Projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter
Aktivitets- og økonomiopfølgning pr. 31. marts 2021
Den samlede budgetramme til projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter er på 20,4 mio.
kr. Pr. 31. marts 2021 er der et forbrug på -0,3 mio. kr. Det negative forbrug skyldes, at der
under sundhedsinnovation, bæredygtighed og grøn omstilling og klima er indregnet overførte
midler fra 2020 til aktiviteter, der er blevet udsat på grund af COVID-19. Aktiviteterne
forventes gennemført i løbet af 2021. Der er under de enkelte områder specificeret, hvor
meget, der er overført. Under internationale aktiviteter er der betalt kontingent til CDEU på 5
mio. kr. Merforbruget forventes at blive finansieret af tilbageløb fra lukkede EU-projekter i
løbet af 2021.
Samlet forventer administrationen at forbruge hele budgetrammen i 2021, og der er derfor
ingen midler til omdisponering.
Tabel 1. Projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter
Forbrug
Forventet
1.000 kr.
Ramme i alt
pr. 31. marts forbrug i alt
Mobilitet
Tilskudsmidler
Udviklingsmidler

Til omdisponering

2.000
1.500
500

0
0
0

2.000
1.500
500

0
0
0

600

5.153

600

0

0
600

0
5.153

0
600

0
0

Landdistrikter
Tilskudsmidler
Udviklingsmidler

1.700
1.000
700

59
0
59

1.700
1.000
700

0
0
0

Sundhedsinnovation
Tilskudsmidler
Udviklingsmidler

8.650
4.500
4.150

-2.180
-618
-1.562

8.650
4.500
4.150

0
0
0

3.537

-2.615

3.537

0

1.700
1.837

-2.448
-167

1.700
1.837

0
0

2.100
0
2.100

-715
-50
-665

2.100
0
2.100

0
0
0

1.800

10

1.800

0

1.750
50

0
10

1.750
50

0
0

20.387

-288

20.387

0

Internationale
aktiviteter
Tilskudsmidler
Udviklingsmidler

Bæredygtighed og grøn
omstilling
Tilskudsmidler
Udviklingsmidler
Klima
Tilskudsmidler
Udviklingsmidler
Udvikling af
arbejdskraftressourcer
Tilskudsmidler
Udviklingsmidler
I alt

Note: Negativt forbrug skyldes hovedsageligt overførte midler fra 2020. Under internationale aktiviteter
er der betalt kontingent til CDEU på 5 mio. kr. Merforbruget forventes at blive finansieret af tilbageløb fra
lukkede EU-projekter i løbet af 2021.

I det følgende beskrives økonomi, forbrug og aktiviteter inden for de enkelte indsatsområder.
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Side 1

Mobilitet
Status for økonomi
Der er afsat i alt 2,0 mio. kr. til indsatsområdet. Pr. 31. marts har der endnu ikke været
forbrug af de afsatte tilskuds- eller udviklingsmidler. Administrationen forventer, at hele
rammen vil blive brugt i 2021. Tabel 2 viser, hvad midlerne forventes anvendt på.
Tabel 2. Mobilitet - økonomi og aktiviteter
Ramme
Forbrug
1.000 kr.
i alt
pr. 31. marts
Tilskudsmidler
Understøttelse af klimasamarbejdsaftalen med
500
0
Transport- og
Boligministeriet
Etablering af
500
0
supercykelstisekretariat
Medfinansiering til evt.
500
0
Jyllandskorridorprojekt
Tilskudsmidler total
Udviklingsmidler total
Total

Forventet
forbrug i alt

Til omdisponering

500

0

500

0

500

0

1.500

0

1.500

0

500

0

500

0

2.000

0

2.000

0

Status på igangsatte og kommende aktiviteter
 Understøttelse af klimasamarbejdsaftalen med Transport- og Boligministeriet
Regionsrådet har indgået en klimasamarbejdsaftale med Transportministeren. Aftalen
beskriver en række indsatser, herunder især omstilling af den kollektive trafik til
bæredygtige drivmidler.
Regionen har pålagt, at Midttrafik i kommende udbud skal omstille til miljørigtige
drivmidler.
Der vil gives støtte til pilotprojekter, som understøtter kilmasamarbejdsaftalen. Projekter
forventes igangsat efter sommerferien 2021.


Etablering af supercykelstisekretariat
Regionen er med i supercykelstisekretariatet forankret i Skanderborg Kommune og med
deltagelse af i alt 11 kommuner. Sekretariatet er så småt kommet i gang, og regeringen
har varslet, at der i forsommeren kommer puljer til kortlægning og etablering af cykelstier,
ligesom der er fokus på unge og cyklisme. Regionsrådet har allerede bevilget midlerne for
2021.



Medfinansiering af internationale projekter
Regionen ansøger ØKS-programmet om et brobygningsprojekt for at undersøge, hvordan vi
får passagererne tilbage i den kollektive trafik efter COVID-19 pandemien. Regionen
samarbejder med Agder Fylkeskommune og Midttrafik om projektet. Regionen forventes at
medfinansiere projektet med 250.000 kr. Der er en sag på dagsordenen i maj.
Regionen er desuden med i et EU Interreg forprojekt om Jyllandskorridoren fra Norge til
Hamborg. Projektet skal afdække mulighederne for at igangsætte et større projekt om at
skabe en korridor, hvor transporten kan foregå mere bæredygtigt. Det forventes, at der
indsendes en større ansøgning i efteråret 2021.

1-22-76-1-19

Side 2

Udviklingsmidlerne
Regionen er med i udarbejdelsen af en kollektiv trafikplan for de otte Midt- og Vestjyske
kommuner. Der er nedsat en række arbejdsgrupper bl.a. om mobilitetsfremmende forsøg,
unges transportvaner og servicering af Regionshospitalet i Gødstrup. Der vil være behov for
mindre analyser og forsøg med f.eks. samkørsel.
Regionen indgår også i et mobilitetssamarbejde med Midttrafik og de 19 midtjyske kommuner.
Den fælles overligger for samarbejdet er at udvikle bæredygtige, digitale og sammenhængende mobilitetsløsninger i den midtjyske region. Arbejdet inden for mobilitet understøttes
af konkrete udviklingsaktiviteter og analyser, der skal sætte fokus på udvikling af mere
sammenhængende og bæredygtige mobilitetsløsninger.
Endelig forventes det, at der i forbindelse med regeringens mobilitetsplan bliver behov for
regionale analyser og konferencer om infrastrukturprojekter som Kattegatforbindelsen, BRTløsninger, 2. etape af Aarhus Lebane m.v.
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Internationale aktiviteter
Status for økonomi og aktiviteter
Der er afsat 0,6 mio. kr. til indsatsområdet og pr. 31. marts har der været et forbrug på 0,153
mio. kr. Der er betalt kontingent til CDEU på 5 mio. kr. Merforbruget forventes at blive
finansieret af tilbageløb fra lukkede EU-projekter i løbet af 2021. Flere aktiviteter er ramt af
COVID-19 nedlukningen, men administrationen forventer, at aktiviteten vender tilbage i andet
halvår, og at hele rammen bliver brugt i 2021.
Tabel 3. Internationale aktiviteter - økonomi og aktiviteter
Ramme
Forbrug
Forventet
1.000 kr.
i alt
pr. 31. marts forbrug i alt

Til omdisponering

Udviklingsmidler total

600

5.153

600

0

Total

600

5.153

600

0

Note: Der er betalt kontingent til CDEU på 5 mio. kr. Merforbruget forventes at blive finansieret af
tilbageløb fra lukkede EU-projekter i løbet af 2021.

Udviklingsmidlerne
Midlerne anvendes blandt andet på kontingent til CPMR (Konferencen for perifere maritime
regioner) og Nordsø-kommissionen mm. Forventningen er, at hele aktiviteten på kontingenter
vil blive brugt.
Derudover er der afsat midler til aktiviteter forbundet med Shanghai aftalen, delegationsbesøg
og internationalisering af koncernen. Disse aktiviteter er ramt af COVID-19 nedlukningen, og
der forventes ikke aktiviteter på området i løbet af første halvår 2021. Administrationen
forventer dog, at aktivitetsniveauet vender tilbage i løbet af andet halvår.
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Landdistrikter
Status for økonomi
Der er afsat i alt 1,7 mio. kr. til indsatsområdet. Pr. 31. marts har der været et forbrug på
0,06 mio. kr. af de afsatte udviklingsmidler og endnu intet forbrug af de afsatte tilskudsmidler.
Administrationen forventer, at hele rammen vil blive brugt i 2021. Tabel 4 viser, hvad midlerne
forventes anvendt på.
Tabel 4. Landdistrikter - økonomi og aktiviteter
Ramme
Forbrug
1.000 kr.
i alt
pr. 31. marts
Tilskudsmidler
Den bæredygtige landsby
600
0
Eksperimenterende
250
0
udviklingsprojekter
Landsbyprisen 2021
150
0
Tilskudsmidler total
Udviklingsmidler total
Total

Forventet
forbrug i alt

Til omdisponering

600

0

250

0

150

0

1.000

0

1.000

0

700

59

700

0

1.700

59

1.700

0

Status på igangsatte og kommende aktiviteter
Region Midtjylland har i 2021 særligt fokus på udmøntning af den regionale
landdistriktsstrategi, herunder særligt fokus på bæredygtige og attraktive lokalsamfund samt
formidling af viden til relevante netværk.


Den bæredygtige landsby
Tilskudsmidlerne til aktiviteten 'Den bæredygtige landsby' annonceres ad to omgange. Der
er åbnet for første ansøgningsrunde i marts måned, hvor kommuner i samarbejde med en
eller flere landsbyer kan søge om tilskud på op til 100.000 kr. til udviklingsprojekter, hvor
de arbejder med lokale bæredygtighedsinitiativer. De indkomne projekter vurderes i maj
måned. Der gennemføres en tilsvarende ansøgningsrunde i oktober måned.



Eksperimenterende udviklingsprojekter
Øvrige tilskudsmidler til eksperimenterende udviklingsprojekter forventes anvendt i 2.
halvår 2021 i projekter, der igangsættes i samarbejde med kommuner, lokale
aktionsgrupper (såkaldte LAG'er), andre regioner og øvrige aktører som f.eks.
Landdistrikternes Fællesråd.



Landsbyprisen 2021
Tildelingen af årets landsbypris vil blev forelagt regionsrådet på mødet i april. De indstillede
kandidater til landsbyprisen og alle andre interesserede landsbyer inviteres derudover til et
lærings- og udviklingsforløb, der er udviklet i 1. kvartal 2021. Forløbet, der afvikles i 2.
halvår 2021, skal inspirere til bæredygtige løsninger, der i processen også afprøves i
mindre format.

Udviklingsmidlerne
De afsatte udviklingsmidler vil blandt andet blive brugt på at tilbyde landsbyer udviklings- og
læringsforløb, der skal fremme tværgående samarbejder og erfaringsudveksling samt
kvalificere det lokal udviklingsarbejde.
En ny digital vidensportal er under opbygning og forventes introduceret i løbet af de nærmeste
måneder. Portalen skal samle og dele tilgængelig viden om den bæredygtige landsby.
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Regionen forventer, at det i løbet af andet halvår bliver muligt at afvikle et årligt seminar for
partnerskabet bag den regionale landdistriktsstrategi.
Udviklingsmidlerne anvendes desuden på analyser, arrangementer i samarbejde med eksterne
aktører og kontingent til medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd.
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Sundhedsinnovation
Status for økonomi
Der er afsat 8,65 mio. kr. til indsatsområdet. Pr. 31. marts har der været et forbrug på -0,618
mio. kr. af tilskudsmidlerne og -1,562 mio. kr. af udviklingsmidlerne. Det negative forbrug
skyldes, at der er indregnet overførte midler fra 2020 til aktiviteter, der er blevet udsat på
grund af COVID-19. Aktiviteterne forventes gennemført i løbet af 2021. Administrationen
forventer at anvende hele den afsatte ramme. Tabel 5 viser, hvad midlerne forventes anvendt
på.
Tabel 5. Sundhedsinnovation - økonomi og aktiviteter
Ramme
Forbrug
Forventet
Til omdis1.000 kr.
i alt
pr. 31. marts forbrug i alt
ponering
Tilskudsmidler
Digital sundhed
- Medfinansiering af
2.000
0
2.000
0
hospitalers projekter
Mikrofinansieringspulje
2.500
0
2.500
0
Overførte aktiviteter fra
0
-618
0
0
2020
Tilskudsmidler total

4.500

-618

4.500

0

Udviklingsmidler total

4.150

-1.562

4.150

0

Total

8.650

-2.180

8.650

0

Note: Negativt forbrug stammer fra overførte midler fra 2020.

Status på igangsatte og kommende aktiviteter
 Digital sundhed, medfinansiering til hospitalets projekter
Administrationen er i dialog med flere hospitaler med henblik på at fremlægge 1-2
projekter til politisk godkendelse. Projekterne arbejder med løsninger ift. digital sundhed,
som taler ind i flere af Region Midtjyllands strategier og er løsninger, som både kan være
med til at forbedre behandlingen og understøtte patienternes mestring af egen sundhed.


Mikrofinansiering
Administrationen har givet tilsagn til fire projekter.


OPTION (sikker medicin for mor og barn)
Projektet vil koble tidlig diagnosticeret fosterskade ved misdannelsesscanninger til
indtag af medicin og samtidig gøre den viden umiddelbart tilgængelig i forbindelse med
rådgivning af gravide.



Mobile sleep-EEG
Projektet vil teste og forbedre vurderingen af indlagte patienters søvnforstyrrelser samt
søvnsygdomme. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og
Ingeniørhøjskolen.



Lydbilleder
Projektet er 10-15 minutters poetiske lydrejser, hvor man gennem lydbilleder og en
guidende fortællerstemme får et frirum væk fra hospitalssengen eller det
rehabiliteringsforløb, man deltager i. Lydbillederne skabes i samarbejde med teateret
Carte Blanche.



Litterær fødselsforberedelse for førstegangsfødende
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Projektet er et fødselsforberedende læsegruppeforløb, som henvender sig til
førstegangsfødende i Aarhus Kommune. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus
Jordemoderpraksis og Læseforeningen.
Derudover er syv ansøgninger under behandling. Desuden er der netop gennemført en
større markedsføring gennem linkedin, Midtnyt og alle hospitalernes
kommunikationsafdelinger, som har givet mange henvendelser. Så forventningen er, at
alle midler vil blive brugt i år.
Udviklingsmidlerne
Forventningen er, at de afsatte midler vil blive anvendt, da en lang række udviklingsaktiviteter
allerede er igangsat eller planlagt. På nogle aktiviteter er der anvendt midler, hvor der til andre
er afsat og prioriteret midler. I foråret er der særligt fokus på digital sundhed f.eks. i forhold til
udvikling og udbredelsen af VR/AR teknologi samt fokus på borgernes digitale
sundhedskompetencer. Sidstnævnte er en klar forudsætning for, at vi lykkes i
sundhedsvæsenet med indførelsen af en lang række teknologier, som skal beherskes af
patienten/borgeren selv.
Derudover er der både i foråret og efteråret fokus på udvikling af de muligheder, der opstår i
krydsfeltet mellem kultur og sundhed. Dernæst er der forsat en række aktiviteter, der
understøtter opbygningen af stærke innovationsmiljøer på hospitalerne og de sociale
institutioner, og at medarbejdernes og klinikernes gode idéer kommer op af skufferne, kobles
med rette sparringspartnere i et produktinnovationsforløb f.eks. private virksomheder,
studerende og andre relevante aktører – og idéen dermed går fra blot at være en idé til en
løsning. Endelig er der både i foråret og efteråret stor fokus på at skabe de rette aktiviteter,
der kan give synergi og udnytte potentialet i den nye klynge for life science – Danish Life
Science Cluster. Her kommer den midtjyske styrkeposition inden for sundheds-it (digital
sundhed) for alvor til at spille en rolle.
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Bæredygtighed og grøn omstilling
Status for økonomi
Der er afsat 3,5 mio. kr. til indsatsområdet. Pr. 31. marts har der været et forbrug på -2,448
mio. kr. af tilskudsmidlerne og -0,167 mio. kr. af udviklingsmidlerne. Det negative forbrug
skyldes, at der er indregnet overførte midler fra 2020 til aktiviteter, der er blevet udsat på
grund af COVID-19. Aktiviteterne forventes gennemført i løbet af 2021. Administrationen
forventer at anvende hele den afsatte ramme. Tabel 6 viser, hvad midlerne forventes anvendt
på.
Tabel 6. Bæredygtighed og grøn omstilling - økonomi og aktiviteter
Ramme
Forbrug
Forventet
Til omdis1.000 kr.
i alt
pr. 31. marts forbrug i alt
ponering
Tilskudsmidler
C irkulær økonomi i de
midtjyske kommuner
- Pulje for kommunale
700
0
700
0
cirkulær økonomi projekter
Udmøntning af
bæredygtighedsstrategi
- Pilotprojekter og
400
0
400
0
implementering
- Bæredygtige hospitaler
600
0
600
0
Overførte aktiviteter fra
0
-2.448
0
0
2020
Tilskudsmidler total

1.700

-2.448

1.700

0

Udviklingsmidler total

1.837

-167

1.837

0

Total

3.537

-2.615

3.537

0

Note: Negativt forbrug stammer fra overførte midler fra 2020.

Status på igangsatte og kommende aktiviteter
 Cirkulær økonomi i de midtjyske kommuner
Udvikling af konceptramme for ny 2021 udviklingspulje for cirkulære kommuner
igangsættes i 2. kvartal, efter at LIFE IP ansøgningen er indsendt. Se mere om LIFE IP
under udviklingsmidlerne.
I 3. og 4. kvartal vil den cirkulære 2021 projektpulje blive udbudt med efterfølgende
vurdering af ansøgninger, udmøntning samt udførende rådgivning af igangsatte projekter.


Udmøntning af bæredygtighedsstrategien
I forbindelse med udflytning fra de to hospitaler i Herning og Holstebro vil tilskudsmidler
blive anvendt til gennemførsel og implementering af to pilotprojekter, der skal sikre at
mest muligt udstyr, inventar, varelager og materialer bliver sorteret og genanvendt ved
flytningen til Gødstrup.
Puljen til "udvikling af Bæredygtige Hospitaler' vil i 2021 være målrettet projekter, som
arbejder med at nedsætte vores forbrug i den kliniske dagligdag. Puljen tilbyder midler til
at igangsætte projekter lokalt på afsnit, afdelinger, hospitaler eller på tværs af flere
enheder og aktører, som undersøger og afprøver nye måder, hvorpå forbruget på
hospitalerne, psykiatri eller socialområdet kan reduceres. Udvælgelse af kriterier og
projekter sker i samarbejde mellem Regional Udvikling og Center for Bæredygtige
Hospitaler.
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Udviklingsmidlerne
Region Midtjylland indsender ultimo marts en ansøgning om et EU LIFE IP projekt om genbrug
og genanvendelse af materialer. Ud over Region Midtjylland består partnerskabet af
Miljøstyrelsen, Region Hovedstaden samt en række kommuner og affaldsselskaber m.fl. Inden
indsendelse er der sikret commitment gennem støtteerklæringer fra alle involverede partnere.
Herefter følger forhandlinger med EASME om LIFE IP-projektet samt forberedelse af LIFE IP
projektopstart 2022.
Fra 2. kvartal vil udviklingen af et nyt klimaregnskabsformat for driftorganisationens CO2udledning og ressourceforbrug blive igangsat. Udviklingsmidler vil blive anvendt til indkøb af
softwareprogrammer og konsulentsupport, så data kan indsamles og bearbejdes. Der
udarbejdes nye nøgletal til forklaring af udviklingen og hvilke indikatorer, det giver mening af
måle på og styre efter. Et validt datagrundlag og målemetode skal bidrage til opsætning,
vurdering og prioritering af mål og effekter i handleplanen for bæredygtighedsstrategien.
I første kvartal startede Center for Bæredygtige Hospitaler, der skal sikre udvikling og effektiv
implementering af Bæredygtighedsstrategiens mål for CØ-området i klinisk kontekst. I de
kommende kvartaler vil centeret i samarbejde med sekretariatet for bæredygtighed bl.a. være
omdrejningspunkt for støtte til udvikling og implementering af lokale handleplaner,
mikrofunding af pilotprojekter, samt udvikling og igangsættelse af tværgående
partnerskabsprojekter og testlabs.
DK2020 projekt er i fuld gang. Region Midtjylland har en aktiv rolle i at facilitere
tværkommunale samarbejder og agere videnspartner for de enkelte kommuner i netværket.
Kommunernes behov for data understøttes, f.eks. ved gennemførelse af analyser, indhentning
af data og udvikling af viden om f.eks. CO2-regnskaber, virkemidler, effekter og scenarier.
Udviklingsmidlerne vil i kommende kvartaler blive anvendt til bestilling, bearbejdning og faglig
kvalificering af klima og energiregnskaber. Derudover er der budgetteret midler til indhentning
af teknisk konsulentbistand, gennemførelse af kampagne og kommunikationsaktiviteter, samt
afholdelse af tværkommunale fællesaktiviteter, møder og rejser.
Det forventes at der særligt i 3. og 4. kvartal vil blive behov for at definere, bestille og
formidle energianalyser, der kan kvalificere kommunernes arbejde med bæredygtig energi og
klima og samtidig bidrage til udmøntning af Region Midtjyllands bæredygtighedsstrategi.
Region Midtjylland har i første kvartal igangsat og deltaget i udvikling af flere energiprojekter
med fokus på energiudnyttelse, energioptimering, omstilling af energisektoren etc. Det drejer
sig f.eks. om Horizon 2020 projektet 2ISECAP, Interreg – ØKS projektet COOLGEOHEAT og TSI
– Citizens driven energy transition. Der er i den forbindelse også afsat midler til, at der kan
afholdes faglige workshops, tværkommunale temadage og partnerskabsmøder med det formål,
at energiprojekterne kan understøtte kommunernes arbejde med grøn omstilling i regi af
DK2020 og være inspiration for regionens eget arbejde med energieffektivisering i
organisationen.
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Klima
Status for økonomi
Der er afsat 2,1 mio. kr. til indsatsområdet og pr. 31. marts har der været et forbrug på -0,05
mio. kr. af tilskudsmidlerne og -0,665 mio. kr. af udviklingsmidlerne. Det negative forbrug
skyldes, at der er indregnet overførte midler fra 2020 til aktiviteter, der er blevet udsat på
grund af COVID-19. Aktiviteterne forventes gennemført i løbet af 2021. Administrationen
forventer at anvende hele den afsatte ramme. Tabel 7 viser, hvad midlerne forventes anvendt
på.
Tabel 7. Klima - økonomi og aktiviteter
Ramme
Forbrug
1.000 kr.
i alt
pr. 31. marts
Overførte aktiviteter fra
0
-50
2020
Tilskudsmidler total

Forventet
forbrug i alt

Til omdisponering
0

0

0

-50

0

0

Udviklingsmidler total

2.100

-665

2.100

0

Total

2.100

-715

2.100

0

Note: Negativt forbrug stammer fra overførte midler fra 2020.

Udviklingsmidlerne
Region Midtjylland er i gang med at udvikle et værktøj til multifunktionel jordfordeling, som
handler om, at man gennem køb, salg og bytte af jord har mulighed for at løse flere af de
samfundsmæssige klimaudfordringer. Værktøjet udvikles sammen med SEGES.
Der bruges også ekstern hjælp til analysearbejde, som indgår i ansøgning om midler og den
regionale klimastrategi m.v. Blandt andet er der planlagt en analyse af oversvømmelsers
konsekvenser for borgere, vandløb og grundvand.
I maj 2021 afholdes IWA (verdens vandkonference) i København. Region Midtjylland er
repræsenteret med en række events og en Danmarks Tour med emnet Klimatilpasning.
Desuden planlægges det at udarbejde promoveringsmateriale til IWA 2022.
Region Midtjylland har haft meget stor succes med afholdelse af et årligt klimatopmøde for
politikere, ledere og embedsmænd. Klimatopmødet 2022 er under forberedelse med en
forventning om, at det kan afholdes senere på året.
Udviklingsmidlerne anvendes også på formidling af klimatilpasning til borgerne og
samarbejdspartnere. Der er igangsat en film om arbejdet med DK2020, og der planlægges to
til tre artikler om klimatilpasning, en animationsfilm om klimatilpasning og tekstning af en film
med Sebastian Mernild, der er prorektor ved Syddansk Universitet og professor i
klimaforandringer og glaciologi.
Der afsættes midler til medlemskab af Concito og Danmarks Nationale Netværk for
Klimatilpasning, hvor regionen har næstformandsposten.
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Udvikling af arbejdskraftressourcer
Status for økonomi
Der er afsat 1,8 mio. kr. til indsatsområdet, og pr. 31. marts har der været et forbrug på 0,01
mio. kr. af udviklingsmidlerne og endnu intet forbrug af de afsatte tilskudsmidler.
Administrationen forventer at anvende hele den afsatte ramme. Tabel 8 viser, hvad midlerne
forventes anvendt på.
Tabel 8. Udvikling af arbejdskraftressourcer - økonomi og aktiviteter
Forbrug
Forventet
Til omdis1.000 kr.
Ramme
pr. 31. marts forbrug i alt
ponering
Tilskudsmidler
Jobbanken
1.000
0
1.000
0
EU-projekter
750
0
750
0
Tilskudsmidler total
Udviklingsmidler total
Total

1.750

0

1.750

0

50

10

50

0

1.800

10

1.800

0

Status på igangsatte og kommende aktiviteter
 Jobbanken
Region Midtjylland har fået afslag på en ansøgning vedrørende socialfondsprojektet
'Jobbanken', der drejer sig om social inklusion. Det ansøgte projekt havde til formål at
skabe varig beskæftielse eller uddannelse for førtidspensionister med psykiske lidelser.
Region Midtjylland er i gang med at undersøge andre muligheder for at anvende de afsatte
midler med henblik på at adressere behovet for at få flere flyttet fra offentlig forsørgelse og
ind på arbejdsmarkedet.


EU-projekter
Erhvervsfremmebestyrelsen har endnu ikke annonceret en ansøgningsrunde, hvorfor
regionen ikke har ansøgt endnu. Der er dog en forventning om, at der i løbet af året åbnes
op for ansøgninger vedrørende kvalificeret arbejdskraft. Region Midtjylland er også i gang
med at undersøge muligheden for at søge projekter under ERASMUS programmet.

Udviklingsmidlerne
Udviklingsmidlerne er primært afsat til afholdelse af møderne i Rådet for Fremtidens
Kompetencer, herunder eksterne oplægsholdere på møderne. På grund af COVID-19 er der
endnu ikke afholdt møder i rådet i 2021.
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