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FART OVER FELTET PÅ REG LABS 
ÅRSKONFERENCE 2017 

Toprække 

	 	Engagerede deltagere, skarpe 
oplægsholdere og hurtige heste 
medvirkede til at gøre REG LABs 
Årskonference 2017 til en begivenhedsrig 
dag, hvor selv vejrguderne var med os. 
 
Omkring 200 af REG LABs medlemmer 
samledes den 1. juni til dette års REG LAB 
Årskonference for at blive klogere på og 
diskutere, hvordan vi kan skabe endnu mere 
effektive videnbroer mellem erhvervslivet og 
vores videninstitutioner. Klampenborg 
Galopbane skabte en stemningsfuld kulisse 
for debatten og Niels Krause-Kjær styrede os 
med sikker hånd gennem dagen. Dagen bød 
på mange inputs og holdninger.  
 
Indledningsvis præsenterede Iris Group og 
REG LAB hovedresultater og pointer fra REG 
LABs nye fokusanalyse Videnbroer til Vækst, 
som satte rammen for dagens tema og 
debatter. Herefter bød programmet på en 
vekselvirkning mellem konkrete cases fra den 
danske virkelighed, debatter med eksperter, 
praktikere og myndigheder samt inspiration 
fra den internationale verden. 
 
Fra casen om Ergolets studentersamarbejde 
med bl.a. SDU var et af læringspunkterne, at 
det er muligt at tænke erhvervssamarbejde 
ind i uddannelsesinstitutionernes 
undervisning. Men det skal gøres i god tid 
dvs. allerede, når det kommende års 
semesterplaner lægges. 
 

 
Tonny Thorup, erhvervschef i Aalborg 
Kommune, opfordrede til at bygge flere 
"liebesbrücken" mellem virksomheder og 
videninstitutionerne og fremhævede, at det 
forudsætter, at der findes dygtige 
brobyggerpersoner – som fx klyngeledere – 
der kan bringe parterne sammen om en 
fælles dagsorden.  
 
Internationalt input 
Professor Todd Davey fra München Business 
School, der netop har gennemført den hidtil 
største europæiske undersøgelse af 
samarbejdsrelationer mellem universiteter og 
erhvervsliv, pegede bl.a. på, at 
vidensamarbejderne i Danmark generelt har 
mindre fokus på kommercialisering og 
værdiskabelse sammenlignet med Europa 
som helhed. En af udfordringerne er, at de 
danske forskere har for lidt tid og ikke bliver 
tilstrækkeligt belønnet for at samarbejde med 
erhvervslivet. Han opfordrede derfor til, at 
man i Danmark intensiverer arbejdet med at 
fjerne barriererne, eksempelvis ved at 
reducere forskernes undervisningstid og 
fremme forskermobiliteten mellem den 
offentlige og private sektor. Her kan vi bl.a. 
lære af Storbritannien, fremhævede han. 
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Henning Christensen, der er direktør i Region 
Nordjylland, foreslog, at vi satte et ambitiøst 
mål om, at det om fem år er 15 pct. af de 
innovative virksomheder, der samarbejder 
med videninstitutioner, mod 10 pct. i dag.  
Det vil kræve, påpegede han, at vi skaber 
nogle betydeligt bedre rammer for 
vidensamarbejder, bl.a. i forhold til 
incitamenter, meritering, finansiering og 
professionelle brobygningsstrukturer.  
 

 
 
Sidst – men ikke mindst – blev det afgjort, at 
virksomhederne er REG LABs hurtigste 
medlemsgruppe! Virksomhederne vandt 
nemlig dagens hestevæddeløb med et 
mulehår foran ministerier og styrelser. 
 
Tak til alle jer, der var med til at gøre dagen 
vellykket. 
 
Morten Solgaard Thomsen 
morten@reglab.dk 

 

Særdeles stor tilfredshed med 
Årskonferencen 
Deltagerne udtrykker i evalueringen endog 
meget stor tilfredshed med dette års 
konference. Hele 85 % vurderer, at 
Årskonferencen samlet set var meget god 
eller god. 
 
Deltagerne ratede studentercasen med 
Ergolet og SDU samt Todd Davey's 
internationale oplæg højest, men generelt 
blev alle konferencens sessioner vurderet 
positivt. 
 
Deltagerne var ligeledes meget tilfredse med 
konferencestedet. 85 % vurderede, at 
Galopbanen var et meget godt eller godt 
mødested. 
 
Deltagerne havde endvidere mulighed for at 
angive, om der var noget, de savnede på 
Årskonferencen. 42 % har her angivet, at de 
savnede flere erhvervsfolk og virksomheder, 
mens 28 % savnede mere inddragelse af 
deltagerne. Sekretariatet vil tage disse input 
med ved planlægningen og tilrettelæggelsen 
af næste års konference. 

 


