
 
 

Høringssvar fra It-råd Midt til Vækstforums depeche 
 
It-råd Midt har med stor interesse læst Vækstforums udkast til depeche, og takker for at blive hørt, 
og vil gerne bidrage til dokumentet ud fra et it-erhvervs perspektiv. 
 
Rådet har særligt forholdt sig til de centrale afsnit om it, men har også set på dokumentet som en 
helhed, og samlet set udgør depechen et godt udgangspunkt for det nye Vækstforum. 
 
It-rådet tilbyder ligeledes at stille dets kompetence til rådighed for det nye Vækstforum  i 
udarbejdelsen af den kommende erhvervsudviklingsstrategi.  

 
Input til afsnittet ”Vækst gennem it og strategisk teknologianvendelse” 

 
1. It indeholder en ”dualisme”, idet det både er en katalysator for innovation i erhvervsliv og 

den offentlige sektor – og samtidigt er en branche med store vækstpotentialer i sig selv.  
Denne ”dualisme” bør være et centralt fokus, når Region Midtjylland udfolder potentialet på 
it-området for at sikre regionen en styrket global konkurrencekraft.  
Det anbefales, at der sættes fokus på dualismen mellem it som enabler og it som erhverv i 

depechen. 

 
2. It er en ”enabler”/katalysator af innovative løsninger og går på tværs af brancher og 

fagligheder. For at skabe de optimale betingelser , der skal sikre it rollen som katalysator, 
kræves et særligt fokus på it-branchen og på at styrke it-klyngen. F.eks. ved at styrke  
uddannelse, forretningsudvikling, forskning, netværk, partnerskaber og 
kompetenceudvikling  
Det anbefales, at der sker en synliggørelse af it-branchens betydning  for 

erhvervsudviklingen. 

 
3. Skalerbarhed og internationalisering er vigtige udfordringer for it-branchen. Det handler 

om at løfte ”lokale” løsninger op på et nationalt og internationalt plan, for derved at nå et 
globalt marked. 
Elementer i en indsats er fx: Internationale og åbne standarder, internationalt samarbejde, 
forskning på tværs af traditionelle faggrænser, inddragelse af globale forbrugere og 
udnyttelse af globalt udbredt viden. 
Det anbefales, at denne udfordring skrives ind i depechen, eller evt. i den kommende 

erhvervsudviklingsstrategi. 
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4. It er et vigtigt  værktøj til at øge effektiviteten i virksomhederne – både set i forhold til 
produktivitet og kvalitet. Fokus skal ikke være udelukkende på vækst og ny teknologi, men 
også på en ny og bedre brug af eksisterende løsninger.  
Det anbefales, at effektivisering skrives ind som et vigtigt  perspektiv ved  anvendelse af it.. 

 

5. Rådet har diskuteret begrebet ”strategisk teknologianvendelse” og har svært ved at få et 
klart billede af indsatsområdet. Det er desuden vanskeligt at indkredse it´s rolle i den 
strategiske teknologianvendelse. 
Det anbefales, at begrebet ”strategisk teknologianvendelse” udfoldes, og it’s rolle 

tydeliggøres. 

 

6. Rådet ser det som fornuftigt at have fokus på velfærdsteknologier og bæredygtig energi 
og miljøteknologi. Netop disse områder er i fokus inden for staten og det internationale 
samfund, og disse spor udgør et stort potentiale for at skabe nye forretningsområde.  

 
Generelle kommentarer 

 
1. Vækst fremstår som det store mål med erhvervsudviklingsstrategien. Men det er uklart, 

hvilken form for vækst , der er tale om. Denne uklarhed kan gøre det vanskeligt at tage 
stilling til de fem indsatsområder. 
Det anbefales: at vækstbegrebet defineres nærmere, og at de fem indsatsområder revurderes 

i lyset af dette.  

 
2. Det er en styrke i anbefalingerne, at der fokuseres på regionens styrkepositioner (energi 

og miljø, sundhed, fødevarer og it). Men det er samtidigt vigtigt at holde øjnene åbne for 
nye udfordringer og muligheder  
Det anbefales, at Vækstforum indarbejder overvejelser om, hvornår man vil introducere nye 

fokusområder, og hvorvidt der skal laves en synlig åbning for det ”nye”.  

 

3. De samfundsmæssige udfordringer er i stigende grad anerkendt som vigtige 
innovations drivere. Senest i OECDs ”New Nature of Innovation”. Vækstforum har 
allerede i 2008 vedtaget en innovationsstrategi, hvor hovedbudskabet er ”Nutidens 
samfundsmæssige udfordringer er morgendagens forretningsområder”. 
Det anbefales, at principperne fra Vækstforums innovationsstrategi indarbejdes i 

anbefalingerne til det nye vækstforum.. 
 

Kommentarer til formen 
 

1. Rådet anbefaler, at depechen formuleres kortere og at indholdet i højere grad styres af 
fokusområderne. 

 
 
 
 
 

På vegne af It-råd Midt 
 

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 5



 
 

Formand Direktør Michael Holm 
 

Region Midtjylland den 13.11.2009 
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