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Beslutningsreferat
1. Velkomst og præsentationsrunde

Stephanie Lose bød velkommen og blev i henhold til udkast til vedtægter (jf. pkt. 4) valgt som
ordstyrer.

2. Oplæg v/Torsten Bjørn, senior director og leder af Product Technology ved LEGO
Senior director og leder af Product Technology ved LEGO, Torsten Bjørn, vil som indledning til
styregruppens drøftelser holde et kort oplæg om LEGO’s arbejde med design og innovation, tiltag
i forhold til tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft samt ønsker til det vestdanske samarbejde.

Torsten Bjørn fortalte om LEGO’s turn-around, deres øgede fokus på kerneforretningen og nye
arbejdsformer på tværs af tidligere organisatoriske siloer og med øget facilitering af tværfaglige og
multikulturelle teams.
Med afsæt heri anbefalede Torsten Bjørn styregruppen at have et skarpt fokus på at udnytte
styrkepositioner på tværs af regionsgrænserne i det fremadrettede arbejde, blandt andet inden for
designområdet og i forhold til tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.

3. Ramme og vision for det vestdanske samarbejde
Indstilling:
Det foreslås, at styregruppen,
• drøfter vision for og perspektiver i et styrket vestdansk samarbejde
Sagsfremstilling:
De tre vestdanske vækstfora indgik i juni 2016 en ny samarbejdsaftale, der sætter rammerne for
et øget samarbejde omkring:




Nye strategiske erhvervssatsninger på tværs af regionsgrænser med udgangspunkt i
regionale styrkepositioner og potentialer.
International branding af Vestdanmark som et attraktivt miljø for erhverv og investering.
Tiltrækning af internationale investeringer og kvalificeret arbejdskraft.

Aftalen lægger konkret op til, at der igangsættes fælles erhvervsinitiativer inden for
indsatsområderne:




fødevarer,
energiteknologi,
sundheds- og velfærdsteknologi, og

Side 2 af 7



fremtidens industri.

Eksisterende kompetencer inden for design, kreative erhverv og automatisering bringes i
anvendelse inden for de fire udvalgte områder.
Den nye aftale bygger blandt andet videre på en samarbejdsaftale fra juni 2015, som gjorde det
muligt for vestdanske virksomheder at deltage i erhvervsudviklingsaktiviteter på tværs af de
vestdanske regionsgrænser og dermed at drage fordel af de forskellige erhvervsmæssige
specialiseringer i de tre vestdanske regioner uafhængigt af virksomhedens geografiske placering.
Deltagelsen på tværs af regionsgrænser illustreres blandt andet ved, at en række klynger placeret
i de vestdanske regioner har virksomheder fra hele Vestdanmark som medlemmer og deltagere i
deres aktiviteter. Blandt andet har klyngen Welfare Tech, der har hjemsted i Region Syddanmark,
203 medlemmer i hele landet, heraf 34 i Region Midtjylland og syv i Region Nordjylland, mens
klyngeorganisationen Danish Food Cluster, der har hjemsted i Region Midtjylland, har 136
medlemmer, heraf 19 i Region Syddanmark og et i Region Nordjylland. Inden for energiområdet
kan nævnes den nordjysk baserede klyngeorganisation House of Energy, som rummer netværket
Hub North, der organiserer virksomheder indenfor vindindustrien. Vindnetværket har 233
medlemmer i alt, heraf 22 fra Region Midtjylland og 20 fra Region Syddanmark.
Udtræk fra Erhvervsstyrelsen fra ultimo oktober 2016 viser, at knap 40 partnere fra Midtjylland og
Nordjylland var registreret som deltagere i strukturfondsprojekter bevilget af Syddansk
Vækstforum i indeværende programperiode, mens der var ni partnere fra Midtjylland og
Syddanmark i projekter bevilget af Vækstforum Nordjylland, og godt 40 partnere fra Nordjylland og
Syddanmark i projekter bevilget af Vækstforum Midtjylland.
Bilag 1: Aftale om styrket vestdansk samarbejde
Beslutning:
Indstillingen blev tiltrådt med følgende bemærkninger:
- Styregruppen pointerede, at det skal være tydeligt at der er tale om et samarbejde imellem de
tre vækstfora og altså ikke om et nyt administrativt lag eller led.
- Samarbejdet skal sikre, at der trækkes på styrkepositioner og erfaringer på tværs af
regionsgrænserne, så der skabes de bedste muligheder for virksomhederne i forhold til at
indhente specialiseret viden.
- Styregruppen ønskede i den forbindelse, at der tænkes yderligere i kommunikation, særligt i
forhold til virksomheder og aktører i de tre regioner.

4. Samarbejdets organisering og vedtægter
Indstilling:
Det foreslås, at styregruppen,
• godkender udkastet til vedtægter, og
• godkender samarbejdets organisering
Sagsfremstilling:
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Med den nye samarbejdsaftale fra 2016 lægges der op til et mere formaliseret samarbejde.
Sekretariatet har på baggrund af aftaleteksten udarbejdet et udkast til vedtægter, der beskriver
samarbejdets formål, organisering og forretningsorden. Det er dog sekretariatets vurdering, at der
ikke er behov for at oprette en forening, sådan som det er tilfældet med Greater Copenhagen
samarbejdet.
Af formålsparagraffen i vedtægterne fremgår det, at samarbejdet skal bidrage til at sikre en
sammenhængende og koordineret erhvervsfremmeindsats på tværs af Vestdanmark med det
formål, at Vestdanmark videreudvikles som et internationalt centrum for investeringer og viden.
Af udkastet til vedtægter fremgår det desuden, at der årligt udarbejdes en handlingsplan for
samarbejdet, og at styregruppen mødes to gange årligt.
Udkast til vedtægter er vedlagt som bilag 2.
I forhold til samarbejdets organisering fremgår det af samarbejdsaftalen, at det vestdanske
samarbejde organiseres med:



en politisk styregruppe bestående af formandskaberne for de tre vækstfora, samt
et fælles sekretariat, som går på skift mellem de tre vestdanske vækstfora og starter hos
Region Syddanmark. Der er i Region Syddanmark afsat et fuldt årsværk til
sekretariatsopgaven. I det vedlagte udkast til vedtægter foreslås det, at sekretariatsfunktionen
varetages for en toårig periode.

Derudover foreslås der i vedtægterne oprettet:


en tværregional koordinationsgruppe på ledelsesniveau, som forbereder møderne i den
politiske styregruppe.

Der er således tale om et tættere samarbejde inden for eksisterende rammer og ressourcer, der
har til formål at skabe synergi og udnytte disse rammer og ressourcer bedst muligt.
Samarbejdets organisering er skitseret i bilag 3.
Bilag 2: Udkast til vedtægter for det vestdanske samarbejde
Bilag 3: Samarbejdets organisering
Beslutning:
Indstillingen blev tiltrådt med følgende bemærkninger:
- Styregruppen fandt, at der særligt i samarbejdets indledende fase er behov for at kunne følge
fremdriften tæt. Styregruppen ønskede derfor en kvartalsvis opfølgning og status på arbejdet.
- Styregruppen bad desuden sekretariatet om løbende at sikre fælles orientering af de tre
vækstfora om status på fremdriften i samarbejdet.

5. Samarbejdets navn og fælles branding
Indstilling:
Det foreslås, at styregruppen
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•

drøfter behovet for ekstern hjælp til udarbejdelse af navn, samt eventuelt logo og fælles
visuel identitet, for det vestdanske samarbejde

Sagsfremstilling:
International branding af Vestdanmark er et af indsatsområderne i den nye samarbejdsaftale for
det vestdanske samarbejde. Det er sekretariatets vurdering, at der på den baggrund er behov for
at besluttet et navn for samarbejdet, der fungerer bedre i international sammenhæng end ”Det
vestdanske samarbejde”. Samtidig foreslås der udarbejdet en fælles visuel identitet.
Flere forskellige navne har været drøftet i de tre vækstforumsekretariater og deres baglande,
herunder navnet ”Continental Denmark” som dog ikke er dækkende for hele Vestdanmark/Fyn.
Det foreslås derfor, at der indhentes ekstern bistand til udarbejdelse af navneforslag, der kan
skabe et fælles afsæt for branding af Vestdanmark.
Finansiering tilvejebringes fra de allerede afsatte midler i de tre regioner.
Beslutning:
Styregruppen besluttede, at navnet ”Det Vestdanske Samarbejde” skal benyttes i dansk
sammenhæng, da det netop signalerer, at der er tale om et samarbejde.
Styregruppen bad samtidig sekretariatet om at arbejde videre med et navn, som kan benyttes i
international sammenhæng.

6. Udkast til handlingsplan 2017
Indstilling:
Det foreslås, at styregruppen
• drøfter og godkender udkastet til handlingsplan 2017, samt
• beder sekretariatet om at konkretisere og udmønte indsatserne
Sagsfremstilling:
Sekretariatet har i overensstemmelse med udkastet til vedtægter igangsat en proces på tværs af
de tre vækstforumsekretariater med det formål at udarbejde en fælles handlingsplan for
samarbejdet.
De konkrete forslag til handlinger er udarbejdet på baggrund af visionen for samarbejdet i
aftaleteksten, hvoraf det fremgår, at der skal arbejdes for at sikre, at de mange vidensmiljøer,
ressourcer, initiativer og aktører i Vestdanmark bliver en del af en samlet infrastruktur på tværs af
regionsgrænser, som skaber merværdi for virksomhederne. Af aftaleteksten fremgår endvidere, at
partnerne med afsæt i fælles udfordringer og prioriteringer vil arbejde på at igangsætte nye
erhvervsinitiativer inden for de fire valgte områder.
De foreslåede indsatser/handlinger har således til formål, at:
1. forenkle eller konsolidere erhvervsfremmeindsatser, herunder særligt i forhold til klynger og
netværk,
2. igangsætte nye, fælles initiativer med afsæt i fælles prioriteringer og udfordringer, eller
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3. etablere platforme, som skal styrke fælles vidensdeling og koordination på tværs af
regionsgrænserne.
I forhold til de to punkter i visionen for samarbejdet omhandlende international branding samt
tiltrækning af internationale investeringer og arbejdskraft vil sekretariatet desuden arbejde videre
med at:



udvikle den fælles indsats for at synliggøre vestdanske styrkepositioner, eksempelvis gennem
samarbejdet i Jyllandskorridoren og/eller fælles brandinginitiativer.
videreudvikle samarbejdet med Invest in Denmark via de tre regioners forening Vestdansk
Investeringsfremme (FVI) og gennem styrket samarbejde imellem regionernes EU-kontorer
om udvikling af fælles internationale projekter og tiltrækning af EU-midler til
udviklingsaktiviteter.

Styregruppen vil på førstkommende møde i 2017 blive præsenteret for en status på arbejdet og
konkrete forslag til leverancer, aktiviteter og indsatser til udmøntning af handlingsplanen, herunder
indsatser i forhold til tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft.
Bilag 4: Udkast til Handlingsplan for det vestdanske samarbejde – 2017
Beslutning:
Indstillingen blev tiltrådt med følgende bemærkninger:
- Styregruppen understregede vigtigheden af at sende et stærkt fælles signal både indadtil og
udadtil om, at Det Vestdanske Samarbejde er et ambitiøst initiativ, der har til formål at skabe
bedre sammenhæng og synergi på tværs af indsatser og aktører i det vestdanske.
- Styregruppen tilkendegav desuden, at der, i forhold til arbejdet med at skabe samarbejde og
synergi på tværs af de eksisterende netværk og klynger, fortsat vil være behov for
aktiviteter/hubs i de enkelte regioner, men understregede samtidig at der skal ske en
forenkling og skabes sammenhæng på tværs. CLEAN er her et godt eksempel.
- Styregruppen fandt det endvidere væsentligt, at det gøres tydeligt, at Det Vestdanske
Samarbejde fokuserer på de områder, som bedst adresseres i fællesskab, og hvor der er
overlappende interesser, behov og udfordringer.
- Endeligt bad styregruppen sekretariatet om at udarbejde forslag til fælles formuleringer til
vækstpartnerskabsaftalerne med regeringen inden for alle de vestdanske indsatsområder – i
lighed med det, som allerede er udarbejdet i forhold til Industri 4.0.
I forhold til indsatsområdet ”Fremtidens Industri”, besluttede styregruppen, at
- Indsatsområdet fremover benævnes ”Industri 4.0”, og at der tages kontakt til MADEkonsortiet angående inddragelse af deres kortlægning af styrkepositioner.
I forhold til ”Sundheds- og Velfærdsinnovation” bemærkede styregruppen, at
- det er vigtigt, at der sendes et tydeligt signal om, at der ønskes en konsolidering og forenkling
af klyngestrukturen inden for sundheds- og velfærdsinnovation – med forankring i
Vestdanmark.
- regionerne har et særligt ansvar på dette område i forhold til at skabe sammenhæng og
synergi på tværs.
Endeligt ønskede styregruppen kommunikation sat til drøftelse på førstkommende møde,
herunder særligt i forhold til virksomheder og aktører i de tre regioner.
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7. Mødeplan for 2017
Der foreslås berammet to møder i styregruppen i 2017.
Møderne foreslås afholdt:
• 15. maj, kl. 14-17, alternativt 29. maj, kl. 14-17, i Region Midtjylland, samt
• 2. oktober, kl. 14-17, i Region Nordjylland
Beslutning:
Styregruppen udtrykte ønske om kvartalsmæssig opfølgning på indsatsen med at konkretisere
samarbejdet, og det blev besluttet at rykke mødedatoen for næste møde frem til marts 2016.

8. Evt.
Stephanie Lose orienterede om fælles pressemeddelelse, som udsendes fredag den 12.
november 2016.
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