Erhvervspartnerskab mellem Syddansk Vækstforum og
Udvikling Fyn
UDKAST
Baggrund
Udvikling Fyn og Syddansk Vækstforum har en fælles interesse i at styrke Fyn, som et regionalt vækstcentrum og
indgår derfor et erhvervspartnerskab. Formålet med erhvervspartnerskabet er at styrke samarbejde, koordinering og
synergi med afsæt i fælles strategiske prioriteringer og erhvervsmæssige styrkepositioner til gavn for virksomhedernes
vækstvilkår.
Med 2.0 Strategien arbejder Udvikling Fyn målrettet for at skabe øget omsætning i de fynske virksomheder og flere
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fynske arbejdspladser inden for seks udvalgte forretningsområder , som har et særligt potentiale til vækst. Fokus er på
forretning, udvikling og relationer mellem virksomhederne, men også mellem virksomhederne og andre aktører i
værdikæderne, som fx de syddanske uddannelsesinstitutioner. Af relevans for denne aftale er primært to områder.
Først, området Robot og Automation (Odense Robotics), som i kraft af stærke videninstitutioner og virksomheder er
en unik fynsk styrkeposition. Dernæst, det maritime område (Fyns Maritime Klynge) hvor virksomheder og
uddannelsesinstitutioner arbejder strategisk med at udnytte og videreudvikle de fynske styrker inden for de maritime
segmenter, herunder offshore.
Erhvervsudviklingen på Fyn understøttes desuden af Odense Kommunes strategiske satsning inden for sundheds- og
velfærdsinnovation, som via stærke videninstitutioner og virksomheder er en fynsk styrkeposition.
Gennem den regionale vækst og udviklingsstrategi 2016-2019 har Syddansk Vækstforum som strategisk mål at øge
produktiviteten og erhvervsfrekvensen. Det skal bl.a. ske gennem en fortsat fokuseret indsats inden for de tre
forretningsområder: Bæredygtig Energi, Sundheds- og Velfærdsinnovation og Oplevelseserhverv samt en række brede
indsatser, herunder kvalificeret arbejdskraft og automatisering.
Syddansk Vækstforum og Udvikling Fyn har allerede et godt samarbejde inden for en række erhvervsområder, bl. a.
inden for turisme og bæredygtig energi, hvor der er enighed om at fortsætte det eksisterende samarbejde. Syddansk
Vækstforum og Udvikling Fyn er enige om at udvide og styrke samarbejdet om at skabe vækst og erhvervsudvikling
gennem et erhvervspartnerskab med fokus på nye samarbejder om styrkepositionerne inden for robotteknologi og
automation samt offshore og maritime erhverv. Som en del af erhvervspartnerskabsaftalen mellem Syddansk
Vækstforum og Udvikling Fyn indgår et tillæg vedrørende sundheds- og velfærdsinnovation, som er indgået mellem
Syddansk Vækstforum og Odense Kommune.

Aftalte aktivitetsspor
Erhvervspartnerskabet består af tre aktivitetsspor, der støtter op om erhvervsudviklingen inden for de aftalte
prioriteringer.

1. Robotteknologi og automation
Robotteknologi og automatisering er en voksende styrkeposition på Fyn. Der er et stigende antal succesfulde
virksomheder og arbejdspladser inden for området, som understøttes af Odense Robotics og stærke forsknings- og
vidensmæssige styrker forankret ved Syddansk Universitet, Teknologisk Institut og det nationale innovationsnetværk,
RoboCluster. Hertil kommer spirende styrker inden for droneteknologi.
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De seks forretningsområder dækker over: Odense Robotics; Destination Fyn Klyngen; Sport Event Fyn; MiljøForum
Fyn; Fyns Maritime Klynge; Food Fyn
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Automatisering indgår i Vækstforums strategi som en bred indsats, der dels skal styrke anvendelsen af robotteknologi
med henblik på at øge produktiviteten i regionens SMVér, dels skal skabe vækst inden for virksomheder, der udvikler
og leverer robotteknologi. Vækstforum har derfor igangsat initiativet AutomationsBoost og afsat 25 mio. kr. til
innovationspartnerskaber, der udvikler nye løsninger, som både styrker robotleverandørerne og de SMVér, der får
gavn af de udviklede løsninger. Initiativet bygger på positive erfaringer fra tidligere støttede initiativer inden for
robotteknologi.
Aktiviteter:
A. Parterne vil i fællesskab afdække de særlige styrker og potentialer inden for robotteknologi og
automatisering, herunder droner. Afdækningen vil tage udgangspunkt i eksisterende rapporter og analyser.
B. Parterne vil med afsæt i dokumenterede styrker og potentialer i fællesskab arbejde for, at de erhvervs-,
forsknings- og vidensmæssige styrker inden for robotteknologi og automatisering samles i et unikt nationalt
innovationsnetværk med international gennemslagskraft og status som EU-certificeret guldklynge.
C. Parterne vil arbejde for at udvikle et initiativ, et Robotakademi, der kan bidrage til at imødekomme
robotindustriens stigende behov for kvalificeret arbejdskraft gennem opkvalificering af ufaglærte til faglærte
og opkvalificering af faglærte til videregående uddannelser. Initiativet skal være begrundet i virksomhedernes
behov og koordineres med og supplere allerede igangsatte initiativer, herunder fx KompetenceVækst og
Fremtidens Arbejdskraft – En styrkelse af det reelle kompetenceniveau. Syddansk Vækstforum bistår i
projektudviklingen med rådgivning og sparring i forhold til Vækstforums indsats for kvalificeret arbejdskraft.

2. Maritim/Offshore
Det maritime område er en styrkeposition på Fyn, særligt omkring Odense/Lindø og Sydfyn/Svendborg. Derudover har
regionen nogle af Danmarks største havne i Fredericia og Esbjerg. Udvikling Fyn har organiseret det maritime erhverv i
Fyns Maritime Klynge. Fyns Maritime Klynge består af 101 virksomheder med mere end 3000 ansatte og 7
uddannelsesinstitutioner heriblandt Syddansk Universitet. Offshoreenergiklyngen i Region Syddanmark er
koncentreret omkring Esbjerg og Lindø. Offshoreenergierhverv er en del af Vækstforums forretningsområder og
klyngen og det Nationale Innovationsnetværk, offshoreenergy.dk, er en af Vækstforums prioriterede klynger.
Vækstforum har bl.a. medvirket i omstillingen af Lindø Industripark og til etableringen testfaciliteten LORC på Lindø.
Vækstforum ønsker at understøtte den igangværende omstilling af Lindø, så området fortsat udvikler sig til et stærkt
center indenfor produktion, test og viden indenfor offshoreområdet. Dette bør ske i samarbejde med
offshoreenergy.dk og øvrige nationale aktører indenfor vindområdet. Vækstforum ønsker derfor også, at LORC fortsat
udvikler sit bidrag til test og demonstration i offshoreindustrien.
Udvikling Fyn ønsker at styrke adgangen til kvalificeret arbejdskraft til den maritime branche og offshorebranchen, og
dette gøres ved bl.a. at ansætte en uddannelseskoordinator til at skaffe flere praktikpladser. Den fynske maritime
branche består hovedsageligt af ordreproducerende underleverandører, og Udvikling Fyn ønsker at styrke de fynske
virksomheders muligheder for at øge afsætningen og eksporten, samt komme ud på det voksende marked for
dekommissionering.
Aktiviteter:
A. Parterne vil arbejde for at udvikle et initiativ, der kan bidrage til at imødekomme efterspørgslen på
kvalificeret arbejdskraft i offshore/maritim branchen gennem opkvalificering af ufaglærte til faglærte og
opkvalificering af faglærte til videregående uddannelser. Initiativet skal være begrundet i virksomhedernes
behov og koordineres med og supplere allerede igangsatte initiativer, herunder fx KompetenceVækst og
Fremtidens Arbejdskraft – En styrkelse af det reelle kompetenceniveau. Syddansk Vækstforum bistår i
projektudviklingen med rådgivning og sparring i forhold til Vækstforums indsats for kvalificeret arbejdskraft.
Fyns Maritime Klynge ansætter en uddannelseskoordinator til at varetage ovenstående opgave.
B. Parterne vil med afsæt i dokumenterede styrker og potentialer arbejde på at styrke samarbejdet og
koordineringen mellem Fyns Maritime Klynge og Offshoreenergy.dk samt mellem de regionale aktører:
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Esbjerg Havn, Lindø, Nyborg og LORC og herunder sikre, at den syddanske styrkeposition indenfor
dekommissionering udvikles og styrkes.
C. Parterne vil arbejde for, at Lindø udvikles til en ”Industriel Forskerpark” med flere forskningstunge
virksomheder som eks. LORC og et øget samarbejde med universiteterne.
D. Parterne vil afdække mulighederne for, at der udvikles et maritimt startup miljø på Sydfyn for at styrke
iværksætteriet og tiltrække nye opstartsvirksomheder til regionen. F.eks. gennem et øget samarbejde mellem
SIMAC, SDU og virksomhederne

Tillægsaftale mellem Syddansk Vækstforum og Odense Kommune
3.

Sundheds- og velfærdsinnovation

Der er i og omkring Odense opbygget et stærkt, innovativt miljø inden for sundheds- og velfærdsinnovation med
markante videninstitutioner og organisationer, som Syddansk Universitet, Syddansk Sundhedsinnovation, Odense
Kommune, Center for Velfærdsteknologi, CoLab Denmark, MedCom, Teknologisk Institut, Healthcare Denmark,
Odense Universitetshospital og Center for Innovativ Medicinsk Teknologi samt private virksomheder, bl.a. i regi af
klyngeorganisationen Welfare Tech.
De private virksomheder der arbejder med sundheds- og velfærdsteknologi ligger især indenfor IKT (datadreven
forretningsudvikling, applikationer og systemudvikling), robotteknologi (sundhedsrobotter, mobile robotter og
forflytningsrobotter), intelligente hjælpemidler og telemedicin.
Formålet med aftalen er at skabe vækst og arbejdspladser i private virksomheder, der arbejder med sundheds- og
velfærdsteknologi i Odense og Syddanmark.
Derfor vil parterne samarbejde om aktiviteter, der kan fremme og nå det mål.
Aktiviteter:
A. Partnerne vil arbejde for at cementere Odenses og Syddanmarks internationale styrkeposition som viden- og
vækstcentrum for sundheds- og velfærdsteknologi.
B. Parterne vil arbejde for, at klyngeorganisationen Welfare Tech videreudvikles som nationalt
innovationsnetværk og fortsat understøtter udvikling og vækst i de private virksomheder inden for
velfærdsteknologi, der har vækstpotentiale.
C. Parterne vil understøtte forankringen af et nationalt elitetræningscenter, som skal identificere, træne og
skalere virksomheder med særligt vækstpotentiale inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation i samspil med
det tværregionale initiativ, Scale-Up Denmark. Parterne vil især understøtte indsatsen for at tiltrække
internationale virksomheder til Scale-Up Denmark, idet det er her tiltrækningspotentialet er størst.
D. Parterne vil i fællesskab arbejde for at tiltrække flere virksomheder inden for sundheds- og
velfærdsinnovation blandt andet gennem styrket samarbejde med foreningen Vestdansk
Investeringsfremme, Healthcare Denmark og i regi af Campus Odense samarbejdet.

Ramme
Aftalen træder i kraft den XXX 2016 under forudsætning af godkendelse i Udvikling Fyns bestyrelse, Odense Kommune
og i Syddansk Vækstforum.
Erhvervspartnerskabet løber fra 2016-19. Erhvervspartnerskabet kan tages op til revision midtvejs, dvs. ved udgangen
af 2017.
Der udarbejdes en status efter et halvt år.
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