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Forord. 
Projektet er etableret i et samarbejde mellem CVU- Sjælland, CVU-SYD, Øre-
sund Innovation Erhvervsakademiet E55/ Roskilde Handelsskole og Roskilde 
Universitetscenter. Denne sammensætning har sikret en bred opsamling af erfa-
ringer og ekspertise fra forskellige institutioner, der ville kunne bidrage væsent-
ligt i et kommende platformssamarbejde. Derudover har en række virksomheder 
stillet sig yderst velvilligt til rådighed med oplysninger om innovationsprocesser 
i virksomhederne, samarbejdsrelationer og behov for eksterne samarbejdspartne-
re.  Denne hjælp fra en række virksomheder ikke mindst i form af intensive in-
terviews, har været af uvurderlig hjælp for projektet.  
På samme måde har en række forsknings- og uddannelsesinstitutioner og ikke 
mindst medarbejdere i disse bidraget med vigtige oplysninger om projekter, 
samarbejdsrelationer og kompetencer. Vi vil gerne takke disse virksomheder og 
institutioner for hjælp med oplysninger til projektet.  
 
 
Povl A. Hansen    
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SYD,  Povl A. Hansen Roskilde Universitetscenter , Noel Brings Jacobsen 
Øresund Innovation , Tue Sanderhage CVU Sjælland, Göran Serin Roskilde 
Universitetscenter, Ulla Skaarup Erhvervsakademiet/ Køge Handelsskole.   

 

 



 3

Indholdsfortegnelse 
Forord. .......................................................................................................... 2 
Indledning ..................................................................................................... 5 
Projektets Problemstillinger ............................................................................. 6 

I: Delrapporter og delproblemstillinger.................................................................. 8 
1.1. Delrapport I...................................................................................................... 8 

Delprojekt II.  Innovation og vidensudvikling i virksomhederne ............................. 9 
1.2.1 Omstilling, erhvervsstruktur og udviklingsproblemstillinger i Region 
Sjælland.................................................................................................................... 10 

A. Tidligere undersøgelser ............................................................................. 11 
B. Erhvervsudviklingsplan ............................................................................. 12 

1.2.2. Innovation i Region Sjælland i forhold til resten af Danmark ...................... 12 
Resultat..................................................................................................................... 13 

Tabel 1: Andel af innovative virksomheder, innovationstype, branche, 2002-2004. 14 
1.2.3 . Survey over virksomheders innovationsressourcer og innovationsmønster i 
Region Sjælland ........................................................................................... 15 
1.2.4. Innovationsprocesser i Region Sjællands virksomheder og samarbejdsrelationer  
- interviewundersøgelse ................................................................................. 19 
1.2.5. Virksomheds- og erhvervsstrukturen i Region Sjælland............................. 21 
1.2.5 Konklusioner på delprojekt II ................................................................. 23 

Delprojekt III: Institutionelle innovationsressourcer i Region Sjælland................. 24 
1.3.1 Delprojekt 3A: Forskningsinstitutioner i Region Sjælland........................... 25 
Tabel 5. Typer af forskningsinstitutioner.......................................................... 26 
1.3.2. Delprojekt 3 B: Professions- og erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner..... 28 
A: Kortlægning af ressourcer på erhvervsakademiområdet.................................. 29 
B: Kortlægningen af  innovationskompetencer i CVU Syd.................................. 31 
C: Kortlægning af innovationsressourcerne i CVU Sjælland ............................... 32 
1. 3.3 Afslutning på uddannelsesundersøgelsen................................................. 33 
1. 3.4. Konklusion på delprojekt 3 B................................................................ 34 
1. 3.5. Konklusioner på delprojekt III .............................................................. 35 

Delprojekt IV: Erfaringer fra platformssamarbejde ................................................ 35 
5. Databaser oprettet i forbindelse med projektet. ................................................... 41 

II: Udviklingsbetingelser for en platformsstrategi ............................................... 42 
2.1. Strategier og målsætninger....................................................................... 42 
2.2. Samarbejdspartnere i platformene ............................................................. 44 
2.3. Overvejelser der bør foretages inden beslutning om platform tages................ 45 
2.3.1. Fagområder som platformen skal dække.................................................. 45 
2.3.2. Bestyrelse og det overordnede ansvar ..................................................... 46 



 4

2.3.3. Sekretariatets kompetence ..................................................................... 47 
2.3.4. Organisatoriske overvejelser i platformsopbygning................................... 51 
2.3.5. Økonomisk model for platformsorganisering ........................................... 51 
2.3.6. Finansiering af innovationsudvikling ...................................................... 51 
2.3.7. Platformens fysiske placering ................................................................ 54 
2.4. Forslag til indsatsområder ........................................................................ 55 

III Afsluttende kommentarer.................................................................................... 57 

 



 5

Indledning 
Projektet har som formål at kortlægge de innovationspotentialer, der på instituti-
onelt niveau i forsknings og uddannelsesinstitutioner eksisterer i Region Sjæl-
land. Det er endvidere formålet at kortlægge innovationspotentialer i regionens 
virksomheder som forudsætning for beslutning om eventuelle platformsstrategi. 
Endelig er formålet også at udarbejde redskaber samt organisatoriske og strategi-
ske overvejelser, der skal foretages i forbindelse med beslutning om oprettelse af 
en platformsorganisering i Region Sjælland.  
 Formålet med dette mere brede analysefelt er, at belyse innovationsproblema-
tikken ud fra flere vinkler end man traditionelt forsøger. Denne vinkel på projek-
tet er fortaget for at afdække den innovative virkelighed, som virksomhedernes 
innovationsprocesser har som ramme. 
Der bygges i projektet på erfaringer, der tager udgangspunkt i virksomhedernes 
innovationsbetingelser, innovationsrettede aktiviteter i universitets- og sektor-
forskning samt uddannelser på forskellige niveauer. 
 Men også erfaring fra allerede etablerede organisationer, der formidler forskning 
til erhvervslivet inddrages som en erfaringsramme i projektet. 
Projektet er et forsøg på, på tværs af forskellige tilgange at samle erfaringer, der 
kan være grundlag for etablering af en mere systematisk og sammenhængende 
innovationsindsats i Region Sjælland – Vækstforum, der passer til den erhvervs-
struktur, der er i regionen.  
Man har fra Vækstforums side ønsket en hurtig undersøgelse således at den vi-
den, der er på området i regionen, hurtigt kunne indgå i beslutningsgrundlaget 
for en systematisk innovationsindsats i Regionen Sjælland Vækstforum. For at 
opfylde denne målsætning er projektet opdelt i delprojekter, med hver deres del-
problemstillinger. For at løse det koordineringsproblem der her vil opstå, er der 
aftalt meget detaljerede delprojektbeskrivelser samt afholdt arbejdsmøder for det 
samlede projekt. Disse to forhold har kraftigt bidraget til at holde et opdelt pro-
jekt samlet, via faglige diskussioner og informationsudveksling. Sidste del af 
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projektet, der beskæftiger sig med den forebyggende sundhedssektors institutio-
nelle strukturer, vil blive afrapporteret særskilt1.   
 

 Projektets Problemstillinger 
På basis af den mere overordnede problemstilling, er der i projektet foretaget en 
opdeling i mere afgrænsede delproblemstillinger. Disse er: 1. At undersøge in-
novationsressourcerne samt innovationsevnen i virksomheder i regionen, med 
henblik på styrkelse af innovationsevnen via innovationssamarbejde. 2. At un-
dersøge innovationsressourcer i vidensinstitutioner i regionen, der kan indgå i 
innovationssamarbejde med virksomheder. 3. At udpege områder hvor regionen 
har en specialisering og styrkeposition. 4. At undersøge muligheder for oprettel-
se af platformsamarbejde i Regionen Sjælland. 5 At opsamle erfaringer fra alle-
rede etablerede platformssamarbejder. 6. At fremkomme med forslag til etable-
ring af pilotplatforme indenfor forskellige erhvervsområder (styrkepositioner), 
herunder at opstille konkrete forslag til platformsforsøg. (kompetencer mv.). 7. 
At udvikle værktøjer for en eventuel innovationsplatform. 
Hver af delproblemstillingerne er etableret i et delprojekt med en præciseret del-
problemstilling og tilhørende metodeovervejelser. I projektet er der udviklet 3 
databaser, hvor statistik samt opsamling fra interviews er opbygget i søgbare 
strukturer. Hele projektets struktur kan anskueliggøres på følgende måde: 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Studentermedhjælpere på projektet har været: Bjørn Christian Olsen,  Benjamin Skovgaard Jørgensen , Rikke 
Bernholm og Judith Bartels 
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Figur 1. Platformsprojektets  analyse- og afrapporteringsstruktur 

 
 

Denne projektstruktur giver mulighed for at aflevere projektet i to niveauer. 1. 
Traditionel afrapportering baseret på analyser i projektet. Her er udgangspunktet, 
men også slutpunktet relateret til den analyseramme, der er opsat i projektet. 
Konklusioner og anbefalinger er baseret på problemstillinger og metoder, der er 
anvendt i projektet. Afslutningen på projektet er ”lukket” omkring selve disse 
forhold. Rekvirenten kan her forholde sig til resultatet og de overvejelser, dette 
er baseret på. 
 2.  På den anden side afleverer vi en mere” åben” struktur, hvor projektets empi-
ri og struktureret tekst er placeret i databaser. Dette giver rekvirenten mulighed 
for at arbejde videre med materialet på egen hånd. Dette både i form af supple-
ringer af materiale, men også via at man kan stille nye spørgsmål, der ikke var en 
del af den oprindelige opgave. Vi afleverer således et mere dynamisk projektma-
teriale, der løbende kan udvikles. Betingelsen for at udnytte denne mulighed, 
stiller dog krav til rekvirentens personalemæssige sammensætning og kompeten-
cer. Udnyttelsesgraden er derfor helt afhængig af dette forhold. Vedligeholdelse 
af databasen giver mulighed for at fastholde erfaringer i organisationen, også 
hvis der sker personalemæssige forandringer.  Handlingsfeltet for rekvirenten 
bliver således udvidet betydeligt, da afrapporteringen ændrer sig fra en statisk 
rapport til et dynamisk output. 
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I: Delrapporter og delproblemstillinger 
I det følgende vil vi gennemgå de enkelte delprojekters problemstillinger og re-
sultater, for afslutningsvis at opstille nogle centrale konklusioner og problemstil-
linger, der i del II vil blive diskuteret i relation til forslag til en konkret plat-
formsstrategi. 

1.1. Delrapport I 
Den første delrapport: Omstilling, erhvervsstruktur og udviklingsproblemstillin-
ger i Region Sjælland. Delrapporten er baseret på litteraturstudier i form af forsk-
ningsrapporter og artikler af såvel internationale som danske analyser, der retter 
sig mod brancher og virksomheders innovationspotentiale, men også evne til ab-
sorbering af ekstern viden. Formålet med dette delprojekt er også at oprette en 
begrebsmæssig klassificering af virksomheder med henblik på innovationskapa-
citet og innovationsform samt evnen og formen for absorbering af ekstern vide, 
som kan bruges i forhold til en analyse af erhvervsstrukturen i Region Sjælland.      
Klassificeringen – herunder begrebsmæssige definitioner - skal være grundlag 
for en forståelse af virksomheders forudsætninger for at indgå i samarbejde med 
offentlige vidensinstitutioner, men også i samarbejde med andre virksomheder. I 
forlængelse af klassificeringen udarbejdes der indikatorer, der kan omsætte disse 
begreber til empiriske måleenheder. På basis heraf gives der mulighed for en be-
grebsmæssig sammenhængende struktur i hele projektet.  
 
Resultater.  Der er på basis af internationale litteraturstudier, OECD : Proposed 
Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation den s.k. Os-
lo-manual. samt ”Frascati manualen” foretaget en systematisk gennemgang af 
projektcentrale begrebers status indhold og anvendelse.  Der foretages en gen-
nemgående diskussion af taksonomier i forhold til danske innovationsundersø-
gelser og taksonomiernes anvendelse i analysesammenhænge. Der udarbejdes på 
basis heraf en begrebsfastsættelse for de enkelte delprojekts begrebsmæssige 
fundament. Hermed er der skabt basis for en sammenhængende analyse i projek-
tet, baseret på international litteratur og OECD- klassificeringer. 
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Delprojekt II.  Innovation og vidensudvikling i virksomhederne 
Formålet med delprojektet er at give et overblik over hvilke typer af virksomhe-
der i Region Sjælland, der har mulighed for at indgå i forskellige former for in-
novationsforløb. Virksomhedernes muligheder er meget differentierede, afhæn-
gig af branche, størrelse og konkrete kompetencer i de enkelte virksomheder. 
Denne kortlægning er en betingelse for: 
 
1. At skitsere grupper af virksomheder, der indenfor forskellige brancher har 
mulighed for at indgå i innovationsprocesser, hvor der kræves en organiseret 
struktur (projekter), for at samarbejde kan etableres.  
2. At skitsere grupper af virksomheder, med høj innovationspotentiale, hvor in-
novationsprocesser har en sådan karakter, at de kræver en stor grad af organise-
ret samarbejde på et stærkt formidlet niveau ( projekter eller netværkssamarbej-
de), for at de kan etableres som elementer i virksomhedernes innovationsproces-
ser. 
3. At udskille nogle enkelte eller grupper af virksomheder i regionen, der har 
egne innovationspotentialer på et niveau, hvor de kan indgå i innovationsforløb i 
samarbejde med avancerede forskningsinstitutioner.  
 
Der er således forskellige former for samarbejde, der stiller forskellige typer af 
krav til virksomhedens ressourcer. Samarbejdsrelationer må således tage ud-
gangspunkt i disse forhold. 
 
 
 
Metode: 

1. Statistikkørsel i innovationsstatistik, specialkørsel Region Sjælland.  
2. På baggrund af søgning erhvervsregistre, etableres der en base over virksom-

heder med oplysninger om egne innovationsprocesser. Denne database er baseret 
på  henvendelser til virksomheder. 
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3. Virksomheder grupperes i typer og størrelser baseret på modellen i delprojekt 
1. Dette sker ud fra innovationsstatistik. 

4. Der foretages en opsamling ud fra de delprojekter, der tidligere er udarbejdet i 
Vækstforum Sjælland, og som beskæftiger sig med regionale styrkepositioner 
samt innovationspotentialer i regionens virksomheder. 

5. Der foretages et struktureret udvalg af relaterede virksomheder baseret på: 
Virksomhedsstatistik og innovationsstatistik. Sample kontaktes via interviews. 
Der foretages 25 virksomhedsinterviews. 

6. Der udarbejdes en vurdering af, hvilke brancher og/eller typer af virksomhe-
der, hvor der med fordel kan etableres en platform (Vurdering af innovationsty-
per og mængden af virksomheder i regionen).   

7. Delproblemstilling 2 resultater sammenstilles med resultater fra de andre 
delproblemstillinger til en samlet vurdering. 
 

1.2.1 Omstilling, erhvervsstruktur og udviklingsproblemstillinger i 
Region Sjælland 
I Det Midlertidige Vækstforums regi, men også efter etablering af Vækstforum 
Sjælland, er der foretaget en række analyser og vurderinger af regionens mulig-
heder og potentialer. Projektet starter således ikke på bar bund. Vurderingerne og 
resultaterne indgår i den ramme, der er lagt for undersøgelsen.  
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Tidligere undersøgelser og aftaler: Som grundlag for en strukturering af dette 
delprojekt er der foretaget en opsamling i forhold til tidligere projekter i Vækst-
forum Sjælland regi og Det Midlertidige Vækstforum. Som en anden forudsæt-
ning, er der indgåede aftaler med Regeringen om indsatsområder og Vækstfo-
rums udviklingsstrategi. 
 
A. Tidligere undersøgelser. 
 I en af rapporterne diskuteres teknologiniveauet i regionen2. Resultat var, at der 
er flere beskæftigede i high tech technology i regionen end generelt i Danmark. 
At der er en stor lavteknologisektor i regionen. At der siden 1997 er mistet 4.056 
arbejdspladser, og at det kun er 17 % af de beskæftigede, der arbejder i industrier, 
hvor der har været beskæftigelsesmæssig fremgang3. Servicesektoren har haft en 
fremgang på 3,8 % i beskæftigelse i samme periode. Denne fremgang kan helt 
tilskrives vidensintensiv service. 
I en anden rapport fremhæves det, at der har været en pæn velstandsstigning i 
regionen4. Denne vækst er næsten helt baseret på pendling.  Der peges endvidere 
på en række problemstillinger. 1. Lav produktivitet, 2. Globale erhverv søger 
                                                 
2 Se: Povl A. Hansen Teknologiniveauer, erhvervsstruktur og Innovation i Region Sjælland Vækstforum 2006 
3 I perioden  1997 – 2003. 
4 Se: Copenhagen Economics: Udgangspunkt for vækst i Region Sjælland.  Vækstforum 2005 

Erfarings-
grundlag 

Tidligere undersø-
gelser 

Erhvervsstrategi 
og aftaler 
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væk fra regionen, 3. Svært at fastholde højtuddannet arbejdskraft, 4. Innovatio-
ner er koncentreret på nogle få innovative virksomheder.  I en anden rapport pe-
ges der på nogle centrale udviklingsområder5. Disse er Miljø/energiområdet, 
herunder bioethanol samt bygge- og anlægsområdet. 
 
B. Erhvervsudviklingsplan 
Formålet med udviklingsplanen er, at omsætte analyser og erhvervspolitiske 
målsætninger til handlingsrettede målsætninger og aktiviteter. 
 I Vækstforums udviklingsplan peges der på nogle centrale udviklingsområder. 
Dette er 1. Energi/miljø, 2. Medico/sundhed og det sociale område samt 3. Tu-
risme og oplevelsesøkonomi. 
Endvidere peges der på nogle centrale problemstillinger. Det er uddannelse og 
arbejdskraft, innovation, markedsføring, turisme og energi samt grænseoverskri-
dende samarbejde og endelig udvikling i landdistrikterne. 
Dette kan opdeles i nogle delområder og målsætninger. Her fremstår nogle bran-
cher centralt. Det er miljø og energiområdet, turisme og oplevelse og medico/ 
sundhed. Redskaberne der skal anvendes for at udvikle disse erhverv er rettet 
mod bedre vækstbetingelser, innovation og arbejdskraft herunder kompetence-
udvikling.  

 

1.2.2. Innovation i Region Sjælland i forhold til resten af Danmark 
Formålet med denne analyse i delprojekt 2 er, på grundlag en specialkørsel i in-
novationsstatistikken at sammenligne innovationsevnen i Region Sjælland med 
innovationsevnen i Danmark som helhed. Dette foretages via målinger på en 
række indikatorer.  Samtidig vil vi forsøge at afdække, om der er brancher, hvor 
regionen står svagere, eller stærkere end Danmark som helhed, selvom vi ikke i 
denne del af undersøgelsen vil beskæftige os med erhvervsstrukturen. Den er be-
handlet i et særskilt notat fra Projekt Platformsstrategi. Vi vil derimod koncentre-

                                                 
5 Oxford Research: Klynger i Region Sjælland, 2006. 
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re os om at identificere udfordringer for innovationsinfrastrukturen i overens-
stemmelse med intentionerne bag Projekt Platfornmsstrategi.  

Resultat 
Innovationsevnen i virksomhederne måles med udgangspunkt i den såkaldte CIS 
statistik (Community Innovation Survey), som vi bruger i denne analyse. Den er 
en af de mest anvendte statistiske kilder til at dokumentere innovationsevnen i de 
europæiske lande. I Danmark gennemføres CIS for tiden af Dansk Center for 
Forskningsanalyse (CFA). Herfra er der bestilt en specialkørsel på region Sjæl-
land, der er blevet sammenlignet med udviklingstendenser i det øvrige Danmark6. 
Undersøgelsen viser, at Region Sjælland sammen med Region Syddanmark har 
en lav andel af virksomheder med innovationsudgifter. Dette er dog et forenklet 
billede. 
Når det drejer sig om markedsføringsinnovationer er regionens virksomheder 
dog over gennemsnittet for virksomheder i Danmark, medens de på de øvrige 
områder generelt er under. Også denne sammenligning er forenklet. Vi har op-
delt virksomhederne i forskellige teknologi- og vidensniveauer, baseret på bran-
chetilhørsforhold. Det giver et mere nuanceret billede. 
 

                                                 
6 CIS -analyserne er fra 1 januar  2008 overtaget af Danmarks Statistik 
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Tabel 1: Andel af innovative virksomheder, innovationstype, branche, 2002-
20047 
Branchegruppe Produkt-

innovation 
Process-
innovation

Produkt- 
og/eller 
proces-
innovation

Organi-
satorisk 
innovation

Markeds-
førings-
innovation 
 

Mindst 
en af de 
fire 
typer 

 RS DK RS DK RS DK RS DK RS DK RS DK
Fremstilling 24 29 26 35 37 45 43 53 11 16 60 70 
Højteknologisk 45 41 24 37 47 51 60 56 12 15 71 71 
Mellemteknologisk 12 21 22 28 28 35 26 52  17 47 69 
Lavteknologisk 17 26 38 39 39 47 51 51  18 67 69 
Handel  27 13 18 26 33 72 58 40 21 90 70 
Videnservice 36 41  37 36 50 46 63  25 50 77 
Den finansielle 
sektor 

 20  20  30  52  24  68 

Øvrige erhverv   21  24 29 35 49 58  14 49 65 
Ialt 26 31 21 30 35 42 49 58 21 20 66 72 
 

 
Kilde: Specialkørsel: CIS4, CFA   2007  
. 

Tabellen viser, at det først og fremmest er de Sjællandske højteknologiske virk-
somheder, der klarer sig godt, inden for to af innovationstyperne endog bedre 
end landsgennemsnittet.  Til gengæld har de sjællandske højteknologiske virk-
somheder relativt få virksomheder med procesinnovation.  
 
De mellemteknologiske virksomheder klarer sig generelt dårligt. Blandt disse er 
der bemærkelsesværdigt få, som har gennemført produktinnovation og organisa-
torisk innovation. De lavteknologiske virksomheder har meget lidt produktinno-
vation, men mange har til gengæld procesinnovation og organisatorisk innovati-
on. Handelsvirksomhederne er den gruppe af virksomheder, der ifølge statistik-
ken klarer sig bedst. Det hænger sammen med, at branchen har mange virksom-
heder med organisatorisk og markedsføringsinnovation sammenlignet med resten 
af landet. Den store afvigelse på markedsføringsinnovation sammenlignet med 

                                                 
7 Se Lars Fuglsang: Innovation i Region Sjælland i forhold til resten af Danmark s. 7 2008 
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resten af landet kan muligvis skyldes, den måde tallene er indsamlet på, og skal 
derfor vurderes forsigtigt. 
Som man kunne forvente, så viser undersøgelsen endvidere, at det er de store 
virksomheder, der er mest innovative. I forhold til innovationssamarbejde, viser 
specialkørslen, at samarbejdsrelationerne til eksterne partnere i innovationspro-
cesserne er svagere end hos tilsvarende virksomheder generelt i Danmark. Dette 
rejser spørgsmålet om den teknologiske infrastruktur, dels mellem virksomheder, 
mellem brugere og producenter og mellem offentlige forskning og udviklingsin-
stitutioner og de sjællandske virksomheder fungerer optimalt. 
Undersøgelsen fra den offentlige indsamlet statistik vil blive sammenholdt med 
projektets eget survey og den store interviewundersøgelse. 
 

1.2.3 . Survey over virksomheders innovationsressourcer og innovationsmønster 
i Region Sjælland 
 Som et led i kortlægning af innovationsressourcerne i virksomhederne, er der 
gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Formålet var at kortlægge innovati-
onsaktiviteten i forskellige grupper af sjællandske virksomheder, som et supple-
ment til CIS- undersøgelsen. På basis af udtræk fra database, er der sendt spørge-
skema ud til 1601 virksomheder. Der har været en svarprocent på 15,2 %. Selv-
om det ikke er en imponerende svarprocent, så vil den sammen med CIS- under-
søgelsen give et statistisk baseret billede af innovationsaktiviteten i regionens 
virksomheder8.  
 
Resultat 
Resultater af spørgeskemaundersøgelsen er, at en stor majoritet af virksomhe-
derne har introduceret innovationer i løbet af de seneste tre år: 
 
 
 

                                                 
8 Med hensyn til metode, henvises der til  bilag I og II i delrapport II 
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Tabel 2. Har virksomheden introduceret innovationer i løbet af de seneste 3 
år?  9 

 Ja Nej Antal 
High technology 100% 0% 2 
Medium high technology 80% 20% 20 
Medium low technology 84,4% 15,6% 32 
Low technology 69,6% 30,4% 23 
Knowledge intensive services 75,7% 24,3% 74 
Less knowledge intensive ser-
vices 

68,6% 31,4% 70 

Total 75,7% 24,3% 243 
Andre   22  

Kilde: Survey platformsprojektet 

 
Det er næsten ¾ af virksomhederne i Region Sjælland, der i løbet af de seneste 
tre år har introduceret innovationer i virksomheden. Man kan ud fra dette se, at 
innovationsudvikling er en almindeligt etableret aktivitet i regionens virksomhe-
der. I medium lavteknologi, er der et større antal virksomheder, der har introdu-
ceret innovation end i medium højteknologi. Ellers er mønsteret i både industri-
virksomheder og servicevirksomhederne, at virksomheder introducerer innovati-
on jo mere vidensintensive gruppen af virksomheder de som udgangspunkt er 
klassificeret i. 
 
 Undersøgelsen viser, at produktinnovation udgør den største andel af innovatio-
ner efterfulgt af organisatorisk- og procesinnovation. Her er det dog vigtigt at 
fremhæve, at vi her kun taler om en kvantitativ opgørelse. Ser vi derimod på for-
skellige teknologi- og vidensniveauer, fremkommer nogle markante forskelle. 
Således er produktinnovationer klart den hyppigste innovationstype indenfor 
medium højteknologi med over halvdelen af de introducerede innovationer, me-
dens andel for procesinnovationer er størst indenfor medium lavteknologi og or-
                                                 
9 Se Fuglsang og Serin: Survey over virksomheders innovationsressourcer og innovationsmønster i Region Sjælland  s 
2 
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ganisatoriske innovationer har den største andel indenfor less knowledge intensi-
ve services. Markedsføringsinnovationer har klart mindre betydning i medium 
højteknologi og medium lavteknologi end i de øvrige sektorer. Det er her vigtigt 
at påpege, at undersøgelsen ikke giver udtryk for hvilken vægt, virksomheden 
lægger på de forskellige innovationstyper. Der kan således være flere grunde til, 
hvorfor innovationsaktiviteten er forskellig indenfor de forskellige områder. 
 
Det er kun 1/3 del af virksomhederne der opgiver, at de har egne særskilte inno-
vationsressourcer. Der er dog 75 % af virksomhederne, der oplyser at de arbejder 
med innovation i virksomheden. Undersøgelsen viser også, at 2/3 dele af virk-
somhederne anvender ekstern viden i forbindelse med deres innovationer.  Her er 
der først og fremmest konsulenter der anvendes, medens offentlige institutioner 
kun anvendes i 4,4 %.. Dette er i store træk på linie med virksomheder i andre 
regioner. Det er ca. halvdelen af virksomhederne, der oplyser, at de har indgået i 
et organiseret innovationssamarbejde med eksterne partnere. Her er det først og 
fremmest produktinnovationer, der kræver et organiseret samarbejde. Viden hen-
tes først og fremmest i et løst organiseret samarbejde. Den geografiske nærhed i 
samarbejdsrelationerne viser sig meget forskelligt som nedenstående graf viser. 
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Tabel 3.  Hvor har virksomheden vigtigste innovationssamarbejdspartner 
inden for de sidste 3 år været geografisk placeret? (%)10 
 

 Region  
Sjæl-
land 

Region  
Hoved-
staden 

Danmark Intern
tionalt 

Antal 

High tech-
nology 

50% 0% 0% 50 % 1 

Medium 
high 
 technolo-
gy 

11,1 33,3 22,2 33,3 6 

Medium 
low  
technology 

0,0 11,1 55,6 33,3 9 

Low tech-
nology 

0,0 0,0 50,0 50,0 3 

Knowledge 
 intensive 
services 

44,4 25,9 25,9 3,7 21 

Less 
knowledge 
 intensive 
services 

15,0 40,0 20,0 25,0 16 

Total 24,7 27,1 27,1 21,2 67 
Andre     11 

Kilde: Innovations survey platformsprojektet 
 

På totalniveau viser figuren, at der ikke er forskelle på, hvad den geografiske 
placering af virksomhedens vigtigste samarbejdsparter er lokaliseret. Andelen 
samarbejdspartners, der er geografisk placeret i Region Sjælland, Region Hoved-
staden, øvrige Danmark og internationalt er i stort set det samme på totalniveau. 
Det er dog interessant, at servicevirksomhederne har en tyngde i deres samar-
bejdsrelationer til Region Sjælland og Region Hovedstaden. 
Innovationsbarrierer for virksomhederne er først og fremmest innovationsom-
kostninger, men også manglende viden indenfor virksomheden og problemer 

                                                 
10 Se Fuglsang og Serin: Survey over virksomheders innovationsressourcer og innovationsmønster i Region Sjælland s 
9 
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med at identificere brugerbehov spiller en vis rolle.  Derimod spiller problemer 
med at finde eksterne samarbejdspartnere en mindre rolle. Selvom undersøgelsen 
hviler på få besvarelser, så kan den ses som en indikator på innovationsstruktu-
ren. Dette specielt sammenholdt med den omfattende interviewundersøgelse.  
 

1.2.4. Innovationsprocesser i Region Sjællands virksomheder og samarbejdsre-
lationer  - interviewundersøgelse 
Innovationsmæssigt karakteriseres Region Sjælland af tre kategorier af virksom-
heder. Den første kategori af virksomheder er virksomheder, hvor innovation er 
en del af andre funktioner i virksomheden. I disse virksomheder udvikles innova-
tion ikke i en systematisk proces i virksomheden. Typiske virksomheder i denne 
kategori er mindre lavteknologiske virksomheder. Den anden kategori af virk-
somheder består også af virksomheder, hvor innovation er en del af andre funkti-
oner i virksomheden. Disse virksomheder er dog forskellige fra den første kate-
gori, da det karakteriseres disse virksomheder at innovationer indgår som en sy-
stematisk proces i virksomhederne. Det kan her dreje sig om lavteknologiske 
virksomheder, men også om virksomheder på højere teknologitrin, dog næppe 
virksomheder på højteknologi eller medium højteknologiniveauet. Den tredje 
kategori af virksomheder er virksomheder, hvor innovationsprocesser er udskilt 
som en særlig funktion i virksomheden. Dette kan enten være i form af en F&U-
afdeling, men det kan også være i mere begrænsede former som at bestemte per-
soner er f. eks. en innovations- eller udviklingschef. Det kan også være specifik-
ke ingeniørressourcer, der er tildelt en speciel udviklingsopgave. I denne kategori 
kan der findes virksomheder på alle teknologiniveau. Deciderede udviklingsafde-
linger findes oftest, men med visse undtagelser primært på de højere teknologi-
niveauer. Der kræves ofte en hvis virksomhedsstørrelse, for at ressourcer skal 
kunne udskilles til bestemt udviklingsfunktion.  
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Figur 2. Analytisk inddeling af virksomhedens innovationsprocesser 

 
 
Undersøgelsen viser at på trods af at innovationsaktiviteter er alment udbredt i de 
undersøgte virksomheder, så er andelen af nye produkter som procent af virk-
somhedernes omsætning begrænset. I stort set alle virksomheder henvises der til 
kunden som en vigtig kilde til innovation. Interviewundersøgelsen viser også at 
virksomhederne i meget begrænset udstrækning benytter sig af offentlige F&U-
institutioner. Over halvdelen af virksomhederne har aldrig haft kontakt med 
F&U- institutioner. Dem der har haft kontakt er  det frem for alt virksomheder, 
hvor innovation er en selvstændig funktion i virksomheden, og specielt virksom-
heder med  F&U-afdeling, der har kontakt med offentlig F&U. 
Alle virksomheder i interviewundersøgelsen fremhæver vægten af at indgå i net-
værk for at styrke virksomhedens innovationsevne. Her peges ikke mindst på 
betydningen af at oprette personlige netværk frem for alt til kunder og leverandø-
rer, men i visse tilfælde også til F&U- og undervisningsinstitutioner. Leverandø-
rernes rolle varierer meget afhængig af branche. Også her kan vi se at de virk-
somheder, hvor innovation er en systematisk proces i virksomheden, er dem der 
mest bevidst udnytter leverandørerne i deres innovationsprocesser. 
Undersøgelsen viser at der generelt blandt virksomhederne er en positiv syn på 
platformsorganisering. Undtagelser fra dette er frem for alt virksomheder, som 

 

Innovation som en systematisk proces i virk-
somheden 

Innovation som en integreret del af andre funktioner i virk-
somheden 

Innovation som selvstæn-
dig funktion i virksomhe-
den 
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ikke er regionalt forankrede eller som mener, at de allerede har opbygget et om-
fattende eget netværk. 
 

1.2.5. Virksomheds- og erhvervsstrukturen i Region Sjælland 
Formålet med denne del af delprojekt II er at undersøge struktur og beskæftigel-
se indenfor de erhvervssektorer, der i tidligere undersøgelser eller i regionens 
erhvervsudviklingsstrategi er udpeget som satsningsområder. Det er helt centralt 
for en platformsstrategi, at der er erhvervsmæssigt grundlag for etableringen af 
en sådan strategi. 
 
Resultat: 
Der er foretaget statistisk udtræk indenfor 6 sektorer eller områder. Dette er er-
hvervsområder, hvor der er foretaget udtræk i forhold til produktion og service-
ydelser. Det er således ikke brancher i traditionel forstand, men mere erhvervs-
sektorer. Resultatet viser en yderst differentieret struktur, både med hensyn til 
virksomhedstyper og beskæftigelse. 
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Tabel 4.  Erhvervssektorer i Region Sjælland, udvalgte og sammensatte 
brancher 11 

Branche Antal 
virk-
somhe-
der 

Antal virksom-
heder med 1 
ansat eller flere 

Antal 
ansatte 

Dan-
marks 
Statistiks 
opgørel-
se12 

Levnedsmiddel-
sektoren 

12.600 1.792 21.062 22.532 

Energisektoren 1.376 382 2.830 2.005 
Miljøsektoren 3.175 1.060 9.795 N/A 
Medico/Sundhed   128 88 6.171 N/A 
Fritid, Oplevelse 
og turisme 

11.270 2.462 13.523 N/A 

Jern- og metalin-
dustri 

1.660 762 14.453 16.142 

Bygge- og anlæg 10.097 3.482 25.143 28.652 

 
De her udvalgte sektorer er udvalgt ikke mindst på basis af de prioriteter, der er 
foretaget i forhold til erhvervsstrategi og tidligere undersøgelser i Vækstforum.  
Ser man på en vurdering i forhold til grupper af virksomheder og deres innovati-
onspotentiale, så indeholder gruppen af virksomheder alle 3 innovationsproces-
ser. (se side 6) 

1. En organiseret struktur: Der er her tale om specielt jern- og metalindustri-
en samt levnedsmiddelindustri og oplevelsessektoren samt bygge- og anlæg. 

2. Høj innovationspotentiale i et organiseret samarbejde: Her er det først og 
fremmest energi- og miljøsektoren, samt dele af medico-sektoren. 

3. Egne innovationsressourcer: Her er det først og fremmest Medico og 
sundhed samt dele af energi- og miljøsektoren. Men også større virksomheder 
spredt i erhvervsstrukturen. 

                                                 
11  Se: Povl A. Hansen: Virksomheder i Region Sjælland  - Vurderinger for eventuelt platformsetablering s 3 - 12 
 
12 Der er her tale om beskæftigede, der altid vil være flere end ansatte. 
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Indenfor alle brancher findes der klart virksomheder, af en vis størrelse, der har 
ressourcer på niveau 3. Det er derfor mere tale om en grovskitse end en definitiv 
opdeling. 
 Man kan foretage forskellige vurderinger når der skal diskuteres fremtidige 
satsningsområder for styrkelse af innovationsevnen i Region Sjællands virksom-
heder. Ud fra et beskæftigelsessynspunkt er det klart, at det er traditionelle bran-
cher som levnedsmiddelindustri og landbrug samt jern og metalindustri og byg-
ge- og anlæg, der er de store beskæftigelsesmæssige brancher i regionen. 
Baggrunden for en satsning på disse kunne være en vurdering af behovet for en 
styrkelse af de bestående virksomheders innovationsevne. Målsætningen bag det-
te valg kunne være et ønske om at opretholde deres konkurrenceevne via en styr-
kelse af deres innovationskapacitet. Dette ikke mindst set i forhold til den bestå-
ende arbejdsstyrkes kvalifikationer. Disse brancher er også inde i en omstillings-
proces, der vil have indflydelse på den kommende konkurrencesituation i bran-
cherne. 
En anden vurdering kan være, at man ønsker at styrke en omstilling af erhvervs-
livet til andre og nye former for produktion eller sektorer, der er under udvikling. 
Her vil valget være fremadrettet, men også mere usikkert. 
 Denne gennemgang af erhvervsstrukturen skal ses som en hjælp til at tage disse 
beslutninger, også set i forhold til de øvrige innovationskapaciteter, der er i regi-
onen, ikke mindst på forsknings- og undervisningssiden. 

 

1.2.5 Konklusioner på delprojekt II 
Det samlede billede i delrapport II er, at der findes flere muligheder for at styrke 
innovation i regionen i form af et platformssamarbejde. På den ene side viser 
CIS- undersøgelsen at virksomhederne i regionen er mindre innovative sammen-
lignet med virksomheder i resten af landet. Det er de færreste af dem, der har sy-
stematiske innovationsprocesser. På den anden side viser vores undersøgelse, at 
mange af dem er innovativt aktive. Der er hele 75 % af virksomhederne, der har 
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innovationsprocesser. Det peger på, at innovation er en vigtig aktivitet og mange 
peger på, at innovation vil blive endnu mere vigtigt fremover. Projektets innova-
tionssurvey og kvalitative interviews viser imidlertid, at langt de fleste virksom-
heder i Region Sjælland har introduceret innovation i løbet af de sidste 3 år. Men 
vores undersøgelse viser også, at den måde, man innoverer på, er afhængig af, 
hvilken virksomhedstype man er. Virksomheder hvor innovation er en systema-
tisk proces og specielt virksomheder, hvor innovation udgør en bestemt funktion 
i virksomheden, har større forudsætninger for at indgå i innovationssamarbejde 
med eksterne videnskilder end andre virksomheder. Åben innovation i form af 
eksterne videnskilder og netværk spiller her en meget vigtig rolle. Samtidigt op-
lyser virksomhederne, at de har manglende tid til at binde innovationssamarbejde 
sammen. Bistand fra tredjepart i form af et platformssekretariat kan her spille en 
gunstig rolle. Samtidig må man nøje overveje fra branche til branche, hvordan 
dette kan organiseres. Vores undersøgelser viser, at forudsætningerne og pro-
blemstillingerne kraftigt varierer fra branche til branche. 

 

Delprojekt III: Institutionelle innovationsressourcer i Region 
Sjælland 
Dette delprojekt har som formål, at kortlægge de institutionelle innovations res-
sourcer i regionen. Dette gøres på basis af en undersøgelse af de forskningsres-
sourcer der er på de private og offentlige institutioner i regionen. Delprojekt 3A 
retter sig mod en kortlægning af forskningsressourcer, der vil være relevante for 
virksomheder, der arbejder på et niveau, hvor implementering af viden sker på et 
niveau, hvor virksomhederne selv kan omsætte denne til innovationsprocesser. 
Den anden del af delprojekt 3 retter sig mod innovationsressourcer, der ikke i sig 
selv har en forskningsform, men er ressourcer, der retter sig mod at fremme in-
novationsprocesser gennem kompetenceudvikling og løsning af kompetencepro-
blemer i virksomhedernes innovationsproces.  Dette sker via kortlægning af rele-
vante ressourcer på erhvervsakademi og professionsbachelors niveau, der har 
kompetence på et niveau, der vil være relevant i en innovationssammenhæng.  
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1.3.1 Delprojekt 3A: Forskningsinstitutioner i Region Sjælland 
Kortlægning af forsknings- og innovationsinstitutioner i regionen, der er er-
hvervsrelevant. Dette sker via en beskrivelse af  ressourcer i  institutioner og pro-
jekter under disse.  Der vil  ske en opdeling af forskellige typer af vidensud-
vikling  på basis af  forskningsprojekter. Afslutningsvis vil der blive opstillet en  
struktur over det videnspotentiale, der er i regionens forskningsinstitutioner. 
 
Metode: Metoden består dels i en kortlægning af forskningsinstitutionerne i re-
gionen på basis af erhvervsdatabaser og FoU statistik. Denne kortlægning er se-
nere udgangspunkt for henvendelser til institutionerne. Dette sker del via inter-
views, institutionernes hjemmesider og årsrapporter samt en survey, der skal be-
lyse karakteren af samarbejdsrelationerne og deres virkning. Hvem samarbejder 
med hvem og om hvad? Resultatet afleveres dels i form af en rapport, dels i form 
af en institutionsdatabase. 
 
Resultat: 15 institutioner er blevet identificeret via en kombination af telefonin-
terviews, spørgeskemaundersøgelse og gennemgang af websider. 
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Tabel 5. Typer af forskningsinstitutioner13 
Selvejende stats-
lig institution (6) 

Anden selv-
ejende insti-
tution (2) 

Statslig 
virksom-
hed (1) 

Privat 
virksom-
hed (3) 

Foreningsejet 
institution (1) 

Fondsejet 
virksomhed 
(2) 

Danmarks miljø-
undersøgelser 
 
Danmarks Jord-
brugsforskning 
(Flakkebjerg) 
 
Veterinærinstituttet 
(Lindholm) 
Forskningscenter 
Risø 
Roskilde Universi-
tetscenter 
Syddansk Univer-
sitet, Slagelse 

Lejre For-
søgscenter 
 
Middelalder-
centret 

Dansk 
Dekom-
missio-
nering 

Millimed 
 
Lab Re-
search 
Denmark 
 
Taconic 
Europe 

Slagteriernes 
Forskningsinsti-
tut 

Fondet for 
forsøg med 
sukkerroe-
dyrkning 
(Alstedgård) 
 
Fonden 
Grønt Center

Kilde: Institutionsundersøgelse, Platformsprojektet 

 
Som figuren viser, så arbejder forskningsinstitutionerne ud fra lidt forskellige 
rationaler, dvs. deres eksistensberettigelse er forskellig.  
 
Fire af de selvejende statslige institutioner arbejder med sektorforskning (DMU, 
DJF, Lindholm og Risø). Forskningen er fokuseret på et kerneområde. Den skal 
være velbegrundet og samtidig kunne danne grundlag for et myndigheds- og 
rådgivningsberedskab samt vidensudvikling i den offentlige og private sektor. 
De to universiteter (RUC og SDU) arbejder i højere grad med fri forskning og 
tillige forskningsbaseret undervisning til højeste niveau. Forskerne har til et vist 
punkt frihed til selv at definere forskningsproblemer og vælge metode. De to 
selvejende institutioner (Lejre Forsøgscenter og Middelaldercentret) arbejder 
uafhængigt af det politiske system og drives på nonprofit basis. De har begge 
vægt på formidling af viden til publikum og eksperimentel arkæologi. Dansk 

                                                 
13 Se: Lars Fuglsang: Forskningsinstitutioner i Region Sjælland og deres samarbejde 
 erhvervsvirksomheder s. 8 
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Dekommissionering er en statslig virksomhed, som arbejder med en meget speci-
fik opgave. Opgaven skal tilmed løses over en fastsat årrække.  
Ser vi på, hvad det er for nogle hovedområder, institutionerne beskæftiger sig 
med, når de samarbejder med erhvervsliv eller offentlige institutioner, kan de, ud 
fra vores interview og gennemgang af hjemmesider, grupperes på følgende måde. 
Nogle af områderne overlapper dog (for eksempel fødevarer og medico/sundhed 
eller miljø og energi ): 
 
Forskningsområder i Region Sjællands forskningsinstitutioner14 

• Medico og sundhed: (Millimed, Taconic, Lab Research, Slagteriernes 
Forskningsinstitut, Risø, RUC). 

• Fødevarer: (DMU, DJF, Lindholm, LAB research, Alstedgård, Slagterier-
nes         Forskningsinstitut, RUC). 

• Miljø og økologi: (DMU, DJF, RUC). 
• Energi og energiøkonomi: (DMU, Risø, RUC). 
• Materialer herunder biomaterialer: (Risø, RUC). 
• Erhvervsøkonomi: (RUC, SDU). 
• Arbejdsmiljø: (Slagteriernes Forskningsinstitut, RUC). 
• Informationsteknologier og robotteknologi: (RUC, Risø). 
• Arkæologi / kultur: (Lejre Forsøgscenter, Middelaldercentret, RUC). 
• Molekylær fysiologi: (RUC). 
• Regionaløkonomi og turisme: (RUC). 
• Læring og kompetenceudvikling: (RUC) 

 
Af ovenstående liste ses det, at de regionale institutioner især dækker nogle ker-
neområder indenfor sundhed, fødevarer, energi, miljø, materialer og erhvervs-
økonomi. Det er områder der har stor sammenfald med områder behandlet i del 
II. Hertil kan medregnes arbejdsmiljø, turisme og oplevelsesøkonomi. 
                                                 
14 Se: Lars Fuglsang: Forskningsinstitutioner i Region Sjælland og deres samarbejde med 
 erhvervsvirksomheder s 13 
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Desuden kan det bemærkes, at Roskilde Universitetscenter er aktiv inden for alle 
overstående områder, Risø er aktiv inden for fire områder og DMU inden for 3. 
Disse tre institutioner er nok sammen med Forskningscenter Flakkebjerg (DJF) 
såvel de bredeste som de forskningsmæssigt tungeste i regionen. 
 
Sammenfattende kan vi sige, at forskningsinstitutionerne alle har en betydelig 
drivkraft til samarbejde med erhvervsvirksomheder. Samarbejdet handler især 
om praktisk og formidlingsmæssigt samarbejde og vedrører især proces- og pro-
duktinnovation. Forskningsinstitutionerne skaber ofte selv kontakten, og der fin-
des en god tillid mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv, men også nogle 
barrierer for samarbejde mellem dem. Nogle af disse barrierer er det vanskeligt 
at gøre noget ved, fordi de er bestemt af forskningsinstitutionernes særlige opga-
ver, der giver dem en særlig profil (for eksempel med hensyn til forskningskultur 
og vidensniveau), mens andre kan reguleres. Især kan incitament, økonomi og 
gensidig indsigt reguleres.  
 
På den baggrund kan vi konkludere, at det vil være relevant at prøve at styrke 
relationerne mellem forskningsinstitutioner og erhvervsliv, at det må ske i gensi-
dig respekt for forskelligheder i vidensniveau, tidshorisont og kultur, og at ind-
sigten mellem forskningsinstitutionerne og erhvervsvirksomheder bør kunne 
styrkes. 
 

1.3.2. Delprojekt 3 B: Professions- og erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner 
Formålet med denne del er en kortlægning af de professions- og erhvervsrettede 
uddannelsesinstitutioners mulighed for at indgå i innovationssamarbejde i Regi-
on Sjælland. 
 
 En række institutioner indenfor professions og de erhvervsrettede uddannelser 
besidder en række kvalifikationer og kompetencer, der vil kunne understøtte om-
stillings og kvalifikationsudvikling i forbindelse med innovationsprojekter i virk-
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somheder og private institutioner. Delprojektets målsætning er at undersøge i 
hvor stor udstrækning denne form for kompetencer i det hele taget er til stede i 
institutionerne og at undersøge, hvordan og på hvilken måde disse kvalifikatio-
ner kan komme i spil i forbindelse med innovationsprocesser. Udvikling af den-
ne form for innovationssamarbejde, hvor der anvendes målrettet kompetenceud-
vikling i den direkte innovationsproces er ikke afprøvet i større udstrækning. 
Den vil derfor kræve yderligere udviklingsarbejde, ikke mindst på det formid-
lingsmæssige felt. I den følgende vil vi gennemgå den første kortlægning af res-
sourcer på professions, diplom og akademiniveau, hvor sådanne ressourcer alle-
rede nu kan identificeres. 
 

A: Kortlægning af ressourcer på erhvervsakademiområdet. 
Erhvervsakademierne i Region Sjælland er ved at blive samlet til én organisation, 
som stadig skal være base for de korte videregående uddannelser. Erhvervsaka-
demiuddannelserne forventes at komme til at fungere som vækstlag til bachelor 
niveauet og fordrer derfor et tæt og frugtbart udviklingssamarbejde med Regio-
nens Professionshøjskole. 
Der er foretaget en indledende screening på 8 erhvervsskoler med akademiud-
dannelser15.  Formålet har været at kortlægge innovationsproblematikker i form 
af medarbejderkompetencer og uddannelsesaktiviteter samt udviklingsressourcer.  
Resultatet er opsamlet i database og skema over de enkelte uddannelsesinstituti-
oners kompetencer16. Denne er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse. Den 
viser: 
 

                                                 
15 Det drejer sig om:  
CEUS. Center for Erhverv og Uddannelse Storstrøm (Akademiuddannelser, IDEA, HHC)  
Handelsskolen Sjælland Syd (Akademi og Business Center) Selandia. Center for Erhvervsrettet Uddannelse 
(Akademiuddannelser og Center for Organisationsudvikling) Roskilde Handelsskole (Erhvervsakademiet)  
Uddannelsescentret i Roskilde, Slagteriskolen (Erhvervsakademiet, Videncenter VIFFOS) EUC Lolland (IMMA). 
Køge Handelsskole (Medie og erhvervsakademiet) EUC Sjælland (Byggeteknisk Højskole) 
 
16 Se Delprojekt 3 B  s 11 og 12 
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Generelt om innovationstematikkerne i erhvervsakademierne  
- studerende der kan indgå med projekter, praktikophold (opgaveløsning) og ho-
vedopgaveskrivning sammen med en eller flere virksomheder. Disse opgaveløs-
ninger har meget ofte en udviklingsorienteret karakter, da studerende som regel 
skal trænes i at udvikle nyt, afprøve kendt viden i nye sammenhænge. Der er an-
givet ca. tal på antallet af potentielle studerende, hvilket ikke er det samme som 
at alle står klar til at indgå i et givent projekt. Mange studerende har egne ideer 
til deres hovedopgave.  
- Medarbejdere/konsulenter/undervisere, der arbejder med faglige temaer eller 
besidder kompetencer, der kan indgå som potentiel ressource i et platformprojekt. 
Disse kompetencer kan være af specifik faglig karakter, og derfor tilknyttet en 
undervisningssituation (f.eks. vindmølleteknologi, fødevareproduktudvikling, 
digital markedsføring). Eller det kan dreje sig om ledelses- og procesorienterede 
kompetencer, der kan indgå som sådanne i en innovationsproces. (F.eks. projekt-
ledelse, behovsafdækning af kvalifikationer, forandringsledelseskoncepter, net-
værksetablering og -drift).  
 
- Herunder angives også projekter med tydeligt innovationssigte. Mængden af 
projekter på skolerne generelt er ikke medtaget (der er mange, også på ungdoms-
uddannelserne, men de vurderes at være for svært tilgængelige og at have et fo-
kus, der ligger for langt fra de virksomhedsrettede innovationsaktiviteter).  
- Egentlige kursusforløb og f.eks. valgfagsforløb, der har innovation som vigtigt 
element. Disse forløb kan omsættes til målrettede forløb for platforme – hvis det 
skulle  være relevant.  
Det kan tilføjes, at alle erhvervsskolers kursusafdelinger i skiftende omfang be-
driver behovsafdækning og kompetenceafklaring i forhold til virksomheders (og 
enkeltpersoners) kompetencebehov. I platformsammenhæng kan disse kompe-
tencer være relevante. 
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B: Kortlægningen af  innovationskompetencer i CVU Syd.  
Kortlægningen og analysen i CVU Syd har fokuseret på aktiviteter og udvik-
lingsprojekter i både grund-, efter- og videreuddannelser og deres mulighed for 
at indgå på forskellig vis i potentielle platforme.  
1. Der er foretaget en indledende screening i alle CVU Syd’s professionsuddan-
nelser samt i efter- og videreuddannelsen. 17 
Screening vedrørende CVU Syd er foretaget på baggrund af grunduddannelserne 
og fremhæver derved hvilke tematiske områder, som de syv professionsuddan-
nelser arbejder med i Næstved, Vordingborg og Nykøbing Falster. Hvert uddan-
nelsessted og professionsuddannelse er en decentral enhed med sin egen kultur, 
faglighed, innovationskompetence og relationer til praksisfelter. En professions-
uddannelse er en grunduddannelse, der formidler en ’kerneydelse’: Den er der-
med etableret i et krydsfelt mellem at formidle kerneværdier og samtidig formid-
le nytænkning.  
For beskrivelse af de enkelte uddannelser og projekter henvises til databasen. 
Undersøgelsen er foretaget som en screening og skal derfor betragtes som en del 
af det innovative arbejde, der foregår i CVU Syd.  En række temaer er blevet 
identificeret. Det drejer sig om: At etablere sammenhæng mellem læring, profes-
sion og praksis/teori. Nye kursus, lærings og evalueringsformer. Arbejde i og 
med netværk. Omsorg, krop og sundhed. Stresshåndtering, mentorordninger 
samt entrepreneurship samt interkulturelle og internationale samarbejdsformer. 
 
De syv grunduddannelser befinder sig i en fase, hvor innovation er ved at blive im-
plementeret som en vigtig del af arbejdsmønsteret for den enkelte medarbejder og 
kollegiet ved at udvikle nye tiltag med eksterne samarbejdspartnere og videnopsamle 
erfaringer - på vej til at innovation bliver en styret kreativ proces. Fusionen mellem 

                                                 
17 Det drejer sig om:  
Bioanalytikeruddannelsen (Næstved) Ergoterapeutuddannelsen (Næstved) Fysioterapeutuddannelsen (Næst-
ved) Læreruddannelsen (Vordingborg)Pædagoguddannelsen (Nykøbing Falster) Socialrådgiveruddannelsen 
(Nykøbing Falster) Sygeplejerskeuddannelsen (Næstved og Nykøbing Falster) Videncenter for Pædagogik  
Videncenter for Sundhed. 
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CVU Syd og CVU Sjælland til Professionshøjskolen Sjælland University College fra 
1. januar 2008 bliver den vej, hvor det innovative mønster bliver udfoldet. 
 

C: Kortlægning af innovationsressourcerne i CVU Sjælland 
Dette projekt er gennemført kort før oprettelsen af den ny institution University Col-
lege Sjælland. Derfor viser vore analyser også, at CVU Sjælland og CVU Syd har 
været to selvstændige institutioner med hver sin struktur og dermed hver sin del i 
denne afrapportering, da arbejdet blev igangsat kort før de to blev nedlagt og en ny 
samlet institution blev dannet. De viste innovationskompetencer vil dog ved projek-
tets endelige afslutning være sammenlagt i den ny organisation, University College 
Sjælland.  
Denne screening vedrørende CVU Sjælland tager sit udgangspunkt i at fremhæve in-
denfor hvilke tematiske områder, hvor CVU Sjælland kan udbyde og har erfaringer 
med at arbejde innovativt og med innovative metoder sammen med professions- og 
praksisfelter. Screeningen har derfor efter- og videreuddannelse samt udvikling som 
sit fokus til forskel fra de enkelte uddannelsessteder og grunduddannelserne. Dette 
valg er foretaget på baggrund af CVU Sjællands struktur, hvor efter- og videreuddan-
nelse samt udvikling var placeret i en central enhed.  
 
Screening og analyse har vist, at CVU Sjælland har tre kompetente og strategisk ud-
viklede temaer, hvor der er innovativ praksis og erfaring at dele og sprede. Disse er:  
1. Sammenhæng mellem udvikling og uddannelse, 
2. Udvikling fra lov over implementering til ny praksis  
3. Partnerskaber som samarbejds- metode. Se delrapportens s. 7 og 8. 
CVU Sjællands del af databasen viser, at innovation er en integreret del af de aktivi-
teter, der er i udbud og udvikling i institutionens samarbejde med sin omverden. In-
novationerne foregår som oftest som proces- og som produktinnovation og knap så 
ofte som organisationsinnovation, og næsten aldrig som markedsføringsinnovation. 
Den viser også, at innovation ofte er indlejret i projekter med et andet sigte, og som 
sådan virker som en ’sidegevinst’, som ikke altid er en formuleret eller integreret del 
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af formålet med projektet. Dette afspejler sig også i den interne organisering, hvor det 
fremgår, at det kun er i begrænset omfang, at der er nedsat teams med selvstændige 
budgetter og strategier for innovation. Alligevel findes der og udbydes innovative 
kompetencer indenfor de tre nævnte vigtige strategiske områder. Disse kompetencer 
er primært personbårne og kun i begrænset omfang institutionelt forankret. Dette 
skaber en særlig udfordring og udviklingsmulighed for University College Sjælland 
både i forhold til synliggørelsen af, at disse kompetencer findes i institutionen, samt i 
rekruttering af flere medarbejdere til at deltage i innovationsaktiviteter. 
 

1. 3.3 Afslutning på uddannelsesundersøgelsen 
Rapporten afsluttes med dels en matrix der viser potentialer for professions- og er-
hvervsrettede uddannelsesinstitutioners indtræden i en innovationsplatform, og dels 
en række anbefalinger anbefalinger og forslag til indledende platformsaktiviteter med 
inddragelse af uddannelsesinstitutioner. Potentialerne er (uddrag): 

• Formalisering af samarbejdet på tværs af sektorer 
• Styrkelse af samarbejdet offentlig – privat 
• Oprettelse af tværsektorielle Task Forces 
• Brug af innovative arbejdsformer i videnoverførsel mellem virksomheder 
• Sammenhæng mellem innovation og uddannelse 
• Tilføring af offentlige pulje- og fondsmidler i udviklingen af SMV 
• Behovsafdækning i forhold til særlige kompetence-indsatser i en platform 
• Udviklingsprojekter, hvor studerende medvirker med ideer til opgaveløsning 
• Brug af viden fra innovationsplatform i KVU- og MVU-uddannelserne 
• Brug af innovationsplatform for kompetenceudvikling af undervisere og konsulenter 

fra uddannelsesinstitutionerne 

• Brug af eksisterende kurser, moduler og forløb i innovationsplatform 

 
På baggrund af disse potentialer afsluttes rapporten med at opstille følgende anbefa-
linger til en fremtidig platform: 
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• Etablering af dialogforum og/eller netværk af ”nogen med overblik” over hvad der 
foregår på uddannelses- og forskningsinstitutionerne i regionen – som supplement til 
database. Mulighederne skal formidles til såvel platforme som uddannelsesinstitutio-
nernes medarbejdere/ledelser.  

• Minianalyse af hvad de studerende selv mener, de kan bidrage med! Måske en måde 
at få tværfaglighed på dagsordenen, også i kredsen af studerende fra meget forskelli-
ge udannelser.  

• Etablering af forum af virksomheder, der aktivt vil indgå som sparringspartnere. Vi 
kommer til at arbejde med ”advisory boards” på uddannelserne og i forhold til praktik. 
Ligger potentielt i igangsat praktikpladsprojekt i region Sjælland  

• Projekter med anknytning til innovation og iværksætteri i uddannelserne (IDEA 
House koncepter, Young Enterprise, Professionshøjskolen Kvalitets- og Udviklings-
afdeling) kan inddrages. Der kan afsættes en pulje til særlige projekter for studerende, 
der vil arbejde videre med ideer fostret under uddannelsen og afprøvet i samarbejde 
med lokal platform/lokale erhvervsliv/lokal enkelt virksomhed  

• Etablering af pilotprojekter til afprøvning af koncept – f.eks. platform til udvikling af 
brand og virtuel markedsføring (MMD), platform til udvikling af ny slags leverpostej, 
platform til tværgående innovationsledelse, platform til udvikling af international ud-
dannelseskoncept med anknytning til erhvervsrettet internationalisering etc . 

• Pulje til honorering at projektledere, innovationseksperter, netværksspecialister og 
facilitatorer til konkret opgaveløsning  

• Synliggørelse af kompetencer og resultater (i form af kataloger, hjemmesider eller 
andet) – som platformene kan anvende  

1. 3.4. Konklusion på delprojekt 3 B  
Denne rapport skal ses som et afsæt for fremtidige samarbejdsprojekter og for fuld 
indtræden i Region Sjællands innovationsplatforms påbegyndelse og fremtidige akti-
viteter. Desuden har samarbejdet mellem University College Sjælland og det fremti-
dige Erhvervsakademi i Region Sjælland fungeret som direkte initiator for et fremti-
digt styrket samarbejde mellem vore institutioner, samt en styrkelse af mulighederne 
for i fremtiden at kombinere og koordinere vore kompetencer i en platformsstrategi. 
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1. 3.5. Konklusioner på delprojekt III 
Delrapport 3 har givet et overblik over de ressourcer, der er til rådighed på institutio-
nelt niveau i Region Sjælland, og som kan anvendes i forbindelse med en styrkelse af 

virksomhedernes innovationskapacitet og konkurrenceevne. Selvom der er et stor 
spring fra de rene forskningsmæssige ressourcer, der er til stede i regionens forsk-
ningsinstitutioner, så er de alle vigtige dele af erhvervslivets innovative rammebetin-
gelser. Det forhold, at de repræsenterer meget forskellige former for ressourcer i for-
hold til innovationskompetencer modsvares på en udmærket måde de meget forskel-
lig måder som innovationsprocesser foregår på i selve erhvervslivet. Innovation kan 
ikke reduceres til ” rå” overførsel af viden fra forskning til virksomheder, men er en 
betydelig sammensat proces, hvor mange former for ressourcer og kompetencer ind-
drages. Undersøgelsen viser klart, at der er betydelige forsknings- og udviklingsres-
sourcer i regionens institutionelle struktur, der kan udnyttes i et samarbejde med regi-
onens erhvervsliv, under respekt af netop differentieringen og forskelligheden i inno-
vationstilgange. 

 

Delprojekt IV: Erfaringer fra platformssamarbejde 
Formålet med dette delprojekt er at foretage en opsamling og formidling af erfa-
ringer fra platformssamarbejde i ØSR og regionalt/  lokalt erhvervssamarbejder i 
Region Sjælland. 
I Øresundssammenhænge er der i løbet af de seneste 6-7 år opsamlet en betyde-
lig ekspertise og ikke mindst erfaring med formidling af viden fra forskningsin-
stitutioner, netværksdannelse mellem virksomheder og projektudvikling i forbin-
delse med innovationsprocesser. 
 
Metode: 
a) Interviews med ansvarlige for forskellige platforme og projektmedarbejdere. 
b) Interviews med stakeholders til de enkelte platforme i industrien og blandt 
forskere og offentlige institutioner. 
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b) Beskrivelse af forskellige typer af projekter, som der allerede arbejdes med i 
platformene samt deres historik. 
c) Indsamling af empirisk materiale i form af introduktionsmaterialer, program-
mer m.v. som der arbejdes med i forskellige sammenhænge under de forskellige 
platforme. 
d) Indsamling af dokumentarisk materiale i form af ”projekt historie”,  notater, 
mødereferater, bestyrelsesreferater mv. fra de enkelte platforme. 
e) Observationsstudier i form af mødedeltagelse, workshops deltagelse, årsmøder 
mv.  
f) Interviews med (lokalt/regionalt) etablerede erhvervssamarbejder i Region 
Sjælland. 
 
Resultat: 
Der er i forbindelse med dette delprojekt foretaget en analyse af de erfaringer, 
der er etableret på basis af Øresundssamarbejdet i erhvervsplatforme. ØSR’s 
fungerer efter en række overordnede målsætninger udmøntet i en række aktivite-
ter, som hver enkelt platform har tilpasset de enkelte brancher og interessent-
grupper. Overordnet arbejder ØSR konstruktionen med følgende tæt relaterede 
emner og aktiviteter.        
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Tabel 6: Overordnede ØSR aktiviteter og målsætninger18 

   
 
Specielt i forhold til opstart af projekter er der etableret en stor erfaringsbase i 
ØSR.  
Det giver sig udtryk gennem de erfaringer, der er i udviklingen af samarbejdsre-
lationer i forskellige faser af et netværkssamarbejde. 
Sammenfattende udspiller en platform således typisk en række funktioner under 
projektprocessen, der binder triple-helix partnere sammen. I figur 7 er disse 
funktioner kategoriseret som primære, sekundære og tertiære forstået som en 
samlet funktions beskrivelse og ikke som en hierarkisk ordning.  
 Figur 7: Platforms projekt-proces faser og redskaber 19   

                                                 
18  Se: Noel Brings Jacobsen: Erfaringer fra ØSR platformene og andre typer erhvervsfremme organisationer i Region 
Sjælland s.  4 - 5 
 
 

Aktivitet Formål 
Netværksskabelse At øge samarbejdet mellem forskning og industri på tværs af 

Øresundsregionen gennem forbedrede netværk, kontakter og 
seminarer.   

Kommercialisering og 
innovation 

At styrke innovationsprocesser og innovationssystemerne på 
tvær af Øresundsregionen og dermed fremme kommercialise-
ringsprocesser og skabelsen af nye vidensintensive virksomheder 
baseret på regionens forskning. 

Forskning/uddannelse at fremme forsknings- og uddannelses samarbejdet i Øresunds-
regionen 

Knowledge on know-
ledge 

analysearbejde for understøttelse af Øresundsregions erhvervs- 
og forskningsmæssige styrkepositioner og øge opmærksomheden 
og tilhørsforholdet til regionens clusters. 

Strategisk kommuni-
kation og information 

bistå universiteter, virksomheder og offentlige myndigheder med 
relevant information for beslutninger.   

Branding  tiltrække viden og kapital til Øresundsregionen gennem at øge 
regionens brand og internationale synlighed    



 38

     
Inkubati-
ons-fase  

 
Opstart-
fase  

 
Forløbs-
fase 

 
Udløbs-fase  
 

Platformens 
primære funk-
tion 

Initierende Mobilise-
rende 

Organise-
rende 
 

Redigerende/ 
Initierende 

Eksempel Identificere 
interesse sam-
menfald mel-
lem mulige 
partnere   

Implemente-
re den prak-
tiske pro-
jektproces  

Fastholde, 
udvikle og 
tilpasse pro-
jektmål  

Specificere projek-
tets mål og resultat 
opfyldelse 

Platformens 
sekundære 
funktion   

Systematise-
rende 

Fokuse-
rende  

Koordine-
rende  

Strukturerende  

Eksempel Konkretisere 
sammenhæng 
mellem inte-
resse sammen-
fald og projekt 
kerne 

Samordne og 
aktivere del-
projekter 
mod samlet 
mål    

Understøtte 
projektproces-
sen i alle led  

Screene og scoute 
projektresultater og 
partner grupperin-
ger for spin-offs 

Platforms terti-
ære 
Funktion 

Medierende Fasthol-
dende 

Assisterende    Sammenstillen-
de 

Eksempel  
 
 

Forene diver-
gerende inte-
resser mod 
fælles projekt 
mål 

 

Sikre funkti-
onalitet via 
evt. udbyg-
ning og  
supplering af 
interessent 
gruppe 

Sikre praktiske 
forhold, behov 
og procedurer   

Sammenfatte og 
afrapportere i ret-
ning af finansieren-
de part.  

Platforms pro-
ces 
redskaber  

- Personlige 
møder 
- Mobilisering 
af   
  uformelt 
netværk 
- Desk-top 

- Workshops  
- Kick-off  
  konferencer  
- Arbejds-
grupper 
- Databaser 
- Advisory 

- Workshops 
- Møder 
- Konferencer 
- Analyser  
- Databaser 
- Evalueringer 
- Projektstyring  

- Afslutnings 
  konferencer 
 - Rapport 
   sammenfatning 
- Anbefalinger  
- Projektformidling   

                                                                                                                                                                  
19 Se: Noel Brings Jacobsen: Erfaringer fra ØSR platformene og andre typer erhvervsfremme organisationer i Region 
Sjælland s.  15 
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studies  
- Tendens 
pejling  
- Branche 
analyser 
- Match mak-
ing  
- Funding 
proces   

boards  
- Følgegrup-
per 

 

Prioritering 
mellem redska-
ber 

Styret af mål-
sætning om 
identifikation 
af interesse 
sammenfald 

Styret af 
målsætning 
om praktisk 
projekt im-
plementering 

Styret af mål-
sætning om 
optimeret pro-
jekt koordina-
tion  

Styret af målsæt-
ning om projekt 
formidling og vide-
re udvikling    

 
 

Der er til de enkelte dele af de faser som et platformssamarbejde gennemløber 
etableret en analyse af de kvalifikationer, som er nødvendige for udviklinger af 
projekter og netværkssamarbejder. Disse behandles senere i forbindelse med di-
skussionerne af platformsorganiseringen. 
 
Sammenholder man  platformsfunktionerne, projektprocesser og de foreløbigt 
udledte kompetencekrav kan sidstnævnte yderligere specificeres ved at udpege, 
hvor i triple-helix projektprocessen de forskellige kompetencer er af central vig-
tighed (figur 8).  
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Figur  8 . Sammenhæng mellem platform projektproces-faser, funktionalitet, 
tools og kompetencer 20 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som det fremgår af figur 8 er der tendens til at 1 og 2 DeCeCo kompetencefelt er 
centrale i den initierende fase af triple-helix projektprocesser (se delrapporten s 
20- 21) mens 2 og 3 kompetencefelt er specielt centrale i det etablerede projekt-
forløb. Ved triple-helix projekts inkubation er evnen til at kunne forstå en faglig 
kontekst, lytte og skabe alliancer centralt. Ved projektforløbet er evnen til orga-
nisation og evnen til at håndtere et samarbejde mere central og mindre faglig i 
sin karakter. Ved projektafslutning og identifikation af spin-off bliver kombina-
tionen af faglighed, gendannelse af problemstillinger og ide præsentation igen 
central. Samlet betragtet står imidlertid evnen til at kunne fastholde et fælles mål 
mellem partnerne, på tværs af projektperioden, som central, hvilket i DeCeCo 
termer rummer kompetencekrav som evnen til at forstå det system indenfor hvil-
ket, man handler.      

                                                 
20 Se: Noel Brings Jacobsen: Erfaringer fra ØSR platformene og andre typer erhvervsfremme organisationer i Region 
Sjælland s.  21 
 

Funktion: Initierende
Tools: ex. møder, overblik Projekt 

Inkubation 

Funktion: Mobiliserende
Tools: ex. workshops

Funktion: 
Organiserende
Tools:
ex. konfernecer

Funktion: Redigerende
Tools: ex. rapportering

Funktion: Initierende
Tools: ex. Workshops, scouting

Projekt
spin-off

• Organisere viden
og information
• kommunikation

Projekt
udløb

• Samarbejde
• Håndtere konflikter

• Præsentere ideer
og lytte
• Empati/kontekst
• Skabe alliancer

Projekt
forløb

Projekt
opstart

• Monitorere og 
vurdere fremskridt

• Gendanne problemer
på flere måder
• Forstå alternativer
• Skabe alliancer
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5. Databaser oprettet i forbindelse med projektet. 
Et af de vigtigste elementer i selve projektet er opbygning af databaser, som en 
del af afrapporteringen.  Baserne er udviklet og oprettet specielt til dette projekt. 
Denne formidlingsform giver mulighed for at et eventuelt platformssekratariat 
har et aktivt redskab og vidensgrundlag at starte arbejdet ud fra. Det betyder, at 
vi ikke alene afleverer et resultat, men det der afleveres har en sådan karakter, at 
der kan bygges videre på materialet. 
Der afleveres 3 databaser, med hver deres funktioner og strukturer. De er specielt 
designet og struktureret for at opfylde de krav, der er til en sammenkobling af 
empiri og tekst i samme database. 
1. En database, der er opbygget på basis af informationer fra forskningsinstituti-
oner (både private og offentlige/halvoffentlige).  Basen har opgørelser over 
forskningsressourcer, der kunne være af interesse for erhvervslivet, men også 
beskrivelser af forskningsfelter på de enkelte institutioner, hvor erhvervslivssam-
arbejder forekommer, eller kunne forekomme. Samlet er der tale om en totalbase 
over alle forskningsinstitutioner i regionen 21.  2. En database der er opbygget 
over informationer fra undervisningsinstitutioner.  3. Og endelig en database, der 
er baseret på firmaoplysninger i alt 3644 firmaer.  
 
 

                                                 
21 Oplysningerne er indsamlet, dels via henvendelse til institutionernes ansvarlige ledere, herunder afdelingsledere eller 
projektansvarlige. Derudover er der udsendt et spørgeskema til institutionslederne. Her er der spurgt om institutionens 
erfaringer med samarbejdsprojekter med erhvervslivet. Endelig er der hvor dette har været muligt indhentet oplysninger 
fra institutionernes hjemmesider samt årsberetninger. Der er også blevet foretaget en specialkørsel på FoU statistikken, 
hvor institutioner beliggende i Region Sjælland er udtaget med henblik på antallet af FoU årsværk samt FoU omkost-
ninger. 
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II: Udviklingsbetingelser for en platformsstrategi 
 

 Hvad er en platform?  
Platformsstrategien tager udgangspunkt i en triple-helix organisering. Det bety-
der, at forskellige interesser fra erhvervsliv, uddannelse og forskningsinstitutio-
ner samt offentlige myndigheder samarbejder om at fremme erhvervsudviklingen 
indenfor et veldefineret område. 
Hovedideen bag en platformsstrategi er, at der indenfor definerede erhvervsom-
råder, hvor en region har specielle styrkepositioner, eller vurderes at have gode 
udviklingsmuligheder etableres en organisering af berørte interesser. Formålet er 
at fremme innovationsudviklingen via en sammenkobling af ressourcer, der har 
indflydelse på vidensudvikling og innovation.  
 Der etableres et platformssekretariat, (eller flere) hvis opgave det er at udvikle 
et samarbejde mellem berørte interesser, ofte på tværs af traditionelle samar-
bejdsformer. Styrken er at man kender forskere, erhvervsfolk og den generelle 
eller specifikke udvikling indenfor det definerede erhvervs- og innovationsområ-
de. Det er således en betingelse, at det er folk der har kendskab til vidensud-
viklingsbetingelser indenfor både forskerverden og erhvervslivet. 
 Som støtte for samarbejdet etableres der traditionelt en bestyrelse, eller en sam-
arbejdsgruppe i triple-helix form, der har det overordnede ansvar for platformens 
arbejde. Der er således en bred vidensbase bag platformen. Kvalifikationsstruktu-
ren i selve platformens sekretariat og baggrundsgruppe (styrelse) spænder mel-
lem specialiseret viden på et defineret område til mere generel viden, der giver 
gode muligheder for screening af samarbejdsrelationer. 
 
2.1. Strategier og målsætninger. 
Strategi og konkret målsætning fastsættes. Målsætningen er at fremme innovati-
onsevnen i virksomheder og fremme innovationsoverførsel mellem vidensinstitu-
tioner, uddannelser og erhvervsliv, men også mellem forskellige erhvervsvirk-
somheder. 
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Organiseringen af innovationsarbejdet sker helt med udgangspunkt i konkrete 
problemstillinger f.eks. innovations- og kundskabsbehov for en gruppe af virk-
somheder, men også i en enkelt virksomhed. Det kan også være at fremme inno-
vationsudviklingen indenfor et bestemt udviklingsproblem eller teknologi.  
  
Metoderne man anvender, er meget differentierede. De bestemmes efter den må-
de, som virksomhederne arbejder med deres innovationsprocesser på og udvik-
lingsproblemstillingens karakter. Sekretariatet arbejder med mange forskellige 
typer af aktiviteter, men altid indenfor samme erhvervsområde, eller grupper af 
erhvervsområder. Dette er helt centralt for at kunne sikre kompetence i sekretari-
atet. Sekretariatet tager en række initiativer for at styrke samarbejdsrelationer. 
Dette lige fra projekterorganisering til information om nye teknologier og udvik-
lingstendenser indenfor erhvervsområdet. Der tages også udgangspunkt i den 
måde, som vidensinstitutioner arbejder med vidensoverførsel og den måde som 
samarbejder etableres. Det er yderst vigtigt, at man respekterer disse forskellige 
udgangspunkter. Der er tale om en meget differentieret værktøjskasse, der helt er 
rettet mod behov, mål og arbejdsformer.  
Strategisk adskiller  platformsstrategien sig fra andre innovationsstrategier. Det 
kan være nationale innovationssystemer, hvor opfattelsen er, at grupper af virk-
somheder er betinget af hinandens innovationer i et nationalt afgrænset innovati-
onssystem (ofte historisk betinget). Det adskiller sig også fra klyngestrategien, 
hvor opfattelsen er, at man på forhånd definerer en gruppe af virksomheder, der i 
et regionalt område har specielle gunstige indbyrdes relationer (” pick the  win-
ner”) strategien. 
Platformsstrategien tager derimod udgangspunkt i et defineret innovationspro-
blem for en eller flere virksomheder og opbygger herudfra ressourcer og samar-
bejdsrelationer. I en regional platformsstrategi, vil tyngdepunktet være de regio-
nale ressourcer, men ikke platformens begrænsning.  For en række virksomheder 
og forskningssamarbejder vil både nationale som internationale samarbejdsrela-
tioner være yderst relevante. Platformen skal derfor ” følge virksomhederne ud af 
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regionen” .D.v.s. at selvom platformen har et regionalt udgangspunkt, så er det 
ikke dens begrænsning. 
 

2.2. Samarbejdspartnere i platformene 
Den klassiske samarbejdsform der traditionel er udviklet i platformssamarbejde 
er mellem virksomheder og mellem virksomheder og forsk-
nings/udviklingsinstitutioner. 
Samarbejde mellem virksomheder er den helt traditionelle, der tager udgangs-
punkt i arbejdsdeling, ejerforhold og forretningsmæssige samarbejdsrelationer. 
Disse vil derfor ikke blive nærmere gennemgået her. 
Samarbejde mellem virksomheder og forskningsorganisationer har en lidt anden 
vinkel end samarbejde mellem virksomheder. Dels er der private forskningsor-
ganisationer, også i Region Sjælland. Dels er der offentlige eller halvoffentlige 
organisationer, der ved siden af forskning har andre opgaver forbundet med akti-
viteten. 
For forskningssamarbejde og implementering i virksomheder kræves der en ræk-
ke forudsætninger, der ikke er til stede i alle brancher, men forbeholdt virksom-
heder og brancher der selv arbejder på et innovationsniveau, hvor implemente-
ring af viden i en form som forsknings og udviklingsorganisationer formidler på. 
Denne form for virksomheder er ikke specielt udbredt i Region Sjælland som 
vores innovationsundersøgelse viser. 
Den sidste form for offentlige ressourcer, der kan påvirke og fremme innovati-
onsaktiviteten er samarbejde med uddannelsesorganisationer i regionen. Denne 
form for samarbejdsrelationer direkte lænket til innovationsprocesser er ikke 
specielt udviklet, heller ikke i Region Sjælland. En meget stor del af virksomhe-
derne i region Sjælland arbejder med innovationsprocesser, hvor man med fordel 
kan anvende sig af viden og kompetenceudvikling, der med fordel kan ske i et 
samarbejde med uddannelsesinstitutioner på professionsbachelor og pre- bache-
lorniveau.  Vi har derfor i dette projekt forsøgt at kortlægge de ressourcer, der vil 
kunne anvendes i platformsarbejdet rettet mod forandringsprocesser i virksom-
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hederne, og den hermed forbundne omstillings og kvalifikationsudvikling. Dette 
er nyt for platformsarbejde og innovationsprojekter, men yderst relevant, specielt 
med den erhvervs og virksomhedsstruktur, der præger Region Sjælland  
 

2.3. Overvejelser der bør foretages inden beslutning om platform tages 
Der er en række overvejelser, der klart skal foretages, før det er muligt konkret at 
etablere en platform. Det er spørgsmålet om fagområder, som platformen skal 
dække. Det er spørgsmålet om den organisatoriske struktur, og det er spørgsmå-
let om platformens økonomiske grundlag, samt endelig spørgsmålet om plat-
formssekretariatets fysiske placering. En del af disse forhold hænger sammen, og 
en del af dem har med mere overordnede strategiske overvejelser. 
 
2.3.1. Fagområder som platformen skal dække. 
Platformens styrke, er helt klart at sekretariatet, og dets ledelse besidder faglig 
kompetence på både akademisk som praktisk niveau. Det kræver at sekretariatets 
arbejdsfelt ikke er for bredt defineret. Der skal simpelthen være faglig indsigt, 
for at sekretariatsmedarbejderne bliver taget alvorlige i de respektive miljøer.  
Det taler klart for et mere smalt defineret fagområde.  Det vil klart være en styrke, 
der kunne sikre en kompetence i opbygning af samarbejdsrelationer. På den an-
den side så er det et stort spørgsmål om, der på ret mange områder i Region Sjæl-
land, der har et tilstrækkeligt volumen af virksomheder på et stærkt innovativt 
niveau til at en mere smal sekretariatsfunktion, kan etableres. Fagområdets profil 
hænger også klart sammen med den udviklingsstrategi, som Vækstforum i udvik-
lingsplanen og aftalen med regeringen har indgået.  Her er det nogle centrale be-
slutninger, der må tages, om der er volumen nok i regionen dels af virksomheder 
og dels af forskningsinstitutioner til at skabe en sådan udviklingsretning. Er der 
ikke det på nuværende tidspunkt, vil en af de centrale faglige opgaver blive at 
tiltrække virksomheder og sikre forskningsmæssig udvikling i institutioner, der 
kan styrke en defineret udviklingsretning.   
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Løsning: At der etableres platformssekretariater med forskellige bredte i deres 
fagprofil.  Man kan med fordel etablere sekretariater med en mere smal profil 
indenfor de af Vækstforum prioriterede udviklingsområder. På den anden side, er 
der store erhvervsområder med mange beskæftigede, der med fordel kunne sam-
les i et mere bredt sekretariat. Vælger man den sidste løsning, så er det vigtigt, at 
sekretariatet ikke alene bemandes med generalister, men også med fagligt kom-
petente personer. 
 

2.3.2. Bestyrelse og det overordnede ansvar 
Det er hele ideen med en triple- helix organisering, at forskellige interesser, der 
er dele af de problemstillinger og udviklingsområdet er repræsenteret i selve be-
slutningsprocesserne. De traditionelle triple-helix interesser i denne sammen-
hæng er: 1. Offentlige myndigheder (region/ Vækstforum og Erhvervs -og Bolig-
styrelsen) 2. Forsknings- og uddannelsesinstitutioner ( universiteter og uddannel-
sesinstitutioner) 3. Virksomhedsrepræsentanter ( repræsentanter for forskellige 
typer af virksomheder).  Det er en betingelse for succes, at man inddrager dem, 
der også har interesse og indsigt i udviklingsproblemstillingen. Det sikrer også 
legitimitet i forhold til arbejdet med at fremme innovationsudviklingen i virk-
somhederne. Det er også samtidig en forudsætning at de bevillingshavere, der 
støtter selve sekretariatsfunktionen, er repræsenteret i bestyrelsen. Denne interes-
se skal dog opvejes i forhold til faglige indsigter og kompetencer, der også bør 
være repræsenteret i selve bestyrelsen. 
Det er vigtigt, at den daglige ledelse har så stor beslutningskompetence som mu-
ligt, så den kan matche det krav til beslutningsdygtighed, der ofte kræves fra er-
hvervslivets side i denne form for samarbejde. Er der for langt mellem det, at der 
påpeges et udviklingsproblem på den ene side og beslutningsprocedure på den 
anden, risikerer man, at interessetilkendegivelserne er forældet.    
 I praksis gøres det på den måde, at bestyrelsen opstiller de overordnede rammer 
for virksomheden, herunder de økonomiske rammer og succeskriterier for aktivi-
teterne. I det daglige omsættes dette i form af kompetence til direktøren/ sekreta-
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riatslederen. Derudover er der i større sager et tæt samarbejde mellem lederen af 
sekretariater og formanden for bestyrelsen. 
Det anbefales kraftigt i denne forbindelse, at der ikke laves en for tung og admi-
nistrativ og besværlig organisation. Fleksibilitet og handlekraft bør prioriteres 
frem for kontrol. Det er en af de vigtigste betingelser for succes. 
 

2.3.3. Sekretariatets kompetence 
Opbygning af sekretariatskompetence er helt afgørende for, om en platform vil 
blive en succes.  Traditionelt er sekretariatet opbygget med en leder, der har be-
slutningskompetence, samt en række medarbejdere, der dækker forskellige fag-
områder/kompetencer.  Et lille sekretariat på 3 personer (minimum) vil således 
være bemandet med.: En leder/direktør, der har egen erfaring eller længere tids 
indsigt i udviklingsbetingelser i erhvervslivet. Erfaringsbaggrund er her helt cen-
tralt, men også indsigt i den måde som forsknings- og undervisningsinstitutioner 
arbejder på og ikke mindst de arbejdsbetingelser og traditioner, der her er her-
skende. Alt efter platformens faglige profil, vil hovedvægten blive lagt  på den 
ene eller den anden del af denne profil. F.eks. i mere high tech orienterede plat-
forme vil indsigten i selve forskningsproblemstillingerne være afgørende. Mod-
sat vil i mere lavteknologiske platforme indsigt i forskellige former for virksom-
heders udviklings- og forretnings problemstillinger være afgørende. 
Ved siden af lederen er det vigtigt, at der er mindst en person af de 3, der har de-
cideret faglig indsigt på et højere uddannelsesniveau. Det kan være en ingeniør, 
kemiker, biolog eller en lignende højere uddannelse. Samtidig er det vigtigt, at 
der er en medarbejder der besidder kompetencer på organisering af netværk, se-
minar, workshops og som kan påtage sig sekretariatsfunktioner for udviklings-
projekter, ansøgningsformuleringer mv. Det vil typisk være en men en sam-
fundsvidenskabelig/økonomisk uddannelse på et videregående niveau, herunder 
med praksis erfaringer i projektledelse/ ansøgningsarbejde. I undersøgelsen af 
ØSR- platformenes erfaringer, der er opsamlet i delrapporten hedder det: 
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”Sammenfattes figur 7 og 8 så fremgår det, at en platformsfunktion varierer over 
et projektforløb og at platformen fortsat tilpasser sin funktion til interessentgrup-
pens efterspørgsel, men samtidig bevæger sig ind i områder, hvor umiddelbare 
krav og behov er mindre udtalte eller specificerede. Dette sidste gælder specielt i 
processer, hvor tilgrænsende netværk og fagområder skal kobles, og hvor de ek-
sakte interessentgrupper er mere diffuse. Derudover er det centralt at se platfor-
mens funktion som værende en praktisk instans, der sørger for, at betingelserne 
for triple-helix interaktion er til stede, hvilket både vil sige at sætte rammer, samt 
fortsat at mobilisere interaktion. Denne samlede konkretisering af en platforms 
funktion og redskabsanvendelse i triple-helix projekt-processer peger frem mod 
en uddybning af hvilke kompetencer, som kræves hos platformen for at håndte-
re og udvikle sådanne processer.”22  

Det peges på i rapporten, at opstart af projekter gennemløber nogle faser, hvor 
kvaliteten af de ydelser, som platformssekretariatet skal yde, varierer over tid og 
indhold. Det er helt afgørende for et succesfyldt forløb, at helt centrale kompe-
tencer er tilstede i sekretariatet for at kunne omsætte muligheder til handlinger 
via opbygning af samarbejdsrelationer.   
På basis af interviews og analyser af projektforløb i ØSR- regi, er der i delrap-
portens afsnit om kompetencer opstillet en række kompetencefunktioner, der ta-
ger udgangspunkt i OECD’s DeCeCo- kompetencebegreber. 

 ”1. Analytisk observation – kravet om at kunne forstå  en debats dynamik.  

En platform udvikler fortløbende nye triple-helix projekter fra scratch, som spin-
offs fra andre projekter eller som udlæg fra platformens netværk. Dette stiller 
navnlig krav til kompetencer som falder indenfor DeCeCo rammens 1 og 2. 
kompetence felt, som eksempelvis; i) evnen til at kunne lokalisere, organisere, 
evaluere, håndtere og bruge information og viden, ii) evnen til at kunne agere i 
heterogene grupper, iii) evnen til at kunne forstå en debats dynamik, iv) evnen til 

                                                 
22 Noel Brings Jacobsen: Erfaringer fra ØSR platformene og andre typer af erhvervsfremme organisationer i Region 
Sjælland s.  16 
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at kunne forhandle og skabe taktiske bæredygtige alliancer, v) evnen til at kunne 
tage beslutninger, der tillader forskellige meninger og vi) evnen til at kunne ska-
be personlige projekter.  

2. analytiske observation – kravet om fortsat tilpasning  

En platform skal fortløbende skulle kunne tilpasse og ændre sin rolle for at kun-
ne understøtte triple-helix processen i konkrete projekt forløb. Dette stiller navn-
lig krav til kompetencer som falder indenfor DeCeCo rammens 3. kompetence 
felt, som eksempelvis i) evnen til at kunne monitorere fremskidt og tilpasse mål 
og midler, samt ii) evnen til at kunne evaluere og prioritere målsætninger inden 
for ressource tilgængelighed og iii) evnen til at kunne analysere interesser og 
mulige konflikter.      

3. analytiske observation – kravet om forsat udvikling  

En platform skal fortløbende formidle projektkonklusioner, videreudvikle pro-
jektresultater og se nye samarbejdsmuligheder i regi af eksisterende projektstruk-
turer. Dette stiller krav til kompetencer som både falder indenfor DeCeCo ram-
mens 1,2 og 3. kompetencefelt, som eksempelvis i) at have kommunikations-
kompetencer, ii) evnen til at kunne gendanne et problem på flere forskellige må-
der, iii) evnen til at kunne præsentere ideer og lytte, samt iv) evnen til at kunne 
forstå mønstre og forstå systemet indenfor hvilket man handler. 23 ” 

 Som det fremgår af erfaringsopsamlingen fra etablerede platforme, så er det helt 
afgørende at sekretariatet har kompetencer til at påtage sig opgaver, der i sin 
form og indhold stiller forskelligartede kompetencekrav. Centralt er således ev-
nen til at kunne opfatte situationens karakter og dynamik og omsætte den til for-
skelligartede handlinger og initiativer.  
 

                                                 
23 Noel Brings Jacobsen: Erfaringer fra ØSR platformene og andre typer af erhvervsfremmeorganisationer i Region 
Sjælland s.17. 
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Sammenfattende kan kravene til de kompetencer som platformssekretariatet bør 
besidde sammenfattes i en T model: 
 
Figur 2. Kompetencekrav til et platformssekretariat 

 
                            
Et uomtvisteligt krav er, at man i processen udstyrer sig med en faglig indsigt i 
den type af problemstillinger, som man arbejder med. Uden et minimum af fag-
lig indsigt, er det ikke muligt at opfange og strukturere de problemstillinger, der 
er til diskussion. Disse kan ikke reduceres til procesproblemstillinger.  Den an-
den del af de kompetencer der efterlyses, handler om social indsigt. Der drejer 
det sig om en forståelse af de sociale normer og forståelsessammenhænge, der 
altid præger forskellige faglige miljø. Det er ikke alene sproget og omgangsfor-
mer, men også det sociale miljøer som den faglige (forskningsmæssi-
ge/forretningsmæssige) aktivitet foregår i. Når der er tale om samarbejdsrelatio-
ner mellem forskellige former for faglighed, er en sådan indsigt ofte en helt afgø-
rende faktor i etablering af samarbejdsrelationer. Endelig er det kreativitet. Det 
drejer sig om på basis af de to første indsigter at kunne omsætte denne viden til 
påpegning af muligheder og målsætninger.  Det drejer sig f.eks. om, hvordan 
man kan få forskellige faglige og forretningsmæssige miljøer til at samarbejde 
mod en målsætning, der også tager udgangspunkt i forskelligheden og samle/ 
samordne den i et fælles projekt. 

Faglig 
indsigt

Kreativitet                       Social forståelse
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2.3.4. Organisatoriske overvejelser i platformsopbygning 
Der er en række organisatoriske problemstillinger, der nøje bør overvejes i for-
bindelse med opbygning af en platformsorganisering. I det følgende vil en del af 
disse blive gennemgået. Der er ikke nogen enkelt løsning på organisationsop-
bygningen, herunder de økonomiske rammer. En del af de overvejelser, der bør 
gøres vil her blive gennemgået. 
 

2.3.5. Økonomisk model for platformsorganisering 
Overordnet er der to hovedproblemstillinger i forbindelse med organisering. Den 
ene er sekretariatets økonomi, og den anden er selve finansieringen af vidensud-
vikling og innovationsprojekter. 
Sekretariatet. Her vil en finansieringsmodel være, at der skabes en grundbevil-
ling, der sikrer en minimumsbemanding. D.v.s. drift af aktiviteterne i form af 
husleje samt aktiviteter, der har som formål at fremme projektdannelse og viden-
soverførsel. Det er også vigtigt, der er midler til synliggørelse af aktiviteterne. 
Udover selve basisbemandingen af sekretariatet, vil der løbende være en udvi-
delse af medarbejderstaben. Denne vil være knyttet til finansiering via projekt-
midler eller andre bevillingsspecifikke aktiviteter. 
 

2.3.6. Finansiering af innovationsudvikling 
Dette er selve hovedaktiviteten. Der er her to problemstillinger: Dels opstart af 
aktiviteter, dels opstart og udvikling af projekter og projektdriften. I forhold til 
det første punk kunne man tænke sig, at der blev afsat en sum til ” pre seed mo-
ney ”, der kunne være den olie, der kunne få et projekt i gang. I form af selve 
projekterne, er der flere muligheder for finansiering. Dels er det de projektpenge, 
som Vækstforum selv har og som er afsat til specielle områder. På den anden 
side, så er der både nationalt og internationalt orienterede projektmidler, og en-
delig er der virksomhederne selv og deres udviklingspenge. Der kan ikke gives 
noget endeligt svar på fordelingen af disse midler. Helt centralt er det dog, at 
planformssekretariatet her har en helt central rolle i forbindelse med fremskaffel-
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se af midler (private og offentlige).  Det betyder også, at kompetence til at hånd-
tere ansøgningsprocedure og ikke mindst overblik over, hvor ansøgningsmulig-
heder for projekter eksisterer, er en central kompetence i et platformssekretariat. 
Det skyldes, at virksomhederne, og specielt de små og mellemstore, ikke har 
denne kompetence. På samme måde har forskere, der er dybt fagligt engageret  
heller ikke dette overblik. 
 
Figur 3. Platformsorganiseringsmodel 
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Science Region laver en paraplyorganisation over platformsbestyrelserne. Det 
giver en længere administrativ struktur til Vækstforums bestyrelse. På den anden 
side kan Vækstforums bestyrelse være den overordnede samlede bestyrelse. Den 
udstikker så økonomiske, målsætningsmæssige samt evalueringsmæssige ram-
mer for platformsbestyrelserne.  Dette ville sikre overensstemmelse med Vækst-
forums erhvervsudviklingsstrategi og udviklingsaftaler. På den anden side vil en 
sådan konstruktion let kunne opfattes som en tæt politisk styring af platformene.  
Uanset om man vælger den ene eller den anden model, så er det vigtigt, at der er 
tale om, at udstede rammer for aktiviteterne, og give de enkelte platformsbesty-
relser en så stor grad af selvstændighed, at kompetente personer vil finde det in-
teressant  at deltage i arbejdet. 
 
Model II: Platformsorganisation 
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giver også den klare fordel, at Vækstforum vil føle ejerskab til platformsstarte-
gien. Det mere overordnede ansvar og koordinering bør dog holdes indenfor 
rammerne af den erhvervsudviklingsplan, der er vedtaget for regionens udvikling. 
På den anden side er det vigtigt, at de enkelte platformsbestyrelser har så meget 
indflydelse og kompetence, at kompetente deltagere vil finde det interessant at 
deltage.   
 For begge modeller gælder det, at der er klare målsætninger, men også rimelige 
økonomiske- og tidsmæssige rammer for, at platformen kan blive til en succes . 
 

2.3.7. Platformens fysiske placering 
Platformens placering kan opfattes som et mindre væsentligt forhold. Dette er 
ikke helt tilfældet. Der er en betydelig signalværdi forbundet med placeringen af 
et platformssekretariat, der skal samarbejde med aktører fra forskellige miljøer. 
På den anden side vil der ofte være en del mødeaktiviteter forbundet med sekre-
tariatets funktion, så rent fysisk vil det være et krav om kommunikationsvenlig 
placering. Dette både i forhold til møder i regionen og mødeaktiviteter på Sjæl-
land/Øresundsregionen og internationalt. 
I forhold til signalværdien er det vigtigt, at platformene ikke er placeret i forhold 
til en af aktørernes institutioner. Dette vil uundgåeligt sende et bestemt signal, 
der ikke vil være hensigtsmæssigt i alle tilfælde. På den anden side, så er det vig-
tigt, at have en nær kontakt til de aktører, der skal være deltagere i samarbejdsre-
lationerne, som platformen skal organisere. En løsning på dette problem er, at 
platformssekretariatet har hjemsted på et neutralt sted, men har ” flydende ar-
bejdspladser” på de enkelte institutioner. Det kræver, at institutionerne stiller ar-
bejdspladser i form af kontorfaciliteter til rådighed på institutionerne. Dette giver 
en nærhed, uden at der egentlig opstår ” ejerskab” til sekretariatet.  Denne model 
har været afprøvet i ØSR-regi, med en vis succes, selvom det ikke er helt uden 
problemer. Den passer også til dagens mere flydende arbejdsorganisering, som 
specielt præger de mere innovative samarbejdsrelationer. 
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2.4. Forslag til indsatsområder: 
På basis af undersøgelserne af innovationspotentialer i Region Sjællands virk-
somheder og kortlægningen af de institutionelle innovationsressourcer vil vi i det 
følgende diskutere forskellige muligheder for platformsorganisering. 
Der er flere forhold, der bør tages i betragtning, når valget af brancher og plat-
formsorganisering diskuteres. 
 

1. Målsætningen med oprettelse af platformen.  Her har der i tidligere 
rapporter været nævnt en række problemer som produktivitet, fastholdelse af in-
ternationalt orienterede virksomheder, hævelse af arbejdskraftens kvalifikationer, 
sikring af beskæftigelse og arbejdskraft. Men også styrkelse af vidensniveauet i 
virksomhederne gennem samarbejde med vidensinstitutioner, for derigennem at 
hæve innovationsniveauet i virksomhederne og derigennem styrkelse af konkur-
renceevnen. 
 

2. De institutionelle rammebetingelser. Undersøgelsen viser klart, at der i  
Region Sjællands områder er betydelig forskning- og udviklingskapacitet. Der er  
tunge forskningsinstitutioner som Risø, DMU,  RUC og Slagteriernes Forsk-
ningsinstitut. Også på det private forskningsområde er der deciderende forsk-
ningsinstitutioner i regionen indenfor medicin- og fødevareområdet.  Et specielt 
område, hvor regionen står stærkt er energi og fødevareområdet. Men også in-
denfor turisme og oplevelsesområdet er der forskning på universitet og museer 
niveauer, specielt i forbindelse med etablering af et nyt oplevelsescenter i regio-
nen.  Selvom virksomhedernes forskningssamarbejde ikke er begrænset til regio-
nens institutioner, så er styrken i disse et godt udgangspunkt. 
 

3.  Ser man på uddannelsesområdet og de kompetencer, der her er til stede i 
en innovations og omstillingsproces, så er her også klare ressourcer tilstede. Det 
gælder indenfor sundheds- og fødevareområdet og medicinalvareområdet. Også 
organisation og personlig udvikling, markedsanalyser og IT samt byggeri. Kom-
petenceopbygning i virksomhederne i forbindelse med forandringsprocesser og 
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innovation er de generelle og sammenfattende kompetencer, der ville kunne 
trækkes på alt efter opgave og innovationernes karakter.  
 

4. Vores undersøgelse af virksomhedsområdet viser, at der på en række 
brancher og sektorer vil kunne oprettes platforme. Vurderingen af hvilke vil af-
hænge af hvilke kriterier, der tillægges størst vægt.  Der er store og betydelige 
traditionelle brancher, der er inde i en omstillingsproces. Det gælder byggeri- 
og anlægsområdet, landbrug- og fødevareområdet  og endelig jern- og metal in-
dustri.  De er alle brancher, der er inde i omstillingsproblematikker af forskellig 
karakter. I forhold til levnedsmiddelsektoren er der også stærke institutionelle 
forskningsressourcer i regionen.  Ser man på bygge- og anlægssektoren, så er der 
her ressourcer specielt i forbindelse med digitalisering på IT siden, både på 
forsknings og uddannelsesområdet. Det samme gælder på organisationsområdet. 
Derimod er der på selve bygge- og anlægsområdet  ikke egentlig forskning i re-
gionen. På jern- og metalområdet er der forskningsressourcer på materialeområ-
det, men ikke på andre områder. Her gælder det dog også, at der er ressourcer på 
organisationsområdet. Både på bygge- og anlægsområdet og jern- og metalom-
rådet, er der klare lænker til energiområdet og for levnedsmiddelområdet til 
sundhedsområdet. For bygge- og anlægsområder er der en betydelig lænke til 
miljø- og energiområdet. Mellem landbrug og energiproduktion er der også 
sammenfaldende udviklingsinteresser. 

 
5. Ser vi på områder, der er i vækst eller må  formodes at være i vækst, men 

hvor der ikke på det private område er stor beskæftigelse, så er det energi- og 
miljøsektoren der er interessant. Miljøsektorens sammenfald med energisektoren 
er genstand for stor interesse fra både politisk og erhvervsmæssige interesser. 
Her har regionen en række fordele ikke mindst, i forbindelse med interesser i at 
etablere nye energiproducerende anlæg i regionen. I denne forbindelse skal man 
dog ikke glemme de store muligheder, der ud fra den bestående teknologi vil væ-
re i at implementere energibesparelse og nye energiformer, specielt i landdistrik-
terne, men også i små og mellemstore byområder. 
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Sektorer med betydelig interesse, er sundhedsområdet, der er under kraftig ud-
vikling og omstilling. Her har regionen ikke alene store private producenter og 
serviceleverandører , men også store  offentlige serviceforpligtigelser, med tilhø-
rende institutioner.   Her er usikkerhedsfaktorerne større, men også mulighederne 
tilsvarende store. 
På oplevelsesområder er der en del beskæftigede. Der er dog tale om en sektor, 
der har store differentieringer, men også store muligheder. På institutionssiden er 
der besluttet at etablere et oplevelsescenter i Roskilde, der vil være en klar styr-
kelse af udviklingsuligheder for denne sektor i regionen. Effekten vil  udenfor 
Roskilde området,  blive større, hvis der etableres en sideløbende platformsorga-
nisation, der har et bredere regionalt sigte.  
 

III Afsluttende kommentarer 
Projektet har   både forsøgt at etablere et bredt sigte i analysen, men også på nog-
le områder, hvor det har afgørende betydning for udvikling af en platformsstra-
tegi  at gå i dyblen med nogle centrale problemstillinger. Helt centrale problem-
stillinger har været genstand for undersøgelse og diskussion. Det gælder f.eks. 
kompetencebehovet i forbindelse med oprettelse af et platformssekretariat. Selv-
om det er en besværlig problemstilling, så anbefales det kraftigt, at denne pro-
blemstilling inddrages i udformning og bemanding af et kommende platforms-
sekretariet. Succes eller mangel på samme vil i stor udstrækning kunne føres til-
bage til et sådant forhold. Her er Vækstforum udstyret med et betydeligt godt 
redskab.  
Der er i regionen  – i modsætning til hvad traditionelle analyser viser- en betyde-
lig innovationsaktivitet i virksomhederne. Undersøgelserne viser klart, at her er 
gode forudsætninger for en styrkelse af disse, hvis de specielle forhold, der er 
gældende i de enkelte brancher og sektorer tages med som forudsætninger og 
ikke barrierer. Der er en stor innovationsaktivitet i virksomhederne. Virksomhe-
derne udviser også interesse for at deltage i platformssamarbejde, hvis denne kan 
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styrke deres samarbejde med vidensinstitutioner og erhvervssamarbejde. Specielt 
i forhold til styrkelse af innoavtionsevne, omstilling og styrkelse af vidensover-
førsel mellem virksomheder og eksterne videnskilder vil en platformsorganise-
ring kunne styrke virksomhedernes konkurrenceevne og omstilling.    
På institutionsområdet er der foretaget to betydelige undersøgelser. Dels en un-
dersøgelse af de muligheder der på uddannelsesområder er for at inddrage 
CVUerne og erhvervsakademiet. Her er der sket en kortlægning der viser at insti-
tutionerne besidder betydelig kompetence, der kan anvendes i forbindelse med 
en platformsstrategi. Dette ikke mindst i lyset af den erhvervsstruktursammen-
sætning der er i regionen. 
 På den anden side viser undersøgelsen, at der på forskningsområdet er store og 
betydelige forskningsinstitutioner i Region Sjællands område. Der er her foreta-
get en systematisk kortlægning af ressourcer og projekter, der viser samarbejde 
mellem disse og erhvervslivet. 
Sammenlagt anbefales det at der etableres en platformsorganisering indenfor fle-
re områder, der både omfatter mere traditionelle brancher og deres udviklings og 
omstillingsproblemer, men også mere nye og udviklingsorienterede sektorer, 
hvor mulighederne er mere usikre, men også mere udfordrende for både virk-
somheder og institutioner.  Specielt i forhold til styrkelse af innoavtionsevne, 
omstilling og styrkelse af vidensoverførsel mellem virksomheder og eksterne 
videnskilder vil en platformsorganisering kunne styrke virksomhedernes konkur-
renceevne og omstillingsevne, herunder sikring af arbejdspladser på forskellige 
kvalifikationsniveauer i Region Sjælland.    
  
 
 

 


