Aftale om styrket vestdansk samarbejde
De vestdanske virksomheder har brug for et effektivt erhvervsfremmesystem, der sætter virksomhedernes
behov i centrum og bidrager til at realisere deres vækstpotentiale. Ambitionen for det vestdanske sam‐
arbejde mellem de tre vækstfora er, at virksomhederne skal have adgang til den rette hjælp på det rette
tidspunkt, og højtspecialiserede tilbud med dokumenteret effekt skal være til rådighed for virksomhederne
uanset geografisk beliggenhed.
Det kræver en sammenhængende og koordineret erhvervsfremmeindsats på tværs af administrative græn‐
ser, hvor samarbejde og specialisering med afsæt i de regionale styrkepositioner og potentialer er omdrej‐
ningspunktet. Siden 2015 har det været muligt for virksomhederne at deltage i erhvervsudviklingsaktivite‐
ter på tværs af de tre vestdanske regioner. Med denne aftale går de tre vestdanske vækstfora sammen om
at styrke samarbejdet og specialiseringen yderligere med afsæt i de forskellige vestdanske globale styrke‐
positioner og potentialer inden for fødevarer, energiteknologi, sundheds‐ og velfærdsteknologi og
fremtidens industri. Hermed tager de tre vestdanske vækstfora det næste skridt mod at give de vestdanske
virksomheder endnu bedre muligheder for at skabe vækst og beskæftigelse i hele Danmark.

Vision 2020
Det vestdanske samarbejde bidrager til, at Vestdanmark i 2020 er et internationalt centrum for
investeringer og viden, der bygger på globale erhvervsstyrker og ‐potentialer i de tre vestdanske regioner.
Derfor vil parterne samarbejde om følgende områder:
1. Nye strategiske erhvervssatsninger på tværs af regionsgrænser med udgangspunkt i regionale styrke‐
positioner og potentialer.
2. International branding af Vestdanmark som et attraktivt miljø for erhverv og investering.
3. Tiltrækning af internationale investeringer og kvalificeret arbejdskraft.
Der er forskellige styrker og potentialer videns‐ og erhvervsmæssigt i de tre vestdanske regioner. Blandt
andet er der i Region Midtjylland særlige vidensmiljøer inden for fødevarer. I Region Syddanmark er der
særlige vidensmiljøer inden for robotteknologi, og i Region Nordjylland er der særlige vidensmiljøer inden
for vindenergi. Det vestdanske samarbejde skal medvirke til at sikre, at de mange vidensmiljøer, ressourcer,
initiativer og aktører bliver en del af en samlet infrastruktur på tværs af regionsgrænser, som skaber mer‐
værdi for virksomhederne. Virksomhederne skal således have den rette hjælp på det rette sted, og alle ak‐
tører skal forpligtes på denne dagsorden. Det kræver en sammenhængende og koordineret erhvervsfrem‐
meindsats, karakteriseret ved yderligere specialisering og arbejdsdeling, så virksomhederne smidigt og hur‐
tigt anvises det rette tilbud.

De næste skridt mod visionen
For at realisere visionen for 2020 fokuserer partnerne, med afsæt i fælles udfordringer og prioriteringer, på
at igangsætte nye erhvervsinitiativer inden for fødevarer, energiteknologi, sundheds‐ og velfærdsteknologi
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og fremtidens industri. Eksisterende kompetencer inden for design, kreative erhverv og automatisering skal
bringes i anvendelse inden for de fire valgte områder.
Fødevarer
Ca. 3/4 af den samlede danske fødevareeksport på 152 mia. kr. og 2/3 af den samlede omsætning inden for
fødevareerhvervet kommer fra de tre vestdanske regioner. Fødevareerhvervet har således en stor regional‐
politisk betydning ikke mindst i de tyndtbefolkede områder, hvor fødevarevirksomheder står for en stor del
af arbejdspladserne og den økonomiske aktivitet. Erhvervet bidrager til vækst og udvikling i hele Vestdan‐
mark. Samtidig er det et meget internationalt konkurrenceudsat erhverv, hvor globaliseringens udfordring‐
er og muligheder spiller en stor rolle og rejser behovet for en højere grad af innovation og produktdifferen‐
tiering. Samspillet mellem de eksisterende fødevareklynger og øvrige forsknings‐ og udviklingsmiljøer udgør
en stærk innovationskraft, som kan bidrage til vækst i hele Danmark. Stærke vestdanske kompetencer in‐
den for design og automatisering kan desuden bidrage til yderligere innovation.
Partnerne vil samarbejde om:
‐

At styrke Danmarks position som internationalt fødevareland gennem styrket forretningsudvikling
for at tiltrække nye virksomheder, iværksættere og investorer.

Derfor vil vi:
‐

‐
‐

Videreudvikle fødevareklyngerne i Vestdanmark, herunder Future Food Innovation og Nordjysk
FødevareErhverv, samt skabe synergi med Danish Food Cluster i tæt samspil med
fødevareerhvervet i hele Vestdanmark og med eksisterende og eventuelt nye regionale
udviklingsmiljøer inden for fødevareområdet i eksempelvis Syddanmark.
Udvikle fiskeri‐ og akvakultursektorerne i Vestdanmark yderligere.
Styrke anvendelsen af design, kreative kompetencer og automatisering i fødevareerhvervet med
henblik på at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.

Energiteknologi
Danmarks eksport af energiteknologi forventes snart at overstige 100 mia. kr. om året. Størstedelen heraf
vil komme fra de tre vestdanske regioner, som er hjemsted for mange af energibranchens mest innovative
virksomheder. De tre vestdanske regioner har særlige styrker og potentialer inden for de globale vækstom‐
råder: Vind‐ og offshoreenergi, energieffektive teknologier samt smart energy systems, herunder bl.a. fjern‐
varme og bioenergi.
Danmark er generelt 10‐15 år foran mange andre lande med energieffektiviseringer samt omlægning af de
fossilbaserede energisystemer til intelligente og fleksible energisystemer baseret på vedvarende energi, pri‐
mært vindenergi.
Partnerne vil samarbejde om:
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‐
‐

At styrke Danmarks position som globalt førende inden for energiteknologi særligt inden for vind‐
og offshoreenergi, energieffektive teknologier samt smart energy systems.
At fortsætte samarbejdet i Det Nationale Vindprogram.

Derfor vil vi:
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Gennemføre analyser til prioritering af særlige indsatsområder (potentialer, kompetencer/viden,
styrkepositioner) inden for energiområdet.
Arbejde for at der sikres gode vilkår, herunder et kvalificeret hjemmemarked, og faciliteter for
udvikling, test og demonstration af nye løsninger.
Arbejde for, at Nordsøen med Vestdanmark som centrum, udvikler sig til et europæisk kraftværk
baseret på vind‐ og offshoreenergi og på dansk teknologi og viden om hele værdikæden fra
produktion, planlægning mv. til service og vedligeholdelse.
Arbejde for at markedsføre vestdanske ’world class’ energiteknologier og løsninger.
Arbejde for en stærkere klyngeorganisering inden for energiteknologiområdet i Danmark og i
Vestdanmark.
Samarbejde om at sikre kvalificeret arbejdskraft til sektoren.

Sundheds‐ og velfærdsinnovation
De globale samfundsudfordringer med ændret demografi, flere ældre og flere mennesker med livsstils‐
sygdomme og kroniske lidelser skaber en stigende efterspørgsel fra såvel det private som det offentlige
marked efter sundheds‐ og velfærdsløsninger, som kan udvikles og leveres af private virksomheder.
Vestdanmark har stærke forsknings‐ og innovationsmiljøer, som understøtter udviklingen af nye løsninger
og produkter inden for sundheds‐ og velfærdsinnovation, herunder det nationale SPIR‐projekt, Patient@
home. Der er desuden etableret gode rammer for offentlig‐privat innovation, bl.a. i form af erhvervsrettede
test‐ og udviklingsfaciliteter inden for velfærdsteknologi, f.eks. det nationale Plug & Play‐testmiljø, som er
en del af CoLab Denmark. Derudover bidrager erhvervsklyngen Welfare Tech som nationalt innovations‐
netværk til at styrke udviklingen i de private virksomheder inden for velfærdsteknologi, ligesom de
regionale netværks‐ og klyngesamarbejder BioMed Community og MedTech Innovation Consortium. Det
nationale markedsføringskonsortium, Healthcare DENMARK, har ligeledes base i Vestdanmark.
De vestdanske styrker og den stigende globale efterspørgsel giver samlet set et potentiale for at skabe
yderligere vækst og beskæftigelse inden for sundheds‐ og velfærdsinnovation.
Partnerne vil samarbejde om:
‐

At udnytte Danmarks internationale potentialer inden for sundheds‐ og velfærdsinnovation og
styrke erhvervslivets muligheder for at udvikle og kommercialisere nye løsninger.

Derfor vil vi:
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‐

‐
‐

Styrke samarbejdet mellem de vestdanske klynger og videreudvikle de virksomhedsrettede tilbud
inden for sundheds‐ og velfærdsinnovation med henblik på at understøtte virksomhedernes vækst‐
muligheder bedst muligt.
Lette virksomhedernes adgang til offentlig‐privat samarbejde gennem test‐ og udviklingsmulighed‐
er i driften.
Samarbejde om at styrke den internationale branding af området, blandt andet i samspil med
Healthcare DENMARK.

Fremtidens industri
Der er i dag knap 175.000 produktionsarbejdspladser i 9.500 industrivirksomheder i de tre vestdanske regi‐
oner. Arbejdspladserne udgør godt 2/3 af landets produktionsarbejdspladser. I de tre regioner kommer me‐
re end en tredjedel af den samlede produktivitetsvækst fra produktionserhvervene.
Knap 2/3 af landets industrieksport på 366 mia. kr. kommer fra de tre vestdanske regioner. Ligeledes udgør
omsætningen inden for industrien fra de tre vestdanske regioner godt 2/3 af den samlede danske omsæt‐
ning inden for industrien. De vestdanske industrivirksomheder har således en betydende rolle i den danske
økonomi.
Industrien har stor betydning for hele Danmarks velstand og innovationskraft. Produktionserhvervene står
for over 40 % af den samlede danske eksport. Ved at anvende stærke vestdanske kompetencer inden for
kreative erhverv, design, digitalisering og automatisering kan den vestdanske position fastholdes og udvik‐
les.
Partnerne vil samarbejde om:
‐

At udvikle den specialiserede high‐end produktion i Vestdanmark.

Derfor vil vi:
‐
‐
‐

Udnytte de vestdanske specialiseringer inden for automatisering, digitalisering, kreative kompeten‐
cer og design til at udvikle produktionsvirksomhederne i hele Vestdanmark yderligere.
Styrke produktionsvirksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft.
Styrke virksomhedernes konkurrenceevne gennem initiativer der fremmer energi‐ og ressource‐
effektive smv’er og cirkulære økonomiske forretningsmodeller, der åbner gamle såvel som nye
markeder.

Organisering
Formandskaberne for de tre vestdanske vækstfora udgør den tværregionale politiske styregruppe for det
vestdanske samarbejde og sikrer ejerskab og sammenhæng. Ved at sætte de tre vestdanske vækstfora i
front trækkes på det eksisterende stærke partnerskab mellem repræsentanter for erhvervsliv, videns‐ og
uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, kommuner og regioner. Der etableres desuden et
fælles tværregionalt sekretariat, som går på skift mellem de tre vestdanske vækstfora og starter hos Region
Syddanmark.
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