Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet
Danmark og Syddansk Vækstforum
- en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region
Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund,
Fredericia, Haderslev, Kolding, Vejen, Middelfart og Vejle
Baggrund
Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum har en fælles interesse i at styrke Trekantområdet som
Danmarks produktionscentrum til gavn for hele regionen. Formålet med erhvervspartnerskabet er derfor at
styrke samarbejde og koordinering samt styrke synergi med afsæt i de fælles prioriteringer til gavn for
produktionsvirksomhedernes vækstvilkår.
Trekantområdet har som regionalt vækstcenter en række erhvervsstyrker, særligt inden for
produktionserhverv, men også en række udfordringer, der skal tages hånd om for at skabe vækst og
udvikling. Omstillingen til nye globale konkurrencevilkår skal accelereres, produktiviteten skal øges og
virksomhederne skal have adgang til kvalificeret arbejdskraft.
De syv kommuner i Trekantområdet vedtog i 2013 en fælles vækststrategi, der efterfølgende er blevet
yderligere kvalificeret og konkretiseret. Vækststrategien for Trekantområdet Danmark tager udgangspunkt i
områdets særlige styrker inden for produktionserhverv. De syv kommuner samarbejder om at skabe bedre
ramme- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder, herunder ikke mindst adgang til kompetent
arbejdskraft, specialiseret erhvervsservice, automatisering og digitalisering, eksport- og investeringsfremme
samt industriel inkubation og scaleups. Det primære erhvervspolitiske sigte er fastholdelsen og udvikling af
Trekantområdet som Danmarks produktionscentrum. Trekantområdet Danmark har derfor siden starten af
2015 implementeret en række centrale initiativer, herunder ikke mindst:







Tæt samarbejde mellem jobcentrene om rekruttering og opkvalificering til produktionserhvervet
Produktionsfokuseret erhvervsservice
Danish Industrial Manufacturing Academy (DIMA)
Etablering af Center for Industriel Ledelse
Fælles iværksættervejledning, vækstinkubation og fokus på scaleups
Invest in Triangle Region

Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum har i foråret 2016 vedtaget Den Regionale Vækst- og
Udviklingsstrategi for perioden 2016-19. I denne strategi har Syddansk Vækstforum besluttet at fokusere på
tre forretningsområder:




Bæredygtig energi (energieffektive teknologier og offshore)
Sundheds- og velfærdsinnovation
Oplevelseserhverv (turisme samt design og kreative erhverv)

Den regionale vækst og udviklingsstrategi 2016-2019 har som strategisk mål at øge produktiviteten og
erhvervsfrekvensen. Det skal bl.a. ske gennem en fortsat fokuseret indsats inden for de tre

forretningsområder samt en række brede indsatser, herunder kvalificeret arbejdskraft og automatisering
samt en særlig indsats i yderområderne.
Produktion som samlet erhverv indgår ikke som et selvstændigt forretningsområde i Den Regionale Vækstog Udviklingsstrategi, men produktionserhverv indgår i alle forretningsområder i strategien og understøttes
ligeledes af de brede indsatser. Syddansk Vækstforum har derfor også en naturlig interesse i at understøtte
Trekantområdets position som produktionscentrum og vækstlokomotiv for hele regionen. På denne
baggrund er Syddansk Vækstforum og Trekantområdet Danmark enige om at styrke samarbejdet om at
skabe vækst og erhvervsudvikling gennem et erhvervspartnerskab med fokus på fælles prioriteringer, som
kan styrke konkurrenceevnen blandt produktionserhvervene og bidrage til øget vækst og omsætning
i virksomhederne.
Erhvervspartnerskabet skal derfor med udgangspunkt i såvel Trekantområdet Danmarks strategiske
program for Danmarks Produktionscentrum som Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi skabe
rammerne for et samarbejde om at styrke Trekantområdet som Danmarks produktionscentrum til gavn for
hele Region Syddanmark.

Syddansk Vækstforum og Trekantområdet Danmark er ligeledes enige om, med henblik på at skabe fortsat
vækst og erhvervsudvikling, at styrke samarbejdet mellem Trekantområdet Danmark og hhv. Væksthus
Syddanmark, Vestdansk Investeringsfremme og Det syddanske EU-kontor, for at støtte op om
Trekantområdet som produktionscentrum.

Aftalte aktivitetsspor
Erhvervspartnerskabet indeholder fire aktivitetsspor, der alle støtter op om produktionserhvervene.

1. Kvalificeret arbejdskraft
Ifølge Region Syddanmarks Vækstbarometer har næsten hver anden af de virksomheder, som har søgt nye
medarbejdere det seneste halve år, oplevet problemer med at skaffe den kvalificerede arbejdskraft, som de
har brug for. Samtidig har automation og ny teknologi bidraget stærkt til det forhold, at et job i industrien i
dag ser anderledes ud end bare for 5-10 år siden – og kræver medarbejdere, der både har stærke boglige
og håndværksmæssige kvalifikationer. Udfordringen forventes ikke at blive mindre i fremtiden, bl.a. som
følge af, at de kompetencer der efterspørges er under forandring, og at der bliver mangel på visse typer af
faglært arbejdskraft. Derfor skal indsatserne både rettes mod de voksne, der allerede er på
arbejdsmarkedet og de unge, der skal til at vælge uddannelse.
Jf. punkt 5 i Regional Udviklingsaftale 2016-19 for Trekantområdekommunerne Billund, Fredericia,
Haderslev, Kolding, Vejen, Middelfart og Vejle arbejdes der også på at udvikle et projekt der kan søge
midler i Region Syddanmarks Uddannelsespulje, der skal adressere dele af denne problemstilling.
Mål med Erhvervspartnerskabets indsatser indenfor området kvalificeret arbejdskraft
Parterne er enige om, at en væsentlig forudsætning for at fastholde og udbygge et højtspecialiseret
produktionserhverv i Trekantområdet og i Region Syddanmark er, at produktionsvirksomhederne har

adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor et mål med indsatserne indenfor dette område, at
produktionserhvervet i Trekantområdet har adgang til den nødvendige kompetente arbejdskraft fremover.
Det er aftalt:
A. At parterne vil bidrage til at opkvalificere ufaglærte til faglærte eller opkvalificere faglærte til en hel
akademiuddannelse gennem Kompetencevækst-projektet, som DIMA er partner i.
B. At parterne vil bidrage til at flere unge gennemfører en produktionsrettet erhvervsuddannelse jf.
punkt 5. i Regional Udviklingsaftale for 2016-19.
C. At parterne vil arbejde for, at kvalificeret produktionsrettet arbejdskraft bliver et indsatsområde i
den kommende vækstpartnerskabsaftale mellem Syddansk Vækstforum og regeringen.

2. Automatisering
Udviklingen de senere år har vist, at det for mange virksomheder er uhensigtsmæssigt fysisk at adskille
udviklingsaktiviteter og produktion, og at det derfor af konkurrencemæssige hensyn er vigtigt at bevare
både produktion og udvikling i Danmark. Samtidig har ikke mindst automation og udnyttelse af anden ny
teknologi, som led i en optimering af produktionsprocesserne, gjort det muligt at fastholde opgaver i
Danmark. Parterne er enige om at der er behov for at styrke produktionserhvervet i Trekantområdet
gennem en fælles indsats for at udbrede brugen af automatiseringsløsninger. Produktionsvirksomhedernes
internationale konkurrenceevne afhænger blandt andet af, hvorvidt de er i stand til i højere grad at
automatisere deres produktionsprocesser og derigennem øge deres produktivitet og indtjening.
Trekantområdet Danmark er derfor en central partner i den syddanske automatiseringsindsats,
AutomationsBoost, som Syddansk Vækstforum har igangsat for at sikre udvikling og implementering af
automatiseringsløsninger i regionens virksomheder.
Mål for Erhvervspartnerskabets indsatser indenfor området automatisering
Med Trekantområdet store styrke indenfor produktionserhvervene er det et mål at samtænke Syddansk
Vækstforum initiativer indenfor automatisering med disse styrker.

Det er aftalt:
A. At samarbejde om at sikre, at produktionserhvervene i Trekantområdet får gavn af den igangsatte
regionale indsats for at udvikle og implementere automatiseringsløsninger i virksomhederne.
B. At der i forbindelse med Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen søges etableret et nationalt
samarbejde om at videreudvikle og udbrede brugen af automatiseringsløsninger i bl.a.
produktionserhvervene.
Vækstforum vil, når der foreligger en evaluering af den igangværende indsats, vurdere, om der er behov for
at igangsætte yderligere initiativer inden for automatisering.

3. Design
I Region Syddanmark er design en særlig styrke i Trekantområdet, hvor der er stærke videnmiljøer og
virksomheder, som er førende indenfor design og designanvendelse, herunder Designskolen Kolding, SDU
Institut for Design og Kommunikation, erhvervsklyngen Design2Innovate og LEGO. Syddansk Vækstforum
understøtter gennem satsningen på design og kreative erhverv virksomhedernes strategiske brug af design
til at udvikle nye produktionsprocesser samt i deres innovationsarbejde.

Mål for Erhvervspartnerskabets indsatser indenfor design
Parterne er enige om at videreudvikle og udbrede anvendelsen af design i produktionsvirksomhederne med
henblik på at styrke deres værditilvækst og konkurrenceevne. Derfor søges der indgået et partnerskab
mellem Trekantområdet Danmark og Design2Innovate, der skal medvirke til at design anvendes som en
understøttende funktion i forhold til produktionsvirksomheder samt understøtte et aktivt samarbejde
mellem DIMA og Design2Innovate.
Det er aftalt:
A. At udbrede anvendelsen af design i produktionsvirksomhederne gennem et styrket samarbejde
mellem Trekantområdet og Design2Innovate, herunder projektet Growth by Design, som bl.a.
omfatter initiativet Play User Lab.
B. At der i forbindelse med Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen søges etableret et nationalt
samarbejde om at styrke virksomhedernes anvendelse af design, bl.a. med fokus på
Trekantområdets særlige styrker inden for design.

4. Fødevarer
Fødevarevirksomheder et af de væsentligste produktionserhverv I Trekantområdet. Som en del af
Vækstforums strategiske indsats indgår fødevareerhvervet i alle forretningsområder. Derudover
understøttes fødevareerhvervet gennem brede indsatser, bl.a. kvalificeret arbejdskraft og automatisering.
Mål med Erhvervspartnerskabets indsatser indenfor fødevarer
Med afsæt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, og den analyse af fødevareerhvervet, der jf. pkt. 4 i
Regional Udviklingsaftale 2016-19 mellem Trekantområdet og Region Syddanmark vil blive gennemført, vil
Syddansk Vækstforum afdække om der er særlige styrker og udfordringer, som ikke tilgodeses gennem
eksisterende tilbud til fødevareerhvervet, herunder behov for etablering af nye samarbejdsrelationer.
Det er aftalt:
A. I fællesskab at styrke samarbejdet med den nationale fødevareklynge og arbejde for etableringen
af et fødevarehub, hvis der afdækkes særlige styrker og udfordringer i Trekantområdet, der er
behov for at tilgodese.
B. At tiltrække og fastholde udenlandske fødevarevirksomheder til Trekantområdet gennem
samarbejde med foreningen Vestdansk Investeringsfremme.

Ramme
Erhvervspartnerskabet træder i kraft den 1. juli 2016 under forudsætning af godkendelse i
Trekantområdets bestyrelse og i Syddansk Vækstforum.

Erhvervspartnerskabet løber fra 2016-19. Erhvervspartnerskabet kan tages op til revision midtvejs, dvs. ved
udgangen af 2017.
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