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1-01-76-16-08 

1. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde den 27. maj 2009.

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender referat af mødet den 27. maj 2009. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

Bilag 

• referat af mødet den 27. maj 2009 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_1_Bilag_1.pdf
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1-30-76-2-07 

2. Partnerskabsaftale - tillæg 2009 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager punktet vedrørende tillæg til partnerskabsaftale 2009 til ori-
entering. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Vækstforum besluttede at fremsende en fornyet henvendelse til Undervisningsministeren 
for at gøre opmærksom på de muligheder, der er i det regionale initiativ Kompetence-
platformen og de seks konsortier i forhold til det fremtidige statslige initiativ vedr. etab-
lering af en række VEU-centre. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen indgik den 24. juni 2009 aftale om 
tillæg til partnerskabsaftale 2009. 
  
Formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland mødtes den 24. juni 2009 med 
økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen og beskæftigelsesminister Inger Støjberg 
med det formål at indgå aftale om Tillæg til partnerskabsaftale 2009. På baggrund af 
den finansielle krise og de beskæftigelsesmæssige konsekvenser heraf, deltog også for-
mandskabet for det Regionale Beskæftigelsesråd. 
  
Udgangspunktet for formandskabets møde var Vækstforums beslutning fra mødet den 
25. maj 2009 om at fastholde de synspunkter, der er indeholdt i Vækstforums henven-
delser til henholdsvis økonomi- og erhvervsminster Lene Espersen, undervisningsmini-
ster Bertel Haarder, videnskabsminister Helge Sander og udenrigsminster Per Stig Møller 
en række ministerier, samt en pointering af, at partnerskabsaftalen i sit udgangspunkt 
skal være gensidigt forpligtende.  
  
Hovedpunkterne i den indgåede aftale er følgende: 
  
Uddannelse og arbejdskraft

 Etablering af dialogforum til styrkelse af effekten af tiltag som iværksættes af Re-
gionen, Vækstforum og Undervisningsministeriet. Vækstforum vil blive inviteret til 
at deltage i relevante møder.  

 Nationalt center for undervisning i natur, teknik og sundhed. Undervisningsmini-
steriet har netop offentliggjort etableringen af et Nationalt center for natur, teknik 
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og sundhed. Partnerskabsaftalen åbner for, at Naturvidenskabernes Hus i Bjer-
ringbro kan indgå i dette initiativ.  

 VEU-centre (Voksen- og EfteruddannelsesCentre) Regeringen udtrykker i partner-
skabsaftalen forståelse for Vækstforums ønsker om, at der i placeringen af de 
kommende VEU-centre, tages hensyn til de kompetencecentre, der er etableret i 
Region Midtjylland.  

Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder

 Regeringen og Vækstforum skal i samarbejde se på mulighederne for at sikre 
øget risikovillig kapital i Region Midtjylland, herunder etablering af en Iværksæt-
terfond.  

 Parterne er ligeledes enige om at fortsætte arbejdet med et sammenhængende 
vejlednings- og rådgivningssystem og med væksthusene som knudepunkt.  

 Regeringen vil i 2009 udarbejde en virksomhedsrettet innovationsstrategi, og 
Vækstforum vil blive inddraget i udmøntningen af strategien i relevant omfang.  

 Vækstforums megasatsning Erhverv-Sundhed vil indgå i samarbejdet mellem sta-
ten og regionen om udvikling af det erhvervsfremmende arbejde på området.  

 Parterne er enige om, at et regionalt eksportudviklings- og globaliseringsprogram 
skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem de forskellige aktører på regionalt 
niveau (Danmarks Eksportråd, Væksthus Midtjylland, lokal erhvervsservice, Euro-
pe Enterprise Network med flere) for at nå størst mulig sammenhæng, synlighed 
og synergi mellem de nationale og regionale tilbud. 

Markedsføring af Danmark - tiltrækning af investeringer og turisme

 Parterne er enige om at fortsætte samarbejdet i Foreningen Vestdansk Investe-
ringsfremme mellem Invest in Denmark og de vestdanske regioner om at tiltræk-
ke udenlandske virksomheder og kapital efter 2009.  

 Vækstforums erhvervssatsning Cross Media indgår nu i partnerskabsaftalen.  
 Turisme - parterne er enige om at forsætte dialogen om, hvordan den fælles stra-

tegi bedst muligt implementeres såvel nationalt som regionalt, herunder hvordan 
de regionale turistudviklingsselskaber får en vigtig rolle i strategiens implemente-
ring. 

Grøn Vækst

 I forhold til megasatsningen Energi og Miljø er parterne bl.a. enige om, at der i 
efteråret 2009 udpeges områder, hvor vindmølleindustrien kan teste og afprøve 
nye prototyper. Planlægningsprocessen igangsættes ligeledes i efteråret 2009.  

 I forhold til fødevaresatsningen er parterne bl.a. enige om, at der skal ske en ko-
ordineret indsat inden for fødevareområdet, og at de statslige og regionale initia-
tiver fortsat skal koordineres for at fremme sammenhæng og synergi mellem ind-
satserne.  

 landdistriktsudvikling - parterne er bl.a. enige om, at der fortsat skal være fokus 
på indsatsen over for de forfaldne huse, erhvervsbygninger og landbrugsbygnin-
ger i landsbyerne og på landet. Staten etablerer for 2010 en pulje på 150 mio. kr. 
til medfinansiering af kommunernes indsats med forbedringer af det fysiske miljø 
i yderområder. 
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Sekretariatet har påbegyndt arbejdet med udmøntningen af aftalen. Der vil for de rele-
vante områder bliver etableret arbejdsgrupper med repræsentanter fra partnerskabet 
bag Vækstforum og relevante aktører med henblik på at fastlægge tids- og handlings-
planer for de enkelte delområder. 
  
Der vil fremover være halvårlige opfølgninger på partnerskabsaftalen i forbindelse med 
opfølgning på Vækstforums handlingsplan i henholdsvis marts og september. 
  
 Bilag 

• Partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen - 
Tillaegsaftale 2009  

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_2_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_2_Bilag_1.pdf
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1-31-76-3-09 

3. Økonomiopfølgning på Vækstforums initiativer

Resumé 

Punktet er en status for den økonomi, som er til rådighed inden mødet og hvis alle ind-
stillinger følges. 

Beslutning 

Vækstforum tog punktet vedr. økonomiopfølgning til orientering med bemærkning om, 
at administrationen bør gennemgå de reservationer, som vedr.  EU-Mål 2 midler, Regio-
nalfonden, og indgå i samarbejde med de øvrige regioner om evt. omfordeling af hen-
holdsvis Socialfonds- og Regionalfondsmidler. 
 

Sagsfremstilling 

Af Region Midtjyllands midler til erhvervsfremme resterer der på nuværende tidspunkt 
243 mio. kr. for perioden 2009-2013. 
  
EU-Mål 2 midler er delt op i Socialfonden og Regionalfonden, hvor budgetrammen udgør 
36 mio. kr. for hvert år. Der resterer på nuværende tidspunkt 8 mio. kr. af Regionalfon-
den og 179 mio. kr. af Socialfonden for perioden 2009-2013. 
  
Tabel 1. Budgetramme og rådighedsoversigt - Vækstforum Region Midtjylland 
Inden mødet d. 31. august 2009               
1000 kr. / år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Budgetramme: 

                
Region Midtjylland 115.000 114.300 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 729.300 
EU - mål 2 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 504.000 
- Regionalfond 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 252.000 
- Socialfond 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 252.000 
Til rådighed 187.000 186.300 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 1.233.300 
Bevillinger:

                
Region Midtjylland 22.585 83.391 117.103 75.512 33.444 9.106 991 342.132 
EU - mål 2 1.175 29.531 85.576 71.130 35.710 0 0 223.122 
- Regionalfond 425 24.193 59.320 41.722 29.579 0 0 155.239 
- Socialfond 750 5.338 26.256 29.408 6.131 0 0 67.883 
Bevillinger i alt  23.760 112.922 202.679 146.642 69.154 9.106 991 565.254 
Reservationer:

                
Region Midtjylland - - 33.079 43.233 41.139 22.233 4.100 143.784 
EU - mål 2 - - 37.901 27.051 26.684 2.500 0 94.136 
- Regionalfond - - 36.007 25.308 25.061 2.500 0 88.876 
- Socialfond - - 1.894 1.743 1.623 0 0 5.260 
Reservationer i alt - - 70.980 70.284 67.823 24.733 4.100 237.920 
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Rest:
                

Region Midtjylland 92.415 30.909 -50.182 -18.745 25.417 68.661 94.909 243.384 
EU - mål 2 70.825 42.469 -51.477 -26.181 9.606 69.500 72.000 186.742 
- Regionalfond 35.575 11.807 -59.327 -31.030 -18.640 33.500 36.000 7.885 
- Socialfond 35.250 30.662 7.850 4.849 28.246 36.000 36.000 178.857 
Rådighedsbeløb i alt 163.240 73.378 -101.659 -44.926 35.023 138.161 166.909 430.126                   
Rest incl. overførte bevillingsrammer fra 2007 og 2008 til 2009         
1000 kr. / år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Rest:

                
Region Midtjylland 

    73.142 -18.745 25.417 68.661 94.909 243.384 
EU - mål 2 

    61.817 -26.181 9.606 69.500 72.000 186.742 
- Regionalfond 

    -11.945 -31.030 -18.640 33.500 36.000 7.885 
- Socialfond 

    73.762 4.849 28.246 36.000 36.000 178.857 
Rådighedsbeløb i alt 

    134.959 -44.926 35.023 138.161 166.909 430.126 
  
I alt indstilles der for 77 mio. kr. til mødet den 31. august 2009, hvoraf 12 mio. kr. kom-
mer fra tidligere reservationer. Hvis indstillingerne til mødet følges, vil der være 183 
mio. kr. til rådighed af de regionale erhvervsfremme midler i perioden 2009-2013. 
  
Af EU's mål 2 midler vil der restere 3 mio. kr. af Regionalfonden og 179 mio. kr. af Soci-
alfonden for perioden 2009-2013, se nedenstående tabel. 
   
Tabel 2. Budgetramme og rådighedsoversigt - Vækstforum Region Midtjylland 
Efter mødet d. 31. august 2009               
1000 kr. / år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Budgetramme: 

                
Region Midtjylland 115.000 114.300 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 729.300 
EU - mål 2 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 504.000 
- Regionalfond 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 252.000 
- Socialfond 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 252.000 
Til rådighed 187.000 186.300 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 1.233.300 
Bevillinger:

                
Region Midtjylland 22.585 83.391 117.730 83.547 41.179 16.741 2.393 367.566 
EU - mål 2 1.175 29.531 85.576 80.892 35.710 0 0 232.884 
- Regionalfond 425 24.193 59.320 51.484 29.579 0 0 165.001 
- Socialfond 750 5.338 26.256 29.408 6.131 0 0 67.883 
Bevillinger i alt  23.760 112.922 203.306 164.439 76.889 16.741 2.393 600.450 
Reservationer:

                
Region Midtjylland - - 32.452 54.906 52.312 34.706 3.873 178.249 
EU - mål 2 - - 37.901 18.289 28.684 4.500 0 89.374 
- Regionalfond - - 36.007 16.546 27.061 4.500 0 84.114 
- Socialfond - - 1.894 1.743 1.623 0 0 5.260 
Reservationer i alt - - 70.353 73.195 80.996 39.206 3.873 267.623  
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Rest:

Region Midtjylland 92.415 30.909 -50.182 -38.453 6.509 48.553 93.734 183.485 
EU - mål 2 70.825 42.469 -51.477 -27.181 7.606 67.500 72.000 181.742 
- Regionalfond 35.575 11.807 -59.327 -32.030 -20.640 31.500 36.000 2.885 
- Socialfond 35.250 30.662 7.850 4.849 28.246 36.000 36.000 178.857 
Rådighedsbeløb i alt 163.240 73.378 -101.659 -65.634 14.115 116.053 165.734 365.227                   
Rest incl. overførte bevillingsrammer fra 2007 og 2008 til 2009         
1000 kr. / år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Rest:

                
Region Midtjylland 

    73.142 -38.453 6.509 48.553 93.734 183.485 
EU - mål 2 

    61.817 -27.181 7.606 67.500 72.000 181.742 
- Regionalfond 

    -11.945 -32.030 -20.640 31.500 36.000 2.885 
- Socialfond 

    73.762 4.849 28.246 36.000 36.000 178.857 
Rådighedsbeløb i alt 

    134.959 -65.634 14.115 116.053 165.734 365.227 
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1-30-76-54-08 

4. Ansøgning - Klimaklynge i Holstebro

Resumé 

Holstebro Kommune har sammen med lokale virksomheder taget initiativ til etablering af 
samarbejdet "ClimateCircle". Målet med initiativet er at udnytte den erhvervs- og vi-
denmæssige styrkeposition inden for udnyttelse af affald og biomasse til energi, som 
findes i Holstebro-området, til at skabe yderligere erhvervsmæssig vækst. 
  
Projektet vil bidrage til opfyldelse af målene i Vækstforums handlingsplan vedr. energi 
og miljø og er i overensstemmelse med partnerskabsaftalen mellem Regeringen og 
Vækstforum. Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi anbefaler projektet. 
  
Der søges om et tilskud på 1,2 mio. kr. til etablering og igangsætning af initiativet over 
perioden 2009-2011. Parterne i samarbejdet dækker resten af omkostningerne, idet de 
samlede omkostninger i den nævnte periode er vurderet til 3,6 mio. kr. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af reservationen til megasatsnin-
gen på energi og miljø bevilges 1,2 mio. kr. til projektet, 

  
at der foretages en midtvejsevaluering af projektet, 
  
at projektet opfordres til at inddrage private virksomheder i styregruppen. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Beskrivelse af projektet  
Holstebro Kommune har sammen med lokale virksomheder taget initiativ til etablering af 
samarbejdet "ClimateCircle". Ud over Holstebro Kommune forventes følgende parter at 
deltage i en nedsat styregruppe for samarbejdet: Vestforsyning A/S, Nomi I/S, Struer 
Forsyning A/S, Dong Energy (Maabjergværket), Nupark smba. og Maabjerg Bioenergy 
Drift A/S. 
  
Formålet med initiativet er at udnytte den erhvervs- og videnmæssige styrkeposition 
inden for udnyttelse af affald og biomasse til energi, som findes hos de deltagende par-
ter, til at skabe yderligere erhvervsmæssig vækst i den nordvestlige del af regionen. 
Især Maabjergværket og det kommende biogasanlæg, Maabjerg Bioenergy, med den 
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tilhørende energidistribution, vurderes at have særlige forudsætninger for at kunne dan-
ne grobund for erhvervsudvikling inden for udnyttelse af biomasse til energi. 
  
Samarbejdet i klimaklyngen skal bl.a. resultere i:  

 Yderligere teknologisk og erhvervsmæssig innovation 
 Vækst hos etablerede virksomheder 
 Etablering af nye virksomheder 
 Tiltrækning af videnmedarbejdere og investorer 
 Øget andel vedvarende energi og positive miljøeffekter 
 Etablering af formidlingspark baseret på de vedvarende energianlæg. 

Samarbejdet skal i praksis facilitere virksomhedsnetværk, aftaler med videninstitutioner, 
etablering af formidlingspark, matchmaking mellem virksomheder, opstart af nye virk-
somheder mv. Der er ansat en projektleder til at forestå opgaverne. 
  
Region Midtjylland indbydes til at deltage i et dialogforum, som i en indledende fase fo-
restår et forarbejde, som skal ligge til grund for fastlæggelse af samarbejdets konkrete 
mål og indsats. I forarbejdet skal der bl.a. skabes overblik over eksisterende virksomhe-
der og kompetencer inden for energi-/miljø-/klimateknologi i området, muligheder og 
barrierer for disse virksomheder samt allerede igangværende initiativer og eksisterende 
videninstitutioner, som kan støtte op om den erhvervsmæssige udvikling. 
  
Det er planen, at de konkrete mål og indsatsområder kan fastlægges i starten af 2010. 
  
I Vækstforums handlingsplan 2009-2012, "Region Midtjylland som Energi- og Miljøtekno-
logisk foregangsregion" er udnyttelse af biomasse til energi medtaget som et indsatsom-
råde. Initiativet fra Holstebro Kommune vil kunne bidrage til dette indsatsområde gen-
nem den planlagte støtte til udvikling af virksomheder inden for biomasseområdet i den 
nordvestlige del af regionen.  
  
Initiativet er desuden i overensstemmelse med intentionerne inden for "Grøn Vækst" i 
"Tillæg til Partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland, 
2009", idet det bl.a. vil støtte op om udnyttelsen af biogaspotentialet i landbruget.  
  
Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi anbefaler projektet.  
  
Mål for projektet  
De konkrete mål for projektet bør være følgende: 

1. I den indledende fase skal afdækkes de konkrete erhvervsmæssige muligheder.  
2. På baggrund af den indledende fase fastlægges herefter den konkrete indsats og 

de konkrete mål.  
3. De konkrete mål og den tilhørende indsats skal tage udgangspunkt i visionen om 

at skabe erhvervsmæssig vækst i den nordvestlige del af regionen. 
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Økonomi
Budget (1.000 kr.) 2009 2010 2011 i alt 
Løn- og rejseomkostninger mv. 480 730 240 1.450 
Lokaler og kontorinventar 110 145 65 320 
Konsulentbistand mv. 250 600 340 1.190 
Markedsføring 280 290 70 640 
I alt 1.120 1.765 715 3.600 
  
Finansiering (1.000 kr.) 2009 2010 2011 i alt 
Deltagende parter 1.200 1.200 0 2.400 
Region Midtjylland 400 600 200 1.200 
I alt 1.600 1.800 200 3.600 

Bilag 

• Ansøgning om medfinansiering af klimanetværk 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_4_Bilag_1.pdf
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1-30-76-54-08 

5. Ansøgning - Bæredygtig udnyttelse af biomasse fra levende hegn

Resumé 

Af Vækstforums handlingsplan 2009-2012 for energi- og miljøteknologi fremgår det, at 
en væsentlig udfordring inden for biomasseområdet er at sikre en effektiv udnyttelse af 
regionens uudnyttede biomasseressourcer som grundlag for fremtidig erhvervsudvikling. 
I "Tillæg til Partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland, 
2009" er der ligeledes lagt op til at arbejde for at kombinere produktion af grøn energi 
med miljøforbedringer i landbruget. Som led heri fremlægges nu et projekt om bæredyg-
tig udnyttelse af biomasse fra levende hegn.  
  
Projektet skal sætte fokus på bæredygtig udnyttelse af biomasse fra levende hegn og 
skabe grundlag for en erhvervsmæssig udvikling og desuden være til gavn for klima og 
miljø, såvel lokalt som globalt. Projektet skal mobilisere den eksisterende energiressour-
ce og synliggøre potentialet i dyrkning af biomasse til energiformål i eksisterende leven-
de hegn igennem afprøvning, videreudvikling, demonstration og formidling af bæredyg-
tige metoder. 
  
Der søges om et tilskud på 1,135 mio. kr. til etablering og igangsætning af initiativet i 
perioden 2009-2013. Projektets samlede budget er 3,07 mio.kr.  
  
Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi anbefaler projektet, idet Rådet anbefaler, 
at projektet evalueres efter gennemførelse af en indledende fase, med henblik på at sik-
re, at forudsætningerne er til stede for et egentligt demonstrationsprojekt. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af reservationen til megasatsnin-
gen på energi og miljø bevilges 1,135 mio. kr. til projektet "Bæredygtig  
udnyttelse af biomasse fra levende hegn" (fordelt således: 100.000 kr. i 2009, 
500.000 kr. i 2010, 200.000 kr. i 2011 og 335.000 kr. i 2012). 

  

Beslutning 

Vækstforum besluttede at sende ansøgningen tilbage til adminstrationen med bemærk-
ning om, at projektets nyhedsværdi  skal anskueliggøres før sagen kan behandles af 
Vækstforum.  

Sagsfremstilling 

Projektet skal sætte fokus på bæredygtig udnyttelse af biomasse fra levende hegn og 
dermed skabe grundlag for en erhvervsmæssig udvikling og desuden være til gavn for 
klima og miljø, såvel lokalt som globalt. 
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Initiativet indgår som en del af Vækstforums handlingsplan 2009-2012 inden for energi- 
og miljøteknologi (Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion - 
Vækstforums Handlingsplan 2009-2012), idet initiativet omhandler bæredygtig udnyttel-
se af de uudnyttede biomasseressourcer som grundlag for fremtidig erhvervsudvikling. 
Projektet lever endvidere op til handlingsplanens målsætning om, at energiproduktion 
fra landbruget ikke kompromitterer fødevareproduktionen. Initiativet ligger ligeledes 
inden for tillægget til partnerskabsaftalen (2009), idet projektet kombinerer produktion 
af grøn energi med miljøforbedringer i landbruget.  
  
Projekthaver og økonomisk ansvarlig er Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgel-
ser. Projektbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med HedeDanmark a/s, Skov og 
Landskab. Der forventes yderligere deltagelse af følgende parter: Plantning & Landskab, 
Dansk Landbrugsrådgivning, Københavns Universitet, DONG Energy foruden deltagende 
lodsejere. 
  
Projektet skal, igennem afprøvning, videreudvikling, demonstration og formidling af bæ-
redygtige metoder, mobilisere den eksisterende energiressource og synliggøre potentia-
let i dyrkning af biomasse i eksisterende levende hegn. 
  
Der er gennem de sidste 20 år opbygget et marked for træflis til kraft og varme produk-
tion og i den sammenhæng udviklet tekniske løsninger til produktion af flis, primært i 
skoven, men også brugbare i hegnene. Potentialet ved udnyttelse af hegnene er et årligt 
energiudtag på ca. 1,2 PJ stigende til 2 PJ, (svarende til 1,5 % af produktionen af vedva-
rende energi - i 2007 opgjort til 130 PJ), også i fremtiden. Vækstforum har tidligere god-
kendt og støttet et projekt vedrørende udnyttelse af pil til energiproduktion, hvor miljø-
følsomme landbrugsarealer tilplantes med energipil som alternativ til etårige afgrøder. I 
nærværende projekt er målet, at den forholdsvis store uudnyttede biomasseressource, 
der findes tilgængelig i levende hegn, mobiliseres og at potentialet for kommerciel an-
vendelse heraf eksponeres, således en bæredygtig udnyttelse af ressourcen fremmes.  
  
Målet er at nyttiggøre den bioenergi, som er lokalt til stede i det åbne land, skabe om-
sætning og beskæftigelse i de udførende produktions-, transport- og handelsvirksomhe-
der samt i kraft- og varmeværkssektoren. 
  
Projektets erhvervsmæssige perspektiver er at forbedre vilkårene for virksomheder i 
hele værdikæden fra energiproducent til energiaftageren.  
  
I projektet anlægges en demonstrationsserie, der gentager sig fire forskellige steder i 
regionen med fire forskellige plejescenarier. Demonstrationsserien skal indsamle og ge-
nerere viden om plejemetoder, der sikrer forbedring af vækstklimaet på landbrugsarea-
ler, forbedring af livsbetingelserne for markens fauna og giver gode muligheder for at 
benytte biomassen fuldt ud og samtidig tager hensyn til natur. 
  
Følgende indgår i projektet: 

 Udvikle og fastlægge modeller for bæredygtig pleje og udnyttelse af levende hegn  
 Demonstrere og forbedre metode og teknik på baggrund af indhøstede erfaringer  
 Måle energiressourcer  
 Måle den klima-/vækstforbedrende effekt på landbrugsarealer samt biodiversitet- 

og miljøeffekt  
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 Sammenstille data og erfaringer, lave plejeanbefalinger herudfra  
 Udvikle modeller for etablering af nye levende hegn, der samtænker de afgrøde-

mæssige aspekter med potentialet for energiproduktion under hensyn til landskab 
og miljø  

 Formidle erfaringer og resultater  
 Sikre projektideens virke efter den formelle projektafslutning. 

Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi anbefaler projektet, idet Rådet anbefaler, 
at projektet evalueres efter gennemførelse af en indledende fase, der skal generere et 
bedre beslutningsgrundlag inden en egentlig driftsfase igangsættes.  
  
I den indledende fase skal eksisterende hegnstyper identificeres og analyseres og deres 
potentiale og egnethed vurderes, der opstilles energibalancer og udarbejdes økonomiske 
beregninger, der sandsynliggør projektets realisering og fremtidige levedygtighed. Til-
stedeværelsen af biomassen skal synliggøres og forhåndsinteressen hos lodsejere skal 
afdækkes. 
  
Resultaterne fra den indledende fase skal, inden igangsætning af hovedprojektet, vurde-
res af Råd for Energi- og Miljøteknologi, med henblik på at sikre, at forudsætningerne er 
til stede for et egentligt demonstrationsprojekt.  
  
Økonomi 
Budget (1.000 kr.) 

 

Indledende fase 120         
Informations- og planlæg-
ningsmøder 

300     

Dokumentation 600     
Formidling 500     
Projektledelse 500     
Afrapportering 250     
Anlæg og drift* 800     
I alt            3.070 

 
* Region Midtjylland bidrager ikke til finansiering af drift og anlæg  
  
Finansiering (1.000 kr.) 
Deltagende parter 1.935 
Region Midtjylland          1.135 
I alt             3.070  

 
 
 
Tilskuddet fra Region Midtjylland forventes fordelt således: 100.000 kr. i 2009, 500.000 
kr. i 2010, 200.000 kr. i 2011 og 335.000 kr. i 2012. 
  

Bilag 

• ansøgning Bæredygtig udnyttelse af biomasse fra levende hegn   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_5_Bilag_1.pdf
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1-33-76-60-07 

6. Reservation - Program for Vidensamarbejde

Resumé 

Programmet skal øge de midtjyske virksomheders innovationskompetencer som grund-
lag for større vækst og indtjening. Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, der 
har en praksisorienteret tilgang til innovation, men ikke samarbejder med videninstitu-
tioner. Analyser viser, at de mest succesrige innovative virksomheder kombinerer en 
praksis- og forskningsbaseret tilgang. Programmet skal styrke samarbejdet mellem de 
praksisorienterede virksomheder og viden- og forskningsinstitutioner. Programmet skal 
afdække potentielle samarbejdsmuligheder og udvikle, gennemføre og evaluere konkrete 
samarbejdsprojekter om innovation. Den forventede effekt af programmet er et øget 
antal virksomheder fra målgruppen, der samarbejder med videninstitutioner og derved 
opnår en positiv forretningsmæssig udvikling. Programmet vil desuden eksperimentere 
med nye former for vidensamarbejde og herigennem opnå større viden om, hvilke meto-
der der er bedst til at stimulere samarbejdet mellem viden- og forskningsinstitutioner og 
virksomhederne i målgruppen. Det indstilles, at der reserveres 36,8 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler samt 5 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond 
over en 3-årig periode. Programmet har en samlet økonomisk ramme på 71,8 mio. kr. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum igangsætter Program for Vidensamarbejde som beskrevet, 
  
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 36,8 mio. kr. af Region 

Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til programmet i perioden 2010-2012, 
  
at Vækstforum reserverer 5 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond til medfi-

nansiering af programmet i perioden 2010-2012. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at budgetforslaget gennemgås i forbin-
delse med udarbejdelse af ansøgningsmateriale til mulige operatører, således at der fo-
retages en nøje vurdering af midler afsat til de forskellige aktiviteter – især administrati-
on og opsøgende arbejde. 

Innovationsdirektør Eva Nautrup, Tulip, foreslog, at både innovationsmedarbejdere fra 
relevante virksomheder og forskere kan frikøbes i forbindelse med samarbejdsprojekter. 

Sagsfremstilling 

Baggrund
Med baggrund i Vækstforums strategi og handlingsplan nedsatte Vækstforum i 2007 en 
forprojektgruppe til at udvikle en indsats for at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv 



 

 

Vækstforum 31. august 2009 
 

17 

og videninstitutioner og sikre en øget udveksling af ny forskning og viden. Gruppen ud-
arbejdede en række forslag til nye aktiviteter på området, men Vækstforum besluttede i 
januar 2008 at revurdere indsatsen, bl.a. på baggrund af de omfattende fusioner blandt 
videninstitutionerne. 
  
Region Midtjylland gennemførte i efteråret 2008 en analyse – ”Brobygning som genvej til 
innovation” - af samarbejdet om innovation mellem regionens små og mellemstore virk-
somheder og brobyggere, dvs. institutioner, der formidler kontakter og konkrete projek-
ter mellem virksomheder og videninstitutioner. I analysen, der bl.a. bygger på ny forsk-
ning om små og mellemstore virksomheders innovationsmønstre af Bengt-Åke Lundvall, 
professor i økonomi ved Aalborg Universitet, præsenteres 2 forskellige typer af virksom-
hedstilgange til innovation. Én hovedtype er karakteriseret ved at virksomhederne sam-
arbejder med forskere om innovation, mens en anden hovedtype bygger på en mere 
praksisorienteret tilgang til innovation.  
  
Analysen viser, at danske virksomheder generelt er innovative, men også, at kun de 
færreste virksomheder samarbejder med forskere om innovation. Dette skal sammen-
holdes med, at analyser af virksomheders innovationsperformance indikerer, at virksom-
heder, der kombinerer praksis- og forskningsorienterede tilgange til innovation, har stør-
re sandsynlighed for at introducere nye produkter eller serviceydelser på markedet end 
virksomheder, der kun benytter én af tilgangene. 
  
Brobyggeranalysen peger på - set fra et regionalt erhvervsfremmeperspektiv - at et pro-
gram, der fokuserer på at stimulere og motivere de små og mellemstore praksisoriente-
rede virksomheder til at supplere deres hidtidige tilgang til innovation med en mere 
forskningsbaseret tilgang, vil være et væsentligt bidrag til at udvikle de store innovati-
onspotentialer i denne gruppe af virksomheder og til at forstærke regionens rolle som 
videnregion. Programmet vil dermed også kunne ses som et bidrag til at styrke de små 
og mellemstore virksomheders konkurrenceevne i en tid, hvor virksomhederne står 
overfor store globale udfordringer. 
  
Aktiviteter og indhold
Programmet yder støtte til udvikling og gennemførelse af konkrete samarbejdsprojekter 
om innovation inden for rammerne af Vækstforums megasatsninger og øvrige prioritere-
de indsatsområder. Programmet henvender sig til små og mellemstore praksisorientere-
de virksomheder inden for fremstilling, serviceerhverv og videnrådgivning, der ønsker at 
sætte virksomhedernes praktiske og kommercielle viden i spil sammen med forsknings-
baseret viden for at udvikle nye forretningsområder, produkter, processer eller tjeneste-
ydelser. Programmet skal give de deltagende virksomheder nye innovationskompetencer 
som grundlag for at opnå en klar forretningsmæssig gevinst.  
  
Programmet har 2 faser. Fase 1 er en rekrutterings- og match-making fase, hvor en eks-
tern operatør opsøger et større antal virksomheder i målgruppen med henblik på at iden-
tificere potentielle projektideer og finde mulige samarbejdspartnere blandt forskningsin-
stitutioner. Formålet er, for begrænsede midler, at kunne påbegynde idéudviklingen af et 
større antal eksperimenterende samarbejdsprojekter, hvoraf en del må forventes ikke at 
kunne realiseres. Efter fase 1 vil nogle projekter blive opgivet, mens andre vil blive vide-
reført af deltagerne selv uden regionale midler.  Det er ambitionen, at mindst 50 virk-
somheder kvalificerer sig til fortsat støtte til videreudvikling og gennemførelse i fase 2.  
  



 

 

Vækstforum 31. august 2009 
 

18 

I fase 2 vil de kvalificerede projekter kunne få støtte til konkrete udgifter til forsknings-
mæssig bistand og til udarbejdelse af markedsanalyser mv. Frikøb af forskere forventes 
at udgøre den største post i de enkelte projekter. Projekterne vil også kunne få økono-
misk støtte til projektledelse og mødeaktiviteter mv., samt til gennemførelse af evt. stra-
tegiudviklingsforløb og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i de deltagende 
virksomheder i forbindelse med vidensamarbejdsprojektet. Her vil såvel private viden-
rådgivere som private og offentlige uddannelses-udbydere kunne medvirke. Programmet 
skal i videst muligt omfang skabe synergi og samspil med alle aktører i erhvervsservice-
systemet og med relevante regionale, nationale og internationale programmer og initia-
tiver, herunder især de etablerede virksomhedsrettede tilbud i VækstMidt-
programmerne. 
  
Deltagerkredsen i programmets projekter vil være virksomheder i målgruppen, danske 
og udenlandske videninstitutioner med forskningsmæssige aktiviteter, samt evt. brobyg-
gerinstitutioner, private eller offentlige uddannelsesudbydere, erhvervsserviceoperatører 
og mentorvirksomheder.  Private videnrådgivere vil ligeledes kunne bidrage, f.eks. som 
brobyggere mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. Der skal opfordres til, at 
projektsamarbejder, der kombinerer forskellige typer af organisationer og kompetencer, 
deltager i programmet. 
  
Effekt
Effekten af programmet forventes at blive, at en ny og bredere gruppe af virksomheder 
får erfaringer med at deltage i innovationssamarbejde med videninstitutioner. Der måles 
således på antallet af nye virksomheder, der indgår i et vidensamarbejde for første gang 
og siden fastholder og udvikler samarbejdet. Programmet skal ses som et nødvendigt 
supplement – og en fødekanal for små og mellemstore virksomheder - til de allerede 
eksisterende initiativer på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Brobyggeranaly-
sen viser, at disse initiativer især udnyttes af virksomheder, der allerede har opnået er-
faringer med samspil med forskningsinstitutioner. 
  
For den enkelte deltagende virksomhed forventes effekten af programmet at vise sig 
som forøgede innovationskompetencer, der kan danne grundlag for større vækst og ind-
tjening. Der måles på den kommercielle effekt i den enkelte virksomhed i form af bl.a. 
udviklingen i salg, markedsandele, lønsomhed og vækst. Desuden vil der blive målt på 
de umiddelbare effekter i det enkelte projekt i form af bl.a. antallet af nye ideer, paten-
ter, produkter og netværk. Inden for programmet vil der desuden blive eksperimenteret 
med nye former for vidensamarbejde mellem virksomheder og forskere.  Effekter heraf 
vil være, at der opnås en større viden om, hvilke metoder der virker bedst til at stimule-
re samarbejdet mellem forskningsinstitutioner og den bredere kreds af virksomheder.  
  
Der vil foregå en løbende dokumentation til Vækstforum af de deltagende virksomheders 
udbytte af innovationsprojekterne, og af effekten af nye samarbejdsformer i såvel det 
enkelte projekt som i det samlede program.  
  
Organisation
Administrationen af programmet vil blive varetaget af en ekstern operatør, der rekrutte-
res efter opslag. Operatøren står for indkaldelse og administrativ behandling af projekter 
og tildeling af støtte. Operatøren står ligeledes for ansøgning af programmets midler hos 
EU's Regionalfond. Operatøren skal kunne tilbyde dialog og vejledning, mens projekter 
med behov for yderligere rådgivning til udvikling og gennemførelse skal tilbydes bistand 
fra eksterne konsulenter. 
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Vækstforum udpeger et ekspertpanel, der får til opgave at rådgive operatøren vedrøren-
de de enkelte foreslåede samarbejdsprojekters erhvervsfremmeperspektiv, nyhedsværdi, 
potentiale og overensstemmelse med de øvrige kriterier for tildeling af støtte. Se Pro-
gram for Vidensamarbejde. Det foreslås, at ekspertpanelet kommer til at bestå af repræ-
sentanter for erhvervslivet, videninstitutionerne og Vækstforums sekretariat. Operatøren 
får desuden til opgave at etablere et mentorpanel bestående af virksomheder med erfa-
ringer fra forskningsbaserede innovationsprojekter. Projekterne kan trække på disse 
virksomheder, enten som mentorer eller som mulige partnere i egentligt forretnings-
mæssigt øjemed.  
  
Økonomi
  
Budget (mio. kr.) 
  2010 2011 2012 I alt 
Administration. Ekstern operatør  1,5 1,0 1,0 3,5 
Tværgående dokumentation og erfarings-
opsamling   0,3 0,2 0,3 0,8 
Opsøgende arbejde   1,5 0 0 1,5 
Fase 1-midler   4,0 2,0 0 6,0 
Fase 2-midler   12,0 23,0 25,0 60,0 
Samlet budget  19,3 26,2 26,3 71,8 
 
Finansiering (mio. kr.) 
  2010 2011 2012  
Region Midtjyllands erhvervsudviklings-
midler  12,3 12,7 11,8 36,8 
EU-mål 2  1,0 2,0 2,0 5,0 
Medfinansiering fra deltagende organisati-
oner og virksomheder  6,0 11,5 12,5 30,0 

Bilag 

• Program for Vidensamarbejde 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_6_Bilag_1.PDF
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1-33-76-21-3-09 

7. Regionalfondsansøgning - Havets Hus

Resumé 

Konsortiet bestående af Aarhus Universitet, Kattegatcentret og Norddjurs Kommune sø-
ger om 9,762 mio. kr. i støtte fra den Europæiske Regionalfond til projektet "Havets 
Hus". Vækstforum har på mødet den 26. januar 2009 behandlet ansøgninger om støtte 
til videreudvikling af internationale oplevelsesfyrtårne - herunder en ansøgning fra "Ha-
vets Hus". Vækstforum indstillede, at "Havets Hus" skulle kunne opnå en finansiering fra 
Region Midtjylland og den Europæiske Regionalfond på i alt 13 mio. kr. Administrationen 
har efterfølgende skønnet, at der til projektet kan opnås maksimal EU medfinansiering 
svarende til 9,762 mio. kr., og dette beløb er efterfølgende reserveret til projektet. Re-
gionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum bevilget 3,238 mio. kr. til "Havets Hus" af 
Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der fra den Europæiske 
Regionalfond bevilges 9,762 mio. kr. til "Havets Hus". 

  

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Administrationen skal snarest muligt udarbejde et statusnotat for de oplevelsesfyrtårne, 
som endnu ikke har ansøgt om endelig finansiering. Notatet skal i det omfang det er 
muligt angive projektets status, forventet ansøgningstidpunkt og ansøgt beløb. 

Sagsfremstilling 

I januar 2008 besluttede Vækstforum at give 11 konsortier en indledende udviklingsfi-
nansiering på op til 1 mio. kr. til analyse og forprojekt, med det formål at undersøge og 
kortlægge potentialerne for et internationalt oplevelsesfyrtårn. Konsortierne har afrap-
porteret dette arbejde den 31. oktober 2008. Seks konsortier har endvidere søgt støtte 
til videreudvikling af internationale oplevelsesfyrtårne. 
  
De seks ansøgninger blev behandlet på Vækstforums møde den 26. januar 2009. Vækst-
forum fandt, at Havets Hus var et godt projekt, dog ikke et internationalt oplevelsesfyr-
tårn, men et regionalt oplevelsesprojekt. Vækstforum indstillede til Regionsrådet, at 
"Havets Hus" skulle bevilges (på baggrund af administrationens efterfølgende skøn for at 
opnå maksimal EU medfinansiering) 3,238 mio. kr. af Region Midtjyllands regionale ud-
viklingsmidler. Desuden er der reserveret 9,762 mio. kr. fra den Europæiske Regional-
fond. Ansøgningsproceduren foregår således i to faser, hvor Vækstforum i første omgang 
udelukkende indstillede til Regionsrådet om Region Midtjyllands regionale udviklingsmid-
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ler, og at ansøger skulle udarbejde en ansøgning til den Europæiske Regionalfond. Ansø-
ger har nu sendt en ansøgning til EU's Regionalfond, og på den baggrund kan Vækstfo-
rum indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen om medfinansiering fra den Europæiske 
Regionalfond. 
  
Formålet med Havets Hus er at kombinere forskning, erhverv og oplevelse for at skabe 
et attraktivt og kreativt miljø med optimale muligheder for videnopbygning, videndeling 
og videnspredning. Projektets hovedaktiviteter er relateret til de tre forretningsenheder 
forskning (Research Centret), erhverv (Company House) og formidling/oplevelse (Sci-
ence Centret) og de synergier, der opstår, når disse er side om side under samme tag. 
  
Research Centret  
Research Centret kommer til at bestå af state-of-the-art forsknings- og undervisningsfa-
ciliteter primært målrettet havforskere fra danske universiteter og Godkendte Teknologi-
ske Serviceinstitutter (GTS), men vil have en kvalitet og beskaffenhed, som også er at-
traktiv for udenlandske forskere. For at sikre faciliteternes relevans og egnethed til me-
get specialiseret forskning inden for områder som marin økologi og biologi og klima og 
energiteknologi, bliver de udviklet og etableret i tæt samarbejde med Aarhus Universitet, 
som også bliver den primære bruger. 
  
Company House  
Company House er målrettet mindre, videnbaserede virksomheder og virksomheder i 
etableringsfasen. Målet med Company House er at generere og understøtte vækstbetin-
gelser for nye erhverv i en by, der ikke længere kan leve af den tunge industri, den er 
grundlagt på. Dette skal ske ved at nedbryde barrierer mellem forskningsverdenen og 
erhvervslivet gennem en tæt placering og etablering af initiativer, der kan fremme sam-
arbejdet. Et konkret eksempel er intentionen om at etablere en lokal erhvervsklynge, 
som skal samarbejde om konkrete, innovative samfundsløsninger inden for vedvarende 
energi, herunder biobrændstof, miljø og fødevarer. 
  
Science Centret  
Science Centret kommer til at bestå af dels en science udstilling, hvor interaktive og læ-
rende aktiviteter sammen med det nuværende Kattegatcenters akvarier er de bærende 
elementer, og dels et digitalt akvarium, hvor fremvisninger af tematiserede fortællinger 
om havet og livet under havoverfladen vises i én-til-én format med læring som en ekstra 
effekt af det oplevede. Nøgleordene for begge dele af Science Centret er leg, underhold-
ning, oplevelse, læring og oplysning. Det helt overordnede fokus er at formidle viden om 
havet og dets liv såvel som de potentialer, dette har for samfundet og det enkelte individ 
i forhold til f.eks. erhvervsudvikling, beskæftigelse, miljø og sundhed. Derfor får både 
forskningsdelen og erhvervsdelen også en bærende rolle at spille i den formidling, der vil 
finde sted i Science Centret. 
  
Ud over at integrere forskning og erhverv bygger forretningsgrundlaget i Havets Hus 
også på etableringen af vandreudstillinger, som skal bidrage til at profilere Havets Hus 
internationalt. 
 
Havets Hus placeres på Grenaa Havn, og arkitekturen skal virke som et landmærke samt 
vartegn/ikon for Grenaa og Djursland. 
Der søges midler til projektadministration, projektudviklingsomkostninger og arkitekt-
konkurrence. 
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Økonomi
Budget (mio. kr.) 
Havets Hus* 19,524 
I alt 19,524 
* Detaljeret udgiftsbudget findes i regionalfondsansøgningen. 
  
Finansiering (mio. kr.) 
Konsortiet Havets Hus 6,524 
Region Midtjyllands midler til erhvervsudvik-
ling 3,238 
EU’s Regionalfond 9,762 
I alt       19,524 
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1-30-76-16-07 

8. Ansøgning - Vestdansk Investeringsfremme - finansiering 2010-2012

Resumé 

Foreningen Vestdansk Investeringsfremme er et samarbejde mellem Invest in Den-
mark/Udenrigsministeriet og de tre vestdanske regioner, Region Syddanmark, Region 
Nordjylland og Region Midtjylland, om tiltrækning af flere internationale investeringer til 
Vestdanmark, særligt inden for videntunge områder.  
  
Foreningen har siden sin start været med til at sørge for, at ca. 50% af de udenlandske 
investeringer, som Invest in Denmark tiltrækker, lander i de vestdanske regioner, mod 
før ca. 20%.  
  

Videreførelsen af Vestdansk Investeringsfremme er en central del af 2009-tillægget til 
partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland. Det 
fremgår således af afsnittet Markedsføring af Danmark, at ”Parterne er enige om vigtig-
heden af at fortsætte samarbejdet i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme mellem 
Invest in Denmark og de vestdanske regioner om at tiltrække udenlandske virksomheder 
og kapital efter2009.” 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 9,9 mio. kr. af de regio-
nale erhvervsfremmemidler til finansiering af Region Midtjyllands kontingent til 
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme i perioden 2010-2012. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 
 
Baggrund
Af tillægsaftalerne til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 
fremgår, at Regeringen og de vestdanske regioner er enige om at fortsætte samarbejdet 
i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme mellem Invest in Denmark og de vestdan-
ske regioner om at tiltrække udenlandske virksomheder og kapital efter 2009. Parterne 
er jf. aftalerne enige om, at de senest den 1. november 2009 træffer beslutning om den 
videre finansiering af hensyn til de medarbejdere, der er ansat under foreningen. 
  
På denne baggrund samt på baggrund af en evaluering af samarbejdet besluttede besty-
relsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme på et møde den 4. maj 2009 at 
ansøge vækstfora i de tre regioner om finansiering med henblik på videreførelse af for-
eningen i perioden 2010-2012. 
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Foreningens sekretariat blev på samme møde anmodet om at udarbejde udkast til ele-
menter med henblik på de tre ansøgninger til vækstfora. Neden for følger udkast til ele-
menter, som vil kunne indgå i ansøgningerne. 
  

Baggrund for samarbejdet mellem foreningen og Invest in Denmark
Samarbejdet mellem Invest in Denmark/Udenrigsministeriet og de tre vestdanske regio-
ner, Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland om tiltrækning af 
flere internationale investeringer til Vestdanmark blev i december 2007 forankret i For-
eningen Vestdansk Investeringsfremme. Under foreningen er ansat syv regionale pro-
jektledere, som er placeret i vestdanske udviklingsmiljøer. 
  
Indsatsen for at tiltrække videntunge udenlandske investeringer er på baggrund af In-
vest in Denmarks strategi fokuseret på fire hovedområder: 

 Informations- og kommunikationsteknologi  
 Mediko- og bioteknologi  
 Vedvarende energi  
 Det maritime Danmark 

  
Hver projektleder i regionerne har ansvarsområder inden for de enkelte hovedområder 
og har bl.a. til opgave at kortlægge de regionale kompetenceklynger, håndtere konkrete 
investeringsprojekter i forhold til rådgivning og fact finding-besøg for potentielle uden-
landske investorer samt at yde rådgivning og bistand til udenlandske investorer, som 
allerede er lokaliseret i regionalområdet.  
  
En central funktion for projektlederne er således at opretholde en helt aktuel og nuance-
ret viden om spidskompetencer, netværk og prioriteter i de enkelte regioner med henblik 
på at præsentere så præcise og dækkende salgsargumenter som muligt over for potenti-
elle og eksisterende udenlandske investorer. 
  
Projektlederne indgår som integrerede medarbejdere i Invest in Denmark, og deres ar-
bejde foregår således i tæt tilknytning til Invest in Denmarks organisation i udlandet. 
  
Resultaterne af samarbejdet
Hvor der i 2005 (før samarbejdet under foreningen blev indledt) var tale om et investe-
ringsmønster, hvor 80% af de udenlandske investeringer, som Invest in Denmark tiltrak, 
landede i hovedstadsregionen og kun 20% i de andre danske regioner, har fordelingen 
siden udlignet sig, og godt 50% af de tiltrukne udenlandske investeringer lander nu i 
vestdanske regioner. Denne tendens ser ud til at fortsætte, jf. seneste evalueringsrap-
port omkring samarbejdet mellem Invest in Denmark og Foreningen Vestdansk Investe-
ringsfremme (vedlagt som bilag).  
  
Det vurderes, at medlemskabet af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme bidrager til 
at skabe vækst i regionerne. I 2008 var foreningens medarbejdere med til at skabe 588 
arbejdspladser i Vestdanmark. Samtidig viser evalueringen, at antallet af skabte ar-
bejdspladser er mere end tredoblet siden 2005. 
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Samtidig udgør samarbejdet inden for rammerne af foreningen en central del af imple-
menteringen af partnerskabsaftalen mellem Regeringen og de regionale vækstfora. Af 
tillægsaftalerne til partnerskabsaftalen fremgår således, at parterne er enige om at fort-
sætte samarbejdet efter 2009. 
  
For yderligere evaluering af samarbejdet henvises til den vedlagte evalueringsrapport. 
  
Nye fremadrettede aktiviteter
På baggrund af evalueringsrapporten er det besluttet at igangsætte en række yderligere 
tiltag med henblik på at videreudvikle samarbejdet. disse inkluderer bl.a., 

 at der udarbejdes en resultatkontrakt mellem regionerne og foreningen,  
 at der udarbejdes en ’interessentmodel’, som kan medvirke til at illustrere pro-

jektledernes daglige kontaktflader til aktører i regionerne, såsom uddannelsesin-
stitutioner, virksomheder, myndigheder mv. Modellen kan endvidere bidrage til at 
illustrere foreningens bidrag til sammenbinding og styrkelse af regionernes kom-
petenceklynger,  

 at der udarbejdes et idékatalog over f.eks. mulige arrangementer, initiati-
ver og markedsføringsmateriale, som kan udarbejdes inden for rammerne af 
foreningen finansieret af de midler, der i den aktuelle bevilling afsættes til formå-
let,  

 at foreningens sekretariat udarbejder et halvårligt nyhedsbrev om foreningens 
virke og resultater. Nyhedsbrevets primære målgruppe bør være foreningens be-
styrelse, repræsentantskab og andre relevante interessenter. 

  
Ansøgning og økonomi
De tre vækstfora ansøges om bevilling til videreførelse af samarbejdet for en treårig pe-
riode fra 2010-2012. 
  
Der ansøges om en forlængelse på tre år henset til samarbejdets kontinuitet samt fast-
holdelse af den ekspertise og viden, der er opbygget hos foreningens medarbejdere. 
  
Budget for videreførelse af samarbejdet i 3 år: 
  
Personaleomkostninger (7 projektledere)  12.810.000 kr. 
Aktiviteter                2.310.000 kr. 
Managementaftaler (kontorfaciliteter) 3.990.000 kr. 
Sekretariat og administration   1.140.000 kr. 
Produktudvikling og markedsføring i Danmark og udland  3.750.000 kr. 
I alt                                               24.000.000 kr. 
  
Endvidere er der tale om en medfinansiering fra Udenrigsministeriets/Invest in Den-
marks side svarende til ca. 12 mio. kr. over 3 år. Denne finansiering dækker ansættelse 
af en regional koordinatorfunktion i København samt en styrkelse af salgsressourcerne 
på de tre hovedmarkeder Nordamerika, Asien og Europa. 
  
Regionernes finansiering fordeles forholdsmæssigt på baggrund af regionens størrelse 
(indbyggertal) efter den fordelingsnøgle, som er anvendt i det hidtidige samarbejde: 
  
Finansiering 
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Region Midtjylland  9.900.000 kr. 
Region Nordjylland   4.500.000 kr. 
Region Syddanmark   9.600.000 kr.  
I alt 24.000.000 kr. 

Bilag 

• Endelig tilrettet resultatkontrakt for FVI-samarbejdet 
• evalueringsrapport omkring samarbejdet mellem Invest in Denmark og Forenin-

gen Vestdansk Investeringsfremme 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_8_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_8_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_8_Bilag_2.pdf
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1-32-2-06-V 

9. Ansøgning - Finansiering af Midtjysk EU-kontor i Bruxelles 2010-2012

Resumé 

Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles blev etableret i 2007 af de 19 midtjyske kommuner og 
Region Midtjylland. Kontoret har 5 faste medarbejdere og et budget på ca. 5 mio. kr. pr. 
år, som finansieres af de 19 kommuner med 2 kr. pr. indbygger og et tilsvarende beløb 
fra Region Midtjylland. Kontoret er organiseret som en forening med en årlig generalfor-
samling og en bestyrelse med 3 medlemmer fra kommunerne, 2 medlemmer fra Region 
Midtjylland og 2 medlemmer fra Vækstforum. Kontoret rådgiver og informerer om EU-
forhold og skal hjælpe organisationer og virksomheder til EU medfinansierede projekter 
og ansøgninger, skabe forbindelser til andre europæiske regioner gennem netværk og 
partnersøgninger og varetage Region Midtjyllands EU-politiske interesser ved at skaffe 
specialiseret viden på udvalgte policyområder. Desuden arrangerer kontoret studieture 
og møder i Bruxelles m.v. 
  
I 2007 og 2008 har kontoret aktivt medvirket til at hjembringe 51 mio. kr. i EU-støtte til 
virksomheder og organisationer i Midtjylland, og aktiviteterne har været geografisk 
spredt i hele regionen. En undersøgelse har vist, at både kunder og ejerkreds er tilfredse 
med kontorets opgaveløsning. 
  
Det indstilles, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at bevilge 8,4 mio. kr. i årene 
2010-2012 til Region Midtjyllands finansiering af Midtjyllands EU-kontor. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller, at Regionsrådet bevilger 8,4 mio. kr. fra de regionale ud-
viklingsmidler til at finansiere Region Midtjyllands deltagelse i Midtjyllands EU-
kontor i 2010-2012 - fordelt med 2,7 mio. kr. i 2010, 2,8 mio. i 2011 og 2,9 
mio. i 2012. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles blev etableret 1. januar 2007 og er juridisk set en for-
ening, som blev stiftet den 24. november 2006. Foreningens medlemmer og ejere er de 
19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Foreningen har et repræsentantskab, 
hvor alle ejerne er repræsenteret, som mødes årligt til generalforsamling. Bestyrelsen 
har 7 medlemmer, som er sammensat på følgende måde:  
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3 repræsentanter for medlemskommunerne (Borgmester Erik Flyvholm, Lemvig Kommu-
ne, byrådsmedlem Hans Halvorsen, Århus Kommune, byrådsmedlem Kirsten Terkilsen, 
Hedensted Kommune)  
2 repræsentanter for medlemsregionen (Regionsrådsformand Bent Hansen og 2. næst-
formand Alexander Aagaard) 
2 repræsentanter for Vækstforum (Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, Aarhus Universitet og 
direktør Thorning Bonne Larsen) 
  
Kontoret finansieres af kontingent fra de 19 kommuner med 2 kr. pr. indbygger  og et 
tilsvarende beløb fra Region Midtjylland (I henhold til §6, stk. 2 justeres kontingentets 
størrelse årligt i forhold til den forventede prisudvikling, jf. Kommunernes Landsfor-
enings skøn (Vedtægter vedlægges til orientering )). Det giver et samlet basisbudget på 
ca. 5 mio. kroner pr. år. Derudover tager kontoret betaling for såkaldte tilkøbsydelser, 
der ligger ud over de basisydelser, som kontoret tilbyder gratis. Dette bl.a. for at undgå 
konkurrenceforvridning med private konsulentfirmaer mv. Region Midtjyllands kontin-
gent for 2007 udgjorde 2.439.482 kr., for 2008 2.528.502 kr. og for 2009 2.634.897 kr.  
  

Midtjyllands EU-kontor har  kontorer i House of Mid & North Denmark på Avenue de Ter-
vuren i det centrale Bruxelles sammen med bl.a. Norddanmarks EU-kontor og South Fin-
land EU Office. Kontoret har 5 faste medarbejdere og 1 praktikant hvert ½-år.  
  

Midtjyllands EU-kontor arbejder for aktører i Midtjylland i relation til EU systemet. Konto-
ret arbejder ud af Bruxelles og besøger med jævne mellemrum Midtjylland. Kontoret 
tilbyder alle aktører i regionen at bruge kontorets EU kompetence og indsigt. Blandt kon-
torets aktiviteter og ydelser er: at rådgive og informere om EU-forhold, at bidrage til EU 
medfinansierede projekter og ansøgninger, at skabe forbindelser til andre europæiske 
regioner gennem netværk og partnersøgninger, at varetage Region Midtjyllands EU-
politiske interesser, at skaffe specialiseret viden på udvalgte policyområder, at arrangere 
studieture og møder i Bruxelles, at tilbyde international kompetenceudvikling, at assiste-
re med at udarbejde international handlingsplan, at medvirke til markedsføring og PR af 
regionen samt at tilbyde møde- og kontorfaciliteter i Bruxelles.  
  
Nogle af de aktiviteter, kontoret har gennemført i 2008 har bl.a. været: Operakursus i 
Skive, Marselistunnel, som forbinder Århus Havn bedre med resten af Midtjylland, sateli-
tovervågning af svinetransporter, byplanlægning omkring videnparker, interregionalt EU-
projekt på Anholt, studieture til Bruxelles for bl.a. borgmestre og kommunaldirektører 
samt kursus for kommunernes og regionens internationale medarbejdere samt internati-
onal strategi for Syddjurs Kommune - i øvrigt henvises til årsrapport 2008, som vedlæg-
ges. 
  
Kontoret har i sine to leveår været aktivt medvirkende til at hjembringe 51 mio. kr. i EU-
støtte til midtjyske organisationer og virksomheder. I 2008 løste kontoret 220 konkrete 
opgaver for 125 forskellige midtjyske aktører, og en evaluering af kontorets kunder har 
vist, at 97% af kunderne er tilfredse med kontorets opgaveløsning - heraf 74% meget 
tilfredse, og en undersøgelse i kontorets ejerkreds, som blev gennemført i foråret 2009 
har vist, at 94% af ejerkredsen er tilfredse med kontorets opgaveløsning - heraf 47% 
meget tilfredse. På kontorets generalforsamling den 21. april 2009  blev dette under-
streget fra flere kommuners side, og især den store geografiske spredning af projekter 
blev påpeget, hvilket understreger, at kontoret når ud til alle dele af Region Midtjylland. 
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Mens meget af kontorets første år gik med opbygning af organisationen og besøg hos 
hele ejerkredsen, er der i 2008 og 2009 sat fokus på 6 hovedområder, som tager ud-
gangspunkt i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009: 

 energi og miljø 
 sundhed 
 fødevarer 
 uddannelse 
 iværksættere og erhvervsfremme - herunder oplevelsesøkonomi 
 internationalisering 

I 2009 og 2010 er der - i forlængelse af de 6 fokusområder - sæt særlig fokus på EU's 7. 
rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. Det drejer sig om en målrettet 
indsats for at få flere midtjyske virksomheder med i EU's forskningsprogrammer. Projek-
tet skal identificere virksomheder, som har et potentiale for videnbaseret innovation og 
føre dem helt frem til ansøgningsfasen. Danmark står traditionelt svagt, når det gælder 
virksomheders deltagelse i forskningsprogrammerne, og det vurderes, at der i Midtjyl-
land er et særligt potentiale for at vende denne udvikling. Projektet gennemføres i sam-
arbejde med et privat konsulentfirma og Væksthus Midtjylland og Europe Enterprise 
Network. Samtidig har kontoret fornyet sin samarbejdsaftale med Aarhus Universitet 
med henblik på at styrke universitetets deltagelse i EU's forsknings- og udviklingspro-
grammer og at få flere af Aarhus Universitets eliteforskere med i Europakommissionens 
interne ekspertgrupper med henblik på at øge universitetets indflydelse på kommende 
arbejdsprogrammer. Kontoret har også styrket sit samarbejde med VIA University Col-
lege og leveret målrettet information om europæiske projekter.  Aktivitetsplan 2009 ved-
lægges til orientering. 
  
Kontoret har et årligt budget på ca. 5 mio. kr., og foreningens regnskab udviser et over-
skud på 1,3 mio. kr. for året 2008, og foreningens egenkapital er på knap 3 mio. kr. Det 
har været vigtigt for bestyrelsen at opbygge en økonomisk robusthed for foreningen, 
således at uforudsete økonomiske omstændigheder kan modstås. Det økonomiske råde-
rum, som er i foreningen med den nuværende medarbejderstab, ønsker bestyrelsen 
brugt på at igangsætte projekter og aktiviteter med ekstern bistand, som kan supplere 
de faste medarbejderes kapacitet og kompetencer - f.eks. ovennævnte projekt vedr. 
EU's forskningsmidler. Desuden er der udliciteret nogle administrative funktioner, såle-
des at medarbejdernes kompetencer udnyttes optimalt. Til orientering vedlægges regn-
skab 2008 samt budget 2009. 
  
Det indstilles således, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at finansiere Region Midt-
jyllands deltagelse i Midtjyllands EU-kontor for årene 2010 - 2012 med i alt 8,4 mio. idet 
der er taget højde for prisudvikling samt udvikling i befolkningstallet.  
  
Bilag 

• regnskab 2008 
• budget 2009 
• generalforsamling den 21. april 2009 
• Aktivitetsplan 2009 
• årsrapport 2008 (den trykte udgave medsendes dagsordenen) 
• Vedtægter   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_9_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_9_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_9_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_9_Bilag_4.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_9_Bilag_5.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_9_Bilag_6.pdf
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1-33-70-2-09 

10. Ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje 2009, projekt Hold Fast, Vejle 
Handelsskole

Resumé 

Den konkurrenceudsatte pulje er en national pulje, som udgøres af 10% af de samlede 
strukturfondsmidler i Danmark - svarende til ca. 49 mio. kr. pr. år. Danmarks Vækstråd 
fastlægger temaerne for puljen og er også høringspart i forhold til de regionale vækstfo-
ras indstillinger, som afgøres i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
  

Projekt Hold Fast gennemfører én samlet koordineret indsats på tværs af ungdomsud-
dannelserne i to regioner, Region Syddanmark og Region Midtjylland medhenblik på at 
øge indsatsen mod frafald i ungdomsuddannelserne. Projektet sammentænker samtlige 
aktører fra det tidspunkt, de første unge begynder at falde fra i slutningen af folkesko-
len, til de unge har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektet etablerer hermed et 
unikt, institutionsoverskridende samarbejde på tværs af institutionstyper, niveauer og 
retninger med UU’erne som det vigtige bindeled.  
  

Projektet udvikler og implementerer en bred vifte af forskelligartede indsatser, som til-
sammen udgør et fintmasket net, der kan medvirke til at fastholde den sårbare unge-
gruppe i ungdomsuddannelserne. 

  

Projektet drager nytte af de institutionsoverskridende samarbejdsflader både vertikalt, 
ved forankring i lokale konsortier, og horisontalt gennem videndeling og erfaringsud-
veksling på tværs af regionerne. Etablering af det brede samarbejde mellem de mange 
aktører i projektet er ifølge Torben Pilegaard Jensens forskning det, der bl.a. skal til for 
at mindske frafaldet fra ungdomsuddannelserne. 

  

Projektet drager nytte af eksisterende viden og samarbejder med eksterne videnperso-
ner i det omfang, det vil kunne styrke projektet og medvirke til at øge projektets effekt 
og gennemslagskraft. 

  

Ansøger er Vejle Handelsskole. Der er søgt midler fra Den konkurrenceudsatte pulje og 
den statslige pulje til medfinansiering heraf gennem Syddansk Vækstforum. Her søges 
om regional medfinansiering af projektet på i alt 4,7 mio. kr. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 4,7 mio. kr. af de regio-
nale midler til erhvervsfremme til projektet for perioden 2010-2013. 
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Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

Sagsfremstilling 

Vejle Handelsskole ansøger gennem Vækstforum for Region Midtjylland om 4,7 mio. kr. 
til medfinansiering af projekt Hold Fast, som er et stort tværregionalt projekt, hvor ung-
domsuddannelserne i Region Syddanmark og Region Midtjylland i samarbejde med ung-
dommens uddannelsesvejledning (uu-centre) vil øge andelen af en ungdomsårgang, der 
gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet vil indeholde 12.000 deltagerforløb, og 
der er i alt 149 partnere i projektet, hvoraf 105 er ungdomsuddannelser. Stort set alle 
ungdomsuddannelsesinstitutioner i de to regioner er med, hvorved projektet omfatter 
47% af en ungdomsårgang i Danmark. 

  

Projektet søger gennem Syddansk Vækstforum støtte fra de konkurrenceudsatte midler, 
som udgør 10% af Danmarks samlede strukturfondsmidler. Danmarks Vækstråd udpeger 
hvert år 2 temaer for de konkurrenceudsatte midler, hvoraf det ene i år er, ”Forbedrede 
rammevilkår for ungdomsuddannelserne”. 

  

Projektet er som nævnt tværregionalt og inddrager alle interesserede ungdomsuddan-
nelser, uu-centre, kommuner og andre relevante parter i Region Midtjylland og Region 
Syddanmark i et projekt, der med udgangspunkt i lokale forhold vil udvikle nye samar-
bejdsstrukturer. Projektet gennemføres i lokale konsortier med Vejle Handelsskole som 
overordnet projektansvarlig. I Region Midtjylland er der dannet seks konsortier, der 
dækker alle kommuner. De lokale konsortier samler alle relevante parter, der ligger in-
den for det givne geografiske område. Baggrunden herfor er, at ansøgerkredsen med 
baggrund i Torben Pilegaard Jensens forskning mener, at et bredt samarbejde mellem 
aktørerne er nødvendigt for at kunne realisere projektets overordnede formål: at flere 
unge  gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet vil fremme samarbejdet mellem 
de forskellige udbydere af ungdomsuddannelser, da det ses som nødvendigt, dels at de 
enkelte ungdomsuddannelser i fællesskab søger at løse frafaldsproblematikken, hvis 
målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddan-
nelse, skal realiseres. Dels at samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og uu-
centrene udbygges betydeligt. 

  

Etableringen af lokale konsortier sikrer ligeledes en lokal forankring af de enkelte delpro-
jekter, hvilket vurderes at være vigtigt, da projektets målgruppe forventes at være min-
dre mobile end  ungdomsgruppen generelt. Endvidere vil stærke lokale netværk have de 
bedste forudsætninger for at hjælpe den unge igennem en ungdomsuddannelse. 

  

Projektets målgruppe er den gruppe af unge, som, uu-centrene vurderer, har en mulig-
hed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, såfremt vedkommende får den rette 
støtte – en støtte, som projektet skal give. Projektet retter sig mod elever fra folkesko-
lens afgangsklasser til elever på ungdomsuddannelserne, der enten er i gang med en 
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uddannelse, eller, som uu-centrene vurderer, har forudsætningerne for at gennemføre 
en ungdomsuddannelse. 

  

Samarbejde udvikles bedst om konkrete aktiviteter. Projektet består derfor af følgende 
hovedaktiviteter: 

  

Mentorordninger – Uu-centrene kan udpege en mentor, som følger den unge på tværs 
af skolesystemerne til ungdomsuddannelsen er gennemført. Den udpegede mentor kan 
være den mentor, der professionelt er tilknyttet på det tidspunkt, hvor den unge er i 
færd med at falde fra første gang. Mentoren skal være tilknyttet den unge, indtil ved-
kommende har gennemført en ungdomsuddannelse. 

  

Indslusning - Samarbejde mellem uu-centrene og ungdomsuddannelserne om særlige 
indslusningsaktiviteter i perioden fra den unge meldes på ungdomsuddannelsen i marts, 
til den unge rent faktisk skal møde på sin uddannelse i august. Aktiviteterne skal med-
virke til at fastholde den unge i at møde på uddannelsen i august. Erfaringsmæssigt sker 
det første store frafald i denne periode. 

  

Introduktionstænkning - Introduktionstænkning på ungdomsuddannelserne i form af 
obligatorisk screening af alle elever for førfagligt sprog. Screeningen følges op af tilbud 
om støtteundervisning i retorik, skriftlighed og læsestrategier til elever med behov. Des-
uden oprettes obligatorisk studieværksted/lektiecafé for alle nye elever på ungdomsud-
dannelserne, hvor de kan træne studie- og gruppearbejdsteknikker samt styrke net-
værksdannelsen. Et godt socialt miljø har stor betydning for den unges gennemførelse af 
uddannelsen. 

  

Opsamlingskurser - Der kan etableres opsamlingskurser for unge, som er stoppet eller 
er ved at falde fra en ungdomsuddannelse. De tilbydes fastholdelse i uddannelse på en 
”helle”, hvor tingene kan overvejes, og hvor der er mulighed for tættere vejledning, 
styrkelse af manglende kompetencer samt bevarelse af uddannelsesstøtte. 

  

It-læringsstile - Mange unge bruger størstedelen af deres fritid på it. De vil lettere 
kunne fastholdes, hvis undervisningen i højere grad inddrager it og de muligheder, der 
ligger for indlæring i dette redskab. Samtidig vil it kunne skabe læringslyst blandt de 
unge, ikke mindst fordi det giver mulighed for at inddrage flere læringsstile, samtidig 
med at fleksibiliteten øges ved at den unge kan vælge at arbejde på alle mulige tids-
punkter. 

  

Praktikpladsindsats - Særlig indsats for etablering af praktikpladser for unge i mål-
gruppen. De frafaldstruede unge vil være de første, der rammes af nedgang i antallet af 
praktikpladser. En særlig indsats for at skaffe praktikpladser til netop den gruppe unge 
vil også være en af projektets indsatser. Idéen bag denne indsats bygger på etablering 
af personlige relationer mellem de unge og de potentielle praktikpladser gennem f.eks. 
virksomhedsforlagt undervisning, ulønnet praktik og mentorordninger. 
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Det er målsætningen, at effekten af projektet vil være, at kun 10% falder fra en ung-
domsuddannelse uden at foretage omvalg, mod ca. 23% i dag. Af de, der falder fra, for-
ventes 12% at foretage omvalg i stedet for egentlig frafald. 

  

Økonomi og tidsplan

Budget for perioden 2010-2012 (mio. kr.) 

Konsortier og administration 12,0 mio. 
Undervisning 30,5 mio. 
Andet 4,4 mio. 
I alt 46,9 mio.  
  
Finansiering:  

Region Midtjylland 
Region Syddanmark 

4,7 mio. 
4,7 mio. 

Den Europæiske Socialfond (mål 2) 23,4 mio. 
Stat (25% medfinansiering) 
Stat (institutionernes egenfinansiering) 

11,7 mio. 
2,4 mio. 

I alt 46,9 mio.  
  
Projektet indstilles positivt, dels fordi det er med til at realisere partnerskabsaftalen mel-
lem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen og også falder ind under Vækstfo-
rums erhvervsudviklingsstrategi. Dels fordi projektet har et klart erhvervspolitisk ratio-
nale, da mange undersøgelser tydeligt har vist, at en ungdomsuddannelse øger sandsyn-
ligheden for at være i beskæftigelse på langt sigt. 

  

Ansøgningen er den 25. juni 2009 behandlet af Syddansk Vækstforum, der  har indstillet 
projektet positivt dels til Erhvervs- og byggestyrelsen og dels til Regionsrådet i Region 
Syddanmark. 
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1-33-70-5-09 

11. Ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje 2009, projekt Klar, Landsforenin-
gen Ligeværd

Resumé 

Den konkurrenceudsatte pulje er en national pulje, som udgør 10% af de samlede struk-
turfondsmidler i Danmark - svarende til 50 mio. kr. pr. år. Danmarks Vækstråd fastlæg-
ger temaerne for puljen og er også høringspart i forhold til de regionale vækstforas ind-
stillinger, som afgøres endeligt i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Årets ene tema er 
forbedrede rammevilkår for ungdomsuddannelserne. 
  
Projekt Klar er et udviklingsprojekt, der skal udvikle forløb, der kan sikre, at en del af de 
unge, der i dag ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse, og som er uafklarede i 
forhold til egen fremtid, får en uddannelse og en fremtid på arbejdsmarkedet. En del af 
projektet er at udvikle alternative modeller for vejledning, således at den også kommer 
til at indeholde de unges mestring af overgangen til voksenlivet. Heri indgår bl.a. et 
Ph.D. forløb på Aalborg Universitet, der efterfølgende skal anvendes til videreuddannelse 
for medarbejdere i relevante instanser. En anden del drejer sig om på baggrund af for-
søgsforløb at udarbejde en drejebog for indslusning til uddannelse via praktik i brancher, 
der fremover efterspørger lettere faglært og tillært arbejdskraft, f.eks. SOSU og lager og 
detailhandel. Tredje del er udvikling af samarbejdsrelationerne mellem institutioner og 
myndigheder. Denne del skal hindre, at de unge, som tilfældet ofte er nu, oplever sig 
som kastebold mellem de forskellige instanser. 
  
Udviklingsaktiviteterne koordineres af en landsdækkende og fire regionale projektledere i 
samarbejde med to erhvervsskoler, VIA University College og Aalborg Universitet samt 
to private virksomheder og en kommune, der stiller praktikpladser til rådighed.  
  
Ansøger er Landsforeningen Ligeværd. Der søges om 10 mio. kr. fra Den Konkurrence-
udsatte Pulje samt 5 mio. kr. fra den statslige pulje til medfinansiering heraf. Der søges 
ikke om regional medfinansiering. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller  til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet indstilles til 
bevilling under forudsætning af, at ansøgningen konkretiseres i forhold til de 
enkelte aktiviteter. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at projektet indstilles til bevilling, fordi 
det ligger i forlængelse af dels Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og dels af part-
nerskabsaftalen med regeringen. Den positive indstilling foreslås under forudsætning af, 
at ansøger uddyber og konkretiserer de enkelte projektaktiviteter, så det kommer til at 
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fremstå klart, hvilke aktiviteter der skal udrulles og tilsvarende, hvilke metoder der tages 
i anvendelse.  

Sagsfremstilling 

Landsforeningen Ligeværd ansøger om 10 mio. kr. fra Den Konkurrenceudsatte Pulje 
samt 5 mio. kr. fra den statslige pulje til medfinansiering heraf til projekt Klar.  
  
Projektets formål er at udvikle metoder som medvirker til, at flere unge gennemfører en 
ungdomsuddannelse. Målet er udvikling af helhedsorienterede forløb, der kan motivere, 
integrere og fastholde målgruppen til en personlig og udviklende livssituation, der kan 
være medvirkende til, at ressourcesvage unge opnår kompetencegivende uddannelser 
eller uddannelseselementer. 
  
Projektets udviklingsaktiviteter falder i tre hovedområder, hvor der udvikles: 

• Helhedsorienterede udviklingsforløb  
• Indgange til uddannelse via praktik/job  
• Udvikling af tværfaglige samarbejdsrelationer mellem myndigheder og institutio-

ner. 

Helhedsorienterede udviklingsforløb omfatter en vejledning og coaching, som ud over 
vejledning til uddannelse og arbejde også omfatter vejledning og udvikling i forhold til 
mestring af overgang til voksenlivet. Projekt KLAR indeholder et Ph.D. projekt, som vil 
belyse og analysere dette aspekt af vejledningen. Det vil være en del af et aktionsforsk-
ningsprojekt, som inddrager undervisere og vejledere. Erfaringerne formidles til andre 
undervisningsinstitutioner og arbejdspladser med henblik på at inddrage flere aktører og 
videreudvikle et koncept for helhedsorienterede udviklingsforløb. Aalborg Universitet 
forestår forskningsdelen. VIA University College medvirker i formidlingsdelen, idet der på 
baggrund af forskningen udvikles efteruddannelsesforløb. 
  

Indgange til uddannelse via praktik/job: Landsforeningen Ligeværds institutioner har 
gode erfaringer med indslusning til uddannelse via praktik inden for landbrug og fiskeri. 
Effektvurderinger viser en tydelig positiv sammenhæng mellem deltagelse i praktik og 
efterfølgende beskæftigelse og uddannelse. I projektet fokuseres på nye brancher, hvor 
der i fremtiden forventes mangel på arbejdskraft, og hvor der også er lettere faglær-
te/tillærte arbejdsfunktioner. Der er indgået samarbejdsaftaler med Århus Kommunes 
Magistrat for Sundhed og Omsorg, Jysk og Dansk Supermarked vedrørende praktikforløb 
for målgruppen. De tre partnere medvirker til udvikling af praktiske indgange til SOSU 
området, lager og detailhandel. Brancherne er også målrettet piger, som ikke har haft så 
mange tilbud. Erfaringerne fra denne del af projektet beskrives i en drejebog som mo-
deller for en mere praktisk indslusning til uddannelse.  

  

Udvikling af tværfagligt samarbejdsrelationer mellem myndigheder og institutioner: Un-
ge oplever sig ofte som kastebold mellem forskellige afdelingers sagsbehandlere, institu-
tioners vejledere og lovgivninger. En forudsætning for en målrettet indsats er derfor en 
koordineret indsats mellem myndigheder, institutioner og arbejdspladser.  Der vil blive 
videreudviklet på tidligere projekterfaringer. Det vurderes, at udviklingen og traditioner-
ne for samarbejde på tværs af myndigheder og institutioner vil kunne anvendes for alle 
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unge med problemer ud over ledighed. Erfaringerne fra denne del vil ligeledes indgå i 
den samlede drejebog, som finansieres af projektet. Drejebogen er en del af formidlin-
gen og forankringsstrategien. 

 
Projektet er tænkt organiseret ud fra tidligere projekterfaringer med en central lands-
dækkende projektleder samt regionale deltidstilknyttede konsulenter. En sådan organi-
sering sikrer både en overordnet koordinering og ledelse, samt en bred regional inddra-
gelse og forankring.  

  

Der er indkommet høringssvar fra Region Syd, der ikke kan anbefale projektet af to år-
sager, dels fordi målgruppen er snæver og uklar, og dels fordi projektaktiviteterne er 
beskrevet så overordnet, at det er svært at vurdere de samfundsmæssige effekter. 

  

 Økonomi og tidsplan

Budget for perioden 2010-2012 (mio. kr.) 
  
Administration 8,0 mio. 
Uddannelsesaktiviteter 
Konsulentydelser 

10,2 mio. 
2,4 mio. 

Andet 
Deltagerfinansiering og taxametertilskud 

1,5 mio. 
1,5 mio. 

   
I alt 23,6 mio.  
  
Finansiering (mio. kr.) 
   
Den Europæiske Socialfond (mål 2) 11,7 mio. 
Stat (25% medfinansiering) 
Deltagerfinansiering og taxameter 
Anden offentlig 
  

5,9 mio. 
1,5 mio. 
4,5 mio. 

  
I alt 23,6 mio.  
  
Projektet indstilles indstillet til bevilling, fordi det ligger i forlængelse af dels Vækstfo-
rums Erhvervsudviklingsstrategi og dels af partnerskabsaftalen med regeringen. Den 
positive indstilling foreslås under forudsætning af, at ansøger uddyber og konkretiserer 
de enkelte projektaktiviteter, så det kommer til at fremstå klart, hvilke aktiviteter der 
skal udrulles og tilsvarende, hvilke metoder der tages i anvendelse.  
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1-33-76-24-07 

12. Orientering om etablering af Iværksætterfond i Vestdanmark

Resumé 

I "Tillæg til Partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland, 
2009" er det aftalt, at man er enige om at undersøge mulighederne for at etablere en 
iværksætterfond i Vestdanmark i samarbejde med Vækstforum for Region Syddanmark 
og Nordjylland. Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller 150 mio. kr. til 
rådighed for etablering af fonden, og dette beløb skal matches af et tilsvarende beløb fra 
de tre regioner, således at fonden bliver på i alt 300 mio. kr. De to øvrige regioner er 
positive over for etableringen af fonden, der forventes at kunne etableres med virkning 
fra 2010. Parterne vil i de kommende måneder arbejde på at finde en model for denne 
iværksætterfond.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager orienteringen til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan, at der skal 
igangsættes initiativer til at forbedre kapitalformidling til vækstiværksættere og vækst-
virksomheder. Initiativerne skal have til formål at styrke et attraktivt kapitaludbud gen-
nem udvikling af et bredt kapitalmarked. Det kræver betydelige midler at finansiere en 
virksomheds vækst og udvikling, og især kræver det risikovillig kapital at realisere det 
potentiale, der er i innovative virksomheder, hvor produktet har en lang og omkost-
ningstung udviklingshorisont. Et velfungerende marked for risikovillig kapital betragtes 
derfor som en nøglefaktor i bestræbelserne på at fremme erhvervsmæssig vækst og ud-
vikling.  
  
Vækstforum godkendte på sit møde den 26. maj 2008 projektet Kapitalformidling, som 
har til formål at styrke iværksætteres og nye virksomheders adgang til risikovillig kapital 
gennem rådgivning og tilknytning af en kapitalcoach. Vækstforum godkendte endvidere, 
at der skulle gennemføres et udredningsarbejde med henblik på at undersøge mulighe-
derne og behovet for etablering af et regionalt investeringsselskab. 
  
I den netop indgåede tillægsaftale til partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækst-
forum for Region Midtjylland er det aftalt, at man er enige om at undersøge muligheder-
ne for at etablere en iværksætterfond i Vestdanmark i samarbejde med Vækstforum for 
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Region Syddanmark og Nordjylland. Iværksætterfonden skal styrke adgangen til risiko-
villig kapital til iværksættere i lyset af den aktuelle økonomiske situation. 
  
Parterne vil i de kommende måneder arbejde på at finde en model for en iværksætter-
fond i Vestdanmark. 
  
Hvis der kan etableres et samarbejde mellem de vestdanske regioner, vil de midler, der 
fra regionernes side lægges i kapitalfonden, blive matchet af midler fra Vækstfonden og 
Økonomi- og Erhvervsministeriet således: 

 Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet ønsker at skabe en vestdansk 
iværksætterfond på 300 mio. kr.  

 Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller samlet 150 mio. kr. til 
rådighed for etableringen  

 75 mio. kr. fra finansloven (gennem Vækstfonden)  
 75 mio. kr. direkte fra Vækstfonden 

 De vestdanske regioner får matchet deres indskud i fonden op til i alt 150 mio. 
kr., således at fonden bliver på 300 mio. kr. i alt. Det forventes, at hver region 
indskyder 50 mio. kr., og at midlerne udgøres af EU’s strukturfondsmidler. Fon-
den forventes etableret med virkning fra 2010. 

Det er en forudsætning fra Økonomi- og Erhvervsministeriets side, at mindst 2 – og 
helst alle 3 – regioner er med i konstruktionen. 
  
Driften af kapitalfonden vil skulle forestås af et professionelt managementselskab, der 
kender regionen og har erfaringer med denne type investeringer. Denne opgave skal i 
offentligt udbud.  
  
I Region Syddanmark og Region Nordjylland er status følgende: 

 Region Syddanmark: har i foråret 2009 fået udarbejdet prospekt samt skabelon 
for Term Sheet med Vækstfonden) og har i juli måned afsendt ansøgning på 
strukturfondsmidler til Erhvervs- og Byggestyrelsen.  

 Region Nordjylland: Vækstforum har på møde i juni 2009 givet en forhåndstilken-
degivelse om, at de ønsker at deltage i fonden.  
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1-01-76-7-07 

13. Orientering om studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland.

Resumé 

Administrationen har udarbejdet en redegørelse om studentervæksthusenes arbejde i 
Region Midtjylland. Redegørelsen beskriver de enkelte studentervæksthuse og sammen-
ligner ydelserne i de syv midtjyske studentervæksthuse. Redegørelsen opsummerer re-
sultaterne og anbefalingerne fra Erhvervs- og Byggestyrelsens og IDEAs midtvejsevalue-
ring af 10 danske studentervæksthuse og supplerer med erfaringer og vurderinger som 
administrationen har indhentet fra de midtjyske studentervæksthuse. 
Redegørelsen afrundes med en fremstilling af de nationale tiltag, der er iværksat for at 
fremme iværksætteri i uddannelsessystemet. Fra nationalt hold sker der dog en ændring 
af iværksætterindsatsen i uddannelsessystemet, idet en tværministeriel arbejdsgruppe 
netop har afsluttet arbejdet med at formulere en ny strategi for iværksætteri og innova-
tion i uddannelsessystemet. Regionerne forventes inddraget i implementeringen af den-
ne strategi. 

Sekretariatet indstiller,  

at Vækstforum tager redegørelsen til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 initiativet "Mere iværksætteri i 
uddannelser", som har til formål at styrke uddannelsesinstitutionernes fokus på iværk-
sætteri. Initiativet omfatter en styrkelse af iværksætteri i undervisningen og etablering 
af studentervæksthuse. 
Vækstforum besluttede på sit møde 26. januar 2009 at bevilge midler til etablering af 
Studentervæksthus Århus og efterspurgte samtidig en redegørelse vedrørende studen-
tervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland. 
  
Etablering af studentervæksthuse
Formålet med at etablere miljøer til idéudvikling og realisering af bæredygtige forret-
ningsideer – studentervæksthuse – er at styrke iværksætterpotentialet blandt studeren-
de og forbedre deres muligheder for at udvikle og afprøve en forretningsidé. Dette skal 
bidrage til at styrke iværksætterkulturen og føre til, at etableringsraten øges på længere 
sigt. 
 
I Region Midtjylland er der i alt etableret 6 fysiske studentervæksthuse og 1 virtuelt: De 
syv Studentervæksthuse er: 
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         MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) - etableret i Viborg i 2008 af Midtjysk 
Animationsværksted i Viborg. 

         Studentervæksthus Århus - etableret i Århus i 2009 af Aarhus Universitet 
         Ark:Idea - etableret i Århus i 2007 af Arkitektskolen i Århus 
         Business Factory - etableret i Herning i 2004 af AU-HIH 
         Student Entrepreneurship (SEC) etableret i Horsens i 2006 af VIA University Col-

lege 
         IDEA House Århus - etableret i Århus i 2009 af Århus Købmandsskole 
         Innofactory, det virtuelle studentervæksthus - lanceret virtuelt i 2008 af Er-

hvervsakademi Dania i Randers 
  
Vækstforum har bevilget midler til etablering af tre af studentervæksthusene: MidtJysk 
AnimationsVæksthus, Studentervæksthus Århus og Innofactory, det virtuelle studenter-
væksthus. 
Vækstforum har i forlængelse af etableringen af de tre studentervæksthuse endvidere 
støttet Studenterhus Århus med 600.000 kr. til blandt andet afvikling af forskellige tvær-
faglige iværksætterarrangementer. 
  
Skønt store ligheder mellem de midtjyske studentervæksthuse er der også visse forskel-
le i, hvilke ydelser de fysiske studentervæksthuse tilbyder de studerende.  
Kontorfaciliteter og rådgivning om forretningsudvikling og virksomhedsstart er således 
en del af alle fysiske studentervæksthuse. Ligesom alle fysiske studentervæksthuse til-
byder en mentor- eller coachingordning – nogle tilbyder begge.  
De fysiske studentervæksthuse adskiller sig blandt andet på, hvorvidt de tilbyder merit-
givende fag i iværksætteri og virksomhedsdrift eller om de udelukkende tilbyder ikke-
meritgivende kurser og workshops. Kun de to IDEA Houses tilbyder begge forløb. En an-
den væsentlig forskel blandt de fysiske studentervæksthuse er, hvorvidt målgruppen er 
tværfaglig eller ej. Ligesom der er forskel på om studentervæksthusene tilbyder aktiv 
matchmaking/parring af iværksætterspirer. 
Da studentervæksthuse er et relativt nyt fænomen foreligger der kun i begrænset om-
fang officielle erfaringer og evalueringer af studentervæksthusenes arbejde. Den mest 
omfattende undersøgelse er gennemført af Erhvervs og Byggestyrelsen og Iværksætter-
akademiet IDEA i december 2007 i form af en midtvejsevaluering af 10 studentervækst-
huse i Danmark. 
Midtvejsevalueringen konkluderer overordnet set, at studentervæksthusene er kommet 
fint fra start, men at samarbejdet på tværs bør styrkes for at skabe den nødvendige sy-
nergi. Denne konklusion bekræftes af de erfaringer og vurderinger som administrationen 
har indhentet blandt de midtjyske studentervæksthuse. 
  
Iværksætteri i uddannelsessystemet
Parallelt med etableringen af studentervæksthuse støtter Vækstforum udbredelsen af 
iværksætteri i uddannelsessystemet. Dette sker gennem det nationale tiltag Internatio-
nal Danish Entrepreneurship Academy (IDEA), der med regional forankring primært ar-
bejder på at fremme iværksætteri ved de mellemlange og lange videregående uddannel-
ser. På nationalt plan arbejder endvidere Selvstændighedsfonden og Øresund Entrepre-
neurship Academy på at fremme iværksætteri i uddannelsessystemet. 
  
De tre nationale initiativer, IDEA, Selvstændighedsfonden og Øresund Entrepreneurship 
Academy er etableret i perioden 2004-2006 af henholdsvis Videnskabsministeriet og 
Økonomi- og Erhvervsministeriet. Finansieringen af de tre initiativer udløber dog med 
udgangen af 2009. Regeringen nedsatte i 2008 et tværministerielt udvalg, der skulle 
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formulere en ny strategi for iværksætteri og innovation i uddannelsessystemet og her-
under komme med forslag til, hvordan iværksætteri i uddannelsessystemet kan styrkes. 
Udvalget bestod af repræsentanter fra Videnskabsministeriet, Økonomi- og Erhvervsmi-
nisteriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Udvalget har netop afsluttet sit 
arbejde og Erhvervs- og Byggestyrelsen vil invitere regionerne med til at udvikle og 
gennemføre den nye indsats. Region Midtjylland forventer at blive inddraget i dette ar-
bejde i løbet af efteråret.  

Bilag 

• Studentervæksthusredegørelse 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20August/Punkt_13_Bilag_1.PDF
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1-33-76-23-11-09 

14. Orientering om Fødevarerådet og status for megasatsningens initiativer

Resumé 

Vækstforums Fødevareråd er nu etableret, og der orienteres om sammensætningen af 
rådet.  
Handlingsplanens initiativer vedrørende Innovation, Differentiering og Kompetence er 
iværksat. Under initiativet Innovation og Differentiering skal der findes et konsortium til 
opgaven med at etablere et innovationsmiljø på fødevareområdet, herunder udvikle og 
administrere to puljer. Under initiativet Kompetence skal der findes en operatør til opga-
ven med at styrke og udvikle den specialiserede fødevarerådgivning. Opgaverne er ud-
budt i åbne ansøgningsrunder. Under initiativet Kompetence er der desuden iværksat en 
analyse af de nuværende uddannelsesudbud set i forhold til de kompetencer, der efter-
spørges i fødevarevirksomhederne.  

Sekretariatet indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Vækstforums Fødevareråd 
Vækstforum vedtog på sit møde i november 2008 en strategi- og handlingsplan 2009-
2011 for megasatsning på fødevareområdet. Vækstforum besluttede i den forbindelse at 
nedsætte et Fødevareråd til at bistå med implementeringen og kvalitetssikringen af me-
gasatsningen. På sit møde i januar 2009 godkendte Vækstforum et kommissorium for 
Fødevarerådet.  
  
Fødevarerådets opgaver er: 

 at rådgive Vækstforum i spørgsmål vedrørende fødevarer  
 at fungere som ekspertgruppe i forhold til at monitorere fremdriften i den regio-

nale fødevaresatsning  
 at give en faglig vurdering af projektforslag i megasatsningen  
 at fungere som sparringspartner for Vækstforum i forhold til den fortsatte sats-

ning på fødevareområdet  
 at udvikle forslag til, hvordan fødevaresatsningen kan spille sammen med Vækst-

forums øvrige indsatsområder  
 at følge nationale og internationale erhvervspolitiske strategier, satsninger og 

forskning inden for fødevareområdet.  
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Af kommissoriet fremgår det, at rådets medlemmer skal repræsentere erhverv, forsk-
ning, uddannelse samt fødevarerelaterede GTS-institutter og netværk. Rådets sammen-
sætning er som følger: 

 Direktør Greta Jakobsen, Højmarklaboratoriet (formand)  
 Forskningschef Jacob Holm Nielsen, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus 

Universitet 
 Lektor Lars Esbjerg, MAPP-centret, Aarhus Universitet 
 Viceadministrerende direktør Ejnar Schultz, Landscentret, Dansk Landbrugsråd-

givning 
 Forskningsleder Kim Overvad, Kardiologisk og Klinisk Epidemiologisk Afdeling, 

Aalborg Sygehus og Århus Universitetshospital 
 Innovationsdirektør Eva Nautrup, Tulip A/S 
 Ernæringsrådgiver Anders Mikkelsen, Lantmännen 
 Administrerende direktør Carsten Christiansen, SuperGros A/S 
 Kroejer Peter Holm Petersen, Hvalpsund Færgekro 
 Salgs- og marketingdirektør Peder G. Jessen, Urtekram 
 Direktør Aase Lydiksen, Den Sundhedsfaglige Højskole, VIA University College 
 Direktør René L. Damkjer, AgroTech 
 Direktør Kerner Viinberg, Videncenter for Fødevareudvikling (VI-

FU)/Innovationsnetværket for Fødevaresektoren 
 Centerchef Anne Maria Hansen, Fødevareteknologi, Teknologisk Institut 
 Direktør Lars Visbech Sørensen, Agro Business Park 
 Afdelingsformand Steen Hartmann, NNF Midt Vestjylland 
 Cheføkonoma Bente Sloth, Århus Sygehus NBG + THG 

Orientering om megasatsningens indsatser vedrørende Innovation, Differentie-
ring og Kompetence
Handlingsplanen består overordnet af de tre initiativer Innovation, Differentiering og 
Kompetence, som gennemføres af eksterne aktører. 
  
Initiativerne under Innovation og Differentiering er udbudt i en åben ansøgningsrunde 
henover sommeren 2009. Der skal findes et konsortium til at varetage opgaven med at 
etablere et innovationsmiljø for fødevarer, herunder udvikle og administrere to puljer til 
henholdsvis innovative fødevareprojekter og projekter, der kan skabe flere differentiere-
de kvalitetsfødevarer. 
  
Under initiativet Kompetence er en af indsatserne at styrke og udvikle den specialiserede 
rådgivning på fødevareområdet for at understøtte innovationsparatheden og værditil-
væksten i små og mellemstore virksomheder. Der skal findes en operatør til at varetage 
opgaven med at tilbyde målrettet vejledning og anvise relevant rådgivning. Denne ind-
sats er ligeledes udbudt i åben ansøgningsrunde henover sommeren 2009. 
  
En anden indsats under initiativet Kompetence er en analyse af de nuværende uddannel-
sesudbud set i forhold til de kompetencer, som efterspørges i fødevarevirksomhederne. 
Det generelle behov for tilretning af eksisterende og udvikling af nye uddannelser vil 
blive kortlagt i analysen, som er igangsat i juni og forventes afsluttet i efteråret 2009. 
  
Ansøgningsfristen til initiativerne Innovation og Differentiering samt specialiseret rådgiv-
ning er medio august, hvorefter der vælges en operatør til opgaverne. Vækstforum skal 
efterfølgende indstille til Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen om anvendelse af 
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henholdsvis de regionale erhvervsudviklingsmidler og EU's strukturfondsmidler til projek-
terne.  
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1-01-76-19-07 

15. Orientering om status på It-råd Midt

Resumé 

Vækstforum besluttede den 26. januar 2009, at nedsætte et nyt it-råd Midt, der skal 
fungere som et fagligt ekspertråd på it-området. Rådet er sammensat af repræsentanter 
fra erhverv, forskning og uddannelse. Rådet har afholdt første møde, og er startet på en 
arbejdsproces med henblik på at komme med anbefalinger til Vækstforums næste er-
hvervsudviklingsstrategi. 

Sekretariatet indstiller,  

at Vækstforum tager orienteringen til efterretning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum besluttede den 26. januar 2009, at nedsætte et nyt it-råd.  
Formålet med it-rådet er: At udvikle regionens erhvervsliv via nyskabende it-anvendelse 
i private og offentlige virksomheder; at videreudvikle regionens erhvervsmæssige styr-
ker på it-området til en international styrkeposition og at sikre et højt fagligt niveau i 
Vækstforums indsats på it-området. 
  
Rådets opgave er: At rådgive Vækstforum i spørgsmål vedrørende it; at levere input til 
Vækstforums fremtidige indsats på it-området; at levere input til, hvordan it kan spille 
sammen med Vækstforums øvrige indsatsområder; at fungere som ekspertråd i forhold 
til "It som innovativ drivkraft"; at give en faglig vurdering af indkomne projektforslag i 
"It som innovativ drivkraft" og it-delen af Shanghai-projektet og at følge nationale og 
internationale erhvervspolitiske strategier, satsninger og forskning inden for it-området.  
  
Rådet er sammensat af repræsentanter fra erhverv, forskning og uddannelse og har føl-
gende medlemmer: 

 Formand adm. direktør Michael Holm, Systematic 
 Næstformand Dekan Erik Meineche Schmidt, Aarhus Universitet 
 Rektor Ove Poulsen, Ingeniørhøjskolen 
 Direktør Gitte Møldrup, It-vest 
 Adm. Direktør Poul Viller, Excel Data a/s 
 Direktør Claus Møller, Cadpeople 
 Direktør Preben Mejer, Innovation Lab a/s 
 Adm. Direktør Freddy Lykke, CSC Scandihealth  
 CEO Christian Beer, DynamicWeb Software 
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 Senior Director R&D Brian Møller, B&O 
 Adm. Direktør Jesper Rasmussen, KVM Industrimaskiner 
 Adm. Direktør Bo Sejer Frandsen, Key2Know/IT-forum 
 Direktør Ole Lehrmann Madsen, Alexandra Insituttet 
 Lægefaglig Chef Claus Thomsen, Det nye Universitethospital Skejby 
 Direktør Klaus Skjødt, Jyske Bank 
 Direktør Jenny Secher, Jenny Secher Aps 

Rådet afholdt første møde den 8. juni, og skal mødes igen den 24. august. Rådet er ind-
stillet på at spille en meget aktiv rolle, og er påbegyndt en arbejdsproces, der skal føre 
til anbefalinger til Vækstforums næste erhvervsudviklingsstrategi. 
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1-01-76-16-08 

16. Eventuelt

Lars Hansson orienterede om den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.  

Fonden har til opgave at finansiere aktive arbejdsmarkedstiltag for at hjælpe ansatte, 
der mister jobbet som følge af globaliseringen. Det sker f.eks. gennem: 

• bistand til jobsøgning, erhvervsvejledning, skræddersyet efteruddannelse og om-
skoling m.m. 

• særlige tidsbegrænsede initiativer , bl.a. jobsøgningstillæg, mobilitetstillæg eller 
tillæg til personer, der deltager i livslang læring og uddannelsesaktiviteter.  

Region Syddanmark er på nuværende tidspunkt ved at afklare mulighederne for at gøre 
anvendelse af programmet og administrationen i Region Midtjylland følger dette arbejde. 
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