
 
  

  

  

  

  

  

  

 
 

Til: Forretningsudvalget 

Kort redegørelse for initiativer til fremme af innovation på det regionale udvik-

lingsområde og forskningsområdet 

 

 

Baggrund 

På forretningsudvalgets møde d. 7. maj 2013 havde udvalget en diskussion af de ud-

fordringer hovedstadsområdet står over for på innovationsområdet. Udvalget ønskede i 

den forbindelse en kort redegørelse for initiativer, der er sat i værk for at fremme in-

novationsevnen i Danmark, og særligt i hovedstadsregionen. 

 

Fremtidige udfordringer på innovationsområdet 

Der er igangsat en række initiativer på innovationsområdet siden OECD rapporten i 

2009. Initiativerne skal bidrage til at styrke virksomhedernes innovationsevne. Der er 

dog stadig udfordringer på området, og det er samtidig vigtigt at sikre forankring og 

udbredelse af indsatsen. Endvidere skal det overvejes, hvordan man fremover kan øge 

innovationskapaciteten mere systematisk og koordineret på tværs af initiativer. Der 

ligger fortsat en opgave i at sikre at forskning, uddannelse, erhvervsliv og myndighed 

tænkes sammen, når store samfundsmæssige udfordringer skal imødekommes med in-

novative løsninger.  

 

Aktuel kortlægning af sammenhæng i innovationsfremmesystemet 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen drøfter netop nu forslag med bl.a. regionerne om 

kortlægning af innovationsfremmesystemet med fokus på, hvordan de regionale og na-

tionale innovationssystemer hænger sammen. Analysen skal bidrage til at identificere, 

hvilke barrierer, der findes for, at de forskellige tilbud i innovationsfremmesystemet 

bruges af de forskellige målgrupper. Den skal bidrage til at styrke koordinering og 

fælles tiltag fremover. Kortlægningen forventes færdig ultimo 2013.  

 

 

Nationale initiativer 

Regeringens innovationsstrategi ”Danmark – løsningernes land”, udviklet i 2012, 

skal sikre, at flere af Danmarks styrkepositioner inden for viden og erhvervsliv omsæt-

tes til ny vækst og jobskabelse. Samtidig skal den bidrage til mere målrette-
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de innovative løsninger på globale samfundsudfordringer og stille skarpt på en styrket 

videnudveksling mellem videninstitutioner og virksomheder. 

 

INNO+ er et væsentligt led i arbejdet med regeringens innovationsstrategi. I dialog 

med en bred kreds af interessenter afdækker INNO+ konkrete og markante samfunds-

udfordringer, hvor Danmark har et særligt potentiale for at skabe innovative løsninger. 

INNO+ kataloget er netop nu i høring, og det endelige katalog forventes færdig i au-

gust 2013. Region Hovedstaden har spillet ind på flere områder.  

 

Der er udarbejdet en fælles National Klyngestrategi mellem otte ministerier, de seks 

regionale vækstfora, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening for, hvordan 

en effektiv klyngeindsats kan bidrage til, at vi får skabt fremtidens stærke konkurren-

cedygtige og innovative virksomheder. 

 

Endelig kan fremhæves InnovationDanmark, rådet for teknologi og innovations 

handleplaner, som sætter de langsigtede mål for dansk innovationspolitik inden for fire 

store indsatsområder samt en række tværgående indsatser. 

 

Region Hovedstadens og Vækstforums initiativer 

OECD rapporten påpegede, at innovation er afgørende for konkurrenceevnen. Hoved-

stadsområdet stod derfor med en stor udfordring, idet regionen klarede sig gennem-

snitligt i forhold til forskning og kommerciel anvendelse af forskningen sammenlignet 

med andre metropolregioner. Region Hovedstaden har siden arbejdet i tre spor for at 

imødekomme denne udfordring:1) Forbedring af rammevilkår, 2) Medfinansiering af 

konkrete projekter og 3) Koordinering med nationale, europæiske og lokale indsatser. 

 

Vækstforum Hovedstaden har i Erhvervsstrategien2011-2013 sat særligt fokus på at 

styrke innovation og forskning. I den forbindelse er der givet midler til en lang række 

initiativer, der følger OECD’s anbefalinger om bl.a. tiltrækning og fastholdelse af for-

skere på hospitaler og universiteter, flere netværk mellem virksomheder og forsk-

ningsinstitutioner, flere patenter, flere beskæftigede i højteknologiske brancher og 

øget kvalitet i forskning og udvikling. Endelig retter initiativerne sig også mod udvik-

ling af uddannelser og studerendes kompetencer inden for innovation/ entreprenør-

skab. Både virksomheder og kommuner inddrages og andre relevante parter inddrages, 

og initiativerne rækker ud over hovedstadsregionens grænser.  

 

Innovative kompetencer på uddannelsesområdet 

På uddannelsesområdet har Region Hovedstaden via udviklingsmidler støttet projek-

ter, som fremmer innovative kompetencer hos studerende på ungdomsuddannelser og 

videregående uddannelser ved blandt andet at inddrage virksomheder i undervisnin-

gen. Der udvikles i projekterne fx efteruddannelse af undervisere i innovationsdidaktik 

og kriterier for, hvorledes innovative kompetencer kan bedømmes. 
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Region Hovedstadens satsning på innovation 

Region Hovedstaden sætter ind på en række områder med afsæt i ”Innovationspolitik 

2020 – Nyt, Nyttigt, Nyttiggjort” fra december 2012 samt etablering af Videncenter 

for Innovation og Forskning (VIF) med afsæt i Budgetaftale 2012 og 2013.  

 

Disse initiativer skal i sammenhæng med indsatsen på forskningsområdet øge regio-

nens innovationskapacitet og danne grundlag for flere markante innovationsprojekter i 

tæt samspil med erhvervslivet, universiteter og andre aktører.  

 

I vedlagte bilag summeres kort udvalgte initiativer. 

 


