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Som et af globaliseringsstrategiens initiativer ønsker regeringen at indgå 
partnerskabsaftaler med vækstforaene om den regionale erhvervsudvikling. 
Danmarks Vækstråd skal drøfte følgende forslag til koncept for partner-
skabsaftalerne med henblik på at afgive høringssvar til økonomi- og er-
hvervsministeren. 
 
Formålet med partnerskabsaftalerne er at bidrage til at skabe sammenhæng 
mellem den nationale og regionale/lokale vækstindsats. Partnerskabsafta-
lerne skal dels sikre regional forankring af globaliseringsstrategiens initiati-
ver, dels understøtte de regionale erhvervsudviklingsstrategier. 
 
For de regionale vækstfora kan partnerskabsaftalerne dels tjene til at opnå 
en højere grad af koordinering mellem de forskellige ministeriers regional-
politiske initiativer, dels sikre at gennemførelsen af globaliseringsinitiativer 
eller andre relevante regionalpolitiske initiativer sker i dialog mellem rege-
ringen og de regionale vækstfora. For staten kan partnerskabsaftalerne tjene 
til at sikre et regionalt medejerskab til globaliseringsstrategiens målsætnin-
ger og initiativer. 
 
Partnerskabsaftalerne har karakter af strategiske hensigtserklæringer, hvor 
staten og de regionale vækstfora giver hinanden ”håndslag” på gensidigt at 
arbejde for opfyldelsen af fælles målsætninger. Der lægges således ikke op 
til, at aftalerne er juridisk bindende. Aftalerne holdes som udgangspunkt 
inden for den eksisterende økonomiske ramme givet ved finansloven og de 
regionale vækstforas budgetter. 
 
Aftalerne tager udgangspunkt i vækstforaenes regionale erhvervsudvik-
lingsstrategier og handlingsplaner samt den statslige regionalpolitiske ind-
sats. Følgende initiativer kunne fx indgå i en partnerskabsaftale: 

- En fælles indsats for at opfylde målsætningen om, at 95 pct. af en 
årgang skal have en ungdomsuddannelse, fx gennem samarbejde om 
at skabe flere praktikpladser. 

- En aftale om at understøtte målsætningen om, at Danmark skal være 
blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere, fx 
gennem samarbejde om at skabe iværksætterhuse, der kan give en 
effektiv og professionel rådgivning. 

- En aftale om at udarbejde et fælles analyse- og overvågningssystem 
til måling af udviklingen af den regionale vækst og det regionale ar-
bejdsmarked. 

 
Der lægges op til, at der indgås flerårige, individuelle aftaler med hvert 
vækstforum, med mulighed for at foretage justeringer årligt. Aftalerne ind-
gås mellem regeringen og hvert af de regionale vækstfora, repræsenteret 
ved vækstforaenes formandskaber. 
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Diskussionspunkter 

 
- Hvordan kan partnerskabsaftalerne bidrage til at opnå en bedre sam-

menhæng mellem den statslige og den regionale/lokale indsats? 
- Hvordan sikres det, at aftalerne bliver både gensidigt forpligtende og 

gensidigt attraktive for såvel staten som de regionale vækstfora at ind-
gå? 

 
 
Indstilling 
 

 
Det indstilles, at Rådet, med afsæt i ovenstående punkter, træffer beslutning 
om høringssvar vedrørende konceptet for partnerskabsaftaler om regional 
erhvervsudvikling.  
 
Høringssvar afgives til økonomi- og erhvervsministeren og vil blive fore-
lagt regeringens regionalpolitiske ministerudvalg. 
 

 


