
 
 

Væksthus Midtjylland – etablering, organisering og opgaver. 
 
I dette notat beskrives kort Væksthus Midtjyllands etablering, finan-
siering, organisering og opgaver. Herunder Væksthusets rolle i de re-
gionale programmer rettet mod virksomheder og iværksættere. 

 

Aftale mellem kommunerne og staten 

Erhvervsfremmeloven fra juni 2005 fastlægger, at kommunerne over-
tager ansvaret for erhvervsservice pr. 1. januar 2007. 

 

Som led i strukturreformen indgik Kommunernes Landsforening og 
Økonomi- og Erhvervsministeriet i april 2006 en aftale om erhvervs-
service og iværksætterhuse. Aftalen indebærer, at de 15 daværende 
erhvervsservicecentre (herunder RES i Ringkjøbing Amt, TIC Viborg 
amt, Start og Vækst i Århus amt og Iværkcenter i Vejle amt) fra 2007 
erstattes af fem regionale iværksætterhuse med specialiseret er-
hvervsservice. Iværksætterhusene etableres af kommunerne i fælles-
skab i hver af de fem regioner i samarbejde med Økonomi- og Er-
hvervsministeriet. 

 

I november 2006 besluttede Kommunekontaktrådet i region Midtjyl-
land at oprette et fælles ”vækstiværksætterhus” med fokus på den 
specialiserede service til virksomheder i vækst, uanset om det er nye 
eller eksisterende virksomheder. Der var enighed om, at Århus med 
sine mange viden- og forskningsmiljøer er det naturlige hjemsted for 
hovedkontoret, men at der også er god grund til at placere en afde-
ling i Herning tæt på det videnmiljø, der er i HIH. 

 

Finansiering 

Som led i aftalen mellem kommunerne og staten etableres en over-
gangsordning på fire år frem til udgangen af 2010. Staten vil i over-
gangsperioden administrere de statslige og amtskommunale til-
skudsmidler til erhvervsservice, i alt ca. 85 mio. kr. årligt. Disse mid-
ler vil i overgangsperioden gå til erhvervsservice, især den specialise-
rede i iværksætterhusene og udgør dermed Væksthusets grundfinan-
siering på 16,4 mio. kr. 2007 og 17,6 mio. kr. i 2008.  

 

Herudover kan Væksthuset løse indtægtsdækkede operatøropgaver, 
som er nærmere omtalt til slut i notatet. Væksthuset anslår en om-
sætning i 2008 af samtlige aftalte og indstillede operatøropgaver på 
ca. 72 mio. kr., hvoraf Væksthuset forventer at levere ydelser for ca. 
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7,2 mio. kr. Den øvrige omsætning fra operatøropgaverne vedrører 
primært køb af privat rådgivning. 

 

Ledelse og organisering 

Væksthus Midtjylland er etableret som en erhvervsdrivende fond. 
Som led i aftalen mellem kommunerne og staten skal flertallet af 
medlemmerne i bestyrelserne udpeges af regionens kommuner. Her-
udover skal de regionale vækstfora og staten (Økonomi- og Er-
hvervsministeriet) udpege repræsentanter til bestyrelserne. 

 

Bestyrelsen for Væksthus Midtjylland er sammensat således: 

Udpeget af kommunerne: 
• Borgmester Flemming Eskildsen, formand 
• Borgmester Carsten Kissmeyer, 1. næstformand 
• Borgmester Jan Trøjborg 
• Borgmester Henning Jensen Nyhuus 
• Direktør Rikke Ullersted (erhvervsrepræsentant) 

Udpeget af Vækstforum Midtjylland: 
• Regionsrådsmedlem Viggo Nielsen 
• Direktør Niels Jensen, 2. næstformand (erhvervsrepr.) 

Udpeget af Erhvervs- og Byggestyrelsen: 
• Kontorchef Preben Gregersen 

 

Efter eksternt opslag har bestyrelsen ansat Erik Krarup som direktør. 
Han kom fra stillingen som direktør i TIC Viborg amt. 

 

Bestyrelsen besluttede at tilbyde medarbejderne i RES i Ringkjøbing 
Amt, TIC Viborg amt og Start og Vækst i Århus amt ansættelse i 
Væksthuset. Væksthuset har i dag 31 ansatte, hvoraf 26 er faglige 
medarbejdere/konsulenter. Til løsning af operatøropgaver ansættes 
yderligere medarbejdere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedafdelingen er placeret i Incuba Sci-

ence Park på Katrinebjerg i Århus. 

Afdelingen i Herning har lokaler i Innovato-

rium (tidligere BIRC Estate). 
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Væksthusets opgaver – vejledning, men ikke rådgivning 

Aftalen mellem kommunerne og staten omfatter en opdeling af er-
hvervsservice i hhv. lokal erhvervsservice og specialiseret erhvervs-
service. Den lokale erhvervsservice består af grundlæggende vejled-
nings- og henvisningsaktiviteter, hvor viden om lokale forhold og 
nærhed er i fokus. Lokal erhvervsservice varetages lokalt i kommu-
nerne. Den specialiserede erhvervsservice organiseres af kommuner-
ne i Væksthuset og målrettes nye såvel som eksisterende vækstori-
enterede virksomheder. Indgangen til erhvervsservice er det lokale 
erhvervsservicecenter, som kan kontaktes på det fælles telefonnum-
mer 7015 1618.  

 

Erhvervsservicetilbud er som udgangspunkt gratis og må ikke være 
konkurrenceforvridende. Et grundlæggende princip for erhvervsser-
vicen er uvildighed. Derfor kan erhvervsservicekonsulenten alene ar-
bejde med problemafklaring og aldrig med problemløsning. En 
iværksætter/virksomhed kan ikke købe en fagspecifik ydelse hos er-
hvervsservicekonsulenten, heller ikke selvom den pågældende er-
hvervsservicekonsulent måtte være den bedste mand til opgaven. 
Problemløsning skal altid varetages af professionelle rådgivere - mens 
problemafklaring ikke kan foretages af den professionelle rådgiver, 
idet denne netop ikke er uvildig.  

 

Fundamentet i Væksthuset udgøres af 
den specialiserede erhvervsservice, hvis 
nærmere indhold og konkrete mål er 
fastsat i en resultatkontrakt mellem 
Væksthuset og Erhvervs- og Byggesty-
relsen. Målet for 2007 er, at Væksthuset 
vejleder 1.075 iværksættere og virk-
somheder med vækstambitioner, hvoraf 
en væsentlig del skal henvises til privat 
rådgivning. Resulatatet for første halvår 
2007 var 508 vejledninger og 169 hen-
visninger. Endvidere er der er i samar-
bejde med den lokale erhvervsservice 
bl.a. udviklet et kompetenceudviklings-
program for erhvervsservicemedarbejde-
re, som gennemføres i løbet af efteråret 
2007. 
 
Aktiviteten på den såkaldte 1. sal omfatter samarbejde med relevan-
te aktører. Væksthuset har indgået samarbejdsaftale med 16 private 
og 19 offentlige partnere og der er forhandlinger med yderligere 
partnere. Aktuelt har IDEA Midtjylland, Teknologisk Institut, Connect 

Operatøropgaver

Fx projekter udbudt af regionale vækstfora

Fx statslige projekter som ”early warning”

Samarbejde med relevante aktører

- mødested for alle relevante aktører

- samarbejdsaftaler med relevante aktører

- aktører kunne flytte ind

Erhvervsservice

- Specialiseret erhvervsservice

fu
n

d
a

m
e
n

t
o

v
e
rb

y
g

n
in

g



 

 
 

Side 4/4

Denmark (og snart Danmarks Eksportråd) medarbejdere placeret i 
Væksthuset. 
 
På den såkaldte 2. sal har Væksthuset mulighed for at løse operatør-
opgaver for Vækstforum, staten m.fl. For staten er Væksthus Midtjyl-
land bl.a. national projektleder på “Early Warning” (et initiativ over 
for kriseramte virksomheder). For Vækstforum er Væksthuset bl.a. 
operatør på VÆKSTmidt-programmet for etablerede virksomheder, li-
gesom der foreligger indstilling om operatøropgaver for Iværksætte-
riprogram, Kompetenceplatform, Teknologiudviklingsprogram (energi 
& miljø) og Klyngeinitiativ. 


