Repræsentant i vækstforum
Medlemmer af regionsrådet
Kommunale repræsentanter
KKR

Forslag til konkrete initiativer/sproglige
justeringer
KKR:
Iht. beslutning på Vækstforums sidste
møde fremsendes her konkretisering af
KKR Midtjyllands bemærkninger til
Vækstplan 2016-18 vedrørende:
1) En bred væksttilgang geografisk og
branchemæssigt og med fokus på job
til borgere på kanten af
arbejdsmarkedet
./. Fil med tekstjusteringsforslag på s.
7-8, 17-18 og 32.
2) Fødevare området, med fokus på, at
”udviklingen af de Lokale
Udviklingsplatforme” styrkes og
placeres der hvor fødevareproduktionen
reelt foregår i regionen.
./. Fil med tekstjusteringsforslag
Desuden foreslås det, at den afsatte
økonomi til initiativet ’Udvikling af
Lokale UdviklingsPlatforme for
Fødevarer’ opjusteres igen til 12 mio.
som i
andet udkast. Merudgiften foreslås
finansieret af rådighedspuljen på ca. 25
mio. kr. pr. år.
3) Turisme, øget økonomi
Det foreslås, at der afsættes øgede
regionale midler til turismeområdet
gerne gearet med øgede EU-midler,
ligeledes finansieret af rådighedspuljen
på ca. 25 mio. kr. pr. år.

Svar på elektronisk høring
Formanden godkender udkast.
KKR på vegne af Iver Enevoldsen, H.C Østerby, Cluas Wistfoft,
Jørgen Garde og Erik Flyvholm godkender udkast et.
Aarhus Kommune/Jacob Bundsgaard:
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

Filer med tesktforslag følger efter
denne skematiske gennemgang.

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

Erhvervsorganisationer

På vegne af erhvervskredsen
(HORESTA, DI, DE, og BYG):

Dansk Byggeri/Tina Grangaard:
Godkender udkastet

Erhvervskredsen fremsatte på det
administrative styregruppemøde den 5.
oktober 2015 forslag om,
at der bør tilføres yderligere midler til
turisme, IT og kreative erhverv.

Horesta/DA/Peer Kristensen:
Godkender udkastet.

Erhvervskredsen ønsker bl.a.
at styrke indsatsen (også økonomisk)
på turisme, more creative (herunder
Kulturhovedstad 2017)
samt udvikle IT klyngen med
udgangspunkt i Katrinebjerg.
Budgettet balanceres ved at fødevare
og
energi reduceres.
Desuden reduceres en række af de
generelle programmer (Væksthus
aktiviteter)
Endelig gjorde erhvervskredsen
gældende, at "smart industri" bør

indtænkes i alle brancher herunder
service, industri og
landbrugsvirksomheder.

Uddannelsesinstitutioner

Fra Aarhus Universitet:
Aarhus Universitet finder det positivt, at
fortsat udvikling af iKT-området indgår som
et mål i udkast til Vækst- og
udviklingsstrategi 2015-2025, 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 gennem relan-cering af ITmiljøet omkring Katrinebjerg, som nationalt
og internationalt førende, med jobskabelse
og vækst til følge.
Aarhus Universitet foreslår konkret atjustere
det virksomhedsudviklingsprogram, der
fremføres under "Innovation og
forretningsudvikling", så der fokuseres pa
IKT som driver for virksomheders
innovations-og forretningsudvikling.
Herunder fokus på hvordan virksomheder
kan drage nytte af universitetsviden og IKTforskning, 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 på tænker at udvide
aktiviteterne pa Katrinebjerg og kan bidrage
med stærke forskningsmæssige

Aarhus Universitet/Brian Bech Nielsen:
Godkender udkast.
Mercantec/Kirsten Holmgaard:
Godkender udkast.

kompetencer, talentudvikling, uddannelse
og innova-tion indenfor big data og analyse,
sensorer og intelligente produkter,
kryptering, smart city og menneske-maskineinteraktion- aile specialiserede kompetencer,
der efterspørges afbade det private
erhvervsliv og af offentlige institutioner og
styrelser.

Arbejdsgiverrepræsentant

Jeg vil afslutningsvis takke for muligheden
for at kommentere udkastet til vækstplan og
samtidig bemærke, at jeg bortset fra den
foreslaede prioritering af IKT-midler finder
det hensigtsmæssigt, at de fremlagte
beløbsrammer for midler til fokusområderne
fastholdes.
-

Lønmodtagerrepræsentant

-

Horesta/DA/Peer Kristensen:
Godkender udkastet.
HK Østjylland/Viggo Thinggaard:
Godkender udkast.

