentrale vækstvilkår (bilag 2.2.3):
Sekretariatet har udarbejdet en statistisk analyse, der indeholder status og udvikling for en række indikatorer inden for velstand, produktivitet, iværksætteri,
vækstvirksomheder, uddannelse, kvalificeret arbejdskraft, innovation, digitalisering og internationalisering opgjort på erhvervshus-geografier. Analysen er vedlagt.

På mødet den 13. maj 2019 præsenterer PLUSS og sekretariatet de væsentligste generelle pointer fra workshopsene samt data og input for tre af de mulige tværgående
indsatsområder, som bestyrelsen har peget på. Der fokuseres i første omgang på:
• Digitalisering og automatisering
• Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
• Iværksætteri

Diskussionspunkter

Indstilling

På bestyrelsesmødet den 26. juni 2019 vil de øvrige tværgående indsatsområder blive
drøftet.
Bestyrelsen kan drøfte de præsenterede pointer fra de decentrale workshops samt analysen af de decentrale vækstvilkår med udgangspunkt i udvalgte indsatsområder, herunder om der er særlige fokusområder og indhold, som skal prioriteres i strategiarbejdet.
Det indstilles, at bestyrelsen bekræfter de tre indsatsområder og evt. fokuserer og nuancerer indholdet i disse mhp. det videre arbejde med strategien.

