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 De store radikale innovationsprojekter? 

 Eller den løbende (inkrementelle) innovation - forbedring og 
udvikling 

 

 Innovation: implementering af et nyt eller væsentligt forbedret 
produkt/vare/serviceydelse/proces/metode! 

 

 Smarte innovative vækst strategier er baseret på at identificere og 
udnytte ændringer i de værdi skabene processer (DG Education and Culture feb. 

2012): 

 Udvikling af evnen til at optage viden som grundlag for vækst 

 Teknologi som afsæt for produktivitets forøgelse og innovation 

 Netværk og klynger til spredning af ideer 

 Støtte og pleje af vækst i forhold til små virksomheder  

Fordrer nye kompetencer og læringsformer! 

Innovation? 



 50% af de danske virksomheder er ikke innovative (FI 
undersøgelse)  

 

 STORT POTENTIALE! 

 

 Regionale klynger baseret på vækstområderne og opbygning af 
ledelseskapacitet i virksomhederne? 

 

 Udvikling sammen med virksomhederne? 

 

 Partnerskaber hvor kompetenceudvikling bliver gensidige 
udviklingsprocesser? 

 

 Udvikling i praksis med og i virksomhederne?  

VEU centrene – regionale 
innovationspartnere? 



 

De store – internationalt orienterede – virksomheder kan langt hen ad 
vejen selv. 

 

Men de små og mellemstore indgår ikke i forsknings – og 
udviklingsbaserede innovationsprojekter. 

 

Amu kan spille en rolle som de små/mindre virksomheders 
udviklingspartner. 

 

Men hvordan? 

De små og mellemstore 
virksomheders innovations 
partner 



 Faglærte og ufaglærte 

 

 Omkring 170.000 job er forsvundet 

 

 Internationalt marked international konkurrence 

 

 

Kernearbejdskraften? 



Er systemet? VEU centrene som omdrejningspunkt i forhold til 
videndeling og deling af udstyr? 

 

Er ledelsen? Institutions mål læner sig op ad og støtter de fælles 
regionale mål, ingen institutionel sub optimering? 

 

Er underviserne? Lærerne har stor indsigt i virksomhedernes vilkår 
medarbejdernes kompetencer og den teknologiske udvikling! 
Pædagogisk og fag-fagligt beredskab? 

 

 

HVAD SKAL DER TIL FOR AT BLIVE DET? 

Er AMU klar til at være 
innovationsdrivers?  



 TYKES. Finland. Stor national satsning som også omfatter 
innovation og produktivitetsforbedringer 

 

 Vindvækst 

Skandinaviske erfaringer? 



Samarbejde horisontalt og vertikalt internt? 

 

Samarbejde tværinstitutionelt mellem AMU udbydere – VEU centre? 

 

Samarbejde med de andre regionale/lokale aktører? 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMU’s beredskab 

Fælles 
mængde

? 


