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Hermed fremsendes borgmester Jacob Bundgaards bemærkninger.
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Afsnittet om ”Viden og kompetencer”:

Sætningen ”Der igangsættes også initiativer til at fremme personer udenfor arbejdsmarkedets muligheder for at komme i beskæftigelse gennem
realkompetencevurdering og tillæring” kunne med fordel omformuleres til
”Der igangsættes også initiativer for personer uden for arbejdsmarkedet med henblik på at fremme deres muligheder for at komme i beskæftigelse
gennem realkompetencevurdering og tillæring”

Afsnittet om ”IKT”:

Det anbefales at henvise til og tilslutte sig Aarhus Universitets bemærkninger, som er indsat nedenfor.

Aarhus Universitet finder det positivt, at fortsat udvikling af IKT-området indgår som et mål i vækst- og udviklingsstrategien, og universitetet efterlyser
derfor et ambitiøst IKT-initiativ for Region Midtjylland i udkast til vækstplan 2016-2020. Med en fokuseret indsats kan den midtjyske IT-klynge udvikles
ved relancering af IT-miljøet omkring Katrinebjerg, som nationalt og internationalt førende, med jobskabelse og vækst til følge.

Aarhus Universitet foreslår konkret at justere det virksomhedsudviklingsprogram, der fremføres under ”Innovation og forretningsudvikling”, så der
fokuseres på IKT som driver for virksomheders innovations-og forretningsudvikling. Herunder på hvordan virksomheder kan drage nytte af
universitetsviden og IKT-forskning, der kan blive til innovation, nye produkter og services. En centerkonstruktion, der kan huse både forskere og
virksomheder i korte og længere perioder, kan overvejes.

Aarhus Universitet påtænker at udvide aktiviteterne på Katrinebjerg og kan bidrage med stærke forskningsmæssige kompetencer, talentudvikling,
uddannelse og innovation indenfor big data og analyse, sensorer og intelligente produkter, kryptering, smart city og menneske-maskine-interaktion,
alle specialiserede kompetencer, der efterspørges af både det private erhvervsliv og af offentlige institutioner og styrelser.

