Projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter
Aktivitets- og økonomiopfølgning pr. 31. august 2021
Siden opfølgningen pr. 31. marts 2021 er der, efter dialog mellem administrationen, revisionen
og ankestyrelsen truffet afgørelse om, at det ikke konteringsmæssigt er muligt at støtte
projekter på sundhedskredsløbet med midler fra Regional Udvikling. Det har to umiddelbare
konsekvenser for projektpuljen.
For det første blev der i forbindelse med regnskab 2020 overført 5,1 mio. kr., der skulle gå til
at finansiere aktiviteter på sundhedsområdet i 2021. Disse midler er nu trukket ud af
projektpuljen og er i stedet udmøntet i budgetforlig 2022 til delvis finansiering af eventpuljen,
kultur- og sundhedsindsatsen samt klimatilpasningsindsatsen.
For det andet frigøres de midler under sundhedsinnovation samt bæredygtighed og grøn
omstilling, der var prioriteret til en indsats på sundhedsområdet. Opfølgningen lægger op til, at
dele af disse frigjorte midler i stedet anvendes til delvist at kompensere for førnævnte
reduktion i projektpuljen.
Med dette in mente, er den samlede budgetramme til projektpuljen til regionale
udviklingsaktiviteter på 20,405 mio. kr. Pr. 31. august 2021 er der et forbrug på 2,371 mio.
kr.
Samlet forventer administrationen et forbrug på 18,405 mio. kr. under forudsætning af, at
administrationens ønsker til interne omdisponeringer godkendes.
I det følgende beskrives økonomi, forbrug og aktiviteter inden for de enkelte indsatsområder.
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Tabel 1. Projektpuljen til regionale udviklingsaktiviteter
Forbrug
1.000 kr.
Ramme
pr. 31. august
Mobilitet

Forventet
forbrug

Rest til
omdisponering

2.000

59

1.750

250

1.500

0

1.500

0

Udviklingsmidler

500

59

250

250

Internationale aktiviteter

600

153

200

400

0

0

0

0

Udviklingsmidler

600

153

200

400

Landdistrikter

1.935

962

1.935

0

1.235

745

1.235

0

700

217

700

0

8.433

612

7.662

771

Tilskudsmidler

4.500

-100

1.900

2.600

Udviklingsmidler

3.933

712

5.762

-1.829

3.537
1.700

-270
0

3.537
0

0
1.700

1.837

-270

3.537

-1.700

2.100

812

2.521

-421

0

0

250

-250

2.100

812

2.271

-171

1.800
1.750

44
0

800
750

1.000
1.000

50

44

50

0

20.405

2.371

18.405

2.000

Tilskudsmidler

Tilskudsmidler

Tilskudsmidler
Udviklingsmidler
Sundhedsinnovation

Bæredygtighed og grøn omstilling
Tilskudsmidler
Udviklingsmidler
Klima
Tilskudsmidler
Udviklingsmidler
Udvikling af arbejdskraftressourcer
Tilskudsmidler
Udviklingsmidler
I alt
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Mobilitet
Status for økonomi
Der er afsat 2,000 mio. kr. til indsatsområdet, og pr. 31. august 2021 har der været et forbrug
på 0,059 mio. kr. Der har endnu ikke været et forbrug af de afsatte tilskudsmidler, mens der
har været et forbrug på 0,059 mio. kr. af de afsatte udviklingsmidler.
Administrationen forventer, at der vil blive brugt 1,750 mio. kr. i 2021. Der er således 0,250
mio. kr. i forventet mindreforbrug til omdisponering. Det afhænger dog af godkendelsen af, at
0,250 mio. kr. i tilskudsmidler anvendes til medfinansiering af statslige puljer under
infrastrukturforliget 2035 i stedet for til medfinansiering af projekter i forbindelse med
jyllandskorridoren, som oprindeligt var planen. Tabel 2 viser, hvad midlerne forventes anvendt
på.
Tabel 2. Mobilitet - økonomi og aktiviteter
1.000 kr.
Tilskudsmidler
Understøttelse af klimasamarbejdsaftalen
med Transport- og Boligministeriet
Etablering af supercykelstisekretariat
Medfinansiering af ØKS post C OVID-19
projekt
Medfinansiering til statslige puljer i
infrastrukturforlig 2035*

Ramme

Forbrug
pr. 31. august

Forventet
forbrug

Rest til
omdisponering

500

0

500

0

500

0

500

0

250

0

250

0

250

0

250

0

1.500

0

1.500

0

500

59

250

250

2.000

59

1.750

250

0
Tilskudsmidler total
Udviklingsmidler total
Total

Note: Midlerne er oprindeligt afsat til medfinansiering af projekter i forbindelse med jyllandskorridoren

Status på igangværende og kommende aktiviteter
 Understøttelse af klimasamarbejdsaftalen med Transport- og Boligministeriet
Regionsrådet har i 2020 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 klimasamarbejdsaftalen. Projekter
forventes igangsat i samarbejde med Midttrafik og andre relevante parter i efteråret 2021.


Etablering af supercykelstisekretariatet
Regionen er med i supercykelstisekretariatet, der er forankret i Skanderborg Kommune og
har deltagelse af i alt 10 kommuner. Sekretariatet er så småt kommet i gang. Regeringen
har i infrastrukturaftalen sat fokus på forbedring af cykelstier, og hvordan det sikres, at
flere unge vælger cyklen til.
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Medfinansiering af ØKS post COVID-19 projekt
Regionen har ansøgt 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.
Regionsrådet har bevilget 0,250 mio. kr. til projektet og ØKS programmet har bevilget
0,750 mio. kr.



Medfinansiering til statslige puljer under infrastrukturforliget 2035.
Midlerne var oprindeligt afsat til medfinansiering af projekter i forbindelse med
jyllandskorridoren, men da det først er muligt at ansøge i løbet af 2022, søges der om, at
midlerne i stedet anvendes på medfinansiering af statslige puljer under infrastrukturforliget
2035. Folketinget har indgået en aftale om infrastrukturinvesteringer frem mod 2035. I den
forbindelse er der afsat en række puljer bl.a. til ladeinstrastruktur til privatbaner, til grøn
omstilling af busserne, til busfremkommelighed m.m. Det forventes, at puljerne skal
medfinansieres med regionale og kommunale midler. Der afventes p.t. en konkret
udmøntning af puljerne.

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 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.
Midtjyske Jernbaner er p.t. i udbud med batteritog til Lemvigbanen. I den forbindelse skal der
etableres ladeinfrastruktur. Der kan være behov for udviklingsmidler til at analysere, hvordan
ladestrukturen skal etableres, og hvordan den eventuelt også kan anvendes til opladning af
busser.
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Internationale aktiviteter
Status for økonomi
Der er afsat 0,600 mio. kr. til indsatsområdet, og pr. 31. august 2021 har der været et forbrug
på 0,153 mio. kr af de afsatte udviklingsmidler.
Administrationen forventer, at der vil blive brugt 0,200 mio. kr. i 2021. Der er således 0,400
mio. kr. i forventet mindreforbrug til omdisponering. Tabel 3 viser, hvad midlerne forventes
anvendt på.
Tabel 3. Internationale aktiviteter - økonomi og aktiviteter
Forbrug
1.000 kr.
Ramme
pr. 31. august

Forventet
forbrug

Rest til
omdisponering

Udviklingsmidler total

600

153

200

400

Total

600

153

200

400

Note: Der er betalt kontingent til CDEU på 5 mio. kr., som er finansieret af tilbagebetaling fra Midtjysk
Investeringsfond

Udviklingsmidler
Der er aktuelt anvendt midler til kontingent til CPMR (Konferencen for perifere maritime
regioner) og Nordsø-kommissionen mm.
Der er ikke sket en normalisering i forhold til de forventede internationale aktiviteter på
Shanghai aftalen samt delegationsbesøg. I lyset af de fortsat store globale konsekvenser af
COVID-19 situationen og den generelle usikkerhed, forventes der ikke nye aktiviteter på disse
områder i 2021.
Der forventes en række internationale projekter og aktiviteter de kommende 1-1½ år, og i
opstart af disse kan der forventes arrangementer, aktiviteter, inspirationsrejser m.v. sammen
med internationale samarbejdspartnere.

1-22-76-1-19

Side 5

Landdistrikter
Status for økonomi
Der er afsat 1,935 mio. kr. til indsatsområdet, og pr. 31. august 2021 har der været et forbrug
på 0,962 mio. kr. Der har været et forbrug på 0,745 mio. kr. af de afsatte tilskudsmidler,
mens der har været et forbrug på 0,217 mio. kr. af de afsatte udviklingsmidler.
Administrationen forventer at anvende hele den afsatte ramme til området. Tabel 4 viser, hvad
midlerne forventes anvendt på.
Tabel 4. Landdistrikter - økonomi og aktiviteter
1.000 kr.

Ramme

Forbrug
pr. 31. august

Forventet
forbrug

Rest til
omdisponering

Tilskudsmidler
Den bæredygtige landsby

835

Eksperimenterende udviklingsprojekter
Landsbyprisen 2021
Tilskudsmidler total
Udviklingsmidler total
Total

595

835

0

250

0

250

0

150

150

150

0

1.235

745

1.235

0

700

217

700

0

1.935

962

1.935

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
blev åbnet for første ansøgningsrunde i marts måned, hvor seks kommuner i samarbejde
med en eller flere landsbyer søgte om tilskud og fik bevilliget i alt 0,595 mio. kr. til
udviklingsprojekter, hvor de arbejder med lokale bæredygtighedsinitiativer. Der
gennemføres i oktober måned en tilsvarende ansøgningsrunde, der i en vis udstrækning
tænkes sammen med aktiviteten 'eksperimenterende udviklingsprojekter'.



Eksperimenterende udviklingsprojekter
Der forventes i 2. halvår 2021 at blive igangsat eksperimenterende udviklingsprojekter i
samarbejde med kommuner, lokale aktionsgrupper (såkaldte LAG'er), andre regioner og
øvrige aktører som f.eks. Landdistrikternes Fællesråd. Rekrutteringen til disse projekter er
tænkt at skulle foregå via 'Den bæredygtige landsby'.



Landsbyprisen 2021
Regionsrådet vedtog i april at give årets landsbypris til landsbyen Skals i Viborg Kommune.
Overrækkelsen af prisen fandt sted den 27. august. Alle indstillede kandidater til
landsbyprisen blev inviteret til et lærings- og udviklingsforløb, der fremmer tværgående
samarbejder og erfaringsudveksling vedr. bæredygtige løsninger i landsbyer og
landdistrikter. Forløbet tog form som et spil 'Den mest bæredygtige Landsby', der blev
afviklet over to seminarer i juni med deltagelse af frivillige landsbyudviklere,
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kommunerepræsentanter og regionrådspolitikere. Alle andre interesserede landsbyer
tilbydes tilsvarende lærings- og udviklingsforløb i 2. halvår 2021.
Udviklingsmidler
I løbet af 2. halvår 2021 bruges de resterende udviklingsmidler blandt andet på at tilbyde alle
andre interesserede landsbyer landsbyspillet. Det sker blandt andet via regionens nye
videnplatform, Landsbyviden.rm.dk, som blev lanceret i april og er under fortsat udvikling.
Landsbyviden har fokus på ny praksisviden om bæredygtig udvikling og fortæller i form af
artikler, videoer, webinarer mm. om landsbyudvikleres erfaringer og projektsucceser.
Platformen har allerede nu genereret nye samarbejdsrelationer og skabt et større midtjysk
netværk.
Derudover inviterer regionen, Landdistrikternes Fællesråd og Odder Kommune i 2. halvår til
Landdistriktsforskningens Dag. Dagen afvikles i stedet for det årlige seminar og skal inspirere
dels praktikere til at tage den nyeste forskningsviden i brug og dels forskere til at høste
inspiration fra praksis.
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 8,433 mio. kr. til indsatsområdet, og pr. 31. august 2021 har der været et forbrug
på 0,612 mio. kr. Der har været et forbrug på -0,100 mio. kr. af de afsatte tilskudsmidler,
mens der har været et forbrug på 0,712 mio. kr. af de afsatte udviklingsmidler.
Administrationen forventer, at der vil blive brugt 7,662 mio. kr. i 2021. Der er således 0,771
mio. kr. i forventet mindreforbrug til omdisponering. Det afhænger dog af godkendelsen af den
interne omdisponering, hvor der ønskes flyttet 1,829 mio. kr. fra tilskudsmidlerne til
udviklingsmidlerne, hvor der forventes et merforbrug. Tabel 5 viser, hvad midlerne forventes
anvendt på under forudsætning af, at denne omdisponering godkendes.
Tabel 5. Sundhedsinnovation - økonomi og aktiviteter
Forbrug
1.000 kr.
Ramme
pr. 31. august
Tilskudsmidler

Forventet
forbrug

Rest til
omdisponering

Digital sundhed

2.000

0

2.000

0

Mikrofinansieringspulje 2021*

2.500

-100

-100

2.600

Tilskudsmidler total

4.500

-100

1.900

2.600

Udviklingsmidler total

3.933

712

5.762

-1.829

Total

8.433

612

7.662

771

Note: Negativt forbrug skyldes tilbageførte midler fra tidligere projekt

Status på igangsatte og kommende aktiviteter


Digital Sundhed
I 2. halvår 2021 vil der forudsat godkendelse i regionsrådet blive igangsat et større projekt
indenfor digital sundhed, hvor omdrejningspunktet er anvendelsen og mulighederne for
brug af teknologiske løsninger i borgerens eget hjem. Flere og flere patienter udlægges i
eget hjem, og det nære sundhedsvæsen får en større og større rolle. Det stiller nye krav til
de teknologiske løsninger.



Mikrofinansieringspulje 2021
Det er ikke længere muligt at overføre midler direkte til sundhedskredsløbet, jævnfør
opfølgningens indledende bemærkninger. Derfor anmodes der om, at 1,829 mio. kr. af
tilskudsmidlerne afsat til mikrofinansieringspuljen flyttes til udviklingsmidler.

Udviklingsmidler
Udviklingsmidlerne vil i 2. halvår af 2021 blandt andet blive anvendt til indgåelse en
partnerskabsaftale med den landsdækkende klynge Danish life science cluster (DLSC), hvor
der i forbindelse med indgåelse igangsættes og afvikles en række udviklingsprojekter inden for
digital sundhed.
Digital sundhed er ligeledes omdrejningspunktet for en række allerede igangsatte indsatser,
som færdiggøres i 2. halvår. Det gælder blandt andet indsatser inden for VR-teknologi,
animation, 3d print samt nye digitale løsninger ifm. patientgenerede data.
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Derudover afvikles endnu et forløb for produktinnovation i slutningen af året, hvor klinikernes
behov og udfordringer formes til ideer og prototyper på nye produkter gennem et 5-dages
kursusforløb. Produkter som kan være til gavn for både medarbejdere og patienter.
Endelig afsluttes i 2. halvår en række branding-opgaver i forbindelse med cementeringen af
Region Midtjyllands styrkeposition på data og it samt de stærke partnerskaber, regionen
indgår i på feltet.
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Bæredygtighed og grøn omstilling
Status for økonomi
Der er afsat 3.537 mio. kr. til indsatsområdet, og pr. 31. august 2021 har der været et forbrug
på -0,270 mio. kr. Der har endnu ikke været et forbrug af de afsatte tilskudsmidler, mens der
har været et forbrug på -0,270 mio. kr. af de afsatte udviklingsmidler.
Administrationen forventer at anvende hele den afsatte ramme til området. Det afhænger dog
af godkendelse af den interne omdisponering, hvor der ønskes flyttet 1,700 mio. kr. fra
tilskudsmidlerne til udviklingsmidlerne, jævnfør status på igangsatte og kommende aktiviteter.
Tabel 6 viser, hvad midlerne forventes anvendt på under forudsætning af, at denne
omdisponering godkendes.
Tabel 6. Bæredygtighed og grøn omstilling - økonomi og aktiviteter
Forbrug
Forventet
1.000 kr.
Ramme
pr. 31. august
forbrug
Tilskudsmidler

Rest til
omdisponering

C irkulær økonomi i de midtjyske kommuner
- Pulje for kommunale cirkulær økonomi
projekter
Udmøntning af bæredygtighedsstrategi

700

0

0

700
0

- Pilotprojekter og implementering

400

0

0

400

- Bæredygtige hospitaler

600

0

0

600

Tilskudsmidler total

1.700

0

0

1.700

Udviklingsmidler total*

1.837

-270

3.537

-1.700

Total

3.537

-270

3.537

0

Note: Negativt beløb skyldes kommuners indbetalinger til klimaregnskaber

Status på igangsatte og kommende aktiviteter


Cirkulær økonomi i de midtjyske kommuner
LIFE IP ansøgningen har fået et betinget tilsagn på 10 mio. euro til gennemførsel af
projektet Circular Economy Beyond Waste. Projektet har som formål at udmønte den
kommende affaldsplan med greb fra den cirkulære økonomi samt understøtte
kommunernes aktiviteter mod mere bæredygtighed og grøn omstilling. Der deltager 42
partnere i projektet bestående af kommuner, affaldsselskaber, virksomheder, universiteter
og regioner. Region Midtjylland er lead på projektet. Fokus for teamet er at tilpasse
projektet og sikre indgåelse af grant agreement med udgangen af 2021.
Da flere midtjyske kommuner allerede deltager i projektet, anmodes der om, at de 0,8
mio. kr. flyttes fra tilskudsmidler til udviklingsmidler.
Midlerne skal primært anvendes til finansiering af konsulentsupport og vidensaktører, der
skal bidrage til mobilsering og formering af projektorganisationen samt til forberedelse af
projektets kick-off. Det drejer sig f.eks. om udarbejdelse af webportal,
projektstruktur/governance, kommunikationsplan og monitoreringsstrategi.
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Udmøntning af bæredygtighedsstrategien
Det er ikke længere muligt at overføre midler direkte til sundhedskredsløbet, jævnfør
opfølgningens indledende bemærkninger. Derfor anmodes der om, at de afsatte puljer på i
alt 1,0 mio. kr. flyttes til udviklingsmidler.
Midlerne anvendes i 2. halvår til gennemførelse af flere pilotprojekter og analyser, der skal
dokumentere effekten af forskellige bæredygtighedstiltag i praksis. Der er f.eks. allerede
planlagt et større projekt med en ekstern aktør på Regionshospital Horsens med fokus på
datadrevet omstilling ud fra effekt, udpegning af måleindikatorer samt udvikling af en
verdensmålsprofil. Ny viden og dokumentation fra disse projekter, suppleret med analyser,
skal danne grundlag for en videre identificering af tiltagenes udviklings- og
skaleringspotentiale og konkret understøtte implementering af bæredygtighedsstrategien.

Udviklingsmidler
Region Midtjylland har i 2021 fokus på kapacitetsopbygning inden for cirkulær økonomi og
faciitering af tværkommunalt samarbejde om den grønne omstilling. Derudover er der fokus på
at skabe et solidt data- og vidensfundament og organisatorisk setup for arbejdet med
bæredygtighed i regionens egen drift.


LIFE IP
Der arbejdes på at udvikle kommunikationsmaterialer, som skal informere de mange
partnere og interessenter om projektet. Materialerne skal kunne formidles gennem
forskellige kommunikationskanaler som f.eks. en fælles webportal, SoMe og aktørernes
egne kanaler og medier.



DK2020 og energiregnskaber
Udviklingsmidlerne blive anvendt til bestilling, bearbejdning og faglig kvalificering af klimaog energiregnskaber. Derudover er der budgetteret midler til indhentning af teknisk
konsulentbistand, gennemførelse af kampagne og kommunikationsaktiviteter, samt
afholdelse af tværkommunale fællesaktiviteter, møder og rejser.



Data og analyser
Der er indkøbt softwareprogrammer og konsulentsupport, så data kan indsamles og
bearbejdes systematisk. Målet er at gøre forbrugsdata tilgængelige for alle ansatte i
regionen på samme måde, som man kender det fra kvalitetsdata. Sideløbende er der et
udviklingsarbejde i gang, hvor målet er at supplere forbrugsdata med estimater om,
hvordan forbruget vurderes at påvirke klimaet. Der arbejdes fortsat på udviklingen af et
nyt klimaregnskabsformat for driftorganisationens CO2-udledning og ressourceforbrug.



Sekretariatsbetjening og kommunikation
I sekretariatet arbejdes der på at udvikle effektive processer for implementering af
strategien. Eksterne aktører skal bidrage med viden, sparring og opgaveløsning på
området.
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Klima
Status for økonomi
Der er afsat 2,100 mio. kr. til indsatsområdet, og pr. 31. august 2021 har der været et forbrug
på 0,812 mio. kr af de afsatte udviklingsmidler.
Administrationen forventer at anvende 0,421 mio. kr. mere end den afsatte ramme. Der søges
derfor om, at 0,421 mio. kr. omdisponeres fra den samlede pulje af udisponerede midler til
indsatsområdet klima fordelt på 0,250 mio. kr. til tilskudsmidler og 0,171 mio. kr. til
udviklingsmidler. Tabel 7 viser, hvad midlerne forventes anvendt på under forudsætning af, at
denne omdisponering godkendes.
Tabel 7. Klima - økonomi og aktiviteter
1.000 kr.
Tilskudsmidler total

Ramme

Forbrug
pr. 31. august

Forventet
forbrug

Rest til
omdisponering

0

0

250

-250

Udviklingsmidler total

2.100

812

2.271

-171

Total

2.100

812

2.521

-421

Tilskudsmidler
Der er ikke afsat tilskudsmidler til indsatsområdet klima, men adminstrationen ønsker at
finansiere aktiviteter på Klimatorium i Lemvig og søger derfor om, at der omdisponeres 0,250
mio. kr. fra den samlede pulje af udisponerede midler til tilskudsmidler under indsatsområdet
klima.
Udviklingsmidler
Region Midtjylland er i gang med udviklingen af et samfundsøkonomisk værktøj til brug for
kommuner og forsyninger i forbindelse med fastsættelse af servicemål i forhold til
skybrudssituationer. Det er et lovmæssigt krav, at forsyninger skal kunne dokumentere en
positiv samfundsøkonomi, hvis de skal kunne retfærdiggøre en klimatilpasningsindsats.
Økosystemtjenester er helt fremme på dagsordenen, når det gælder den grønne omstilling. At
vi bruger naturbasserede løsninger til at løse eksempelvis udfordringer med uønskede
oversvømmelser. Emnet er så nyt, at regionen har valgt at få ekstern hjælp til at formidle
budskabet og selv blive klogere på området, som regionen bl.a. skal gøre brug af i forbindelse
med kommende ansøgninger til EU.
Mange kommuner fortsætter med at bygge lavt i terrænet, selvom de godt ved, at det kan
skabe oversvømmelser på sigt. Der igangsættes en analyse af problemets omfang, som
regionen ønsker at bruge i en strategisk drøftelse af denne udfordring. I analysen ses der også
nærmere på hvad det var, der skete under de seneste skybrud, der ramte Tyskland og Belgien
så hårdt. Vil det samme kunne ske i Danmark?
Der arbejdes på analyse af mulighederne for at gøre Gudenåen til et Unesco biosphere reserve
projekt, hvilket kræver en afdækning af indholdet af et sådan projekt og en række samtaler
med kommunerne langs Gudenåen og andre interessenter, der kan være med til at initiere
projektet.

1-22-76-1-19

Side 12

Udvikling af arbejdskraftressourcer
Status for økonomi
Der er afsat 1,800 mio. kr. til indsatsområdet, og pr. 31. august 2021 har der været et forbrug
på 0,044 mio. kr. Der har endnu ikke været et forbrug af de afsatte tilskudsmidler, mens der
har været et forbrug på 0,044 mio. kr. af de afsatte udviklingsmidler.
Administrationen forventer, at der vil blive brugt 1,750 mio. kr. i 2021. Der er således 1,000
mio. kr. i forventet mindreforbrug til omdisponering. Tabel 2 viser, hvad midlerne forventes
anvendt på.
Tabel 8. Udvikling af arbejdskraftressourcer - økonomi og aktiviteter
Forbrug
Forventet
1.000 kr.
Ramme
pr. 31. august
forbrug
Tilskudsmidler
Jobbanken
EU-projekter
Tilskudsmidler total
Udviklingsmidler total
Total

Rest til
omdisponering

1.000

0

0

1.000

750

0

750

0

1.750

0

750

1.000

50

44

50

0

1.800

44

800

1.000

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 beskæftigelse eller uddannelse for førtidspensionister med psykiske lidelser.
Region Midtjylland har ikke haft mulighed for at anvende de afsatte midler, da
Erhvervsstyrelsen ikke har annonceret yderligere ansøgningsrunder.


EU-projekter
Erhvervsstyrelsen har fortsat ikke haft annonceret en ansøgningsrunde, hvorfor regionen
ikke har kunnet ansøge. Det forventes ikke, at der gennemføres flere ansøgningsrunder i
indeværende år vedrørende kvalificeret arbejdskraft. Midlerne forventes i stedet anvendt til
at støtte nye aktiviteter i et eller flere eksisterende EU projekter omhandlende social
inklusion med henblik på at understøtte regionens eksisterende indsats på området. Der er
en konkret ansøgning på vej i regionsrådet.

Udviklingsmidler
Udviklingsmidlerne anvendes primært på møder i Rådet for Fremtidens Kompetencer, herunder
eksterne oplægsholdere på møderne.
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