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AFTALENS PARTER 
 

Aftalens parter er Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet. 

 

PRÆAMBEL 
Ringkøbing-Skjern Kommune og Aarhus Universitet har i mange år haft et godt samarbejde, som bl.a. er 

kommet til udtryk i samarbejdsaftalen indgået i 2014. Samarbejdet videreføres i nærværende aftale. 

Aarhus Universitet er et internationalt orienteret universitet, som markerer sig med excellent forskning og 

stærke forskningsbaserede uddannelser. Universitetet ønsker at bidrage til værdiskabende samarbejde 

med både private virksomheder og offentlige myndigheder og institutioner. Herigennem bidrager 

universitetet til løsning af de komplekse udfordringer, der karakteriserer det globaliserede samfund. Aarhus 

Universitet stræber konstant efter den højeste internationale kvalitet, som skal være til stede i forskning, 

forskningsbaseret uddannelse og rådgivning. Universitetets dimittendprofil ændres løbende, så den svarer 

til samfundets efterspørgsel nu og i fremtiden. 

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at skabe de bedst mulige rammer for det gode liv for borgere og 

virksomheder. Kommunen arbejder for at være en erhvervsvenlig kommune, der markerer sig inden for 

erhvervene fødevarer, industri, turisme og energi. Ved at give borgere og virksomheder adgang til 

uddannelse og forskning vil kommunen bidrage til at skabe gode arbejdspladser til kommunens borgere og 

mulighed for vækst og innovation for virksomhederne.  

Formålet med aftalen er at styrke vidensamarbejdet mellem Aarhus Universitet, som forsknings- og 

uddannelsesinstitution, og Ringkøbing-Skjern Kommune, som leverandør af offentlige serviceydelser og 

udvikler af lokalsamfundet og erhvervslivet. Aftalens langsigtede perspektiv er at udvikle de forpligtende 

samarbejdsrelationer mellem aftalens parter og herigennem understøtte, at forsknings- og erfaringsbaseret 

viden kommer i spil.  

Det er væsentligt for Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune, at samarbejdsrelationer og 

konkrete aktiviteter er gensidigt værdiskabende således, at parterne opnår flere og/eller bedre resultater 

som følge af aftaleindgåelsen.  

Den gensidige værdiskabelse kan finde sted ved, at Ringkøbing-Skjern Kommune og virksomheder i 

kommunen leverer datamateriale, fungerer som en form for laboratorium og skaber mulighed for 

afprøvning af resultater i praksis. Kommunen kan medvirke til hjemtagning af forskningsbevillinger, 

medvirke til at studerende får adgang til praksis og arbejder sammen med universitetet om, at dimittender 

i højere grad ansættes i små- og mellemstore virksomheder. Værdiskabelsen kan ligeledes finde sted ved, 

at Aarhus Universitet medvirker til at løfte kompetenceniveauet og understøtter erhvervsudvikling i 

kommunen gennem forskning og innovation. Samarbejde med forskere og studerende udvikler ny indsigt 

og praksis og medvirker til at løfte beslutningsgrundlaget og fremme, at de politisk prioriterede indsatser i 

Ringkøbing Skjern Kommune får den ønskede effekt.  

Siden aftalens indgåelse i 2014 har Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune samarbejdet om en 

lang række projekter. En oversigt over igangværende og afsluttede projekter findes i bilag 1. Sideløbende 
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med nærværende aftale findes en særskilt resultatkontrakt mellem AU Herning og Ringkøbing-Skjern 

Kommune samt en række andre kommuner. Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Universitet og Ringkøbing-

Skjern Kommune respekterer resultatkontrakten og påvirker ikke forhold fastlagt heri. 

AFTALENS INDHOLD 
Det er samarbejdsaftalens overordnede formål at bidrage både til innovation og vækst for erhvervsliv og 

kommunale virksomheder og at give værditilvækst for Aarhus Universitets forskning. Parterne er enige om 

en række temaer, hvor der i aftaleperioden skal være særligt fokus. Det udelukker ikke, at der kan 

prioriteres flere og/eller andre temaer undervejs i aftaleperioden. 

Temaerne er overordnet set vækst og udvikling samt det gode liv og afspejler Ringkøbing-Skjern Kommunes 

styrkepositioner:  

• Fremtidens turisme 

• Innovation og vækst  

• Landbrug og fødevarer 

• Energi 

• Samskabelse 

• Generelt samarbejde 

Samarbejdsaftalen beskriver de overordnede rammer for samarbejdet mellem kommunen og universitetet. 

Aftalen suppleres af et tillæg, som gælder for to år ad gangen og kort beskriver et antal konkrete emner, 

der vil blive prioriteret de pågældende år på tværs af samarbejdsaftalens temaer. 

Samarbejdet er ikke ekskluderende over for andre aftaler, der er eller vil blive indgået mellem forskere 

og/eller institutter med kommunen. 

Fremtidens turisme 

Ny viden indenfor oplevelsesøkonomi er hovedelementet i at skabe fremtidens turisme. Helårsturismen er 

væsentlig for væksten i Ringkøbing-Skjern Kommune og for en lang række andre kystdestinationer. Derfor 

er forskning indenfor oplevelsesøkonomi væsentlig i forhold til værdiskabelsen på turismeområdet. 

Omdrejningspunktet for forsknings –og studiesamarbejder mellem kommune og universitet vil være 

udvikling af projekter inden for oplevelsesøkonomi med natur, klima og kulturarv som centrale 

fokuspunkter og med vægt på det kommercielle og med gæsteperspektiv. 

Innovation, vækst og ny teknologi 

Virksomhedernes digitale parathed er et nøgleelement i at sikre fremtidig vækst. Det fremtidige 

samarbejde vil derfor centrere sig om Industri 4.0. Adgangen til Industri 4.0. -teknologier skal være 

tilgængelig for både små, mellemstore og store virksomheder. Dette er afgørende både for 

virksomhedernes vækst og for forskningens muligheder for at skabe ny viden på området. Med 

samarbejdet omkring Industri 4.0. får virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune mulighed for at være 

en del af den fjerde industrielle revolution, ligesom Aarhus Universitet får mulighed for at afprøve teorier i 

praksis. Brugen af Big Data og velfærdsteknologi vil ligeledes være centrale områder i det fremtidige 

samarbejde. 

Landbrug og fødevarer 

Produktudvikling og Innovation er afgørende for landbrugs- og fødevareindustrien i Ringkøbing-Skjern 

Kommune. Derfor vil det fortsatte samarbejde i udviklingsplatformen Provenance Foods være centralt i det 
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videre samarbejde. Her arbejdes for udvikling af fødevareerhvervet, herunder for lokalt producerede 

specialiserede højkvalitetsprodukter. Oplevelsesøkonomi med fokus på gastronomiske oplevelser vil 

ligeledes være et centralt omdrejningspunkt i samarbejdet i de kommende år. 

Energi 

Ringkøbing-Skjern Kommune har en vision om at være selvforsynende med vedvarende energi i 2020. Dette 

kræver dels viden om produktion af vedvarende energi og dels viden om energibesparelser. Samarbejdet 

skal bidrage til at udvikle viden om både forbrugeradfærd og nye teknologier. Med samarbejdet på 

energiområdet får borgere og virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune mulighed for at være 

frontløbere på produktion og brug af bæredygtig energi. Samarbejdet skal styrke de lokale virksomheders 

mulighed for at udvikle og afprøve nye teknologier og give studerende og forskere adgang til at afprøve 

deres teoretiske viden.  

Samskabelse 

Temaet samskabelse tager afsæt i Ringkøbing-Skjern Kommunes fokus på det gode liv og vækst og 

udvikling. Under temaet kan der samarbejdes om tre fokusområder. Det første er ”mestring af eget liv”, 

hvor der er fokus på relationen mellem borgere og kommunens medarbejdere. Det andet er 

”sammenhængskraft”, hvor fokus er på tilliden og relationerne mellem borgere, virksomheder og 

kommunen. Det sidste er ”borgerinddragelse”, hvor fokus er på relationen mellem borgere og politikere.  

Generelt samarbejde 

Samarbejdsaftalen kan understøtte studerendes og virksomheders muligheder for samarbejde. Det er 

derfor et fælles mål at fremme interaktion mellem studerende og erhvervsliv/offentlig sektor for 

herigennem at lette de studerendes adgang til arbejdsmarkedet samt skabe flere muligheder for, at 

nyuddannede opnår ansættelse i små og mellemstore virksomheder. Det kan udmønte sig ved, at der 

skrives flere studenterprojekter og specialer med udgangspunkt i kommunens udviklingsdagsorden. Et 

yderligere fokuspunkt i samarbejdet kan være at tiltrække og fastholde internationale studerende.  

Aftalen kan endvidere bidrage til at udvikle nye former for samarbejde mellem universitet og kommune. 

Det er desuden afgørende, at der hos samarbejdspartnerne såvel internt som eksternt i forhold til 

synliggørelse og implementering af forskningsresultater og aktiviteter lægges vægt på en målrettet og 

dermed også en effektfuld kommunikation. 

ORGANISERING OG OPFØLGNING 
Samarbejdet ledes af en styregruppe, som repræsenterer den brede varetagelse (på tværs af universitetets 

fakulteter og kommunens forvaltningsområder) og den nødvendige beslutningskompetence i begge 

organisationer. Styregruppen består af to til tre personer fra hver organisation. Der er fælles (skiftende) 

formandskab, som varetages for to år ad gangen, og der søges holdt et til to styregruppemøder årligt. 

Ringkøbing-Skjern Kommune varetager formandskabet fra og med indgåelse af aftalen.  

Universitetsledelsens Stab, Aarhus Universitet og Viden & Strategi, Ringkøbing-Skjern Kommune er i 

fællesskab sekretariat for samarbejdsaftalen. Begge parter udpeger en koordinator med det nødvendige 

overblik, der fungerer som primær kontaktperson for samarbejdet. Koordinatorerne er ansvarlige for 

styregruppemødernes planlægning, gennemførelse og opfølgning og er i den forbindelse bemyndiget til at 

bede samtlige projektansvarlige for aktiviteter om de nødvendige detaljer, vurderinger, etc.  

Styregruppen drøfter løbende de opnåede resultater og behovet for at igangsætte nye aktiviteter og kan 

efter behov nedsætte projektgrupper eller lignende, som gives ansvar for at udvikle og gennemføre 
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