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God praksis i organisering af regional erhvervsudvikling

1.

Forord

Erhvervs- og Byggestyrelsen og REG LAB har sammen taget initiativet til denne publikation om god
praksis i organisering af regional erhvervsudvikling.
Publikationen beskriver, hvordan tre udenlandske regioner har organiseret arbejdet med at forberede,
1

udvikle og implementere deres regionale erhvervsudviklingsstrategier . Den gennemgår fælles træk i
de tre regioner og giver en række konkrete eksempler på, hvilke initiativer de tre regioner har taget for
at skabe kvalitet og effekt i den erhvervspolitiske indsats.
De tre valgte regioner er Northwest (England), Västra Götaland (Sverige) og Styria (Østrig). De har
alle lang erfaring med det regionale strategiarbejde. Styria udformede sin første regionale erhvervsudviklingsstrategi i 1994, mens Northwest og Västra Götaland lancerede deres første strategier i 1999.
Sidenhen er der kommet flere strategier til.
De tre regioner er valgt, fordi de alle er kendetegnet ved et meget stærkt engagement blandt kommuner, videninstitutioner og erhvervsliv i det erhvervspolitiske strategiarbejde. Det er i Northwest, Västra
Götaland og Styria lykkedes at skabe et stærkt partnerskab, hvor alle vigtige aktører trækker i samme
retning.
At valget er faldet på de tre regioner skyldes også, at de systematisk har arbejdet med at evaluere og
professionalisere strategiarbejdet. Når de i dag fremstår som eksempler på stærke partnerskaber, er
det et resultat af flere års hårdt arbejde, hvor de ansvarlige for strategierne har lært af deres erfaringer, og gradvist har skabt et stærkere fundament.

1 Vi bruger gennem publikationen udtrykkene erhvervsudviklingsstrategi, økonomisk strategi, er‐
hvervs‐ og innovationsstrategi eller bare strategi. Det er udtryk for, at titlerne på strategierne er for‐
skellige mellem regionerne, ligesom forskellige generationer af strategien har forskellige navne i den
enkelte region. De forskellige betegnelser signalerer ikke forskelle mht. strategiernes indhold.
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Tabel 1.1. Kort om de tre valgte regioner

Indbyggere
Hovedbyer

Northwest

Västra Götaland

Styria

6,8 mio.

1,8 mio.

1,2 mio.

Manchester

(2,5

mio.

Göteborg (0,5 mio. indb.)

Graz (300.000 indb.)

Biomedicin, fly, biler, ke-

Biler, maskinindustri, metal,

Biler, stål, papirindustri,

misk industri, fødevarer

biomedicin,

træindustri

samt energi og miljø

logistik

indb.) og Liverpool (0,5
mio. indb.)
Vigtigste erhverv

Antal universiteter
Gennemsnitlig

transport

og

og

hi-tech

industri

14

3

5

2,3 %

1,8 %

2,8 %

2,4 %

6,0 %

3,3%

43 kommuner. Der er ikke

Ledes af Regionsråd, der

Ledes af Regionsråd, der

et regionalt politisk niveau.

vælges ved regionalt valg

vælges af kommunerne.

Regional udvikling vareta-

hvert 4. år. Der er 49 kom-

Der er 22 kommuner i

ges af særlig udviklings-

muner i regionen.

regionen.

årlig

vækst i bruttoregional
produktet (2000-2005)
Forskning og udvikling
som andel af bruttoregionalproduktet (2004)
Politisk struktur

enhed finansieret af staten.

Hvad skal publikationen bruges til?
Formålet med publikationen er at give inspiration til drøftelserne i de seks vækstfora, i regionerne og i
kommunerne om, hvordan arbejdet med at udvikle og implementere de regionale erhvervsudviklingsstrategier kan videreudvikles i de kommende år.
De regionale erhvervsudviklingsstrategier skal fornys i 2010. De regionale vækstfora og deres sekretariater er nu gået i gang med at forberede dette arbejde. Der er mange spørgsmål, der skal besvares.
Hvordan sikres et endnu stærkere engagement blandt kommuner, videninstitutioner og erhvervsliv i
den næste generation af strategier? Hvordan skal det faktabaserede beslutningsgrundlag se ud?
Hvordan skal de mange aktører inddrages i drøftelserne af de første udkast? Hvem skal implementere
initiativerne og sikre, at de opstillede mål realiseres? Hvor lang skal forberedelsesfasen være, og
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hvem skal inddrages i denne fase? Skal der etableres særlige råd eller paneler, der på konkrete områder skal rådgive vækstfora?
I dette udviklingsarbejde er det vigtigt at kunne trække på idéer og inspiration fra udenlandske regioner, der har flere års erfaringer med at udvikle partnerskaber og professionalisere strategiarbejdet. Og
som dermed har været gennem tilsvarende overvejelser.
Publikationen er således tænkt som et inspirationskatalog, hvis værdi især ligger i de eksempler på
god praksis, som gennemgås i de enkelte kapitler.

Finansiering og organisering af analysen
Publikationen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og REG LAB.
Der har været nedsat en styregruppe bestående af Finn Lauritzen (Erhvervs- og Byggestyrelsen),
Søren Tegen Pedersen (Erhvervs- og Byggestyrelsen), Gitte Bengtsson (Danske Regioner) og Bjarne
E. Jensen (REG LAB). Konklusionerne i publikationen afspejler ikke nødvendigvis holdningerne blandt
styregruppens deltagere.
Publikationen og de tre case studier er udarbejdet af Jens Nyholm og Jens Bjerg Carlsen, begge IRIS
Group.
Vi håber, at publikationen vil være til inspiration for alle de aktører, der er involveret i arbejdet med at
skabe et stærkt fundament for næste generation af regionale erhvervsudviklingsstrategier.
God læselyst!

Finn Lauritzen

Bjarne E. Jensen

Direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen

Sekretariatsleder, REG LAB
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2.

Indledning og sammenfatning

“A common trait of all local development successes is the building of partnerships, and the need to
govern them properly. While partnerships would seem to be the wellspring of local development, it is
good governance that determines their quality”, (Xavier Greffe i “Local governance and the drivers of
growth”, OECD 2005)

Udfordringen
Der er i dag udbredt enighed i Danmark om hovedingredienserne i den regionale og kommunale erhvervspolitik. Innovation, uddannelse, klyngeudvikling, iværksætteri og ny teknologi er gennemgående
temaer i de danske regionale erhvervsudviklingsstrategier. Også en række kommunale og fælleskommunale strategier fokuserer på disse temaer. Det sker i erkendelse af, at gode basisvilkår i form af
fysisk planlægning og generel erhvervsservice ikke længere er nok i kampen om virksomheder og en
attraktiv plads i den globale arbejdsdeling.
Men at udvikle stærke lokale og regionale rammebetingelser inden for disse nye vækstdrivere er en
kompleks opgave. Kvaliteten bestemmes nemlig af summen af en lang række beslutninger og initiativer, som hver enkelt aktør kun har begrænset indflydelse på.
Ministerier, vækstfora, kommuner, universiteter, professionshøjskoler, erhvervsskoler og virksomheder
har alle aktier i et områdes præstationer inden for de nye vækstdrivere. Når fx medlemmerne af
Vækstforum beslutter sig for en strategi og en handlingsplan, er det reelt kun en lille procentdel af de
samlede investeringer i regionens konkurrencekraft, der direkte er i spil. Det samme gælder de kommunale erhvervsstrategier. Udfordringen er at få de mange initiativer til at spille sammen.
Målet med en regional erhvervsudviklingsstrategi bør derfor ikke blot være at indstille, hvad Regionsrådets budget til erhvervsudvikling og strukturfondsmidlerne skal bruges til. Det bør i lige så høj grad
være at skabe grundlag for, at de mange initiativer trækker i samme retning.
Der er behov for en fælles vision, der kan danne grundlag for strategiudviklingen hos alle væsentlige
stakeholders i den regionale erhvervsudvikling. Og der er brug for en ramme, der fastlægger hvilke
klynger, teknologier, uddannelser mv., der skal satses på i regionen.
Den regionale erhvervsudviklingsstrategi er den naturlige platform for at skabe denne fælles vision og
retning. Det er her de vigtigste aktører bringes sammen.
Men ét er at bringe kommuner, region, videninstitutioner, erhvervsfremmeaktører og virksomheder
sammen i samme rum. Noget andet er at skabe et egentligt partnerskab om at udvikle de nye regionale og lokale vækstdrivere. Det vil sige et partnerskab, hvor kommuner, erhvervsliv og videninstitutioner
føler et reelt ejerskab til den regionale strategi, og hvor de enkelte aktører har et stærkt øje til den
regionale strategi, når de udvikler deres egne strategier.
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Læren fra case regionerne
Udgangspunktet – før de regionale økonomiske strategier - var i case regionerne en situation, hvor de
enkelte aktører havde visioner og strategier, der trak i forskellig retning. Det kom til udtryk ved, at de
forskellige aktører satsede på forskellige erhverv. At der var innovations- og videncentre med overlappende formål. At universiteter og colleges satsede på andre kompetencer end dem, som de lokale
virksomheder havde mest brug for. Og så videre.
Fælles for de tre regioner er, at den regionale økonomiske strategi i dag udgør en fælles ramme for
hovedparten af de midler, der investeres i videnopbygning og erhvervspolitik. Det regionale budget til
erhvervsudvikling er kun en mindre del af de midler, som strategierne sætter retning for anvendelsen
af, jf. figur 2.1.
Figur 2.1. Strategierne danner ramme for prioriteringer af midler blandt mange aktører

Det er i alle tre case regioner lykkedes at skabe et stærkt partnerskab, hvor kommuner, videninstitutioner og erhvervsliv engagerer sig i forberedelse, udvikling og implementering af den regionale strategi. Samtidig har regionerne udviklet en række slagkraftige initiativer, som nyder bred opbakning i
virksomhederne. Endelig fremstår indsatserne på regionalt og lokalt niveau som koordinerede, og de
regionale initiativer spiller en stor rolle i at løse lokale vækstudfordringer.
At opnå denne situation har i alle tre regioner været et langt sejt træk. Gennem learning-by-doing,
løbende forbedringer og evaluering af tidligere strategiprocesser er det lykkedes at skabe en samlet
infrastruktur for regional erhvervsudvikling, der fungerer. I Northwest har det fx taget seks år at udvikle
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de organisationer, råd og dialogprocesser, der gør, at regionen har det måske mest velfungerende
partnerskab i Europa.
Det stærke partnerskab i de tre regioner kommer til udtryk på tre måder:
1.
Partnerskab om den regionale strategi
Der er skabt et stærkt ejerskab blandt kommuner, videninstitutioner, erhvervsliv og andre nøgleaktører
til den regionale økonomiske strategi og til den fælles vision, der danner grundlag for strategien. Der
er tre centrale årsager til dette:
•

Der er formuleret en fælles brændende platform og en fælles vision, som de vigtigste aktører
føler et stærkt engagement i at realisere.

•

Strategierne holdes på et overordnet niveau. Det vil sige, at de sætter mål, prioriterer indsatsområder (fx særlige klynger og teknologiområder) og udpeger ansvarlige for at realisere målene. Udviklingen af delstrategier, handleplaner og initiativer placeres hos operatører, der er
specialiserede i at designe regionale rammebetingelser, og decentralt i bl.a. kommunesamarbejder (se afsnit om implementering).

•

Det er lykkedes at skabe en engagerende strategiproces, der betyder, at strategien opfattes
som hele regionens. Midlet har bl.a. været nyetablerede råd og partnerskaber, der har et særligt ansvar for at formidle strategien og for at organisere input og kommentarer til strategien
fra de aktører, der er involveret i regional udvikling.

Kapitel 3 uddyber disse konklusioner og giver en række eksempler på, hvordan de tre regioner har
grebet strategiarbejdet an.
2.

Partnerskab om fælles videnbase

Strategierne i de tre case regioner baserer sig på faktabaserede videngrundlag, som alle væsentlige
stakeholders bidrager til udviklingen af. Der er etableret fora, hvor fx erhvervsliv, kommuner og videninstitutioner har en væsentlig rolle i at identificere de klynger, teknologier, uddannelser mv., som strategierne fokuserer på. Dermed oplever aktørerne, at strategierne afspejler behov og udfordringer i
lokalområderne og i de enkelte erhverv og klynger.
De tre regioner – og specielt Styria – gør samtidig en særlig indsats for at spotte og identificere spirende klynger og videnmæssige styrkepositioner på universiteterne. Der er udviklet strukturerede
værktøjer, der identificerer, hvor universiteterne står særligt stærkt, og hvilke potentielle anvendelsesmuligheder disse teknologiske styrker har i de dominerende klynger. Det er bl.a. årsagen til, at Styria
er i stand til at tiltrække langt flere nationale midler til offentligt-private forskningssatsninger og til innovationssamarbejde end andre regioner i Østrig.
Kapitel 4 fokuser på god praksis i udvikling og anvendelse af et regionalt faktabaseret videngrundlag.
3.

Partnerskab om implementering

Det er en stor udfordring at udvikle en velfungerende regional infrastruktur for bl.a. innovation, klyngeudvikling og videnspredning. Der brug for nye typer af aktører med stor markedsmæssig indsigt. To-
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neangivende virksomheder og videninstitutioner skal motiveres til at yde aktivt ejerskab til de konkrete
initiativer. Og regionernes, kommunernes og videninstitutionernes indsats skal koordineres.
I de tre case regioner har vi fundet to supplerende tilgange til implementering, der med forskellig vægt
adresserer de skitserede udfordringer:
•

Implementering via professionelle aktører, der er specialiserede i at designe erhvervspolitiske
initiativer og etablere relationer mellem aktørerne i markedet.

•

En decentral implementeringsmodel, hvor ansvaret for at realisere målene i erhvervsudviklingsstrategien lægges hos de forskellige parter i den regionale udvikling, fx subregionale
partnerskaber.

Kapitel 5 fokuserer på disse tilgange og præsenterer en række velfungerende initiativer, som udspringer heraf.
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3.

Partnerskab om den regionale strategi

3.1

Indledning – kort om strategierne

Styria er den af de tre case regioner, der har længst erfaring med regional erhvervsudvikling. Første
strategi for økonomisk og teknologisk udvikling blev udformet i 1994, og den seneste version er fra
2006. I Northwest og Västra Gotäland blev de første økonomiske strategier lanceret i 1999. Tabel 3.1
giver hovedoplysninger om de tre regioners strategier.
Tabel 3.1. Nøgleoplysninger om erhvervsudviklingsstrategierne i de tre regioner

Ejerskab

Styria

Northwest

Västra Götaland

Regionsråd

North West Development Regionsråd
Agency

Tidsperspektiv

Hovedindsatsområder

Første strategi fra 1994.

Første strategi fra 1999. Første strategi fra 1999.

Revideres hvert 4 år.

Revideres hvert 3 år.

Revideres hvert 6 år.

Innovation

Erhvervsudvikling

Erhvervsudvikling

Internationalisering

Kompetencer

Kompetencer og viden

Styrkepositioner

Mennesker og job

Infrastruktur

Iværksætteri

Infrastruktur

Kultur

Kompetencer

Livskvalitet

Infrastruktur
Finansiering
Regionalt budget 150 mio. EURO pr. år

£ 1,5 mia. i perioden 640 mio. SEK pr.år

til udmøntning af

2007-2010

strategien

Den væsentligste forskel mellem strategierne er, at det formelt er regionsråd, der vedtager og ejer
strategierne i Styria og Västra Götaland. I England findes ikke et politisk niveau mellem kommunerne
og staten. Her tog det engelske Erhvervsministerium i 1999 initiativ til at etablere ni ”Regional Development Agencies” (RDA). Målet var at skabe grundlag for, at erhvervsliv og lokalsamfund kunne udvikle rammebetingelser, der matcher de forskellige udfordringer, som de forskellige dele af England
står over for. RDAerne ledes af en bestyrelse med overvægt af repræsentanter fra erhvervslivet.
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Fokusområderne varierer også lidt mellem de tre strategier. Alle strategier har stærk fokus på innova2

tion, virksomhedsudvikling, iværksætteri og internationalisering . Hertil kommer infrastruktur. Strategien fra Northwest er bredere end de to øvrige, idet bæredygtighed i form af klima, udvikling i udkantsområder og job for de svagest stillede spiller en stor rolle (bl.a. under indsatsområdet ”Livskvalitet”).

Tre centrale elementer bag de stærke partnerskaber
På tværs af de tre regioner tegner der sig tre centrale årsager til, at det er lykkedes at skabe et stærkt
ejerskab til strategierne blandt de vigtigste stakeholders. Det drejer sig om:
•

Formulering af en fælles vision og en brændende platform. Alle tre strategier indeholder
en fælles regional vision, som de vigtigste aktører har deltaget aktivt i at udvikle, og som de
føler et stærkt engagement i at realisere. Samtidig er vision og strategi baseret på en fælles,
brændende platform – det vil sige en regional udfordring, som både erhvervsliv, videninstitutioner og politikere finder det vigtigt at tage hånd om.

•

Strategierne sætter retning og mål. Strategierne tegner de vigtigste udfordringer, sætter
mål og udpeger hvilke teknologier, kompetencer og klynger, der skal satses på. Strategierne
holdes bevidst på dette overordnede niveau. Udviklingen af konkrete initiativer inden for de
forskellige indsatsområder placeres ofte i særlige råd, organer eller decentralt i fx kommunesamarbejder. Formålet hermed er at engagere de centrale aktører i at designe delstrategier
og initiativer på de områder, hvor de har aktier i den regionale udvikling. Samtidig sikrer metoden en tæt sammenhæng mellem de regionale initiativer og den eksisterende indsats i bl.a.
kommunerne.

•

Engagerende strategiproces. Udviklingen af strategierne har taget 1-2 år, og de er baserede på en omfattende dialog med de vigtigste stakeholders – bl.a. via særlige rådgivende organer. Samtidig er der etableret råd og partnerskaber, der har et særligt ansvar for strategiens tilblivelse og implementering.

De følgende tre afsnit gennemgår fælles træk på disse tre områder på tværs af de tre case regioner
og giver en række konkrete eksempler på, hvordan de tre regioner griber arbejdet an.

3.2

Fælles vision og brændende platform

”It takes 10-15 years to change a region. You need a longer time horizon than the next poll and the
next election in the vision. Therefore, you have to collect the right people with integrity, global perspective and readiness to change. This means people outside the political system who can engaged other
important stakeholders in the region by an “Uncle Sam needs you attitude”, Thomas Krautzer, managing director, Federation of Styrian Industries.

2 Samlet under de to førstnævnte indsatsområder i hhv. Northwest og Västra Götaland i tabel 3.1.
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Udviklingen af en fælles regional vision har i alle tre regioner udgjort det første skridt i at skabe fælles
fodslag om den regionale økonomiske strategi. Visionen har tre overordnede formål:
•

Den udtrykker en retning og et strategisk fokus, der danner grundlag for de økonomiske strategier og for en række fremtidige strategiske beslutninger i regionen.

•

Den er udtryk for tilvalg og fravalg og udgør et bud på, hvad regionen skal leve af de næste
10-20 år.

•

Den er motiverende og vedrørende for de enkelte aktører. Visionen skal være af en karakter,
så alle vigtige stakeholders føler, at de har en væsentlig aktie i dens realisering.

Herudover er selve processen, der leder til visionen, afgørende for at skabe engagement i dens realisering. Visionen skal udvikles på en måde, så de vigtigste aktører føler et medansvar og en forpligtelse til at trække i den valgte retning og til at indgå i udviklingen af den egentlige strategi.
Der er store forskelle mellem case regionerne på, hvordan processen er blevet tilrettelagt. I Styria er
visionen udviklet af en særlig tænketank af toneangivende personer med en så høj status og integritet,
at de har kunnet samle hele regionen om visionen. I Northwest har visionen indgået i en omfattende
hørings- og konsultationsproces sammen med den øvrige del af den regionale økonomiske strategi.
Denne proces – og de foretagne justeringer – har været et vigtigt led i at skabe det ønskede ejerskab.

Boks 3.1. Fælles visioner i Styria og Northwest
Styrias første vision var ”at gøre Styria til en af verdens 25 førende regionerne inden for teknologi
og innovation”. Den blev udviklet i 1994 af en særlig tænketank nedsat af den daværende erhvervsminister. I tænketanken deltog CEOs for nogle af regionens vigtigste virksomheder, rektorer
fra flere af Styrias fem universiteter samt de vigtigste erhvervsorganisationer. Tænketanken havde
en bevidst armslængde til det politiske system, fordi regeringen ønskede at skabe rum for fritænkning og at gøre vision og udpegning af strategiske satsningsområder uafhængig af mere kortsigtede politiske dagsordener. Tænketanken skulle således både udforme en vision og udpege de vigtigste satsningsområder i den første økonomiske strategi. I den forbindelse trak tænketanken på
internationale kapaciteter i form af bl.a. toneangivende erhvervsledere inden for erhverv, hvor Styria er specialiseret (fx Olivettis CEO). Det brede medejerskab til visionen blev skabt af deltagernes
store integritet og personlige netværk. De tog ansvar for regionens udvikling og trak andre nøgleaktører med sig via deres personlige og arbejdsmæssige netværk. Dermed blev skabt, hvad man i
Styria betegner som en sneboldeffekt.
Visionen i Northwest er betydeligt længere. Den indeholder et overordnet budskab om, hvad regionen skal konkurrere på kombineret med seks underpunkter:
“A dynamic, sustainable international economy which competes on the basis of knowledge, advanced technology and an excellent quality of life for all where:
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1. Productivity and Enterprise levels are high, in a low carbon economy, driven by innovation, leadership excellence and high skills.
2. Manchester and Liverpool are vibrant cities and, with Preston, are key drivers of cityregional growth.
3. Growth opportunities around Crewe, Chester, Warrington, Lancaster and Carlisle are fully
developed.
4. Key Growth Assets are fully utilised (Priority Sectors, the Higher Education and Science
Base, Ports/Airports, Strategic Regional Sites, the Natural Environment especially The
Lake District, and the Rural Economy).
5. The economies of East Lancashire, Blackpool, Barrow and West Cumbria are regenerated.
6. Employment rates are high and concentrations of low employment are eliminated.”
Visionen indeholder to centrale budskaber. For det første skal Northwest rette op på to centrale
svagheder i forhold til resten af England – et lavt produktivitetsniveau og en lav etableringsrate.
For det andet er det et vigtigt budskab, at vision og strategi har øje for de enkelte dele af regionen.
Northwest er en stor og heterogen region, der spænder over storbyer som Liverpool og Manchester og store landområder som Cumbria. Visionen afspejler, at strategien er for alle dele af Northwest, og at vækst- og udviklingsbetingelser er meget forskellige.
Den store fokus på de forskellige subregioner og byområder i visionen blev et resultat af den konsultationsproces (se afsnit 3.4), som første udkast til strategien gennemgik. Ifølge Northwest Development Agency spiller den endelige version af visionen en stor rolle for, at kommunerne har engageret sig i strategien og dens implementering.

Fælles for de to visioner er, at de fokuserer på, hvad regionernes aktiver skal være i den fremtidige
globale konkurrence. I Styria – med regionens stærke forankring i industrien – satses 100 % på viden,
teknologi og innovation. I Northwest lægges vægt på, at den diversitet, der ligger i subregionernes
forskelligartede erhvervsstruktur og kompetencer, er et aktiv i omstillingen til en global videnøkonomi.

Den brændende platform
For at engagere erhvervsliv, videninstitutioner og politikere i en regional erhvervsudviklingsstrategi er
det vigtigt at formulere en fælles brændende platform. Det vil sige en regional udfordring, som alle
føler et ansvar for at bidrage til løsningen af. Det kan være en krise. Men det kan også være en trussel
eller en fælles udfordring, der potentielt har konsekvenser for et bredt udsnit af de regionale nøgleaktører:
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•

I Styria var den brændende platform en industriel krise i slutningen af 80´erne og begyndelsen af 90´erne. Regionen mistede mange virksomheder og job inden for sin traditionelle industrielle base i form af bl.a. mineindustri, metalindustri og bilindustri. Samtidig var perioden karakteriseret ved stor ”brain drain”.

•

I Northwest var der to forhold, der skabte engagement om den regionale økonomiske strategi. For det første var 80´erne og 90´erne præget af lav vækst. Det lykkedes at skabe fælles
engagement om at lukke det velstandsgab, som dermed opstod i forhold til resten af landet.
Borgere, politikere og virksomheder ønsker, at området skal have samme velstandsniveau
som borgerne i resten af England. Samtidig oplever regionen, at den har sværere end andre
regioner ved at tiltrække nationale midler til især forskning og infrastruktur. Det er lykkedes at
skabe fælles fodslag om, at hvis erhvervsliv og videninstitutioner samles om fælles prioriteringer, kan man både få mere ud af de midler, man får, samt få en større del af kagen.

•

I Västra Götaland er den brændende platform, at virksomheder og politikere føler sig klemt
på to fronter. For det første er regionens dominerende industrierhverv i høj grad truet/påvirket
af udflytning og global konkurrence. For det andet oplever regionen at have svært ved at konkurrere med de to store metropolregioner – Stockholm og Øresundsregionen – om nationale
midler og politisk fokus.

3.3

Strategierne sætter retning og mål

“It helps if you keep your strategy pretty general”, Patrick White, director, Northwest Development
Agency.
Det primære formål med selve strategien er i alle case regioner at sætte retning og mål. Strategierne
udpeger, hvad regionerne skal satse på, hvad udgangspunktet er på de pågældende områder (fx i
form af benchmarks med resten af landet eller andre regioner), og hvad de vil opnå med indsatsen i
form af konkrete mål.
Derimod indeholder strategierne få konkrete anvisninger på, hvordan målene skal realiseres. Der er
en klar sondring mellem strategi og implementering i de tre regioner. Det er i implementeringsfasen, at
målene omsættes i konkrete initiativer (se kapitel 5 om implementeringsfasen). Der er flere årsager til,
at strategierne holdes på et overordnet niveau:
•

Det er vigtigt, at der er råd, der primært fokuserer på at være strategifabrik. Det vil sige en
gruppe af personer, der står for at sætte retning og for løbende at overvåge og monitorere,
om målene realiseres (herunder revidere strategi og/eller sætte nye aktioner i gang på områder, hvor målene ikke ser ud til at kunne realiseres). Alle de interviewede regioner lægger
vægt på vigtigheden af, at de strategiudviklende organer ikke samtidig har ansvaret for initiativudvikling, udbud, vurdering af enkeltansøgninger, osv. Det gør det svært at bibeholde det
strategiske fokus.
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•

Dette fokus på at være strategifabrik giver mulighed for at inddrage en bredere vifte af aktører
i arbejdet med at omsætte mål til handling. Fx har både Northwest og Styria etableret forskningsråd med deltagelse af rektorer fra universiteterne. Ved at uddelegere arbejdet med at
udforme delstrategier og handleplaner til sådanne specialiserede råd opnår regionerne flere
ting. For det første engageres flere aktører i strategiudviklingen. For det andet øges sandsynligheden for, at de pågældende aktører selv prioriterer de regionale mål i egne strategier. Man
opnår således at skabe større ejerskab og engagement ved at holde strategien på et generelt
niveau.

Styrias erhvervs- og innovationsstrategi udpeger i alt syv strategiske indsatsområder og en række
styrkeområder, som indsatsen skal fokusere på.

Figur 3.1. Styrias erhvervs- og innovationsstrategi

Inden for hvert af de syv indsatsområder indeholder strategien fem hovedafsnit:
1. Udgangssituationen. Her beskrives hvor regionen står i dag (”økonomisk baseline” – se kapitel 4). Inden for innovation angiver strategien fx, at forsknings- og udviklingsindsatsen udgør
3,7 % af bruttoregionalproduktet.
2. Mål. Her beskrives en række kvantitative og kvalitative mål for, hvor regionen skal være i
2010. Under innovation er der opstillet otte mål. Fx at forsknings- og udviklingsindsatsen skal
udgøre 4 % af bruttoregionalproduktet, og at kommercialiseringen af forskning fra universiteterne – i form af licensaftaler og etablering af nye, forskningsbaserede virksomheder - skal
øges betragteligt.
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3. Fokusområder. Under dette punkt beskrives overordnede virkemidler. Fx lægger strategien
under indsatsområdet innovation vægt på, at Styria etablerer flere kompetencecentre (langvarige samarbejdsprogrammer mellem virksomheder og videninstitutioner) og gennemfører en
række arrangementer omkring trends og tendenser inden for Styrias erhvervsmæssige styrkepositioner
4. Programrader. Skal danne grundlag for monitorering. Der opstilles en række indikatorer for
deltagelsen i offentligt støttede initiativer. Under innovation er indikatorerne bl.a. antallet af
førstegangsdeltagere i innovationssamarbejdsprojekter og antal innovationer blandt virksomheder, der deltager i initiativer under den regionale strategi.
5. Erhvervsradar. Her måles de samlede erhvervsmæssige præstationer under hvert indsatsområde. Fx den private forsknings- og udviklingsindsats og deltagelsen i EU's rammeprogrammer under indsatsområdet innovation.
Northwest´s økonomiske strategi indeholder i alt 122 såkaldte aktioner fordelt på fem hovedindsatsområder (jf. tabel 3.1 oven for). 45 af disse aktioner er udpeget som ”transformational actions”. Det vil
sige aktioner, der er særligt vigtige for regionens vækst. De mange aktioner skal ses i lyset af, at
Northwest´s strategi har et bredere fokus end de danske erhvervsudviklingsstrategier, fx infrastruktur,
genopbygning og klima. Indsatsområdet ”erhvervsudvikling”, som dækker de fleste indsatsområder i
de danske erhvervsudviklingsstrategier, indeholder i alt 25 aktioner.
For hver aktion opstilles et mål og udpeges en ”lead organisation”, der er ansvarlig for implementeringen (se kapitel 5). Til illustration viser figur 3.2 de tre aktioner på området ”regionale sektorer” under
indsatsområdet ”Erhvervsudvikling”.

16

God praksis i organisering af regional erhvervsudvikling

Tabel 3.2. Indsatsområdet ”regionale sektorer” i Northwests strategi
Aktioner

Begrundelse

Ansvar for implementering
(”Lead organisation”)

Udvikle klyngeprogrammer på

De seks sektorer dækker 55 %

Regionale klyngeorganisati-

seks områder mhp. at øge pro-

af værdiskabelsen i regionen,

oner (for hver sektor er etab-

duktiviteten og identificere frem-

er kendetegnet ved høj eks-

leret en klynge-organisation

tidige vækstmuligheder:

port og har stort vækstpotentiale. Forretningsservice bidra-

- Biomedicin
- Energi og miljøteknologi
- Advanced engineering
- Fødevarer
- Digitale og kreative industrier
- Forretningsservice

ger til 40 % af produktivitetsef-

Udvikle en ”Media Enterprise

Giver muligheder for at udvikle

Northwest

Zone”

Manchester til et regionalt

Agency

med

udgangspunkt

terslæbet i forhold til resten af
England.

i

BBCs etablering i Manchester

Development

medie hub og for at hele regionen kan drage fordel af
væsten i mediesektoren.

Skabe vækst og innovation i

Voksende del af økonomien

Det Regionale Turisme Fo-

turismesektoren

med stor betydning for borge-

rum

gennem

en

regional turisme strategi

res, virksomheders og besøgendes oplevelse af regionen.

Udover ”regionale sektorer” indeholder hovedindsatsområdet ”Erhvervsudvikling” aktioner for iværksætteri, innovation, innovationsfinansiering, forskning og udvikling, internationalisering samt informations- og kommunikationsteknologi.
Strategien indeholder endvidere otte overordnede mål for den økonomiske udvikling i regionen i perioden 2006-2009, som de i alt 122 aktioner skal bidrage til at realisere. Fx er der overordnede mål om,
at antallet af nyetableringer skal øges til 21.000 årligt, samt at antallet af personer uden erhvervsfaglige kvalifikationer skal reduceres med 80.000.
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3.4

Engagerende strategiproces

”You need to get the right people involved – not least if you want to influence priorities and strategies
among key stakeholders like universities. If you want big players to spend money on the region you
need to get them together”, Patrick White, director, Northwest Development Agency.
Hvis den regionale erhvervsudviklingsstrategi skal have gennemslagskraft, er det afgørende at sikre
ejerskab til strategien. Ikke blot blandt nogle få repræsentanter for erhvervsliv, videninstitutioner og
kommuner. Men blandt alle de aktører, der til sammen bidrager til den regionale udvikling, vækst og
innovationskraft.
Det betyder for det første, at strategiprocessen skal være relativ lang, så der er tid til at inddrage regionen i både strategiens forberedelse (se også kapitel 4), i drøftelserne af de første udkast og i implementeringen (se også kapitel 5). I Northwest gik der næsten to år fra forberedelsen af første udkast
gik i gang til den endelige strategi blev offentliggjort i december 2006.
For det andet er det vigtigt at sikre, at der er de nødvendige organisatoriske platforme til at inddrage
strategiens stakeholders og få dem til at føle medejerskab. Hvordan sikrer man, at alle videninstitutioner, toneangivende virksomheder, organisationer og kommuner oplever at have en reel indflydelse i
de forskellige faser af strategiprocessen?
De følgende tre afsnit uddyber elementer af strategiprocessen i hver af de tre regioner.

3.4.1 Northwest´s partnerskabsmodel – aktørerne involveres via råd og
konsultationsprocesser
Northwest er muligvis den region i Europa, der har været mest innovativ i at udvikle organisatoriske
platforme til at skabe regionalt ejerskab og engagement i de regionale økonomiske strategier. Siden
den første strategi i 1999 har Northwest Development Agency (NWDA) taget initiativ til en række råd
og komiteer, som alle har til formål at gøre den økonomiske udviklingsstrategi til hele regionens, og at
få de væsentlige aktører til at tage medejerskab på en sådan måde, at den regionale strategi indtænkes i aktørernes egne strategier. Figur 3.2 forsøger at give et overblik over de vigtigste aktører og
processer i det regionale partnerskab i Northwest.
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Figur 3.2. Det regionale partnerskab i Northwest

Der er tre grupper af råd og partnerskaber i Northwest. For det første en gruppe, der er involveret i at
rådgive NWDA om, hvad regionen skal leve af. Det drejer sig bl.a. om ”Regional Innovation Advisory
commitee”, ”Regional Economic Forecasting Panel” og ”Northwest Enterprise Forum” (venstre del af
figuren).
For det andet har NWDA etableret ”Regional Advisory Group” til at hjælpe med at udvikle selve strategien og med at skabe ejerskab blandt alle væsentlige aktører i den regionale erhvervsudvikling. Regional Advisory Group er sammensat, så medlemmerne repræsenterer alle væsentlige stakeholders i
regionen.
For det tredje er der etableret en række organisationer, der står for at omsætte den generelle strategi
til delstrategier og handleplaner - og dermed for at udmønte de forskellige dele af strategien. Det gælder bl.a. ”Subregionale partnerskaber” og ”Science Council” (højre del af figuren).
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De rådgivende organer i Northwest
I den første gruppe af rådgivende komiteer og paneler sidder toneangivende virksomheder, erhvervsorganisationer, rektorer fra universiteterne mv. De rådgiver NWDA om emner som teknologiudvikling,
videnspredning, innovation, iværksætteri og trend i den økonomiske udvikling.
Fx fungerer Northwest Enterprise Forum som et ”varslingsforum”, der skal rådgive om nye markedsmuligheder og vækstbarrierer i området. Forummet består af 15 medlemmer, der er valgt på baggrund
af deres ”passionerede interesse” for regionale erhvervsudviklingsemner. Forummet laver en årlig
rapport til NWDA med status for regionens konkurrenceevne og anbefalinger til nye aktioner. Den
vigtigste funktion for aktørerne til venstre i figuren er således at rådgive NWDA om udfordringer og
strategiske emner, som den økonomiske strategi bør fokusere på.

Regional Advisory Group og udformningen af strategien
Den vigtigste organisatoriske nyskabelse i Northwest er Regional Advisory Group (RAG). RAG består
af repræsentanter for erhverv, videninstitutioner, kommuner og andre nøgleaktører. Gruppens rolle er
at udvikle vision og strategi sammen med NWDA, jf. boks 3.2.

Boks 3.2. Regional Advisory Group i Northwest
Regional Advisory Group (RAG) blev etableret i 2004. Gruppen består af 25 repræsentanter for erhverv, videninstitutioner, kommuner, frivillige organisationer mv. Den er sammensat, så den repræsenterer regionen bredt. Fx er videninstitutionerne repræsenteret via to sammenslutninger for hhv. universiteter og colleges (erhvervsskoler). De 43 kommuner er repræsenteret via fem subregionale partnerskaber (se næste afsnit).
Herudover deltager så forskellige organisationer som Confederation of British Industries, Chambers of
Commerce, Culture Northwest, English Nature og Regional Skills Partnership i RAG.
RAGs medlemmer har fire hovedopgaver i relation til Northwest´s økonomiske strategi i relation til de
aktører, som de repræsenterer:
•

De skal indhente input, idéer og forslag til strategien

•

De skal præsentere og diskutere udkast til strategien

•

De skal kommunikere og formidle strategien

•

De har alle ansvar for at implementere et antal aktioner i strategien.

Involveringen af videninstitutioner, kommuner og erhvervsliv via RAG betyder, at strategien i almindelighed opfattes som hele regionens strategi. RAG mødes 4-5 gange årligt. Dog er mødefrekvensen
betydeligt højere i den periode, hvor strategien produceres.
Medlemmerne af RAG skal en gang årligt over for resten af gruppen redegøre for status for de aktioner,
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som de er ansvarlige for (”lead organisations”).
Denne årlige afrapportering gør, at medlemmerne føler et stort ansvar for at realisere de intiativer, hvor
de er blevet tildelt hovedansvaret. Hvor ”lead organisation” er en organisation uden for RAG, tildeles et
RAG-medlem ansvaret for at holde kontakt med denne organisation og rapportere til RAG.

RAG er således den gruppe, der skal sikre et ejerskab blandt de mange nøgleaktører, der ikke direkte
er involveret i at formulere strategien. Samtidig har medlemmerne af RAG et stort ansvar for, at strategien bliver til virkelighed, og at målene realiseres pga. rollen som ”lead organisation” på de forskellige aktioner.
”To take the region forward and to keep the region with us, we need to involve the region. RAG were
here helping us to produce it, and they are still here to help us drive it and to implement it. They do
not just stay with the group. Each member is responsible for pushing the work out to – and to get
input from – the people they represent”, Brenda Buckley, North West Development Agency.

Det er bestyrelsesformanden for hvert af de 25 medlemmer af RAG, der i sidste ende ratificerer den
regionale økonomiske strategi. I ratificeringsprocessen forpligter RAG-medlemmerne sig også til at
tilpasse egne strategier i lyset af den regionale økonomiske strategi.
RAG er også en væsentlig partner i den omfattende hørings- og konsultationsproces, som strategien
gennemgår. RAG-medlemmerne har således ansvaret for at drøfte strategien med deres ”baglande”
og for at indsamle kommentarer og forbedringsforslag.
Det er en del af en samlet tre måneders konsultationsperiode, der også omfatter en række andre aktiviteter, jf. figur 3.3.
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Figur 3.3. Forberedelse af den økonomiske strategi i Northwest

* RES er en forkortelse for Regional Economic Strategy

Der afholdes i konsultationsperioden en række events, hvor strategien drøftes med de forskellige regionale aktører samtidig med, at der nedsættes arbejdsgrupper på flere områder.
Efter konsultationsperioden revideres strategien i et tæt samarbejde mellem NWDA og RAG. I forbindelse med offentliggørelsen udgiver NWDA et dokument, der gennemgår de væsentligste input og
bemærkninger fra konsultationsperioden, og hvordan strategien er blevet revideret i lyset heraf. Det
afspejler den store fokus NWDA har på at engagere regionen i strategien og på at signalere, at de
forskellige aktører har en reel indflydelse på den endelige strategi.

Lead organisations og subregionale partnerskaber
Det er de såkaldte ”lead organisations”, der har ansvaret for at føre den regionale økonomiske strategi
ud i livet (se også kapitel 5).
Den økonomiske strategis overordnede karakter betyder, at de mange lead organisations typisk skal
udarbejde delstrategier og handleplaner for de aktioner, de har ansvaret for. Fx skal ”Science Council”
udarbejde en delstrategi for hvilke teknologier der skal satses på, og hvordan samspillet mellem universiteter og erhverv skal styrkes.
Brugen af disse ”mellemled” har den væsentlige fordel, at mange nøgleaktører involveres i strategiarbejdet. Flere rektorer, virksomhedsledere, kommuner og organisationer involveres i strategiarbejdet,
når ansvaret for at omsætte den generelle strategi til handling og initiativer lægges ud til råd bestående af ledere for de områder, som strategien fokuserer på.
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NWDA har selv taget initiativ til at etablere en række af disse råd som led i at styrke partnerskabet om
strategien. En af de væsentligste aktører er de såkaldte ”subregionale partnerskaber” (SRP).
SRP er fem kommunesamarbejder, der dækker områdets 43 kommuner. Tre af kommunesamarbejderne eksisterede tidligere, mens to er etableret på initiativ af NWDA. Men alle har fået en ny opgaveportefølje som følge af, at de har fået ansvar for at implementere den økonomiske strategi og for at
udarbejde lokale behovsanalyser i hvert deres område.
Filosofien bag SRP er, at regionen har brug for en aktør, der kan repræsentere de lokale ønsker og
behov, og som kan formidle et ejerskab til strategien blandt kommunerne. Samtidig er det vurderingen,
at de fleste kommuner er for små (mangler kritisk masse) til at varetage implementeringen af den regionale strategi på de områder, hvor kommunerne er de naturlige partnere.
SRP udgør en ramme for at bringe politikere, videninstitutioner og virksomheder sammen om fælles
prioriteringer i de forskellige subregioner. Det opleves af kommunerne som et forum, hvor lokalområderne kan få indflydelse på de overordnede regionale prioriteringer. Se boks 3.3.

Boks 3.3. Subregionale partnerskaber i Northwest
Der er etableret fem subregionale partnerskaber (SRP) i Northwest – Cheshire and Warrington Economic Alliance, Cumbra Vision, Greater Manchester Forum, Lancashire Economic Partnership og The
Mersey Partnership.
Partnerskaberne har ansvaret for at lede den økonomiske udvikling i hver subregion og for at
identificere lokale behov som grundlag for udviklingen af den regionale økonomiske strategi.
SRP er organiseret som selvstændige selskaber ledet af en bestyrelse bestående af repræsentanter
fra kommunerne og den private sektor.
Samarbejdet mellem NWDA og SRP er baseret på et ”Memorandum of Understanding”. Det er et
fælles dokument, der beskriver hvordan SRP vil bidrage til at realisere de overordnede mål i den regionale økonomiske strategi, og hvordan NWDA kan være en partner i løsningen af subregionale udfordringer. Papiret er ikke juridisk bindende, men underskrives af direktørerne i hhv. NWDA og SRP.
Bestyrelsen for hvert partnerskab har til opgave at koordinere og organisere dialogen mellem kommuner, erhvervsliv, frivillige aktører m.fl. i hver subregion om den regionale økonomiske strategi. De
fem partnerskaber skal – efter den regionale strategis vedtagelse - udarbejde en subregional strategi
og handlingsplan for alle de aktioner, der har relevans for subregionerne (se også kapitel 5).
Af samarbejdsaftalen fremgår endvidere, at SRPerne er forpligtede til at udvikle en stærk lokal
faktabaseret videnbase, der danner grundlag for 1) partnerskabernes input og ønsker til den regionale
økonomiske strategi, 2) lokale erhvervspolitiske satsninger.
NWDA yder et tilskud på £ 600.000 årligt i basisfinansiering til drift af de subregionale partnerskaber primært til lønninger til drift af sekretariatet.
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3.4.2 Subregionale partnerskaber og tilväkstaftaler i Västra Götaland
Også i Västra Götaland spiller subregionale partnerskaber en afgørende rolle i strategiens tilblivelse
og implementering. Västra Götaland består af 49 kommuner, der er organiseret i fire kommunalforbund. Kommunerne i de fire forbund har etableret hver deres subregionale erhvervsfremmeorganisation. De er organiserede som non-profit selskaber, der varetager dialogen med erhvervslivet og fungerer som operatør på en række erhvervsfremmeinitiativer. Fx udbyder selskaberne generel erhvervsservice (basisrådgivning til iværksættere og mindre virksomheder) og en række klyngerettede tiltag.
De fire subregionale erhvervsfremmeorganisationer spiller også en fremtrædende rolle i udviklingen af
den regionale økonomiske strategi for Västra Götaland. De har til opgave at identificere udfordringer,
muligheder og behov blandt de erhverv, hvor de forskellige dele af regionen er specialiserede. Boks
3.4 uddyber arbejdet i et af partnerskaberne – Göteborg Business Region.

Boks 3.4. Göteborg Business Region
Göteborg Business Region (GBR) er et kommunalt aktieselskab ejet af Göteborg kommune. GBR
dækker et område bestående af 13 kommuner med tilsammen ca. 900.000 indbyggere. GBR har en
bestyrelse bestående af kommunale politikere. GBR har 80 medarbejdere, der er organiseret i fire
områder: klynger og forretningsudvikling, generel erhvervsservice, globalisering samt markedsføring
og etableringsservice.
GBR anser det som en af sine vigtigste opgaver at udvikle og markedsføre de fremtidige vækstbrancher, som spiller en afgørende rolle for regionens fremtidige økonomiske udvikling.
GBR har via sine klyngeaktiviteter og den generelle erhvervsservice en omfattende kontakt til virksomhederne i området. I strategiprocessen er GBR blandt andet ansvarlig for at afholde seminarer og
workshops i klyngerne med henblik på at få virksomhedernes input til den regionale strategi.
Ved implementeringen af den regionale strategi spiller GBR en hovedrolle i forhold til at designe og
implementere de initiativer, der skal til for at udvikle regionen klyngespecifikke rammebetingelser.
GBR har blandt andet sammen med virksomheder og universiteter ansvar for at udvikle en ny lederuddannelse for nuværende og potentielle ledere i regionens bio-virksomheder.

Det lokale engagement i den regionale strategi i Västra Götaland er endvidere styrket gennem et regionalt koordinationsudvalg bestående af både 12 lokale borgmestre (3 fra hver subregion) og 15 regionsrådspolitikere. Udvalget har ansvaret for at tilrettelægge en åben og involverende strategiproces
og for at udarbejde et første udkast til den regionale økonomiske strategi. Arbejdet med at revidere
vision og strategi indledes minimum et år før den nye strategi skal være klar til offentliggørelse.
Forud for det første strategiudkast er gået en periode på minimum et halvt år, hvor det faktabaserede
grundlag for strategien er blevet tilvejebragt. Allerede i denne indledende fase inddrages mange af de
centrale aktører (se mere herom i kapitel 4). På baggrund af de mange input udarbejder det regionale
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koordinationsudvalg et første udkast til strategi. Udkastet drøftes med centrale regionale aktører (fx
rektorerne for regionens universiteter og de fire sub-regionale partnerskaber).
Hvert af de fire subregionale partnerskaber har ansvar for at indhente synspunkter og input fra lokale
aktører. Efter indarbejdelse af kommentarer godkender koordinationsudvalget et strategiudkast, der
sendes i høring blandt organisationer, og som efterfølgende forelægges Regionsrådet til godkendelse.

Figur 3.4. Konsultationsprocessen i Västra Götaland

Samspillet mellem den regionale økonomiske strategi og den lokale erhvervspolitik er endvidere formaliseret i et såkaldt tillväkstprogram. Det er et instrument, der har til formål at skabe fælles retning
mellem den regionale og lokale erhvervsfremmeindsats. Tillväkstprogrammet beskriver for hver af de
fire subregionale enheder en række indsatsområder, som region og kommuner vil gøre en fælles,
koordineret indsats for at fremme. Aftalerne har ingen bindende karakter for nogen af parterne. Formålet med tillväkstprogrammet er alene at identificere fælles udfordringer og prioriteringer med henblik på
at skabe øget sammenhæng mellem de enkelte aktørers indsats inden for områder som iværksætteri
og klyngeudvikling.

3.4.3 Særlige råd for forskning og innovation skaber ejerskab til Styrias
strategi
Styria har i sin vision og strategi - som beskrevet i afsnit 3.2 - valgt at fokusere på forskning, teknologi
og innovation. Det er derfor ikke overraskende på disse felter, at regionen har valgt at etablere råd,
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der kan bidrage til at udvikle og implementere den regionale strategi. Figur 3.5 giver et overblik de
vigtigste aktører i det regionale partnerskab.

Figur 3.5. Hovedaktører i det regionale partnerskab i Styria

Som i Northwest kan der skelnes mellem rådgivende organer, selve strategiprocessen og implementeringen.
Der er etableret to rådgivende organer omkring innovationspolitikken i Styria – ”Council of Research
and Technology” samt ”Innoregio” (se venstre del af figuren). Begge råd spiller en central rolle for de
overordnede prioriteringer af, hvilke teknologier regionen skal satse på, hvor der skal etableres større
offentlige-private forskningssatsninger, og hvor der skal sættes ind for at styrke videnoverførslen fra
universiteter til erhvervsliv.
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Boks 3.5. To råd inden forskning og innovation i Styria
Innoregio er et netværk omkring regionens innovationspolitik, der blev etableret i 2005 på initiativ af
Federation of Styrian Industries. Formålet var at skabe en platform for drøftelser af forsknings- og
innovationsmæssige prioriteringer – en tænketank som Styrias regering kan trække på i udviklingen
af innovationspolitikken. Samtidig fungerer Innoregio som initiativtager til mange nye offentlige-private
forskningssatsninger i regionen.
Innoregio har udviklet delstrategier for samspil mellem universiteter og erhvervsliv, for kortlægning af
regionale teknologiske styrkepositioner (se kapitel 4) og for udvikling af instrumenter til fremme af
forskning og udvikling samt innovation i små og mellemstore virksomheder.
Organisationen udgiver også en årlig Innovation Monitor, hvor regionens forsknings- og udviklingsindsats sammenlignes med andre regioner. Herudover afholdes events og matchmakingarrangementer om bl.a. EU's rammeprogrammer.
Innoregio ledes af en styregruppe på 20 personer med deltagelse af universiteternes rektorer, ledende virksomheder, klyngeorganisationer og Styrian Business Promotion Agency (SFG).
Styrian Council of Research and Technology blev etableret i 2006 på idé fra Innoregio. Rådets
formål er at rådgive regeringen om spørgsmål vedrørende forskning og teknologi. Det er sammensat
af højtstående specialister fra erhvervsliv og universiteter – de fleste uden for Styria for at give Rådet
et globalt perspektiv. Formanden er tidligere forsknings- og udviklingsdirektør for Siemens globalt. De
relevante stakeholders i Styria (universiteter, erhvervsorganisationer og klyngeorganisationer) nominerer globalt førende specialister inden for deres fagområde til at sidde i rådet.
Udover den generelle rådgivning har Rådet en såkaldt ”Future Fond” på 2 mio. EURO, som den årligt
kan investere i projekter, der kan styrke Styrias position som teknologisk ledende region.

Selve den regionale økonomiske strategi udarbejdes af en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd
fra Province of Styria og Styrian Business Promotion Agency (SFG). Den vedtages i enstemmigt i
Regionsrådet. Der lægges stor vægt på denne enstemmighed, fordi politikerne repræsenterer de forskellige kommuner. Den politiske proces opfattes derfor som et vigtigt led i at skabe lokal opbakning
og ejerskab til strategien.
Federation of Styrian Industries deltager også aktivt med input i den fase, hvor første udkast til strategien udvikles. Det skyldes, at organisationen har en meget central rolle i at kortlægge behov, udfordringer og potentialer i virksomhederne (se kapitel 4).
I hovedtræk er strategiprocessen som følger:
•

Første udkast laves sammen med “Federation of Styrian Industries” og “The Chamber of
Commerce”. Der afholdes møder på individuel basis, hvor erhvervsorganisationerne laver fle-
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re præsentationer omkring statusbillede, deres syn på globale udfordringer, kerneudfordringer
samt nøgleteknologier og – kompetencer
•

Der holdes individuelle møder om udkastet med andre stakeholders, fx universiteter og arbejdstagerorganisationer

•

Herefter afholdes et to dages seminar med alle stakeholders om et revideret udkast – strategien justeres i det lys på flere punkter

•

Endelig udkast sendes i høring via email til alle interessenter

•

Ministeren forelægger strategien for parlamentet og holder møder med alle partier for at sikre
enstemmighed.

Implementeringen af strategien er modsat Northwest og Västra Götaland placeret i en enkelt organisation, nemlig SFG, der er en privat organisation ejet af Province of Styria. SFGs rolle i implementeringen er beskrevet i kapitel 5.
SFG spiller en central rolle som drivkraft for partnerskabet. SFG er ambassadører for regionens økonomiske strategi og for erhvervs- og innovationspolitikken gennem sin deltagelse i bestyrelser for
klyngeorganisationer, kompetencecentre mv. Samtidig har SFG med til sin tætte kontakt til erhvervslivet en stærk føling med virksomhedernes behov og udfordringer, som formidles til regionens politikere
og embedsmænd. Det skaber en opfattelse af lydhørhed og en tro på, at det kan betale sig at bruge
ressourcer på at deltage aktivt i det regionale udviklingsarbejde. SFG er også - med sit dybe kendskab
til både etablerede klyngeorganisationer og videninstitutioner - en vigtig brobygger mellem de forskellige aktører og den regionale strategi.
Styrias velfungerende partnerskab er dog i høj grad også et selvorganiserende partnerskab. Der er en
stærk bottom up kultur, hvor virksomheder, klyngeorganisationer, erhvervsorganisationer og videninstitutioner mødes på kryds og tværs og udvikler idéer til nye initiativer. Partnerskabet er baseret på
den fælles forståelse af regionens udfordringer og mål, som blev udviklet i midten af 90´erne (se afsnit
3.2 oven for). Den fælles vision har forplantet sig i mission og strategi i videninstitutioner, erhvervsorganisationer, klyngeorganisationer mv. Det har skabt et stort engagement i forhold til at deltage på højt
niveau i råd, udvalg, bestyrelser mv. og til at prioritere deltagelse i regionale udviklingsprojekter.

3.5

Læringspunkter

På tværs af case regionerne tegner der sig tre centrale årsager til, at det er lykkedes at skabe et
stærkt ejerskab til strategierne blandt erhvervsliv, videninstitutioner, kommuner m.fl. Neden for har vi
kort listet nogle af de vigtigste læringspunkter fra de tre case regioner inden for hvert af de tre områder.
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Fælles vision og brændende platform
Det er vigtigt, at den regionale økonomiske strategi baserer sig på en fælles vision, og at de vigtigste
aktører føler et reelt ejerskab til denne vision. Visionen kan fx udvikles ved at samle en gruppe af
nøgleaktører og bede dem formulere forslag til en vision og til strategiske indsatsområder, der er nødvendige for at realisere visionen. Gruppen kan som i tilfældet med Styrias første vision bestå af toneangivende erhvervsledere og topfolk fra centrale videninstitutioner. Men visionen kan også udvikles og
sendes i høring/konsultation sammen med den øvrige del af strategien.
Der er betydelige forskelle på visionerne i Styria og Northwest:
•

Styrias vision er kort og sender et klart signal om, at regionen satser på initiativer, der øger
innovationskraften i regionens virksomheder.

•

Northwest har en længere og bredere vision, der både afspejler en bredere økonomisk strategi og et større øje for, at alle områder af regionen skal opleve at være medtænkt i visionen.

Der er et stærkt signal i at bruge visionen som grundlag for at prioritere. Alle idéer og forslag, som ikke
påvirker virksomhedernes innovationskraft, kan i Styria afvises, fordi de ikke medvirker til at realisere
visionen.
Northwest´s vision kan omvendt især være til inspiration for regioner, hvor det er en stor udfordring at
skabe opbakning og engagement til den regionale strategi blandt kommunerne. Northwest´s vision
afspejler i høj grad, at strategien skal skabe udvikling i alle dele regionen, og at de forskellige områder
står over for forskellige udfordringer.
Der er brug for en brændende platform. Det kan som i Styrias tilfælde være en krise eller som i Västra
Götalands tilfælde en potentiel trussel.
Spørgsmålet er så, hvad man gør i regioner med stærk økonomisk udvikling og en lille arbejdsløshed?
Svaret er, at parterne bør forsøge at identificere fælles udfordringer, som de vigtigste aktører finder
relevante.
Det kan være metropolen, der taber terræn i forhold til metropoler i omkringliggende lande. Eller det
kan være en trussel om udflytning eller krav om omstilling af traditionelle erhverv. Stigende brain drain,
mangel på nøglearbejdskraft eller et stort økonomisk efterslæb i forhold til andre regioner kan være
andre muligheder.

Den regionale strategi
Hovedformålet med den regionale økonomiske strategi er i alle tre case regioner at sætte retning for
de midler, der investeres i erhvervsudvikling i regionen. Det er langt fra alene det regionale budget til
erhvervsudvikling, som strategiudviklerne har for øje. Målet er også at påvirke alle de midler, som
videninstitutioner, kommuner, virksomheder og staten investerer i områdets udvikling.
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Det er en af årsagerne til, at strategierne holdes på et relativt generelt niveau. Strategierne sætter mål,
prioriterer indsatsområder og udpeger ansvarlige for at omsætte målene til delstrategier, handleplaner
og initiativer. Det skaber mulighed for:
•

At inddrage flere centrale aktører i at designe de konkrete rammebetingelser og dermed tage
medansvar for den regionale strategi.

•

At lave en klar arbejdsdeling mellem en ”strategifabrik” og en eller flere operatører, der er
specialiserede i implementering (se også kapitel 5).

Endvidere har de tre regioner udviklet relativt omfattende processer for at indhente idéer og forbedringsforslag til strategien. Og for at sikre at alle relevante aktører oplever, at de har indflydelse på strategiens udformning. Formålet er at skabe ejerskab og at sikre, at strategien opfattes som hele regionens strategi.

Særlige råd og partnerskaber
Et væsentligt fælles træk ved de tre case regioner er, at de har etableret flere råd og partnerskaber,
der bidrager til strategiens forberedelse, udvikling og implementering.
3

Der er tre typer af råd/partnerskaber i de tre case regioner, som kan være til inspiration for andre
regioner.
Rådgivende organer. Case regionerne har etableret særlige råd, hvor toneangivende/visionære virksomhedsledere, nøglepersoner fra videninstitutionerne m.fl. samles om at rådgive om fx innovationspolitik, kompetencer, teknologiudvikling. Herudover er Styrian Council of Research and Technology
interessant på den måde, at Rådet inddrager eksperter uden fra regionen til at rådgive om, hvad regionen skal satse på i den globale konkurrence på viden.
Samarbejdspartnere i strategiformuleringen. Regional Advisory Group (RAG) i Northwest er et
stærkt eksempel på, hvordan et råd kan bruges til at skabe ejerskab og gøre strategien til hele regionens. Ved at udforme strategien sammen med en gruppe, der repræsenterer alle væsentlige stakeholders, og gøre gruppen ansvarlig for behovsafdækning, høring og implementering, har Northwest
Development Agency skabt et meget stærkt engagement i strategien.
RAG bygger på en struktur/kultur, hvor der er etableret regionale sammenslutninger for de fleste vigtige aktører. Fx er der i Northwest sammenslutninger for universiteterne og erhvervsskolerne. Det er
ikke på samme måde tilfældet i Danmark eller i andre lande.
Men arbejdet i RAG bør i en dansk sammenhæng kunne inspirere til at give nøgleaktører uden for
Vækstfora en central rolle i de forskellige faser af strategiudviklingen. Der kunne eventuelt i strategi-

3

Inspiration vedrørende råd/partnerskaber/organisationer i implementeringsfasen vender vi tilbage
til i kapitel 5.
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udviklingsfasen etableres sparringsgrupper med repræsentanter for alle vigtige aktører. Deltagerne
kunne som i RAGs tilfælde have til opgave at drøfte udkast med deres søsterorganisationer og samarbejdspartnere.
Subregionale partnerskaber. De subregionale partnerskaber er en vigtig samarbejdspartner i både
Västra Götaland og Northwest. De giver vigtige lokale input til strategien, de er centrale parter i strategiudviklingen og i høringsfasen, og de har et ansvar for implementeringen af flere indsatsområder i
strategierne. De har bl.a. et stort ansvar for, at lokale initiativer koordineres med de initiativer der udspringer af den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Modellen kræver, 1) at opgaverne bliver konkretiseret og reguleret via en samarbejdsaftale, jf. ”Memorandum of Understanding”, 2) at der tages initiativ til at etablere kommunesamarbejder for de kommuner, der ikke indgår i sådanne partnerskaber på
det erhvervspolitiske område.
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4.

Partnerskab om fælles videngrundlag

”Analyserne, der ligger til grund for strategien er helt centrale. Det handler jo om at skabe en
fælles forståelse af regionens væsentligste udfordringer. Hvad er det regionen skal leve af i
fremtiden og hvor ligger de største udfordringer?”, Helena Nilsson, Västra Götalands Regionen.

4.1 Erhvervsøkonomiske udfordringer
Hvad er de væsentligste erhvervsøkonomiske udfordringer for regionen i dag? Og hvilke erhvervsklynger og nøgleteknologier skal være drivende for regionens økonomiske udvikling om fem eller ti år?
Disse spørgsmål står i dag øverst på dagsordenen i alle regioner med ambitioner om at sikre sig en
attraktiv plads i den globale arbejdsdeling.
Alle regioner oplever, at den globale konkurrence stiller nye, højere krav til de regionale rammebetingelser. Ikke mindst i forhold til centrale vækstkilder som uddannelse, innovation og iværksætteri.
Den globale konkurrence lægger samtidig et pres på regionerne for at prioritere. For at målrette indsatsen mod de nicher, erhvervsklynger og videnmiljøer, hvor man har særligt gode forudsætninger for
at skabe sig en global førerposition, og hvor effekten af en erhvervspolitisk indsats er størst.
Det gælder også for de tre case regioner i denne analyse. De har alle stort fokus på at kortlægge regionens væsentligste økonomiske udfordringer. Og de bruger mange ressourcer på at identificere de
erhvervsklynger og nye teknologier, som skal udgøre regionens fremtidige erhvervsmæssige fundament.
Men læren fra case regionerne handler ikke blot om, at der er behov for solide analyser, baseret på
den seneste viden og de nyeste metoder. Udfordringen består i høj grad i at anvende analyserne strategisk.
For det første bruger case regionerne analyserne som udgangspunkt for at opstille mål for regionens
fremtidige udvikling. For det andet formår regionerne at engagere videninstitutioner og virksomheder i
selve udviklingen af det faktabaserede grundlag. Det betyder, at case regionerne har en særlig evne til
tidligt at identificere nye teknologier, videnområder og klynger med store regionale potentialer.
I kapitlet sættes først fokus på case regionernes arbejde med at identificere regionens vigtigste erhvervsøkonomiske udfordringer. Og hvordan analyserne danner grundlag for fælles ”mind setting”
blandt nøgleaktører i regionen.
Dernæst beskrives indsatsen for at identificere og prioritere nye spirende klynger og fremtidige nøgleteknologier.
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4.2 Regionaløkonomisk baseline
En grundig analyse af regionens erhvervsøkonomiske udgangspunkt og væsentligste fremtidige udfordringer udgør en hjørnesten i det faktabaserede grundlag i alle tre case regioner.
Typisk er der tale om analyser, der beskriver regionens aktuelle udgangspunkt i forhold til produktivitet
og velstand. Og som derudover indeholder en gennemgang regionale nøgleindikatorer inden for områder som uddannelse, forskning og udvikling, innovation og iværksætteri.
Analyserne baserer sig i høj grad på benchmarking med resten af landet og udarbejdes som regel af
analyseenheden ved den regionale myndighed, evt. i samarbejde med eksterne konsulenter.
”Baseline analysen” tager temperaturen på regionens aktuelle konkurrencekraft og indkredser regionens væsentligste udfordringer. Analysen er et vigtigt redskab i arbejdet med at skabe en stærk, fælles forståelse af regionens udfordringer og udviklingsmuligheder blandt virksomhedsledere, videninstitutioner, kommuner og øvrige centrale beslutningstagere i regionen.
Den regionaløkonomiske baseline udgør udgangspunktet for at opstille konkrete mål for regionens
udvikling inden for hovedindsatsområderne i de regionale strategier. Nøgleindikatorerne opdateres
årligt og danner udgangspunkt for en bredere drøftelse af den aktuelle udvikling blandt centrale aktører i regionen.
Northwest er den af case regionerne, der udarbejder den mest fyldige baseline rapport, jf. boks 4.1.

Boks 4.1. Indhold i regionaløkonomisk baseline rapport fra NWDA
I Northwest er det NWDA’s ”Regional intelligence unit” (i samarbejde med Regeneris Consulting), der
har udarbejdet ”North West Economic Baseline Report”.
Rapporten benchmarker Northwest mod øvrige engelske regioner inden for en række hovedområder:
1) produktivitet og velstand 2) uddannelse og kompetence 3) iværksætteri 4) innovation 5) investeringsomfang 6) erhvervsmæssige styrkepositioner.
Rapporten viser, at Northwest har et bruttoregionalprodukt pr. indbygger, der er 12 procent lavere end
landsgennemsnittet. Den indkredser samtidig en række nøgleudfordringer for regionen, fx:
• 80.000 flere skal have en erhvervskompetencegivende uddannelse for at bringe regionen på
niveau med landsgennemsnittet.
• der skal etableres yderligere 40.000 virksomheder i regionen, hvis antallet af virksomheder pr.
indbygger i Northwest skal komme på niveau med landsgennemsnittet.
• produktiviteten i serviceerhvervene i Northwest er markant lavere end gennemsnittet for resten
af landet.
Hvor det er muligt, dekomponeres analyserne til subregionalt niveau, og det beskrives, hvor stor en
andel af regionens samlede performanceniveau i forhold til landet, som hver af de subregionale enhe-

33

God praksis i organisering af regional erhvervsudvikling

der tegner sig for, jf. figuren nedenfor.

Analyserne på subregionalt niveau er med til at gøre det faktabaserede grundlag nærværende og
relevant for de lokale aktører. Samtidig er analyserne med til at dokumentere, at de subregionale
partnerskaber har en vigtig rolle i forhold til at bringe regionen på det ønskede niveau.

Baseline analysen danner også grundlag for at drøfte behovet for yderligere fokusanalyser med relevante nøgleaktører i regionen. Det kan fx være analyser af særligt vigtige delområder med stor betydning for regionens udvikling. Og det kan være analyser af udviklingsperspektiver og vækstbarrierer for
regionens toneangivende klynger eller af særlige subregionale udfordringer.
Fx har man som led i det strategiforberedende arbejde i Northwest udarbejdet 14 ”topic papers” omkring forhold som erhvervsstruktur, iværksætteri, fremtidige krav til arbejdskraftens kompetencer og
udenlandske investeringer i regionen.
I nedenstående boks 4.2 er der givet tre eksempler på denne type fokusanalyser fra hhv. Northwest
og Västra Götaland.
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Boks 4.2. Eksempler på fokusanalyser fra de tre caseregioner
Klyngeanalyse af Aerospace Cluster i Northwest
Aerospace Research Institute ved University of Manchester har i samarbejde med klyngeorganisationen Northwest Aerospace Alliance udarbejdet en dybdeanalyse af klyngens udfordringer i lyset af
globale trends, globale konkurrenceforhold og klyngestrukturen. Rapporten har bl.a. dannet grundlag
for et ”supply-chain excellence” program for underleverandørvirksomheder i klyngen.
Fokusanalyse: Private virksomheders F&U-aktiviteter Västra Götaland
Västra Götaland er den region i Sverige, hvor de private forsknings- og udviklingsudgifter tegner sig
for den største andel af bruttoregionalproduktet. Som en del af det regionale videngrundlag er der
lavet en fokusanalyse af, hvordan F&U-aktiviteterne fordeler sig på sektorer, virksomhedsstørrelse
osv.
Fokusanalyse: Subregionen Skaraborg i den globale videnøkonomi
Fokusanalysen er lavet i samarbejde mellem Västra Götalands regionen og kommunerne i kommuneforbundet Skaraborg. Analysen har fokus på områdets særlige udfordringer som opland til en storby. Specielt i forhold til at tiltrække og fastholde virksomheder og unge familier.

Den aktive inddragelse af regionens nøgleaktører i udviklingen og vedligeholdelsen af regionens videngrundlag spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe en dybdegående og mere operationel beskrivelse af styrker, svagheder og udviklingsmuligheder i regionen.
Alle tre case regioner lægger særlig stor vægt på at indsamle viden om, hvad regionens virksomheder
anser for at være de væsentligste udfordringer og barrierer for regionen.
I Västra Götaland er det ikke mindst regionens klyngeorganisationer, som konsulteres i det strategiforberedende arbejde.
I Northwest og Styria er der som beskrevet i kapitel 3 etableret en række råd, der har en væsentlig
rolle i at formulere fremtidige udfordringer og mulige strategiske fokusområder.
I Styria har både klyngeorgnanisationer, SFG og brancheorganisationen Federation of Styrian Industries (FSI) vigtige roller i at etablere et stærkt videngrundlag. FSIs rolle er uddybet i boks 4.3.
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Boks 4.3 Sådan arbejder Federation of Styrian Industries
Federation of Styrian Industries (FSI) har tæt kontakt til regionens virksomheder, og FSI spiller en
nøglerolle i forhold til at samle viden om virksomhedernes behov.
Blandt andet afholder FSI årligt 60-70 møder med virksomhedsledere for at kortlægge trends, udfordringer og behov. Fokus er på fremtiden og på, hvad der foregår internationalt. Hvad kræver det
at holde sig i den globale elite på innovation, viden, produktionsprocesser, etc.
Derudover afholder FSI en række tematiserede fokusgrupper med virksomhederne inden for bl.a.
forskning og udvikling, miljø, HR, energi og skat. Endvidere gennemfører organisationen to årlige
surveys om konjunkturudviklingen.

Federation of Styrian Industries ser det som sin vigtigste rolle at føre dialog med virksomhederne om
væsentlige trends, udfordringer og behov. Organisationens arbejde opfattes – også af myndighederne - som en vigtig kilde til at opdatere videngrundlaget for erhvervspolitikken.
Arbejdet med at skabe et solidt videngrundlag er en integreret del af strategiarbejdet i alle tre caseregioner.
I Västra Götaland indledes strategiarbejdet med, at det regionale udviklingsudvalg (borgmestre og
regionale politikere) fastlægger en proces for arbejdet med at udvikle det faktabaserede grundlag, jf.
nedenstående figur 4.1.
Udvalgets sekretariat har det koordinerende ansvar for at sammenstykke en velunderbygget regional
SWOT-analyse, som først forelægges politikerne i udvalget, revideres og udsendes til kommentering
blandt alle de regionale stakeholders.
Den endelige SWOT-analyse danner grundlag for en stor event i regionen, hvor alle aktører med aktier i regionens udvikling deltager. Der afholdes tematiserede arbejdsgrupper, hvor regionens væsentligste udfordringer drøftes.
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Figur 4.1. Proces for etablering af et faktabaseret videngrundlag i Västra Götaland

Som afslutning på strategiseminaret kommer de ansvarlige politikere fra regionens udviklingsforum på
podiet. Og arbejdsgrupperne fremlægger deres bud regionens mest presserende udfordringer, deres
forslag til satsningsområder og ønsker til den fremtidige indsats.
Det regionale strategiseminar er startskuddet for arbejdet med at formulere selve strategien, fastlægge
fokusområder og opstille overordnede mål for regionens kommende års udvikling.

4.3 Partnerskaber om nye regionale styrkeområder
I takt med den stigende globale arbejdsdeling på viden, øges behovet for at kunne identificere de nicheområder, hvor en region har særlige forudsætninger for at gøre sig gældende globalt.
Det bliver i stigende grad nødvendigt at kunne indkredse nuværende og fremtidige erhvervsklynger
med stort globalt vækstpotentiale. Og det bliver stadig vigtigere at kunne identificere forskningsmæssige styrkeområder på videninstitutionerne, som har brede anvendelsesmuligheder i regionens erhvervsliv.
I alle tre case regioner er der stort fokus på at udvikle metoder til at identificere spirende klynger og
kortlægge nye tværsektorielle teknologier, som kan finde anvendelse i flere af regionens toneangivende sektorer. Det er bl.a. et fokusområde i ”Regional Science Strategy” i Northwest og i Styrian Business Promotion Agency (SFG).
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Identifikation af spirende klynger i Styria
I Styria har man mere end 12 års erfaring med klyngeinitiativer. SFG har gennem årene opbygget en
gennemprøvet metode til at afdække potentialet i nye, mulige klynger. Metoden består af fire faser, jf.
boks 4.4.

Boks 4.4 SFG’s metode til afdækning af klyngepotentiale
Start-impuls-fasen. SFG får input fra industriorganisationer, forskere mv. om, at der kan være
potentiale i en bestemt gruppe af virksomheder, værdikæde, teknologi eller lignende.
Statistisk afdækning af potentialet. I samarbejde med et konsulentfirma udarbejdes en statistisk
analyse af klyngen. Fokus er især på at vurdere klyngens substans og dimensionerne i branchen.
Der er udviklet 27 indikatorer, der til sammen skal vise, om der er grundlag for et klyngeinitiativ –
bl.a. antal virksomheder, beskæftigelse, vækstrater, FoU-intensitet og relevante studieretninger.
Analysen skal give svar på, om der er substans nok i området, eller om det fx skal på venteliste.
Dybdegående mapping: Dybere kvalitativ kortlægning af klyngen, herunder typer af virksomheder, relationer mellem virksomheder, værdikæder, forretningsmodeller, vigtigste kompetencer på
videninstitutionerne og specialer med relevans for klyngen, samspil med videninstitutioner samt
store virksomheders vilje til at trække udviklingen i klyngen. Fasen tager 3-6 måneder og baserer
sig på interview, som gennemføres af medarbejdere i SFG. I denne fase arbejder man også på at
”sælge” et ejerskab til et evt. klyngeinitiativ.
Beslutning om indsats: I sidste fase besluttes det, om der skal igangsættes et klyngeinitiativ.
Eller om man alternativt skal gå til området med andre midler, fx netværk, investeringsfremme (for
at lukke huller i værdikæden), inkubatorer eller testfaciliteter (se SFGs værktøjer i kapitel 5).

Metoden baserer sig således både på kvantitative analyser og kvalitative input fra virksomheder, videninstitutioner og øvrige centrale aktører på området. I forhold til beslutningen om en eventuel indsats, er det især vigtigt, at der er toneangivende aktører på området, som vil påtage et stærkt ejerskab.

Kortlægning af nye tværsektorielle teknologiområder
Det er ikke kun i forhold til at vurdere potentialet i nye klynger, at Styria er i front. Også når det gælder
om at identificere fremtidige tværsektorielle teknologiområder med stor økonomisk betydning, er Styria
langt i metodeudviklingen.
SFG og Innoregio har sammen med et institut i Wien udviklet en metode, der måler forskningsmæssige styrker ved regionens videninstitutioner og vurderer de pågældende styrkers potentiale for anvendelse i regionens toneangivende erhverv, jf. boks 4.5.
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Boks 4.5 Metode til kortlægning af teknologiske satsningsområder
Metoden fra Styria tager udgangspunkt i en matrix. I den første dimension identificeres og beskrives
styrker eller potentielle styrker på universiteterne. Det kan være teknologisk viden, men også andre
mere bløde områder som fx design.
I den anden dimension kortlægges og beskrives udbredelsen og anvendelsen af disse teknologier i
nøglesektorer både i dag og i fremtiden. Vurderingen af teknologiernes fremtidige udbredelse baseres
bl.a. på en række dybdeinterview med førende virksomheder, som giver deres vurdering af, hvad der
vil være nøgleteknologier om 5-7 år.
Målet er at identificere de tværsektorielle teknologier, der vil få størst regional betydning om 5-7 år
med henblik på at fastlægge, hvor regionen skal fokusere sine ressourcer.

Målet med dette arbejde er at skabe et stærkt grundlag for at prioritere, når der skal etableres nye
viden- og kompetencecentre og nye samarbejds- og innovationsprojekter mv. i regionen.
I Styria anvendes metoden fx som en integreret del af regionens klyngeindsats. Formålet er at sikre, at
klyngerne i regionen understøttes af en række indsatser på vidensiden. Det har bl.a. resulteret i, at der
er etableret et såkaldt ”super kompetencecenter” inden for mobilitet, som understøtter automobilklyngens videnbehov. Et tilsvarende kompetencecenter inden for ”pharmaceutical engineering” samarbejder om F&U med virksomhederne i human technology klyngen.

4.4 Læringspunkter
Alle tre case regioner er stærkt optagede af at skabe et solidt faktabaseret videngrundlag, der gør det
muligt at identificere de vigtigste erhvervspolitiske udfordringer. Og de tre regioner bruger aktivt analyserne til at skabe en bredt forankret forståelse af udfordringerne blandt nøgleaktører i regionen.

Nutidsbilledet og centrale udfordringer
Alle caseregioner har gennemført solide regionaløkonomiske baseline analyser, der giver et klart billede af, hvor regionerne står på både overordnede mål og på de centrale vækstdrivere.
Regionerne anvender i høj grad analyserne strategisk. De bruger analyserne som udgangspunkt for at
involvere og ansvarliggøre fx de subregionale partnerskaber (ved at sætte særligt fokus på deres rolle
i baseline analysen). De bruger samtidig analyserne til at opstille mål, og regionerne følger op med
årlige målinger af, om udviklingen går i den rigtige retning.
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Centrale udfordringer
Et andet centralt indsatsområde i case regionerne er de såkaldte ”topic papers” – eller fokusanalyser om udvalgte områder med stor betydning for den regionaløkonomiske udvikling. Der ligger et dilemma
i det forhold, at de regionale strategier ofte skal favne bredt, men samtidig forudsætter, at centrale
aktører inden for smalt afgrænsede delområder skal engagere sig i arbejdet. Partnerskaber omkring
fokusanalyser kan være et godt instrument til at sikre det nødvendige engagement.
Brancheorganisationen Federation of Styrian Industries arbejde med løbende at skabe opdateret viden om virksomhedernes væsentligste markedsmæssige udfordringer, nye trends mv. er også et område, hvor der er inspiration at hente for andre regioner.

Identifikation af nye styrkeområder
SFG har udviklet en gennemprøvet metode til at vurdere og prioritere nye spirende klynger og kortlægge teknologiske styrkepositioner på videninstitutionerne.
På klyngeområdet går kvantitative analyser af klyngens potentiale og økonomiske betydning hånd i
hånd med mere kvalitative input omkring erhvervsmæssigt engagement og commitment. Styrias firefase model og metodikker til at vurdere potentialet i spirende klynger er et værktøj, som andre regioner
med fordel kan tage i anvendelse.
Innoregio og SFG har udviklet en metode til at identificere teknologiske styrkepositioner på videninstitutionerne og til at afdække deres nuværende og potentielle udbredelse i regionens vigtigste sektorer.
Metoden danner grundlag for prioriteringer i den regionale forskningsstrategi og for SFGs arbejde med
at identificere mulige samarbejdsprojekter og kompetencecentre.
Dette arbejde er meget væsentligt for regionens innovationspolitiske arbejde. Og relevansen afspejler
sig i, at Styria har fået tildelt ni ud tyve centre inden for det nationale kompetencecenterprogram.
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5.

Partnerskab om implementering

”You need to create a climate of trust, to communicate the vision, and to facilitate a strong network in
which ideas for new initiatives can flourish. Our job is to bring the partners together and to develop a
strong tool box that they can tap into”, Gerd Holzschlag, afdelingschef Styrian Business Promotion
Agency.

Det er en stor udfordring at omsætte vision, mål, strategier og handleplaner i velfungerende initiativer.
Hvem skal løfte opgaverne? Hvordan engageres de vigtigste stakeholders i initiativerne? Hvilke kompetencer kræver det at løfte nye regionale initiativer? Hvordan sikres synergi og samspil med den
eksisterende indsats i kommuner, videninstitutioner, klyngeorganisationer m.fl.?
Kort sagt er udfordringen at omsætte mål og prioriterede indsatsområder til velfungerende initiativer i
et regionalt ”marked”, hvor
1. Der på en række områder ikke findes operatører med de nødvendige kompetencer at lægge
opgaverne ud til
2. Succes afhænger af, at flere forskellige aktører lægger ledelsesmæssigt engagement i initiativerne (aktivt ejerskab fra toneangivende virksomheder, videninstitutioner, kommuner m.fl.)
3. Indsatsen skal koordineres med lokale og decentrale initiativer samtidig med, at succes forudsætter lokalt ejerskab og engagement.
Ofte vil generelle udbud ikke være en optimal løsning. Udvikling af nye regionale rammebetingelser
kræver ofte en lang dialog- og motivationsfase, hvor centrale aktører engageres i initiativet, og hvor
initiativet afstemmes med disse aktørers egne kompetencer og strategier. Samtidig er det vigtigt centralt at opsamle erfaringer med fx klyngeudvikling og bruge disse erfaringer i udviklingen af koncepter
for nye klyngeinitiativer. Det er vanskeligt at realisere, hvis nye klyngeinitiativer sendes i åbent udbud
blandt aktører med lille erfaring på området.
I de tre case regioner har vi fundet to supplerende tilgange til implementering, der med forskellig vægt
adresserer de tre skitserede udfordringer:
1. Implementering via professionelle aktører, der er specialiserede i at designe erhvervspolitiske
initiativer og etablere relationer mellem aktørerne i markedet
2. En decentral implementeringsmodel, hvor ansvaret for at realisere målene i den økonomiske
strategi lægges hos de forskellige parter i den regionale udvikling.
Styria har entydigt valgt den første model, mens Northwest primært fokuserer på den anden model.
Västra Götaland har valgt en kombinationsmodel.
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5.1 Implementering via nye professionelle aktører
I Styria og Västra Götaland er der etableret professionelle aktører, der står for at implementere hele
eller dele af strategien. Det er specialiserede organisationer med stor indsigt i regionernes innovationssystemer.
De pågældende aktører har ansvaret for at realisere en række af de regionale strategiers overordnede
mål for innovation og klyngeudvikling. De baserer sig på en indgående viden om god international
praksis og en dyb forståelse af virksomhedernes konkurrencesituation og behov. Endelig er det organisationer, som er højt respekterede og nyder stor opbakning blandt virksomheder, kommuner, region
og videninstitutioner.

5.1.1. Styrian Business Promotion Agency
Province of Styria har overladt implementeringen af den regionale erhvervs- og innovationsstrategi til
Styrian Business Promotion Agency (SFG). SFG er et aktieselskab ejet af Province of Styria. Dannelsen af SFG skyldes en holdning i regionen om, at design af innovationsinitiativer og opbygning af relationer til erhvervslivet skal varetages af en ikke-offentlig aktør.
SFG, der primært rekrutterer fra den private sektor, spiller da også en central rolle som bindeled mellem region og erhvervsliv. SFG er ambassadør for regionens økonomiske strategi og for erhvervs- og
innovationspolitikken. SFG har opbygget et stort net af kontakter i både virksomheder, erhvervsorganisationer og videninstitutioner. Samtidig har SFG med til sin tætte kontakt til erhvervslivet en stærk
føling med virksomhedernes behov og udfordringer, som kanaliseres videre til regionen.
SFG ledes af en bestyrelse med overvægt af erhvervsfolk og styres efter samme principper som en
privat virksomhed. SFG har 82 medarbejdere, der besidder en indgående viden om - og erfaring med design og implementering af erhvervspolitiske initiativer. SFG har et årligt budget på 150 mio. EURO.
Province of Styria indgår en årlig resultatkontrakt med SFG, der tager udgangspunkt i den regionale
strategi. Kontrakten præciserer de overordnede regionale prioriteringer, opstiller mål for SFG’s arbejde
og fastlægger årets budget. SFG skal en gang årligt udarbejde et review, der gennemgår 1) målopfyldelsen (se afsnit 3.3), 2) hvilke initiativer SFG har sat i værk og 3) det samlede forbrug af midler på
forskellige typer af ydelser.
SFG har opbygget en bred værktøjskasse, som udgør grundlaget for at realisere målene i den regionale strategi. Værktøjskassen består af seks forskellige initiativer:
•

Teknologiparker/inkubatorer. Har været en vigtig del af erhvervspolitikken siden starten af
90´erne. Styria har udover inkubatorer inden for højteknologiske erhverv også inkubatorer inden for områder som metalindustri. Inkubatorerne samfinansieres af SFG og kommunerne.

•

Facilitering af klynger. SFG har igangsat fire klyngeinitiativer efter de kriterier, der er skitseret i kapitel 4.
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•

Facilitering af netværk. Hvis der ikke er grundlag for at etablere en egentlig klyngeorganisation, kan SFG tage initiativ til at etablere netværk om specifikke erhvervsmæssige udfordringer. Fx er der etableret netværk for de kreative erhverv om forretningsudvikling.

•

Kompetencecentre. Et statsligt initiativ der kræver regional medfinansiering. Er fælles forskningsmæssige satsninger på teknologiudvikling og innovation mellem universiteter og forskningstunge virksomheder på områder, hvor regionerne står stærkt. Ledes af bestyrelse med
topledere fra virksomheder og universiteter.

•

Investeringsfremme og værdikædeudvikling. Tiltrækning af udenlandske investeringer og
virksomhedsudvikling med fokus på at styrke lokale værdikæder. SFG kan fx hjælpe lokale
virksomheder med at opbygge kompetencer på områder, hvor der mangler viden eller leverandører i Styria.

•

Lån og tilskud. Ordninger der skal fremme forskning og innovation i små og mellemstore
virksomheder, der ikke tidligere har satset på området (fx tilskud til rådgivning fra konsulenter
om innovation).

Initiativet til nye initiativer kan både komme fra SFG og fra de forskellige aktører. Fx kommer initiativet
til nye teknologiparker ofte fra kommunerne. Der stilles krav om 50 % kommunal medfinansiering af
driften af teknologiparkerne. Et andet krav er, at mindst fire kommuner skal deltage i initiativet. Det
skal sikre, at parkerne har en bred lokal forankring. Hvis kommunerne kan leve op til disse kriterier,
stille jord til rådighed og præsentere et rimeligt koncept, går SFG ind i et samarbejde med kommunerne om at udvikle teknologiparken. SFG tager typisk et medejerskab på 26 %.
I mange andre tilfælde er det SFG, der er idémand bag nye initiativer. På grundlag af organisationens
brede kendskab til, hvad der foregår på videninstitutionerne, i klyngerne og i virksomhederne generelt,
er SFG ofte i stand til at spotte perspektivrige initiativer. SFGs rolle er så at finde nøglepersoner i
branchen og på videninstitutionerne, der vil være drivkræfter for nye initiativer.
Det er kendetegnende for SFG’s arbejde, at de har været gode til at skabe nye initiativer baseret på
stærke partnerskaber med nøgleaktører i regionen. Det gælder i høj grad for indsatsen omkring klynger og arbejdet med etablering af nye kompetencecentre, jf. nedenstående boks 5.1.
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Boks 5.1. Partnerskabsbaserede initiativer i Styria
Der er igangsat fire klyngeinitiativer i Styria. De er alle udviklet efter en model, hvor der lægges
afgørende vægt på at etablere stærke partnerskaber omkring klyngen.
Det specielle i modellen er, at klyngeinitiativerne fødes og modnes af et team i SFG med stor
erfaring på området. I første fase vurderes potentialet i klyngen (dette er beskrevet i kapitel 4). I
fase 2 etableres en ekstern organisation med egen bestyrelse. I denne fase udvikles og implementeres også en række konkrete ydelser. I fase 3 aftager SFGs ejerandel og finansiering gradvist, mens driften i fase 4 skal finansieres 100 procent af medlemsindtægter.
Ejerkredsen består af toneangivende virksomheder og i flere tilfælde også universiteter. SFG er
medejere frem til fase 4. Typisk er de relevante videninstitutioner repræsenteret i bestyrelsen på
højt niveau. Alle klyngeorganisationer er medlemsbaserede og medlemsfinansierede og har
deltagelse af toneangivende virksomheder, underleverandører, serviceudbydere og videninstitutioner.
Initiativerne bygger på en stærk bottom-up tilgang. SFG har en central rolle i forhold til at finde
nøglepersoner i branchen og på universiteterne, der vil være drivkræfter for initiativerne og tage
ansvar for at mobilisere andre af regionens virksomheder og forskere/undervisere.
SFG’s rolle som succesfuld policy-designer afspejler sig bl.a. også i, at det er lykkedes for Styria
at tiltrække 9 ud af i alt 20 nationale kompetencecentre. Kompetencecentrene er del af et nationalt program fra 1998, der har til formål at fremme forskning inden for områder, hvor der i regionerne både er forskningsmæssige og erhvervsmæssige styrker.
Det er videninstitutioner og virksomheder, som i fællesskab fastlægger fokusområder og mål for
kompetencecentrene. Fokus er på anvendt forskning og på at tiltrække international forskningsekspertise i centrene. De nationale midler til kompetencecentrene har en varighed på 3-10 år.
Centrene bliver etableret som selskaber, der ejes i fællesskab af universiteterne og ledende
virksomheder. Centrene har op til 200 forskere.
En vigtig forklaring på Styrias succes, når det gælder om at tiltrække nationale midler, er SFG’s
mangeårige erfaring med at identificere og engagere personer med stort commitment, blandt
virksomhederne og ved universiteterne. En anden vigtig forklaring er SFG’s stærke metoder til at
dokumentere forskningsmæssige styrker og vurdere deres fremtidige erhvervsøkonomiske
potentiale, jf. kapitel 4.

For alle initiativer i værktøjskassen har SFG udviklet et sæt af objektive kriterier, der bruges til at afgøre, om et initiativ skal have finansiering (se kapitel 4 for en uddybning af kriterierne mht. klynger). I
kriterierne indgår både indikatorer for det økonomiske potentiale og absolutte kriterier, der afgør, om
initiativet er i tråd med den regionale strategi (fx om initiativet fokuserer på de nøgleteknologier, som
strategien sætter fokus på). Hvis et initiativ opfylder disse kriterier, får det finansiering. Figur 5.1 skitserer samspillet mellem den overordnede strategi, SFG og de forskellige aktører.
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Figuren illustrerer SFGs mangeartede funktioner. SFG udmønter strategien, udvikler værktøjskassen,
binder aktører sammen om perspektivrige initiativer, indgår i konceptudviklingen for nye initiativer,
deltager i bestyrelser for fx klynger og kompetencecentre, spotter nye teknologiske muligheder, tager
stilling til om forslag til initiativer skal have regional medfinansiering, osv.
Arbejdsdelingen mellem Province of Styria (der har ansvaret for strategien) og SFG betyder, at de
konkrete initiativer kan udformes og vurderes tæt på markedet og ud fra en dyb forståelse for virksomhedernes behov og de kompetencer, som det kræver at føre et initiativ succesfuldt ud i livet.

Figur 5.1. SFGs centrale rolle i udmøntningen af den regionale erhvervs- og innovationsstrategi i Styria

Målene i den regionale strategi er således styrende for SFGs aktiviteter og for hvilke typer af fx teknologi og klynger, som værktøjerne og midlerne anvendes til.
SFG deltager ikke alene i konceptudviklingen for større initiativer. De følger også mange af de igangsatte initiativer til dørs. Fx deltager SFG i bestyrelserne for kompetencecentrene. På klyngeområdet
får hver klynge får tildelt en Key Account Manager i SFGs klyngeteam, der deltager i bestyrelsen, rapporterer til SFG og er ambassadør for videndeling mellem klyngerne.

5.1.2. Implementering af erhvervspolitikken i Västra Götaland
I Västra Götaland har regionen ikke lagt ansvaret for implementeringen af strategien i hænderne på én
bestemt organisation. Men også i denne region findes flere professionelle aktører, som har ansvar for
at implementere dele af den regionale strategi.
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Et eksempel er Innovationsbron Väst, der er ansvarlig for at udvikle en velfungerede og sammenhængende infrastruktur for kommercialisering af den forskning, som udføres ved universiteter, hospitaler
og øvrige forskningsinstitutioner i regionen.

Boks 5.2. Kort om Innovationsbron Väst
Innovationsbron Väst er ét af i alt syv datterselskaber under det statslige aktieselskab Innovationsbron, der blev etableret i 2003.
Innovationsbron Väst har ansvar for at udvikle bedre rammer for kommercialisering af forskning
omkring universiteterne i Västra Götaland.
Innovationsbron Väst har 7-9 medarbejdere, der indgår i et tæt samarbejde med universiteter, teknologiparker, inkubatorer, business angels og etablerede forskningstunge virksomheder i regionen
om fx at styrke de forretningsmæssige kompetencer ved regionens inkubatorer.
Innovationsbron Väst ledes af en bestyrelse bestående af 6 personer. Heraf er en person repræsentant for Näringsdepartmentet, mens de øvrige er fremtrædende ledere fra regionens store virksomheder (bl.a. Volvo) og repræsentanter fra regionens universiteter.

Innovationsbron har ansvaret for at implementere den del af den regionale økonomiske strategi, der
vedrører kommercialisering af offentlig forskning. Det er Innovationsbron, der indkalder relevante aktører til møder om eventuelle svage punkter i regionens innovationsinfrastruktur og drøfter behovet for
nye initiativer, der kan være med til at realisere den regionale vision og strategi.

Figur 5.2. Innovationsbron forbinder nøgleaktører via fælles initiativer
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Innovationsbron Väst har indgående viden om international god praksis, når det gælder udvikling af
rammer for kommercialisering af forskning. Og medarbejderne er respekterede for deres viden og
indsigt blandt nøgleaktører på området (fx kommercialiseringsenheder ved universiteterne, regionens
ti inkubatorer, offentlige programansvarlige samt regionens teknologivirksomheder og private
ventureinvestorer).
Innovationsbron har bl.a. været hovedarkitekt for følgende initiativer:
•

Kompetenceudviklingsprogram for forretningsudviklere ved regionen inkubatorer

•

Udviklingen af det regionale marked for seed-kapital

•

Udvikling af kurser i iværkætterri ved universiteterne med særligt fokus på regionale styrkeområder, fx biotek

•

Integration og samarbejde mellem kommercialiseringsenhederne ved regionens to store universiteter

•

Bedre arbejdsdeling og indbyrdes specialisering mellem regionens inkubatorer.

Udover at spille en central rolle i implementeringen af den regionale strategi, fungerer Innovationsbron
Väst også som et vigtigt knudepunkt, hvor den nationale og regionale indsats for kommercialisering af
forskning bindes sammen. Dermed opnås størst mulig effekt af den samlede indsats.
Næringsdepartementet i Sverige har udviklet et nationalt inkubatorprogram, som yder støtte til etablering og drift af en række inkubatorer omkring landets store universitetsmiljøer. Samtidig er der udviklet
et regionalt inkubatorprogram, som støttes af både Västra Götaland og af Göteborg Business Region.
Innovationsbron er operatør på begge disse programmer og sikrer således en effektiv koordinering
mellem den statslige og regionale indsats.
Fx har Västra Götaland Regionen i forlængelse af den økonomiske strategi besluttet at afsætte otte
mio. kr. årligt til udviklingen af de forretningsmæssige kompetencer blandt virksomheder i regionens
inkubatorer. Det er Innovationsbrons ansvar at designe og tilrettelægge den konkrete udmøntning af
disse midler og sikre, at de bruges mest hensigtsmæssigt i forhold til den øvrige indsats på området.
Også de subregionale partnere (kommunesamarbejder) i Västra Götaland spiller en fremtrædende
rolle i implementereringen af den regionale strategi. Som beskrevet i kapitel 3 har kommunesamarbejderne etableret erhvervsfremmeorganisationer i form af non-profit selskaber. Disse organisationer har
ansvaret for at udvikle iværksætterindsatsen i tråd med de mål, der opstilles i den regionale økonomiske strategi. Herudover har de hovedansvaret for at implementere den del af den regionale strategi,
der vedrører udvikling af erhvervsklynger.
Klyngeinitiativerne i Västra Götaland har til formål at styrke samspillet mellem industrien, universiteterne og de offentlige myndigheder. Der ydes bl.a. støtte til etablering af netværk eller til opbygning af en
egentlig klyngeorganisation. De subregionale erhvervsfremmeorganisationer har med udgangspunkt i
den regionale strategi etableret en række klyngeorganisationer inden for områder, hvor de forskellige
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dele af regionen har erhvervsmæssige styrker. Der satses i klyngeinitiativerne bl.a. på forretningsudvikling, forsknings- og udviklingssamarbejde, kompetenceudvikling og internationalisering.
Nogle af klyngesekretariaterne drives af de fire erhvervsfremmeorganisationer, mens andre er spundet
ud som private, medlemsbaserede organisationer. Men i alle tilfælde er det de fire organisationer, der
har opgaven med at etablere grundlaget for klyngeorganisationen, herunder inddrage og motivere
erhvervsledere og videninstitutioner, der vil være drivkræfter for klyngeinitiativet. Det gælder bl.a. biotek-klyngen, hvor virksomhederne overvejende er koncentreret i og omkring Göteborg. Se boks 5.3.

Boks 5.3. GöteborgBio
GöteborgBio er en fælles national og regional satsning, der har til formål at udvikle en stærk biomedicinsk styrkeposition i Västra Götalands Regionen. Via det nationale VinnVäkst program har GöteborgBio fået bevilget 10 mio. SEK i støtte om året i 10 år. Derudover støtter Västra Götalands Regionen og Göteborg Business Region initiativet med til sammen 20 mio. SEK. Endvidere støttes satsningen af regionens universiteter og førende biomedicinske virksomheder (bl.a. Chalmers University
of Technology, Göteborg University, Innovationsbron, AstraZeneca, Mölnlycke Health Care og Nobel
Biocare).
GöteborgBio investerer inden for fire hovedområder:
•

Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter med stort kommercielt potentiale inden for særlige regionale styrkeområder inden for det bioteknologiske felt

•

Støtte til uddannelse og træning i entrepreneurship

•

Udvikling af infrastrukturen for kommercialisering af bioteknologisk forskning i regionen, bl.a.
i form af testmiljøer og laboratoriefaciliteter

•

Tiltrækning af talent og investeringer til Västra Götaland.

GöteborgBio ledes af en bestyrelse bestående af repræsentanter for den øverste ledelse blandt initiativets væsentligste stakeholders. GöteborgBio udgør et regionalt koordinationspunkt for alle større
investeringer og initiativer inden for det biomedicinske område i Västra Götaland Regionen.

5.2. Decentral implementeringsstrategi
Northwest har sammenlignet med Styria valgt en meget decentral model, hvor en række forskellige
organisationer får tildelt ansvaret for at realisere målene i den økonomiske strategi, jf. kapitel 3.
I alt 75 forskellige organisationer er i strategien udpeget som såkaldte ”lead organisations” - hvert med
ansvar for at realisere en eller flere af strategiens 122 aktioner og mål. Det er disse organisationers
ansvar at arbejde en delstrategi, en handlingsplan og budget for de aktioner, som de har ansvaret for.
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Eksempler på ”lead organisations” er subregionale partnerskaber, Business Link (søsterorganisation til
de danske regionale væksthuse), Northwest´s forskningsråd (med deltagelse af de fleste universiteter), regionale kompetenceråd, turismeorganisationer og etablerede klyngeorganisationer.
Med udgangspunkt i delstrategier og handlingsplaner forhandler de pågældende ”lead organisations”
med Northwest Development Agency (NWDA) om midler til realisering af handlingsplanen. Det er
NWDAs bestyrelse, der træffer endelig beslutning om finansiering af de forskellige aktioner. Der aftales delmål og en konkret tidsplan.
De ansvarlige organisationer skal en gang årligt rapportere til NWDA om fremskridt, implementering
og målopfyldelse (se kapitel 3). Rapporteringen skal også indeholde beskrivelser af eventuelle barrierer for implementering og for realisering af målene. Og i de tilfælde, hvor målene ikke ser ud til at kunne realiseres, skal organisationerne fremlægge forslag til supplerende aktioner og initiativer.
Med udgangspunkt heri udgiver Regional Advisory Group hvert år en ”Baseline Update Report”. Der er
i denne rapport vist overordnede mål (udviklet i forbindelse med den økonomiske strategi) for økonomisk vækst, jobskabelse, antal nye virksomheder, personer med erhvervsfaglig uddannelse, antal
højtuddannede, beskæftigelsesrate, deprivation og CO2-emission. For hvert mål vises den faktiske
udvikling i et trafiklyssystem. For flere indikatorer vises bidragene til målrealiseringen fra de enkelte
subregioner.
For hver af de 122 aktioner i den regionale økonomiske strategi gives endvidere i ”Baseline Update
Report” en kvalitativ vurdering af fremskridtene, en vurdering af barrierer for implementering samt
eventuelt forslag til supplerende initiativer.
For de såkaldte Transformational Actions (aktioner som vurderes at være af særlig betydning for regionens vækstmål) laves en halvårlig monitoreringsrapport baseret på indberetninger fra ”lead organisations”. Hver aktion tildeles på denne baggrund et trafiklys.
Det er samtidig ”lead organisations” ansvar at koordinere implementeringen af den regionale økonomiske strategi med egne initiativer og stratetegier. Fx skal de fem subregionale partnerskaber – efter
vedtagelse af den økonomiske strategi - udarbejde en subregional strategi og handlingsplan for økonomisk udvikling. Planen omfatter
•

en beskrivelse af de aktioner i den regionale strategi, der har relevans for subregionerne, og
som de selv har ansvaret for at implementere

•

væsentlige investeringer på lokalt og subregionalt niveau i gangsat af lokale myndigheder,
der har betydning for realiseringen af målene i strategien.

De subregionale ansvarsområder i den regionale strategi er bl.a. uddannelse og efteruddannelse i
lokale erhverv, forskerparker, kompetenceudvikling i udkantsområder, turismeudvikling, transport og
miljø.
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”Sub-Regional Partnerships (SRP) will provide strategic leadership on the development of key
national/regional policy initiatives in their Sub-Region, and ensure that such initiatives are integrated with wider Sub-Regional policy frameworks. SRP’s will identify gaps and weaknesses in
delivery capacity across the Sub-Region, and develop solutions to address these deficits.

Udpluk af formuleringerne fra ”Memorandum of Understanding” – samarbejdsaftale mellem NWDA og de fem subregioner

Formålet med Northwest´s decentrale model er at skabe størst mulig synergi mellem den regionale
strategi og den decentrale indsats i kommuner, klyngeorganisationer mv. Samtidig er modellen med til
at ansvarliggøre de mange parter i den regionale erhvervsudvikling, jf. nedenstående boks 5.4.
Boks 5.4. Eksempel på Northwest’s decentrale implementeringsstrategi
En hovedudfordring i Northwest handler om at udvikle stærke erhvervsklynger. I den forbindelse er
fokus også på klynger og sektorer, der kan bidrage til vækst i yderområderne. På dette felt spiller de
subregionale partnerskaber en vigtig rolle. De er typisk tættere på virksomhederne og har et godt
kendskab til eksisterende initiativer og aktører på området.
Fx har det subregionale partnerskab ”Cumbria Vision” et hovedansvar for ”Aktion 51” i den regionale
strategi for Northwest:
”Action 51: Diversify the economic base and support sectors with growth potential in the rural
economy…”
Det er op til ledelsen i Cumbria Vision at beslutte, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan gøres
en indsats på dette område i deres subregion. I det konkrete tilfælde vurderer Cumbria Vision, at
man får størst effekt af en indsats i forhold til regionens stærke, innovative fødevareklynge.
Cumbria Vision udarbejder sammen nøgleaktører som fx ”Cumbria Food and Drink Branding
Programme” og ”Cumbria Food and Drink Cluster Development Programme” et bud på, hvordan
der bedst kan gøres en styrket indsats.
På samme måde har Cumbria Vision ansvaret for at implementere en række af de øvrige ”actions” fra den regionale strategi. Med udgangspunkt i et oplæg fra Cumbria Vision bliver der indgået en samlet aftale med Northwest omkring budget og mål for indsatsen i forhold til de aktioner
i den regionale strategi, som Cumbria Vision er ”lead organisation” på.

Risikoen kan naturligvis være, at den regionale strategi blot bruges som instrument til at øge finansieringen af eksisterende lokale initiativer og indsatser. Derfor er det ifølge Patrick White (direktør
NWDA) vigtigt, at målene i den regionale strategi meget klart signalerer, hvad regionen skal leve af, og
at NWDA er aktivt involveret som sparringspartner i den proces, hvor målene omsættes i decentrale
strategier.
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5.3 Læringspunkter
Opgaven med at udvikle en velfungerende regional infrastruktur for bl.a. innovation, klyngeudvikling og
videnspredning er en stor udfordring. Der er brug for nye typer af aktører med stor markedsmæssig
indsigt. Toneangivende virksomheder, videninstitutioner og kommuner skal motiveres til at yde aktivt
ejerskab. Og regionernes, kommunernes og videninstitutionernes indsats skal koordineres og trække i
samme retning.
I de tre case regioner har det taget flere år at udvikle den infrastruktur, der danner grundlag for implementeringen af de seneste økonomiske strategier. I Styria og til dels i Västra Götaland er implementeringen lagt ud til professionelle aktører, der er specialiserede i at designe nye typer af erhvervspolitiske initiativer og i at opbygge relationer mellem erhvervsliv, kommuner, videninstitutioner m.fl. I
Northwest er valgt en meget decentral model, hvor ansvaret for at implementere strategien bl.a. lægges hos subregionale parter, klyngeorganisationer og andre specialiserede operatører.
For begge tilgange gælder, at de er udtryk for en arbejdsdeling, hvor 1) råd/fora med ansvar for den
regionale strategi sætter mål og udpeger fokusområder i form af bl.a. prioriterede klynger, teknologier
og kompetencer, 2) delstrategier, handleplaner og udvikling af konkrete initiativer placeres hos aktører
tæt på markedet eller det lokale niveau.
Som led i at skabe denne arbejdsdeling har case regionerne etableret nye råd, operatører og partnerskaber. Det gælder fx Science Council i Northwest, subregionale partnerskaber i Northwest og Västra
Götaland samt SFG i Styria.
Der kan være en vis risiko forbundet med at uddelegere delstrategier og handleplaner til sådanne
aktører. Det kan på nogle områder øge risikoen for, at snævre institutionspolitiske interesser træder
frem i prioriteringerne.
Det har man i de tre regioner i stort omfang udgået. Men det hænger i høj grad sammen med den
fælles commitment til den regionale udvikling, som det er lykkedes at skabe. Uden en klar vilje til at
lade institutionspolitiske interesser vige for regionale interesser, kan det være risikabelt at uddelegere
delstrategier og handleplaner.

Implementering via professionelle aktører
SFG spiller en central rolle i, at Styria fremstår som en innovationspolitisk foregangsregion. Det er
lykkedes at skabe en organisation, der kombinerer dyb indsigt i regionens erhvervsliv og videninstitutioner med intelligent policy design og stærke kompetencer i relationsdannelse. Det samme gælder
Innovationsbron i Västra Götaland, der dog opererer på et snævrere felt.
Læren fra de to regioner er, at en stærk operatør på implementeringssiden er et vigtigt aktiv i at skabe
regionale rammebetingelser for bl.a. innovation og klyngeudvikling, der er i international topklasse.
Fælles karakteristika for disse aktører er:
•

Drives på markedsmæssige vilkår og rekruttering foregår primært fra den private sektor
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•

Stærkt kontaktnet til virksomheder og videninstitutioner og dyb indsigt i at etablere samarbejde mellem de to verdener

•

Har udviklet bred vifte af værktøjer baseret på viden om global god praksis i design af erhvervs- og innovationspolitiske aktører

•

Udstrakt frihed til at udmønte regionale og statslige midler baseret på mål og fokusområder
defineret i den regionale økonomiske strategi

•

Opbakning fra både regioner, kommuner og stat og med en central rolle i at få initiativer/programmer på de forskellige niveauer til at spille sammen

•

Indgår i konceptudvikling og opstart for nye initiativer inden for fx forskerparker, klyngeorganisationer og brobyggende initiativer mellem forskning og erhverv. Initiativer ”spindes ud” i takt
med at de modnes, men organisationen er fortsat stakeholder og deltager i bestyrelsesarbejde eller lignende

•

Udvikler objektive kriterier for vurdering af konkrete initiativer/ansøgninger, der skaber gennemsigtighed og synlighed omkring erhvervspolitikkens præmisser.

Det er ikke naturgivent, at en sådan funktion skal ligge i en privat organisation. Fx påtager Northwest
Development Agency sig denne funktion på flere af områderne i Nortwest´s strategi. Det forudsætter
imidlertid evner til relationsopbygning, markedsmæssig indsigt og en respekt fra erhvervslivet, som
sjældent findes i offentlige organisationer. I Northwest er missionen til dels lykkedes, fordi NWDA har
været i stand til at rekruttere fra den private sektor, og fordi der er en stor respekt om organisationens
arbejde og det partnerskab, som NWDA har faciliteret over de senere år.

Decentral implementeringsstrategi
Northwest´s implementeringsmodel er ikke mindst interessant, når det handler om samspillet med
kommunerne. Kommunerne spiller en vigtig rolle på områder som iværksætteri, optag og gennemførselsprocenter på videninstitutioner, turisme, oplevelsesøkonomi og videnspredning.
Regionen og kommunerne i Northwest har etableret en ny arbejdsdeling, hvor de subregionale partnerskaber har til opgave at udvikle delstrategier og handleplaner på de nævnte områder. Formålet er
at sikre større synergi mellem anvendelsen af regionale og lokale midler samt at skabe et større kommunalt engagement i den regionale strategi. Partnerskabet er baseret på en række initiativer:
•

Der er etableret subregionale partnerskaber for kommuner, der ikke var dækket af eksisterende kommunesamarbejder på det erhvervspolitiske område.

•

Der er udviklet et ”Memorandum of understanding”, der specificerer nye opgaver og funktioner for de subregionale partnerskaber.

•

Northwest medfinansierer hvert partnerskabs drift med £ 600.000 årligt, så de kan løfte de
nye opgaver (bl.a. lokale behovsafdækning, udvikling af subregionale delstrategier og handleplaner, implementering af konkrete initiativer, løbende afrapportering til regionen).

•

Inddragelse af erhvervsliv og videninstitutioner i partnerskabernes bestyrelser og ejerkreds.
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