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D

er sker rigtig meget inden for klyngeområdet i disse
år og klynger har fået en mere central rolle i dansk
erhvervsfremme. Internationalt og nationalt er der
stigende fokus på at udvikle de rigtige rammer og
redskaber til at bruge klyngevinklen til at understøtte
virksomhedernes vækst, konkurrenceevne og produktivitet.
EU-benchmarking og mærkning af klynger samt den danske
klyngestrategi var i fokus på REG LABs medlemsarrangement
d. 29. maj i år.
Men også lokalt er der stigende fokus på klynger. Det er der gode
grunde til, for erhvervsstrukturen er i opbrud, og ingen virksomheder
kan helt på egen hånd frembringe den viden og de samarbejder,
som er nødvendige for at være vedvarende innovativ og kunne
gøre sig gældende i den internationale konkurrence. Virksomheder
har i stigende grad behov for at øge og forny deres viden, og
arbejde internationalt. Det gælder såvel store som små virksomheder.
Men hvordan arbejder man effektivt med klynger lokalt? Hvad kan
og bør man gøre som kommune? Hvordan spiller kommuner og
region sammen? Hvad skal være på plads – og hvad bør man
holde sig fra?
På den baggrund afholder REG LAB et medlemsarrangement med
fokus på kommuner og klynger. Formålet med dagen er at få lidt
videns input fra eksperter på området samt lære af de erfaringer
de forskellige kommuner har opbygget.

PROGRAM

EN SANDWICH FRA 12.30 – 13.00
KL. 13.00
SCENEN SÆTTES
Status på klynge og netværkssituationen i Danmark netop nu. Hvad ved vi om, hvad der
virker lokalt? Og hvad siger REG LABs medlemmer om lokale klynger?
WHAT IS THE ROLE FOR LOCAL AUTHORITIES IN CLUSTER DEVELOPMENT?
Director Gerd Meier zu Kücker, European Secretariat for Cluster Analysis and
VDI/VDE Innovation+Technology GmbH
Gerd Meier zu Kücker er en af de største kapaciteter inden for klyngeudvikling i Europa og
har siden 2007 stået i spidsen for Kompetenznetze Deutschland og har bl.a. været medlem
af den højtstående rådgivende gruppe om klynger (Europa-Kommissionen). Her vil han dele
ud af sine erfaringer fra analyser af mere end 400 klynger og netværk globalt.
DANMARKS BEDSTE TIL KLYNGER? FALDGRUBER OG BEST PRACTICE
Aalborg Kommune og Nordjylland har mange års erfaringer med klyngeudvikling. Tonny
Thorup, chef for erhvervsafdelingen i Aalborg kommune, har været med på hele turen og
vil fortælle om erfaringerne fra indsatserne som er foregået i tæt samarbejde med regionen,
andre kommuner og videninstitutioner. Og Thomas Kampmann fra Region Nordjylland vil
fortælle om deres samarbejde med kommunen samt se på dilemmaer og løsninger.
SÅDAN SKAL DET GØRES! LOKALE KLYNGER OG NETVÆRK DER
GIVER RESULTATER
Mange kommuner arbejder og/eller vil gerne arbejde med klynger og netværk. Men hvordan
skal man gribe det an? Og hvilke udfordringer er der?
Klyngeudviklingschef Lars Albæk er ekspert i at udvikle små lokale klynger/netværk og vil
dele ud af sine erfaringer. Lars har mere end 15 års erfaring i at arbejde i krydsfeltet mellem
strategi, menneskelige ressourcer og kommunikation. Han har arbejdet for virksomheder og
klynger i Danmark, Grønland, Sverige, USA, Storbritannien, Luxembourg, Rusland, Polen og
New Zealand. De seneste år har han været daglig leder af Klyngeudvikling Bornholm under
Væksthus Hovedstadsregionen.
Poul Kold Næstved kommune og Thomas Steen Hansen fra Ringkøbing-Skjern Kommune vil
udfordre og kvalificere de gode spørgsmål om, hvordan vi arbejder med klynger.
MERE VIDEN BRAGT I ANVENDELSE
Skal vi følge op på dagens diskussion? Forslag til etablering af online forum til udveksling af
idéer-, viden- og erfaringer.

