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1. AFTALENS PARTER 
Aftalens parter er Holstebro Kommune og Aarhus Universitet. 

 
 
 

2. PRÆAMBEL 
Holstebro Kommune har fokus på velfærd, vækst og erhvervsudvikling. Holstebro Kommune ønsker med 
aftalen at styrke samspillet mellem viden, uddannelse og praksis, så der skabes vækst og udvikling på tværs 
af forskellige sektorområder. Dette omfatter både civilsamfund, private virksomheder og den offentlige 
sektor som helhed. De kommunale serviceydelser sker i tæt kontakt med borgere og lokale virksomheder. 
Holstebro Kommune ønsker at indgå med denne praksisnære tilgang i samarbejdet med Aarhus Universitet 
omkring relevante  forsknings-  og uddannelsesaktiviteter. 

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. 

Formålet med aftalen er at styrke vidensamarbejdet mellem Aarhus Universitet, som forsknings- og 
uddannelsesinstitution, og Holstebro 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 Holstebro Kommune, at samarbejdsrelationer og konkrete 
aktiviteter er gensidigt værdiskabende således, at parterne opnår flere og/eller bedre resultater som følge 
af aftaleindgåelsen. Samarbejdet er indledt i 2019 og videreføres til at omfatte 2020 og  2021. 

Sideløbende med nærværende aftale findes en særskilt resultatkontrakt mellem AU Herning og Holstebro 
Kommune samt en række andre kommuner. Samarbejdsaftalen mellem Aarhus Universitet og Holstebro 
Kommune  respekterer  resultatkontrakten og påvirker ikke forhold fastlagt heri. 

 
 
 

3. AFTALENS INDHOLD 
Det er samarbejdsaftalens overordnede formål, at en gensidig udveksling mellem Aarhus Universitets 
forskningsbaserede viden og kompetencer og Holstebro Kommunes erhvervsliv og kommunale 
virksomheder og institutioner kan bidrage til innovation og til at skabe vækst. Det gælder for såvel 
erhvervsliv som kommunale virksomheder/institutioner. Aftalen har samtidig til formål at give 
værditilvækst for Aarhus Universitets forskning. 

Parterne er enige om at fokusere på en række temaer i 2020-2021. Det udelukker ikke, at der kan 
prioriteres  flere og/eller  andre temaer  undervejs i aftaleperioden: 

• Samarbejde om beskæftigelsesmuligheder for kandidater 
• Samarbejde om studerende i praktik, specialeskrivning mv. 
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• Projekter om kultur, sundhed og beskæftigelse 
• Arrangement om Aarhus Universitets erhvervssatsning og kommunesamarbejde 

 
Aftalen kan endvidere bidrage til at udvikle nye former for samarbejde mellem universitet og kommune. 
Parterne vil gerne arbejde for, at der på sigt kan skabes muligheder for samarbejde om projekt Digital 
Transformation Lab/Industri 4.0, som Aarhus Universitet har under udvikling. 

Samarbejdspartnerne er opmærksomme på betydningen af en målrettet og effektfuld kommunikation af 
forskningsresultater og aktiviteter, såvel internt som eksternt. 

Samarbejdet er ikke ekskluderende over for andre aftaler, der er eller vil blive indgået mellem forskere 
og/eller  institutter  med kommunen. 

3.1. Samarbejde om beskæftigelsesmuligheder for  kandidater 
Der indledes et samarbejde med karrierecentre ved Aarhus Universitet, HR-afdelingen i Holstebro 
Kommune og jobcentret ved Holstebro Kommune om beskæftigelsesmuligheder for kandidater. Parterne 
mødes i starten af 2020 for at drøfte initiativer og modeller for, hvordan samarbejdet om rekruttering af 
færdige kandidater til  områdets virksomheder kan udvikles. 

3.2. Samarbejde  om studerende i praktik, specialeskrivning mv. 
Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Praktiserende Lægers Organisation og Holstebro Kommune 
samarbejder om, at lægestuderende gennemfører deres praktikophold i almen medicin hos læger i 
Holstebro Kommune. Praktikopholdet sker i afslutningen af studiet før valget af speciallægeuddannelsen. 
Under opholdet, som er på tre uger, sikres de studerende overnatningsmuligheder i Holstebro og 
introduceres til arbejdet som praktiserende læge, bosætningsmuligheder samt får mulighed for at deltage i 
en række kultur- og fritidsoplevelser i den vestlige del af regionen. Dette giver et større udbud af 
praktikpladser og fremmer muligheder  for  at rekruttere praktiserende  læger til  området. 

Der kan laves tilsvarende forløb inden for andre uddannelser ved Aarhus Universitet. Det kan også omfatte 
muligheder for specialeskrivning mv. i både private og offentlige virksomheder og institutioner, hvor Aarhus 
Universitet og Holstebro Kommune sammen formidler kontakt mellem områdets virksomheder og 
studerende. 

3.3. Projekter om kultur, sundhed og beskæftigelse 
Kommunerne varetager mange væsentlige opgaver på sundhedsområdet. Holstebro Kommune vil gerne 
samarbejde med Aarhus Universitet om at sikre høj kvalitet og evidens i sundhedsydeiser. Det sker i dag i 
en række projekter, hvor samspil mellem forskning, uddannelse og praksis i fællesskab bidrager til godt 
sundhedssystem og kvalitet i sundhedsuddannelserne. Eksempelvis partnerskabet Human First mellem 
Aarhus Universitet, VIA University College, Region Midtjylland og en række kommuner startet i 2018 
Formålet er, at der sikres stærke koblinger på tværs af de tre sektorområder inden for fire indsatsområder. 
Holstebro Kommune deltager som repræsentant  for de midtjyske kommuner i programgruppen   
'mennesker med rehabiliteringsbehov', som skal beskrive, hvordan ambitionerne for samarbejdet kan 
omsættes  i konkrete initiativer. 

Aarhus Universitet og en række midtjyske kommuner, herunder Holstebro, har etablereret et netværk om 
kultur, sundhed og beskæftigelser. Netværket arbejder ud fra en fælles platform på tværs af kultur-, 
sundhed- og beskæftigelsesfagene med metodeudvikling og evaluering. Der udvikles og igangsættes 
initiativer på de tre  fagområder i kommunerne, som tilknyttes praksisnær forskning. De centrale   elementer 
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i netværket er erfaringsudveksling og dialog med henblik på at opnå læring mellem forskellige aktører om 
at skabe relevante og meningsfulde tilbud til borgerne. 

3.4. Arrangement om Aarhus Universitets erhvervssatsning og kommunesamarbejde 
Holstebro Kommune og Aarhus Universitet vil arbejde for et arrangement for virksomhedsledere, hvor 
Aarhus Universitets erhvervssatsning og ønsker om samarbejde med områdets virksomheder præsenteres. 
Dette kan efter behov følges op med workshops mellem universitetets undervisere, studerende og 
relevante virksomheder om udvalgte projekter og tværfaglige innovation camps. Aktiviteterne planlægges i 
samarbejde  med virksomhederne, universitetet  og erhvervsfremmesystemet i kommunen. 

 
 
 

4. ORGANISERING  OG OPFØLGNING 
Samarbejdet ledes af en styregruppe, som repræsenterer den brede varetagelse - på tværs af universitetets 
fakulteter og kommunens forvaltningsområder - og har den nødvendige beslutningskompetence i begge 
organisationer. Styregruppen  består afto til tre personer fra hver organisation og holder et til  to møder 
årligt. 

Styregruppen tager samarbejdsaftalen op til revision i efteråret 2021, for så vidt angår de udpegede 
indsatsområder sammen med en evaluering af samarbejdet. Styregruppen sørger for, at borgmester, rektor 
og kommunaldirektør i forlængelse heraf får en status med henblik på aftalens  fortsættelse. 

Styregruppen kan efter behov nedsætte projektgrupper eller lignende, som gives ansvar for at udvikle og 
gennemføre  konkrete projekter. 

Forvaltningen for Kultur, Erhverv og Arbejdsmarked i Holstebro Kommune og Erhvervsstaben, Aarhus 
Universitet er i fællesskab sekretariat for samarbejdsaftalen. Begge parter udpeger en kontaktperson, der 
fungerer som primær kontaktperson for samarbejdet. Kontaktpersonerne er ansvarlige for 
styregruppemødernes planlægning, gennemførsel og opfølgning og deltager i styregruppemøderne. 

Muligheder og resultater, som udspringer af samarbejdet, skal formidles til omverdenen, og begge parter 
samarbejder i fællesskab om kommunikation om samarbejdsaftalens eksistens og dens overordnede 
indhold. Det bør i hver enkelt tilfælde overvejes, om det er hensigtsmæssigt på forhånd at oplyse formål og 
hensigt med offentliggørelse eller andre større  kommunikationstiltag til   samarbejdspartneren. 

Der er som følge af nærværende samarbejdsaftale ikke økonomiske forpligtelser mellem parterne, og hver 
part afholder egne udgifter til  koordinering og administration af  samarbejdet. 

 
 
 

5. AFTALENS VARIGHED 
Samarbejdsaftalen løber i 2020 og 2021. Borgmester, rektor, kommunaldirektør og erhvervsdirektør mødes  
i slutningen af 2021 for at evaluere samarbejdet og indgå - på baggrund af en forventet positiv evaluering - 
en ny aftale. 

Aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2020. 
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Holstebro, den 
 
 
 

For Holstebro Kommune: 

LARS MØU.·· 
Kommuna!dirl::! .... 

 
 

For Aarhus Universitet: 
 
 

   
 

Brian Bech Nielsen,  Rektor 

Kommunaldirektør 
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