Bilag 6
Status på partnerskabsaftalen 2010
I Satsning på velfærdsteknologi og offentlig-privat innovation
•

Drøfte implementering af relevante dele af regeringens strategi for offentligt-privat
samarbejde med ØEM
Region Syddanmark har taget kontakt til ØEM mhp. afklaring af rammerne for samarbejde
om implementering. Vi afventer tilbagemelding fra ØEM.
Er samarbejdet etableret? På hvilke relevante dele? (initiativ 16-19? I strategien)
Region Syddanmark har taget initiativ til og medvirket til etablering af Laboratorium for
offentlig-privat innovation (initiativ 17). Se i øvrigt ovenfor.
Region Syddanmark indgår på eget initiativ i en FP7-ansøgning til EU om innovative prækommercielle indkøb inden for robotteknologi til ældreområdet i samarbejde med
Laboratorium for offentlig-privat innovation, Odense Kommune og SKI samt parter fra
England, Holland, Sverige og Finland (initiativ nr. 18).
Hvad er målene/milepælene for samarbejdet? Se ovenfor
Hvilke resultater er opnået indtil nu? Se ovenfor

•

VTU vil indsamle erfaringer med IKT-baserede hjælpemidler og afprøve disse i en region.
Er Syddanmark involveret i indsamlingen?
Ja, Region Syddanmark er sammen med Region Midt og IT- og Telestyrelsen ved at
indsamle erfaringer om it-understøttede sundhedsydelser.
Projektet havde opstart januar 2011 og forventes afsluttet december 2011.
Er der planlagt tiltag?
Ja. Projektet består af to dele:
1) Indsamling af erfaringer med digitale tjenester og it-understøttede sundhedsydelser i
Region Syddanmark
2) Afprøvning af muligheder for at udnytte potentialet i sociale medier i en region, fx med
henblik på at mobilisere de frivillige netværk som støtte for ældre via sociale medier – fx
med deltagelse af det professionelle social- og sundhedspersonale.
Hvilke resultater er opnået
Region Syddanmark er i færd med del 1,gennem deskresearch at afdække og dokumentere
hvilke it-understøttende sundhedsydelser, der findes i Region Syddanmark.
De indsamlede informationer oprettes som case-beskrivelser i en gruppe på digitalisér.dk
Del 2, afprøve muligheder for at udnytte potentialet i sociale medier i en region, er planlagt
igangsat medio 2011 med gennemførsel i september 2011.
Opsamling og afrapportering finder sted ultimo 2011.

•

Region Syddanmark vil stille Innovationscentret for brugerinddragelse til rådighed som
nationalt testcenter og videnbase for offentlig-privat innovation. Region Syddanmark vil
desuden stille sig til rådighed som forsøgsregion.
Er der dialog med relevante ministerier herom? Hvilke?
Region Syddanmark har overfor Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet –
selvstændigt og i samarbejde med Danske Regioner påpeget de juridiske barrierer, der
hindrer at Innovationscenteret bliver vidensbase og testcenter for offentlig-privat innovation
Er der planlagt tiltag?
Danske Regioner følger op i dialogen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse
med Sund Vækst-initiativer.
Hvilke resultater er opnået: Se ovenfor

•

Styrke erhvervspotentialet gennem et strategisk partnerskab med Eksportrådet inden for
internationalisering og eksportfremme
Er samarbejdet etableret?
Sekretariatet for Syddansk Vækstforum har haft et første og meget positivt møde med
Eksportrådet med henblik på at fastlægge de overordnede rammer for en strategisk
samarbejdsaftale.
Det er i forhold til Eksportrådet aftalt, at Syddansk Vækstforum ønsker, at de konkrete,
særlige eksportaktiviteter skal ske med afsæt i virksomhedernes behov, med klyngeaktørerne som afsæt og med fokus på 2-3 udvalgte geografiske markeder – og at vi forventer
konkrete effekter for de virksomheder der deltager. Hertil ønsker vi samtidig i videst mulig
omfang at benytte de muligheder og tilbud som allerede er tilgængelige i regi af
Eksportrådet, således at det eksisterende udnyttes bedst muligt.
Hvad er målene/milepælene for samarbejdet?
Det er aftalt at sekretariatet for Syddansk Vækstforum mobiliserer Welfare Tech Region
(Region Syddanmarks velfærdsteknologiske klyngeaktør) med henblik på at få et overblik
over virksomhedernes behov. Dette er vi i gang med. Når overblikket er etableret, er det
aftalt med Eksportrådet, at det præsenteres for dem, hvorefter vi sammen konkret aftaler
hvordan aktiviteterne kan igangsættes.
I det omfang, at der vil være særlige omkostninger forbundet med indsatsen, må det
forventes, at der kan hentes noget finansiering hos Vækstforum (selvfølgelig under
betingelse af at aktiviteterne meget direkte kommer virksomhederne til gode og at indsatsen
skaber erhvervsmæssig effekt).
Dialogen med Eksportrådet er således i gang, men den konkrete samarbejdsaftale incl.
effektmål kan først fastlægges, når vi mere konkret kender de velfærdsteknologiske
virksomheders særlige udfordringer og behov i tilknytning til internationalisering og
eksport.
Hvilke resultater er opnået indtil nu? Se ovenfor

•

Undersøge mulighederne for at fremme brugen af velfærdsteknologier i det offentlige
gennem integration af velfærdsteknologiske løsninger i efteruddannelserne samt grund- og
videreuddannelserne på social- og sundhedsområdet.
Er samarbejdet etableret?
Der er endnu ikke etableret dialog omkring emnet. Region Syddanmark vil som det første
tage punktet op til en strategisk drøftelse med de relevante uddannelsesinstitutioner i
regionen.
Vi har dog fra regionens side taget initiativ til en række aktiviteter, der understøtter
udviklingen af grunduddannelse og efteruddannelse:
1) Der er med støtte fra Syddansk Vækstforum etableret et efteruddannelsesforløb for
undervisere på grunduddannelserne omkring Velfærdsteknologi.
2) Der er med hjælp fra Region Syddanmark kommet en syddanske uddannelsesinstitution
(University College Lillebælt) med i EU-ansøgningen “Building ICT competencies in the
long-term care sector to enhance quality of life for older people and those at risk of
exclusion” under Lifelong Learning Programme.
3) Region Syddanmark har bredt formidlet resultaterne af regionens egne
interviewundersøgelse af kompetencebehovet for grund- og efteruddannelse på social- og
sundhedsområdet.
Hvad er målene/milepælene for samarbejdet?
Dialog igangsættes i foråret 2011.
Hvilke resultater er opnået indtil nu?

•

Vækstforum opfordrer VTU til at støtte op om indsatsen med forskningsmæssige
prioriteringer på området.
Er samarbejdet etableret?
VTU har udbudt et SPIR inden for velfærdsteknologi. Muligheden har været drøftet til
RTI’s rundbordssamtale i 2010, men de regionale vækstfora har ellers ikke været involveret
i processen.
Hvad er målene/milepælene for samarbejdet? Se ovenfor
Hvilke resultater er opnået indtil nu? SPIR-udbud.

II Styrket adgang til risikovillig kapital i Vestdanmark
• Afdeling af Vækstfonden i Vestdanmark. Er etableret 3. marts 2011 i Vojens.
•

Samarbejde mellem Vestdansk Vækstkapital (150 mio. kr. øremærket til vestdanske
virksomheder) og innovationsmiljøerne, væksthusene og vækstforaene.
Er samarbejdet etableret?
Syddansk Vækstforums kapitalinitiativer – venturekapital til velfærdsteknologi og
lånekapital til yderområder – samles i en erhvervsdrivende fond ”Fonden til Syddansk
Vækstfremme”. Managementopgaverne for denne fond skal løses af en professionel aktør –
og opgaven er udbudspligtig.

I den sammenhæng havde Syddansk Vækstforum foretrukket, at Vækstfonden (kontoret i
Vojens) kunne løse managementopgaven. Det ville give en unik mulighed for et tæt og
forpligtende samarbejde med henblik på at skabe samarbejde, synergi og det bedst mulige
deal-flow. Sekretariatet for Syddansk Vækstforum har været i dialog herom og Vækstfonden
er interesseret, men rent lovgivningsmæssigt er det ikke muligt for dem at byde ind på
sådanne opgaver.
Sekretariatet for Syddansk vækstforum undersøger for øjeblikket hvordan vi, indenfor
lovgivningens rammer, kan finde en løsning, der alligevel kan skabe det tætte og
forpligtende samarbejde med Vækstfonden. Det havde dog været langt mere ligetil – og
samtidig forpligtende - hvis Vækstfonden havde måttet byde på opgaven.
Der er således ikke på nuværende tidspunkt etableret en formel samarbejdsaftale med
milepæle mv. Vi forventer, at vi i forbindelse med EU-udbuddet på management-opgaven
kan sætte som et af kriterierne, at der skal udarbejdes en formel samarbejdsaftale med
Vækstfondens kontor i Vojens.
Hvad er målene/milepælene for samarbejdet? Se ovenfor
Hvilke resultater er opnået indtil nu? Se ovenfor
III Grænseoverskridende forsknings- og uddannelsessamarbejde
• Grænseoverskridende forsknings- og uddannelsessamarbejde
uddannelsesinstitutioner i Syddanmark og Nordtyskland

mellem

videregående

Er samarbejdet etableret (- bør ske med udgangspunkt i danske uddannelsesinstitutioner
herunder Syddansk Universitet)?
Der forsøges arrangeret et nyt uddannelsestopmøde medio 2011 med deltagelse af de samme
parter, som til mødet den 7. februar 2011. Det drejer sig om ministerpræsidenten og
videnskabsministeren i Slesvig-Holsten, den danske videnskabsminister, rektorerne for SDU
og UC Syddanmark og regionsrådsformanden for Region Syddanmark
Hvad er målene/milepælene for samarbejdet?
Det langsigtede mål er etablering af et grænseoverskridende universitet. Samarbejdets
præcise mål og milepæle skal drøftes på det planlagte uddannelsestopmøde.
Hvilke resultater er opnået indtil nu?
Blandt de involverede parter er der enighed om det nyttige i et bredt uddannelsessamarbejde,
der i videst muligt omfang baserer sig på den organisatoriske infrastruktur, der er skabt i
projekt ”Videnregion”.
•

Synliggørelse og udfoldelse af grænseregionens visioner i løbende drøftelser med den tyske
regering og delstatsregering
Er der planlagt tiltag?
Tiltaget er under realisering i regi af det INTERREG-finansierede projekt ”Vækstcenteret”.
Projektet har til formål at synliggøre de erhvervsmæssige styrkepositioner og potentialer i
den dansk-tyske region samt at generere fyrtårnsprojekter, der kan understøtte en udvikling
fra Grænseregion til Vækstregion.

Hvilke resultater er opnået indtil nu?
Der er nedsat en politisk styregruppe med deltagelse af bl.a. Regionsrådsformand Carl Holst
og Ministerpræsident Carstensen er formænd. Foreløbig er der gennemført en analyse af de
fælles tysk-danske styrkepositioner og en konference med ca. 170 personer med henblik på
at drøfte opfølgning på analysen. Endvidere er der etableret et sekretariat på 4 medarbejdere.
•

Samarbejde om grænseoverskridende datagrundlag (Region Sjælland, Hovedstaden,
Syddanmark og relevante tyske myndigheder)
Er samarbejdet etableret?
Der er etableret et tæt samarbejde mellem Region Syddanmark, Region Sjælland og
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland som bl.a. bruges til at udvirke tilstrækkelig
kontant medfinansiering fra delstatsregeringen i Kiel eller evt. andre tyske parter.
Hvad er målene/milepælene for samarbejdet?
Målet er en løbende opdateret dansk-tysk databank med en mere nutidig karakter end den
eksisterende dansk-svenske databank. Milepælene er to koordinerede og bevilligede Interreg
A-ansøgninger til hver sit dansk-tyske program men om udvikling af samme databank.
Hvilke resultater er opnået indtil nu?
Der er enighed om indholdet i projektet. Indenrigsministeriet og Statskancelliet i Kiel
arbejder på en ny indstilling på baggrund af den nye og bredere danske opbakning.

IV Styrkelse af grøn offshore energi
• Markedsføring af Alliancen for grøn offshore energi
Er der planlagt tiltag?
Alliancen offentliggjorde i januar 2011 en national investeringsstrategi med anbefalinger til,
hvordan Danmark kan opnå det store erhvervspotentiale som danske grønne offshoresektor
kan bidrage med, hvis der investeres i forbedret infrastruktur, mere uddannelse og forskning.
Vi forventer at investeringsstrategien vil danne baggrund for det videre arbejde med
partnerskabsaftalen.
Der er møde mellem Alliancen og Økonomi og Erhvervsministeriet d. 14. april 2011.
Der er planlagt at inddrage en stor deltagekreds i arbejdet, herunder de andre regioner og
Klima og Energiministeriet.
•

Vækstforum indgår i dialog om at understøtte statens indsatser i forhold til udbygningen af
det vedvarende energisystem på offshoreområdet
Er samarbejdet etableret?
Hvad er målene/milepælene for samarbejdet?
Målet med samarbejdet er, at konkretisere og koordinere regionernes samarbejde om
erhvervsudvikling af den grønne offshoresektor.
Hvilke resultater er opnået indtil nu?

•

Samarbejde på undervisningsområdet om undervisningsmetoder i natur og teknik og
sundhed, herunder internationale skolepladser
Er samarbejdet etableret med Undervisningsministeriet?
Nej, men det er relevant at få etableret et samarbejde både med UVM og VTU, så der er
enighed om, at scienceområdet skal opprioriteres i undervisningen i hele
uddannelsessystemet.
Der er etableret samarbejde med det nationale center for natur, teknik og sundhed som er
nedsat af UVM. Regionsrådet har bevilget NTS-centeret støtte til to projekter, der bl.a. skal
udvikle undervisningen og undervisningsmateriale indenfor sciencefagene.
Hvad er målene/milepælene for samarbejdet?
- Flere kommuner skal have en strategi for udviklingen af undervisningen i naturfagene.
- Flere
skal
vælge
tekniske,
sundhedsvidenskabelige
studieretninger
på
ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser på sigt.
- Der skal være udviklet nye eksemplariske undervisningsforløb med tilhørende
læseplaner og undervisningsmaterialer.
Hvilke resultater er opnået indtil nu?
- Via projekterne hos NTS-centeret er der sat gang i udviklingen af undervisningsforløb
og undervisningsmateriale.
- SDU er ved at udvikle en model for efteruddannelse af ingeniører så disse kan undervise
på gymnasier, hvortil det er en udfordring at tiltrække uddannede lærere.
- Der er indgået en kontrakt med Dansk Naturvidenskabsformidling om en forstærket
indsats ift. udvikling af kommunale sciencestrategier – i forlængelse af science
kommune projektet.

