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De regionale vækstfora
Landets regionale vækstfora blev oprettet i 2007 som et led i kommunalreformen, og havde
indtil udgangen af 2018 ansvaret for det strategiske arbejde med regional erhvervsudvikling
samt medfinansiering af konkrete investeringer i vækst og nye arbejdspladser i Danmark.
Som konsekvens af en national reform af erhvervsfremmeområdet blev de regionale vækstfora nedlagt den 31. december 2018. Fremadrettet bliver arbejdet med erhvervsudvikling og
den fortsatte investering af midler fra bl.a. EU’s Strukturfonde i stedet forankret hos staten i
Erhvervsstyrelsen samt hos en række nyoprettede, tværkommunale erhvervshuse.

Strategier og investeringer
Landets 6 regionale vækstfora – hhv. et i hver af landets 5 regioner samt et på Bornholm – blev oprettet med henblik på at styrke den decentrale erhvervsudvikling i Danmark. De nye regionale vækstfora fik således til opgave at
overvåge de regionale vækst- og udviklingsvilkår samt at udarbejde regionale vækst- og udviklingsstrategier, som
kunne imødekomme erhvervslivets behov og udfordringer.
Sidst men ikke mindst fik de regionale vækstfora bemyndigelse til at iværksætte investeringer i konkrete initiativer,
som kunne medvirke til at styrke virksomhederne, arbejdskraften og beskæftigelsen samt skabe øget vækst og
nye arbejdsplader i hver enkelt region. Initiativerne skulle dels igangsættes via indstilling til Erhvervsstyrelsen, om
hvordan EU’s Strukturfondsmidler skulle investeres i regional erhvervsudvikling, og dels via indstilling til Regionsrådene om hvordan de regionale udviklingsmidler skulle investeres i samme formål.
De regionale vækstfora blev nedlagt den 31. december 2018 som led i en national reform af erhvervsfremmeområdet.
Fremadrettet vil arbejdet med erhvervsudvikling og investering af midler fra bl.a. EU’s Strukturfonde i stedet være
forankret hos staten i Erhvervsstyrelsen samt hos en række nyoprettede, tværkommunale erhvervshuse.

Vækstforum Nordjylland
Vækstforum Nordjylland havde 21 medlemmer, som fordelte sig på henholdsvis 3 repræsentanter for Regionsrådet,
6 repræsentanter for kommunalbestyrelserne, 6 repræsentanter for erhvervslivet, 3 repræsentanter for viden- og
uddannelsesinstitutionerne samt 3 repræsentanter for arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne.
Internt var Vækstforum Nordjylland organiseret i et formandskab bestående af 4 repræsentanter for henholdsvis
Regionsrådet, kommunalbestyrelserne, erhvervslivet samt viden- og uddannelsesinstitutionerne. Ud over de 21 faste
medlemmer havde en observatør fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd plads i Vækstforum Nordjylland.

Vækstforum Nordjylland holdt møder
4 gange om året for at drøfte og igangsætte strategiske tiltag samt konkrete
initiativer, som kunne styrke væksten
og jobskabelsen i erhvervslivet.
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Resultater af regional erhvervsfremme 2007-2018
Vækstforum Nordjylland har med sit strategiske arbejde for regional erhvervsfremme siden
2007 været med til at skabe en lang række konkrete resultater, som har styrket de nordjyske
virksomheder, udviklet arbejdskraften og skabt øget vækst i Nordjylland.
Resultaterne er opnået gennem målrettede initiativer og investeringer af mere end 2 mia. kr.
via dels Region Nordjyllands regionale udviklingsmidler og dels midler fra EU’s Strukturfonde.
Nedenfor sammenfattes de resultater, som Vækstforum Nordjylland har medvirket til at skabe.

15.000 nye og varige job
i erhvervslivet i hele Nordjylland

Kompetenceudvikling af 25.000
personer i Nordjylland

Flere iværksættere og vækstvirksomheder

26 mia. kr. i øget omsætning
i nordjyske virksomheder

Stærkere vækst og øget innovations- og
konkurrenceevne i nordjyske virksomheder

Stærkere erhvervsklynger

Side 3

Betydning af Vækstforum Nordjyllands arbejde
Ud over de konkrete resultater i form af bl.a. nye jobs, øget omsætning samt stærkere vækstog innovationsevne i de nordjyske virksomheder har Vækstforum Nordjyllands arbejde skabt
en række andre væsentlige resultater.
Det gælder bl.a. udvikling af nye samarbejdsrelationer mellem offentlige og private aktører,
etablering af regionale og tværregionale erhvervsklynger samt samarbejde både inden for og
på tværs af brancher i erhvervslivet. Det er områder, hvor gevinsterne er mindre håndgribelige,
eller hvor de først viser sig på den noget længere bane.
Vi har derfor spurgt de seneste fire medlemmer af Vækstforum Nordjyllands formandskab,
hvilken betydning de godt 12 års strategiske samarbejde om erhvervsudvikling og vækst har
haft for Nordjylland.

”

Vækstforum har opnået nogle gode resultater,
som jeg er stolt af. Vi har f.eks. været med til at
sikre kompetenceudvikling til 25.000 nordjyder,
vi har skabt innovation og vækst i virksomhederne,
og de langsigtede evalueringer viser, at det vil
skabe 15.000 nye jobs i Nordjylland. Samtidig
har vi haft et meget stærkt nordjysk samarbejde,
som resten af landet har kigget misundeligt på.
Jeg håber ikke, at det samarbejde nu bliver tabt
på jorden, for det vil være katastrofalt. Der bliver
virkelig behov for det nordjyske sammenhold i
fremtiden, hvis vi skal kunne fastholde vækst og
udvikling i det regionale erhvervsliv og i Nordjylland som helhed.
Ulla Astman, regionsrådsformand, Region Nordjylland

”

Vækstforum har skabt et godt samarbejde mellem
virksomheder, myndigheder og uddannelses- og
forskningsinstitutioner. Vores vækstdagsorden
skulle komme hele regionen til gode, men nogle
gange har det været svært at holde fokus på
den overordnede vækstdagsorden og sætte nok
ressourcer bag de mest innovative vækstforslag.
Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet
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”

Vækstforum har haft en positiv effekt på erhvervsudviklingen i Nordjylland, bl.a. som katalysator for
en række erhvervsklynger, der har været med til
at styrke samarbejdet, sikret medlemmerne ny
viden og igangsat en række innovative aktiviteter.
Vi har også støttet en lang række virksomhedsprogrammer, der har været med til at styrke især
de vækstorienterede virksomheder og øget deres
internationale konkurrenceevne. Og så har vi været
med i en række nytænkende projekter, der har givet
vanskeligt stillede unge mulighed for at få sig en
uddannelse og dermed en erhvervskarriere.
Det har været en rigtig vigtig indsats, som også
hjælper på den stigende mangel på arbejdskraft.
Erling Henningsen, direktør, Judex

”

Vækstforum har opnået rigtig meget udvikling
for de midler, som vi har fordelt gennem årene.
Vi har især udviklet de områder, hvor Nordjylland
har nogle særlige styrkepositioner. Vi har f.eks.
satset meget på grøn vækst, hvilket har givet nogle
rigtig flotte resultater. Vores styrke har især været
det forbilledlige samarbejde, som vi har haft
gennem Vækstforum, og jeg tror, at det er en
væsentlig grund til, at vi har afleveret så flotte
resultater. Vi har lagt meget vægt på at tale med
hinanden om, hvad vi gerne vil i Nordjylland, og
så har vi tilrettelagt en strategi, som kunne føre
os i retningen af det. Vi har haft en vision for
vores landsdel, men for mig at se, vil fremtidens
erhvervsfremme i højere grad komme til at handle
om, hvilke behov virksomhederne gerne vil have
opfyldt her og nu. Det mener jeg slet ikke er nok.
Det er vigtigt, at vi har nogle visioner for vores
landsdel, som vi kan samles om, og det kunne vi
i Vækstforum.
Lene Hansen, kommunalbestyrelsen, Brønderslev Kommune
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Fordeling af investeringer 2014-2018
Figur 7: Vækstforums investeringer i 2014-2018 fordelt på fokusområder
Initiativerne, som har modtaget investeringer fra Vækstforum i perioden 2014-2018, fordeler sig på de forskellige
fokusområder i Vækstforums Handlingsplan 2015-2018. Figuren viser fordelingen på fokusområder.
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Figur 8: Vækstforums investeringer i 2014-2018 fordelt på ansøgertyper
Erfaringen har vist, at flertallet af ansøgningerne til Vækstforum kommer fra en mindre gruppe af stærke
organisationer, der fungerer som tovholdere på større udviklingsinitiativer. Vækstforums investeringer kanaliseres
via disse organisationer bredt ud i det nordjyske erhvervsliv i form af aktiviteter, der kommer virksomheder og
ansatte til gavn. Samtidig undgår virksomhederne det administrative arbejde, der er forbundet med selv at være
medansøger. Figuren viser fordelingen mellem de forskellige ansøgertyper.
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Figur 9: Vækstforums investeringer i 2014-2018 fordelt på kommuner
Vækstforums investeringer i perioden 2014-2018 fordeler sig bredt på de nordjyske kommuner. I de tilfælde hvor
initiativerne kommer hele regionen til gavn, er investeringen fordelt ud fra kommunens indbyggertal. Figuren viser
fordelingen på kommuner.
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Figur 10: Vækstforums investeringer i 2014-2018 fordelt på kommuner pr. indbygger
En stor andel af Vækstforums investeringer i perioden 2014-2018 er gået til initiativer, der gavner erhvervslivet
i Aalborg Kommune. Aalborg Kommune er imidlertid også den kommune i Nordjylland, der har det højeste
indbyggertal. Derfor ser fordelingen af investeringerne anderledes ud, når den tager afsæt i indbyggertal.
Figuren viser fordelingen på kommuner pr. indbygger.
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