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FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME
FLERE VIDENTUNGE ARBEJDSPLADSER ENDER I REGIONERNE
Samarbejdet mellem Invest in Denmark/Udenrigsministeriet og de tre vestdanske regioner,
Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland om tiltrækning af flere
internationale investeringer til Vestdanmark blev i december 2007 forankret i Foreningen
Vestdansk Investeringsfremme, som har syv regionale projektledere placeret i vestdanske
udviklingsmiljøer.
Samarbejdet har bidraget stærkt til de overordnede investeringsfremmeresultater i perioden
2006 – 2007. Yderligere er 2008 blevet indledt med særdeles positive resultater – særligt for
Vestdanmark,

hvilket

er

understreget

i

nedenstående

resultatopgørelse.

Konkret

har

samarbejdet resulteret i etablering eller fastholdelse af flere arbejdspladser i Danmark end
nogensinde tidligere, hvoraf en markant øget andel af disse er etableret i Vestdanmark.
Erfaringerne med samarbejdet mellem de vestdanske regioner og Invest in Denmark har
således i enhver henseende været en succes for alle parter.
I tallene for skabte arbejdspladser indgår både nyetablerede arbejdspladser og fastholdte
arbejdspladser. Af de 900 jobs i 2007 var 555 nyetablerede stillinger, og 345 var
arbejdspladser, der blev fastholdt i Danmark ved at skaffe lukningstruede virksomheder nye
investorer. Disse investeringer skabte derudover 77 nye arbejdspladser i processen i
forbindelse med ekspansion af de danske virksomheders aktiviteter.
Invest in Denmark - Resultater 2005 - 2008
Arbejdspladser
Heraf arbejdspladser i Vestdanmark (antal)
Heraf arbejdspladser i Vestdanmark (%)
Investeringsprojekter
Heraf investeringsprojekter i Vestdanmark (antal)
Heraf investeringsprojekter i Vestdanmark (%)

2005*
746
164
22
36
8
22

2006
991
460
46
37
12
32

2007
900
411
46
31
10
32

2008**
251
220
88
7
2
29

* Data fra før samarbejdet blev indledt. ** Dækker perioden 01/01/08 til 31/03/08.
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Fordelingen af investeringsprojekter i Vestdanmark har i perioden 2006-2008 været som
følger:
2006

2007

2008**

Invest in Denmark har via yderligere midler fra regeringens pulje til offensiv global
markedsføring af Danmark siden 2007 styrket sin internationale salgsstyrke på de tre
hovedmarkeder (Europa, Asien og Nordamerika). Denne konstellation med Invest in Denmarks
globale netværk koblet med Vestdanmarks lokale netværk, har vist sig særdeles effektiv i
bestræbelserne på at skabe videntunge arbejdspladser i hele Danmark.
Invest in Denmarks globale netværk

Regional Investeringsfremme

NOVI Innovation
2 regionale projektledere (ICT
og Life Sciences)

Alexandra Instituttet
1 regional projektleder (ICT)
iNano
1 regional projektleder (Life Sciences)
Innovation MidtVest
1 regional projektleder (Renewable
Energy, Maritime)

Invest in Denmark
Netværkskoordinator

Syddanske Forskerparker
2 regionale projektledere
(HUB, ICT, Life Sciences)

For at undgå signalforvirring i forhold til udenlandske investorer er det vigtigt, at Danmark
markedsføres samlet. For at tiltrække videntunge udenlandske investeringer er det også
nødvendigt, at regionale danske klynger bindes sammen til salgbare nationale klynger
(udbuddet), der via sammenkoblingen får tilstrækkelig kritisk masse til at kunne modsvare den
internationale efterspørgsel.
Arbejdsdelingen i samarbejdet mellem de vestdanske regioner og Invest in Denmark er derfor
klar. De vestdanske regioner finansierer syv regionale projektledere, som kortlægger de
regionale kompetenceklynger, fungerer som modtageapparat for potentielle udenlandske
investorer

og

servicerer

udenlandske

investorer,

som

allerede

er

lokaliserede

i

regionalområdet. Som modydelse hertil har Udenrigsministeriet leveret en intensiveret
salgsindsats i udlandet. Invest in Denmark varetager den overordnede nationale koordinering
af markedsføringen af danske spidskompetencer i udlandet.
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Foreningen Vestdansk Investeringsfremme sikrer via sit samarbejde med Invest in Denmark at
identificere

konkrete

forretningsmuligheder

og

samarbejdsrelationer,

at

kortlægge

kompetenceklynger i de vestdanske regioner og få gjort dem synlige hos Invest in Denmarks
sælgere rundt omkring i verden. Det betyder så, at Invest in Denmarks udenlandske enheder
kan præsentere udenlandske investorer for de muligheder, som findes i de vestdanske
regioner og derfor sikre, at udenlandske virksomheder er opmærksomme på kompetence- og
forretningsmuligheder i hele Danmark, når de overvejer at placere aktiviteter i landet.
Følgende cases fra Region Syddanmark er tydelige eksempler på, at regionen har haft stor
nytte af ovenstående arbejdsdeling. Samarbejdet har utvivlsomt været udslagsgivende i
tiltrækningen af store virksomheder som Sykes, Deb Swarfega, Aeras og mange flere til de
vestdanske regioner.

EKSEMPLER PÅ AFSLUTTEDE CASES

REGION SYDDANMARK - 2008
Virksomhed: Sykes (USA)
Klynge: IKT (Informations og Kommunikations Teknologi)
Styrkeposition: IT Support Center/Call Center
Forretningsløsning: Contact Center for den nordiske region samt Tyskland
Placering: Odense
www.sykes.com
Den amerikanske virksomhed Sykes har etableret et Contact Center i Odense, som skal dække den
nordiske region samt dele af Tyskland. Sykes er markedsledende inden for sit område og andre
virksomheder følger nøje deres træk. Etableringen bidrager derfor med at sætte Danmark og dets
regioner på kortet med henblik på fremtidige investeringer inden for IKT. Sykes’ tilstedeværelse skaber
150 nye arbejdspladser i regionen.

REGION SYDDANMARK - 2007
Virksomhed: Deb Swarfega (Storbritannien)
Klynge: Hub
Styrkeposition: Hudplejeprodukter
Forretningsløsning: Skandinavisk hovedkvarter med salg og distribution til norden samt Baltikum
Placering: Odense
www.deb.co.uk
Den britiske virksomhed, Deb Swarfega, har etableret et skandinavisk hovedkvarter for salg og
distribution til de nordiske lande samt Baltikum. Etableringen bidrager derfor med at understrege
Danmarks centrale nordiske beliggenhed samt fremhævning af Danmarks særdeles fordelagtige
erhvervsklima. Investeringsprojektet har foreløbig bidraget med 38 arbejdspladser i den vestdanske
region.
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REGION SYDDANMARK - 2006
Virksomhed: Aeras Global TB Vaccine Foundation (USA)
Klynge: Life Sciences
Styrkeposition: Forskning inden for tuberkulose
Forretningsløsning: Forskning- og Udviklingscenter inden for medicin til bekæmpelse af tuberkulose
Placering: Odense
www.aeras.org
Aeras Global TB Vaccine Foundation har etableret et forskning- og udviklingscenter inden for medicin til
bekæmpelse af tuberkulose. Etableringen bidrager med styrkelse af forskning og udvikling inden for Life
Sciences i den syddanske region og Syddanske Universitet. Investeringen skaber inden for det første år
fem nye videntunge arbejdspladser i regionen og yderligere 10 arbejdspladser forventes etableret inden
for de første tre år.
Invest in Denmark kan mundtligt orientere om de øvrige succeser i Region Syddanmark, som alle er af
fortrolig karakter.
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