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Tillægsaftale til samarbejdsaftale mellem Aarhus Universitet og Ringkøbing-
Skjern Kommune 
 

Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune har siden 2014 haft en samarbejdsaftale. Den 
første aftale udløb i 2018 og blev erstattet af en ny aftale, der løber frem til udgangen af 2021. Aftalen 
har til formål at bidrage til innovation og vækst for erhvervsliv og kommunale virksomheder og at give 
værditilvækst til Aarhus Universitets forskning.  

Nærværende tillægsaftale supplerer samarbejdsaftalen ved at fokusere på elementer i samarbejdet, 
som begge parter er enige om at tillægge særlig betydning. Tillægsaftalen er to-årig og beskriver den 
løbende projektregistrering, hvordan samarbejdsformen kan udvikles samt udvikling af nye projekter. 

Vi vurderer løbende, om samarbejdet lever op til intentionerne 
Videnkoordinator ved Ringkøbing-Skjern Kommune vedligeholder løbende en oversigt over 
igangværende og afsluttede projekter i regi af samarbejdsaftalen. Oversigten fremlægges på hvert 
møde i styregruppen og anvendes af styregruppen til at vurdere, om de prioriterede områder i 
samarbejdsaftalen bliver dækket ind af projekter i tilstrækkelig grad. 

Vi udvikler samarbejdsformen 
Et samarbejde mellem store organisationer som Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune 
stiller krav til den måde samarbejdet koordineres og projekter fødes ind i organisationerne. 
Aftaleparterne vil blive mere præcise i at beskrive, hvordan ønsker til nye projektsamarbejder 
fremsendes og modtages i organisationerne. Styregruppen vil derfor i højere grad sørge for at 
afstemme forventninger mellem kommune og universitet og fungere som en form for visitator ift. nye 
forslag til samarbejdsprojekter.  

Aarhus Universitet vil sørge for, at forslag tages op til overvejelse på fakulteterne og komme med 
eventuelle alternative løsninger, hvis første forslag ikke kan lade sig gøre. Ringkøbing-Skjern 
Kommune vil sikre, at der udformes passende beskrivelser, så formålet er klart. Begge parter 
bestræber sig på at sondre mellem på den ene side forsknings- og undervisningsopgaver og på den 
anden side konsulentopgaver, som ikke er omfattet af samarbejdsaftalen. 

Vi udbreder kendskabet til samarbejdet 
Der er behov for at arbejde med at gøre samarbejdsaftalen mere kendt i de to organisationer. Det skal 
føre til flere projekter i samarbejdet. Derfor drøfter videnkoordinator og en 
kommunikationsmedarbejder fra Aarhus Universitet en gang månedligt hvilke gode historier fra 
samarbejdet, som kan publiceres lokalt. Det kan fx være på RKSK Forum (intranettet), i Aarhus 
Universitets nyhedsbrev for erhvervsnetværket eller lignende. 

https://www.rksk.dk/databeskyttelse
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Konkrete tiltag for at styrke samarbejdsformerne 
 

Ringkøbing-Skjern som digitalt energilaboratorium 
Aarhus Universitet og Ringkøbing-Skjern Kommune opbygger særligt stærke samarbejdsrelationer i 
form af en ”del-aftale” med de institutter, hvor der er aktuelle og relevante fælles interessefelter. Vi 
afprøver og udvikler sådan en del-aftale med Center for Energiteknologier ved Aarhus Universitet 
Herning. Omdrejningspunktet for del-aftalen er ”Ringkøbing-Skjern som digitalt energilaboratorium”. 
Hertil knyttes en offentlig erhvervs ph.d, semesteropgaver for studerende, evt. specialestuderende og 
studerende i praktik samt opbygning af  Summer University med deltagelse af studerende fra andre 
universiteter. 

 

Udvikling af Industri 4.0 - Digital Transformation Lab 
Industri 4.0 – Digital Transformation Lab – er i stil med ”Ringkøbing-Skjern som digitalt 
energilaboratorium” en forstærket samarbejdsrelation mellem Aarhus Universitet og Ringkøbing-
Skjern Kommune. Projektet indebærer en fysisk tilstedeværelse af Aarhus Universitet i Ringkøbing-
Skjern – både i form af et lab men også i form af tilknyttede ph.d. studerende, specialestuderende, 
forskere mv. Projektet kræver et løbende og tæt samarbejde mellem Erhvervsrådet, lokale 
virksomheder og Aarhus Universitet. Desuden er der tætte relationer til digital transformation labs i 
øvrige deltagende kommuner. Som sådan bliver projektet en prøvesten for hvordan kommuner og 
universitet sammen kan skabe stærkere videnoverførsel til vækst i virksomheder. 

 

Styrke samarbejde om ph.d. projekter  
Der er over det seneste år bevilget midler fra Ringkøbings-Skjern Kommunes ph.d. pulje til en række 
ph.d projekter. Denne type samarbejdsform ser ud til at være i opblomstring, måske fordi det er en 
samarbejdsform, som knytter forskningsverdenen ret direkte sammen med de kommunale 
problemstillinger, og samarbejdet har en vis tidsmæssig udstrækning. Styregruppen vil følge ph.d. 
projekterne for at undersøge, hvordan projekterne og samarbejdet omkring dem skal konstrueres, så 
både kommune, universitet og den ph.d. studerende får mest mulig værdi ud af samarbejdet. 

 

Styrke samarbejde om studerende og dimittender 
Ringkøbing-Skjern Kommune er interesseret i at få flest mulig studerende og dimittender ud til 
kommunens virksomheder. Formålet er at styrke videntilførsel til områdets virksomheder og skabe 
vækst. Samtidig har Aarhus Universitet en interesse i at knytte studerende og dimittender tættere til 
virksomheder og kommuners praksis. Styregruppen vil undersøge, om vi kan finde nye veje til at 
skabe tættere og mere værdifulde samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, kommune og 
erhvervsliv med henblik på at få flere studerende og dimittender tilknyttet områdets virksomheder. 

  

 

Denne tillægsaftale er for 2020 og 2021. Aftalen evalueres i slutningen af 2021. 
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