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Punkt nr. 10 

Videreførelse af Vestdansk Investeringsfremme 



ÅRLIGT BUDGET – VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 2007- 

 

 

 
 

Budgetpost 

 

Funktion 

 

Enhedspris 
(kroner) 

 

Total             
(kroner) 

Vestdanmark 7 projektledere 600.000 4.200.000 

 Aktiviteter 120.000 840.000 

 Management - Innovationsmiljøer 200.000 1400.000 

 Sekretariat og Administration 250.000 250.000 

 Produktudvikling, markedsføring i 
Danmark og udlandet 

 1.310.000 

    

Finansieringsbehov for 
Vestdanmark 

Budget for set-up i Vestdanmark  8.000.000 

    

Invest in Denmark-hjemme Netværkskoordination incl. drift 550.000   550.000 

Ekstra salgsstyrke ude 1 Markedskoordinator Shanghai 1.400.000  1.400.000 

 1 Investment manager Europa 500.000 500.000 

 1 investment manager i 
Nordamerika 

700.000 700.000 

Aktivitetsbudget ude  550.000     550.000 

 Drift 100.000 300.000 

    

Finansieringsbehov for 
Vestdanmark 

Budget for set-up under 
Udenrigsministeriet 

 4.000.000 

    

    

Samlet budget   12.000.000 

 



Vestdansk Investeringsfremme. 
 
Initiativets titel og 
projektdeltagere 

Vestdansk Investeringsfremme 
Projektejere: Region Midtjylland i samarbejde med Region 
Nordjylland og Region Syddanmark samt Danmarks 
Eksportråd/Invest in Denmark 

Resume Vestdansk Investeringsfremme består af 7 projektledere placeret 
i vestdanske udviklingsmiljøer. Invest in Denmark har som 
modydelse opgraderet den internationale salgsstyrke på de tre 
hovedmarkeder (Europa, Asien og Nordamerika) samt ansat en 
netværkskoordinator i København som bindeled. 
 
Der fokuseres på informations- og kommunikationsteknologi 
(IKT), Life Sciences (Biotek/Medikotek) samt vedvarende 
energi, hvor Vestdanmark har særlige styrkepositioner og 
projektlederne er placeret i videns- og udviklingsmiljøer i 
Ålborg, Århus, Herning og Odense. 
 
Projektet er igangsat 1. marts 2006 som en samarbejdsaftale 
mellem 7 vestdanske amter og Eksportrådet/Invest in Denmark 

Baggrund og indhold Baggrunden for projektet er at rette op på det skæve 
investeringsmønster i Danmark. 80% af alle investeringer i 
Danmark falder i hovedstadsområdet, og en arbejdsgruppe 
under det jysk-fynske samarbejde påviste gennem 
klyngeundersøgelser og benchmark analyser, at der er 
kompetencer i det vestdanske område, som har potentiale til at 
tiltrække flere udenlandske investeringer til Vestdanmark. 
 
 
Projektet bidrager således også til støtte af det nationale mål om 
intensiveret markedsføring af Danmark som investeringsland. 

Formål Formålet er at tiltrække flere internationale investeringer og 
virksomheder og at skabe/bevare flest mulige vidensbaserede 
arbejdspladser i Vestdanmark 

Mål Målet er samtidig at styrke innovation og konkurrenceevne i 
vestdanske virksomheder gennem samarbejde med 
internationale virksomheder og investorer 

Relation til kriterier i 
erhvervsfremmeloven 

Projektet skal medvirke til at: 
- øge virksomheders innovationskompetence, især 

vedrørende nye metoder til afdækning af 
innovationspotentiale i eksisterende og nye klynger samt 
samspil, netværk og partnerskaber mellem virksomheder 
og videns- og uddannelsesinstitutioner på 
styrkepositioner og nye vækstområder 

- bidrage til opbygning af internationalt orienterede 
vækstklynger og væksterhverv 

Overvågning af projektets 
fremdrift 

Succesmålet for projektets fremdrift er måling af 
skabte/fastholdte arbejdspladser i Vestdanmark. Målingen 



foretages af ekstern, uafhængig evaluator gennem Invest in 
Denmark. 
 
Der er nedsat en styregruppe med de 3 vestdanske 
regionsrådsformænd samt 2 repræsentanter for Danmarks 
Eksportråd/Invest in Denmark og 2 repræsentanter for de 
vestdanske udviklingsmiljøer 

Målgruppe Udenlandske virksomheder og investorer, som vil investere i 
Danmark samt virksomheder, klynger og udviklingsmiljøer i 
Vestdanmark 

Organisering Vestdansk Investeringsfremme organiseres som en forening 
med deltagelse af de 3 vestdanske regioner med mulighed for 
deltagelse af kommuner og evt. andre organisationer. Udkast til 
vedtægter findes i særskilt bilag. 

Tidsplan Restmidler fra 2006 er overført til 2007 og kontrakter 
midlertidigt forlænget til 30. april – Foreningen Vestdansk 
Investeringsfremme etableres pr. 1. maj 2007. 

Effekt Målet for 2006 har været etablering/fastholdelse af 75 
arbejdspladser. Evalueringen i Invest in Denmark viser, at der er 
etableret/fastholdt 460 arbejdspladser i Vestdanmark af et 
samlet tal for hele Danmark på 991 arbejdspladser – svarende til 
46% af de skabte/fastholdte arbejdspladser. 
 
Målet for 2007 er etablering/fastholdelse af 150 arbejdspladser, 
i 2008 er målet 250 arbejdspladser og i 2009 350 arbejdspladser 

Budget Projektet har et samlet budget på 12 mio. kr. pr. år. 
De 3 vestdanske regioner finansierer 8 mio. kr. fordelt i forhold 
til indbyggertal således: Region Midtjylland 3,3 mio. kr. pr. år, 
Region Syddanmark 3,2 mio. kr. pr. år og Region Nordjylland 
1,5 mio. kr. pr. år. 
Danmarks Eksportråd finansierer 4 mio. kr. pr. år. 

Formidling Der formidles løbende resultater til medier og fagtidsskrifter i 
Danmark og internationalt med henblik på at synliggøre 
vestdanske kompetencer 

Evaluering Projektet evalueres med hensyn til skabte/fastholdte jobs af 
ekstern evaluator gennem Invest in Denmark. 

 



INVEST IN DENMARK 
VIDENTUNGE JOBS ENDER I REGIONERNE 

 

2006 blev et rekordår for Invest in Denmark med 991 nye eller bevarede kompetencetunge 

arbejdspladser – knapt halvdelen gik til Vestdanmark. Traditionelt set har investeringer ind i 

Danmark fordelt sig skævt, med en klar overvægt mod hovedstadsregionen, men med 

samarbejdet mellem Vestdanmark og Invest in Denmark er billedet vendt.  

Invest in Denmarks resultater måles årligt på antallet af succesfulde investeringsprojekter og 

antal skabte eller bevarede kompetencetunge arbejdspladser. 2006 blev et rekordår for Invest 

in Denmark med 991 skabte eller bevarede kompetencetunge arbejdspladser. Målet var sat til 

625 jobs.  

 

FORDELINGEN AF ARBEJDSPLADSER 2005 VS 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Invest in Denmark og Deloitte Business Consulting 

 

 

ØVRIGE AKTIVITETER I VESTDANMARK I 2006 
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Resten af Danmark Vestdanmark

• 29 besøg fra udenlandske virksomheder arrangeret og udført 

• Knapt 100 kontakter til uddannelsesinstitutioner 

• Kontakt til over 30 regionale erhvervspolitiske aktører 

• Kontakt til over 100 danske og udenlandske virksomheder 

• Kontakt til knap 20 venture og kapital virksomheder 

• Kontakt til over 30 innovations- og videnmiljøer 

• Kontakt til over 20 ’service providers’ 

 

Alle disse er i en eller anden form inddraget i profileringen af Danmark overfor udenlandske 

virksomheder/investorer – enten i form af målrettede ’proposals’ eller i besøgsprogrammer. 

 

PR 

4 internationale & 10 nationale pressebesøg & omtaler med specifikt Vestdansk fokus og indhold 



GLOBAL OG LOKAL NÆRHED - EN EFFEKTIV KOMBINATION 

 

 

Invest in Denmarks globale netværk                     Vestdansk Investeringsfremme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

Invest in Denmarks pipeline for 2007 ser lovende ud – ikke mindst for Vestdanmark. På et 

nyligt koordineringsmøde (marts 2007), hvor markedskoordinatorerne for hhv. Nord Amerika, 

Europa og Asien var i Danmark, fremgik det klart at flere store sager er under opsejling 

grundet den forstærkede indsats i regi af samarbejdet med Vestdanmark; årets første 

registrerede succes var således en asiatisk IT virksomheds etablering af europæisk 

hovedkvarter i Region Syddanmark. 

 

Af potentielle investeringsprojekter kan fx nævnes; større produktions/distributions-sag i 

Syddanmark (min 100 arbejdspladser); adskillige spændende amerikanske R&D (ICT) 

etableringer i Midtjylland; samt internationale Life Sciences aktiviteter i Nordjylland. 

 

Herudover kan nævnes de regionale projektlederes fortsatte store engagement og aktivitet i 

lokalmiljøerne – eksempelvis samarbejdet med Udviklingsråd Sønderjylland i Region 

Syddanmark.  

 

 

For yderligere information kontakt: 

Eva Beim Wind 

Regional Koordinator, Invest in Denmark 

E-mail: ebj@investindk.com 

Mobil: 21707366 
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VEDTÆGTER 
 

FOR 
 

FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 
 

2007 
 

 
 
§ 1. Navn og hjemsted 
Foreningens navn er ”Foreningen Vestdansk Investeringsfremme” 
 
Foreningens hjemsted er Region Midtjylland/Viborg Kommune 
 
 
§ 2. Formål 
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har til formål at sikre en stærk og 
sammenhængende international profilering af de vestdanske spidskompetencer, især 
inden for udvalgte forskningsområder, med henblik på at tiltrække flere udenlandske 
investeringer i erhvervsvirksomheder fra seriøse samarbejdspartnere og samtidig sikre en 
tæt og professionel opfølgning på udenlandske henvendelser. Dette arbejde udføres i tæt 
samarbejde med Invest in Denmark, Udenrigsministeriet gennem samarbejdsaftale af xx 
2007. 
 
Hovedaktiviteter for Foreningen er: 

• Fungere som videnbank om vestdanske spidskompetencer, især inden for udvalgte 
forskningsområder 

• Profilering af spidskompetencer i form af klyngeopdateringer, salgsmateriale, etc.  

• Besvarelse af og opfølgning på udenlandske henvendelser om samarbejde i form af 
investeringsoplæg, arrangement af besøgsprogrammer etc. 

• Sikre at de udenlandske investeringsprojekter konkretiseres i form af skabelse af 
videntunge arbejdspladser i Vestdanmark 

• Sikre at de fremsatte mål for investeringsfremmeindsatsen nås 

• Aktiv deltager i regionale udviklingsfora og netværk, der kan styrke Vestdanmarks 
konkurrenceevne 

 
 
§ 3. Medlemmer 
Foreningen stiftes af følgende medlemmer: 
 

- Region Syddanmark 
- Region Midtjylland 
- Region Nordjylland 

 
Følgende kan optages som medlem, såfremt repræsentantskabet vedtager dette 

- Kommuner i Jylland og Fyn 
- Eventuelt andre organisationer som arbejder med investeringsfremme 
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- Evt. andre regioner 
 
 
§ 4. Foreningens kapital og drift 
Foreningens drift finansieres ved faste årlige tilskud fra Foreningens medlemmer. 
 
Et eventuelt overskud skal anvendes til opfyldelse af Foreningens formål. 
 
 
§ 5. Hæftelse 
For de forpligtelser, der påhviler Foreningen, hæfter Foreningen med den til hver tid 
værende formue i Foreningen. 
 
Foreningens medlemmer eller dens stiftere har ikke ret til nogen del af Foreningens 
formue. 
 
Foreningens medlemmer er ikke ansvarlige for Foreningens dispositioner eller forpligtelser 
af nogen art. 
 
 
§ 6. Medlemmers tilskud 
De stiftende medlemmers tilskud til Foreningen foreløbigt for 3 år (2007 – 2009) er aftalt 
ved stiftelsen. 
 
For nye medlemmer gælder, at de skal betale tilskud fra det førstkommende halvår efter, 
at de er indmeldt. [Det er uklart, hvornår betalingspligten indtræder.] 
 
Den endelige fordeling mellem parterne fremgår af et særskilt bilag. 
 

For et nyt medlem fastsættes det årlige tilskud efter aftale med bestyrelsen, inden 
medlemskab endeligt godkendes. 
 
 
§ 7. Samarbejdspartnere 
Investeringsfremmearbejdet er kendetegnet ved at involvere en række aktører. De 
centrale samarbejdspartnere vil være følgende: 
 
De jysk-fynske innovationsmiljøer og udviklingsparker 
De jysk-fynske forskerparker 
De jysk-fynske forskningsinstitutioner 
Venture kapital-selskaber 
De jysk-fynske kommuner 
 
Derudover vil samarbejdet involvere en række virksomheder og øvrige erhvervspolitiske 
aktører i Jylland-Fyn. 
 
Der kan oprettes en referencegruppe forestået af sekretariatet, bestående af udvalgte 
samarbejdspartnere. 
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§ 8. Sekretariat 
Der etableres et sekretariat bestående af en netværkskoordinator fra Invest in Denmark 
samt en udpeget projektmedarbejder fra en af Foreningens medlemmer. 
 
Sekretariatets primære arbejdsopgaver: 

• Betjene bestyrelsen og repræsentantskabet 

• Koordinere samarbejdet mellem de hjemlige og de udenlandske 
projektmedarbejdere 

• Ansætte og afskedige projektmedarbejdere og fornødent personale 

• Udarbejde aktivitetsplaner, regnskaber, budgetter og årsrapporter til forelæggelse 
for bestyrelse og repræsentantskab. 

• Resultatstyring 
 
 
$ 9. Repræsentantskab 
Der nedsættes et repræsentantskab, bestående af Formandskaberne for Vækstforum for 
de respektive medlemmer. 
 
I kraft af samarbejdsaftalen mellem Foreningen Vestdansk Investeringsfremme og Invest 
in Denmark (Udenrigsministeriet) har Invest in Denmark (Udenrigsministeriet) ret til at 
udpege 2 medlemmer af repræsentantskabet. 
Herudover har de Innovationsmiljøer med hvem foreningen har indgået resultatkontrakter 
ret til samlet at udpege 2 medlemmer af repræsentantskabet. 
 
Repræsentantskabet udpeger selv sin formand. 
 
Repræsentantskabet varetager den overordnede ledelse af Foreningen og er Foreningens 
øverste myndighed. 
 
Repræsentantskabet har i øvrigt overordnet ansvar vedrørende Foreningens økonomi og 
skal hvert år godkende budget og årsregnskab. 
 
Repræsentantskabet afgør ethvert spørgsmål om indtræden i Foreningen, Foreningens 
opløsning samt eventuelle vedtægtsændringer. Repræsentantskabet udstikker endvidere 
de overordnede retningslinier for Foreningens virke. 
 
 
§ 10. Bestyrelsen 
Hvert medlem har ret til at udpege et bestyrelsesmedlem fra dennes Formandskab for 
Vækstforum. 
 
I kraft af samarbejdsaftalen mellem Foreningen Vestdansk Investeringsfremme og Invest 
in Denmark (Udenrigsministeriet) har Invest in Denmark (Udenrigsministeriet) ret til at 
udpege 1 medlem af bestyrelsen. 
Herudover har de Innovationsmiljøer med hvem foreningen har indgået resultatkontrakter 
ret til samlet at udpege 1 medlem af bestyrelsen. 
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Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens 
stemme afgørende. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand og næstformand blandt sine 
medlemmer; formand vælges dog blandt de stiftende medlemmer. 
 
Bestyrelsen udfærdiger selv en forretningsorden. 
 
Bestyrelsens valgperiode udgør 3 år. 
 
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet er 
angivet i vedtægterne. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og 
enten formand eller næstformand er mødt. 
 
Der kan i særlige tilfælde træffes beslutninger gennem skriftlige høringer. 
 
Der udpeges ikke suppleanter, idet medlemmerne umiddelbart har ret til at udpege et nyt 
medlem ved varigt forfald. 
 
Bestyrelsens sammensætning og mandat er underlagt Loven om Erhvervsfremme og/eller 
den til enhver tid gældende lovgivning for området. 
 
 
§ 10. Bestyrelsens opgaver 
 
Bestyrelsen påser, at Foreningen drives i overensstemmelse med den til enhver tid 
gældende vedtægt. 
 
Bestyrelsens primære arbejdsopgaver: 

• Fastlægge de mere detaljerede rammer og målsætninger for arbejdet i Vestdansk 
Investeringsfremme  

• Godkende forretningsordener, strategier, regnskaber, budgetter, årsrapporter og 
evalueringer 

• Godkende udpegelse af sekretariatet 

• Godkende særlige aktiviteter efter indstilling fra sekretariatet 

• Godkende den fysiske placering af projektmedarbejderne i de respektive regioner 
 
 
§ 11. Møder 
Repræsentantskabet afholder møde, når formanden for Repræsentantskabet indkalder 
dertil. Repræsentantskabet afholder som minimum møde 1 gang årligt. 
 
Bestyrelsen afholder som minimum møde 2 gange årligt, eller når formanden for 
bestyrelsen kræver det, eller når mindst 3 medlemmer fremsætter krav herom overfor 
formanden. 
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Formanden for bestyrelsen/Repræsentantskabet udsender dagsorden med indkaldelse til 
bestyrelsesmøder henholdsvis repræsentantskabsmøder. Formanden skal sørge for, at 
der føres protokol over bestyrelsens henholdsvis Repræsentantskabets beslutninger. 
Protokollen skal efter hvert møde underskrives af alle tilstedeværende medlemmer. 
 
 
§ 12. Tegning 
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i Forening med 2 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Ved væsentlige beslutninger som køb, salg og pantsætning af fast ejendom, 
låneoptagelse samt leje af lokaler tegnes Foreningen af den samlede bestyrelse. 
 
 
§ 13. Regnskab 
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret 
eller registreret revisor inden det vedtages og underskrives af Repræsentantskabet. Der 
føres en revisionsprotokol. Nye protokollater forelægges for Repræsentantskabet på 
førstkommende møde, hvor de underskrives af de fremmødte medlemmer. 
 
§ 14. Udtrædelse 
Medlemmer kan udtræde af foreningen ved udløbet af den 3-årige forpligtelse. Dog skal 
der gives et varsel på minimum 6 mdr. til bestyrelsen. Et medlem, der udtræder af 
foreningen, har ingen krav på tilbagebetaling af finansiering eller på andel af foreningens 
formue. 
 
 
§ 15. Ophør 
Foreningen opløses, hvis 3/5 af det samlede antal stemmer i Repræsentantskabet 
stemmer herfor. 
 
Foreningens formue skal ved ophøret anvendes i overensstemmelse med Foreningens 
formål. 
 
 
§ 16. Vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af Repræsentantskabets medlemmer stemmer herfor. 
 
Derudover kræves det, at 3/5 af det samlede antal stemmer i Repræsentantskabet 
stemmer herfor. 
 
Ovenstående vedtaget på stiftende møde den xx 2007 
 
 

 

Region Syddanmark   Region Nordjylland 
 Carl Holst    Orla Hav 
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Region Midtjylland 
Bent Hansen 
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