
 

 

 

 

N O T A T                         

 

Vækstpartnerskaber 2013: Styrket sammenhæng mellem erhvervsfrem-

me-, beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen 

De årlige vækstpartnerskaber mellem de regionale vækstfora og regeringen er 

netop indgået. Vækstpartnerskaberne har til formål at koordinere den nationa-

le og regionale erhvervs- og vækstindsats. Der aftales en række konkrete ind-

satsområder, der udmøntes i fællesskab og hver for sig.  

 

Det er erhvervs- og vækstministeren, der koordinerer aftalerne på regeringens 

vegne. De senere år har andre ministre deltaget i aftalerne afhængig af fokus 

for aftalerne, herunder beskæftigelsesministeren, børne- og undervisningsmi-

nisteren, uddannelsesministeren mv.  

 

I år har fødevareministeren, ministeren for by, bolig og landdistrikter deltaget 

samt sundhedsministeren i nogle af forhandlingerne. I dette års aftaler er der 

tre overordnede indsatsområder:  

 

1. Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner mv. 

2. Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og 

beskæftigelsesindsatsen 

3. Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination 

 

Det er især punkt 2, som er af relevans for veu-rådet. Nedenfor gives en ud-

dybning af punktet.  

 

Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæf-

tigelsesindsatsen 

Virksomhederne har brug for adgang til kvalificeret arbejdskraft for at kunne 

skabe vækst og flere arbejdspladser. Arbejdskraftudbuddet skal derfor bedst 

muligt matche efterspørgslen fra virksomhederne for at bidrage til at reducere 

ledigheden. 

 

Erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen er delt mellem en 

række offentlige aktører. For at styrke aktørernes indbyrdes samarbejde og 

02-07-2013 

 Sag nr. 10/696 

Dokumentnr. 29791/13      

Anja Solak Storgaard 

 Tel.  

 E-mail:  

 

 

 

 

 



 

 

Side 2 

 

den virksomhedsrettede indsats er der i aftalerne for 2013 gennemgående fo-

kus på tre forhold: 

 

1) Beskæftigelse i Danmark ved større anlægsprojekter 

Parterne vil arbejde for at understøtte udviklingen af kompetent, dansk ar-

bejdskraft for dermed at fremme dansk beskæftigelse ved etableringen af 

planlagte anlægsprojekter som større sygehusbyggerier og infrastrukturpro-

jekter, som fx Femern Bælt, sygehusbyggerier, metrobyggeri, jernbaner, mo-

torveje, letbaner mv. I forbindelse med anlægsaktiviteterne igangsat en række 

regionale, konkrete initiativer, bl.a. med fokus på at øge tilgangen til er-

hvervsuddannelserne i regionenerne og dermed fremme beskæftigelsesmulig-

hederne for lokalbefolkningen.  

 

Beskæftigelsesministeriets ekspertudvalg vedrørende kvalifikationsbehov og 

uddannelsesinitiativer for ledige er pt. i gang med at kortlægge arbejdskraft-

behovet set i lyset af de store infrastrukturinvesteringer med henblik på at 

kunne komme med anbefalinger om uddannelsestiltag for ledige. Det er aftalt, 

at der igangsættes relevante initiativer af de regionale vækstfora og de regio-

nale beskæftigelsesråd, når rapporten fra følgegruppen foreligger. Den regio-

nale indsats kan fx bidrage til koordineret opkvalificering af arbejdsstyrken 

via midler fra Socialfonden, herunder i samarbejde med veu-centrene 

 

2) Styrket samspil mellem vækstfora og beskæftigelsesråd 

Det er aftalt at øge samarbejdet mellem vækstfora og beskæftigelsesråd i re-

gionerne, bl.a. ved at sekretariaterne for vækstforum og beskæftigelsesregio-

nen i større omfang er i dialog om udviklingen af relevante projekter, således 

at opkvalificering og beskæftigelsespolitiske overvejelser indtænkes i rele-

vante regionale erhvervsfremmeprojekter. Vækstforum vil senest i foråret 

2014 indgå en aftale med det regionale beskæftigelsesråd om et operationelt 

samarbejde herom, herunder i samspil med VEU-centrene.  

 

3) Styrket koordination i kontakten til virksomheder 

Parterne er enige om at sikre større sammenhæng i den virksomhedsrettede 

kontakt fra offentlige erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesaktø-

rer, med henblik på at styrke koordination og større effekt i indsatsen. En 

række aktører anvender i dag kundekontaktsystemer, der gør det muligt for de 

offentlige aktører at få kendskab til andre offentlige aktørers kontakt til priva-

te virksomheder. Erhvervs- og Vækstministeriet vil bl.a. indkalde til en drøf-

telse om Væksthusenes kunderegistreringssystem (CRM) for herigennem at 

få en viden om mulighederne i dette system, i forhold til at sikre koordination 

såvel i det virksomhedsopsøgende arbejde som ved registrering i forbindelse 

med opkvalificerings- og beskæftigelsesindsatsen.  


