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1-01-76-30-07 
1. Referat af Vækstforums møde den 1. oktober 2008 
 

Sekretariatet indstiller, 

at  referatet godkendes. 
 
Beslutning 
Indstillingen vedtaget. 
 
Bilag:
Referat af Vækstforums møde den 1. oktober 2008 - kort udgave 
  
 
 
 
1-33-76-23-19-08 

2. Vækstforums Handlingsplan 2009
Resumé 
Vækstforum for Region Midtjylland besluttede på sit møde den 26. maj 2008 at iværk-
sætte arbejdet med en justeret handlingsplan for 2009. Der har været afholdt et seminar 
for sekretariatet for Vækstforum med det formål at udarbejde en status for Handlings-
plan 2007-2008. Denne status har været drøftet på en workshop i august, og resultatet 
heraf præsenterede Vækstforum på sin Midtvejskonference den 6. oktober. Bidragene fra 
konferencen er nu blevet indarbejdet i det udkast til Handlingsplan 2009, som forelæg-
ges Vækstforum den 24. november 2008. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum vedtager udkast til Handlingsplan 2009. 
 
Beslutning 
Indstillingen vedtaget. 
 
Bilag:
Udkast til handlingsplan 2009 – fremsendes i papirudgave. 
  
 
 
 
1-30-76-39-07 

3. Megasatsningen Energi og miljø - Handlingsplan 2009-2012
Resumé 
Vækstforum vedtog i juni 2007 en handlingsplan for udmøntning af megasatsningen in-
den for energi og miljø gældende for perioden 2007-2008. 
På Vækstforums møde den 26. maj 2008 gav Rådet for Energi- og Miljøteknologi en sta-
tus for megasatsningen og opfordrede Vækstforum til at forlænge satsningen med en 4-
årig periode. 
Der foreligger nu et forslag til ny handlingsplan gældende for perioden 2009-2012. For-
slaget til handlingsplan har været behandlet i Vækstforums "Råd for Energi- og Miljøtek-
nologi", som anbefaler forslaget godkendt. 
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Den nye handlingsplan lægger op til en videreførelse af indsatsområderne fra den nuvæ-
rende handlingsplan, idet disse dog er justeret ud fra udviklingen og erfaringerne fra den 
forløbne periode. I handlingsplanen er der forudsat et niveau for støtte fra Regionsrådet 
og fra EU's Regionalfond på i alt 80 mio. kr. over de 4 år, 2009-2012. 
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at handlingsplanen for energi og miljø 2009-2012 godkendes, indarbejdes i Vækst-
forums samlede handlingsplan for 2009 og iværksættes, 

at Vækstforum på mødet i januar 2009 tager endelig stilling til det samlede finan-
sieringsforslag for megasatsningen Energi og miljø. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
Megasatsningen Energi og miljø bør have flere målbare kriterier i handlingsplanen. Ende-
lig bør akkumuleringsteknologi fremgå tydeligere af handlingsplanen for Energi og miljø. 
  
Poul Müller ønskede ført til referat: Det skal i handlingsplanen præciseres, at handlings-
planen også omfatter området brint og brændselsceller. 
 
Bilag:
Vækstforums handlingsplan energi og miljø 2009-2012  
  
 
 
1-33-76-10-07 

4. Megasatsning på fødevareområdet - Strategi og handlingsplan 2009-2011 
Resumé 
På baggrund af et omfattende udrednings- og udviklingssamarbejde foreligger der nu et 
udkast til en samlet strategi og en tre-årig handlingsplan for iværksættelsen af Vækstfo-
rums megasatsning på fødevareområdet. Med et strategisk mål om, at "Region Midtjyl-
land skal være et førende internationalt innovationsmiljø for klog hverdags-
mad", beskriver handlingsplanen tre overordnede initiativer: INNOVATION, DIFFERENTI-
ERING og KOMPETENCE. Initiativerne skal samlet medvirke til at øge innovationskraften 
inden for fødevareerhvervet, øge fødevarevirksomheders værditilvækst og konkurrence-
evne samt sikre, at viden omsættes til nye forretningskoncepter og produkter. Der 
vil blive nedsat et fødevareråd, der skal bistå Vækstforum med faglig sparring i forhold 
til udmøntningen af strategien og handlingsplanen.  
Handlingsplanen 2009-2011 har et bruttobudget på 122 mio. kr. over en tre-årig perio-
de, hvoraf der er budgetteret med 31,21 mio. kr. regionale midler til erhvervsudvikling 
og 41,79 mio. kr. EU's Regionalfonds midler.   
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum foreløbigt godkender Strategi og handlingsplan 2009-2011 for me-
gasatsningen på fødevareområdet, 

at Vækstforum på mødet i januar 2009 tager endelig stilling til det samlede finan-
sieringsforslag for megasatsningen på fødevareområdet, 

at Vækstforum på mødet i januar 2009 tager stilling til kommissorium for et føde-
vareråd. 
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Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
Vækstforum tager ligeledes stilling til kommissorium for et fødevareråd i januar 2009. En 
af opgaverne i kommissoriet for fødevarerådet vil være at følge med i national og inter-
national lovgivning og forskning på området. 
  
Bilag:  
Strategi og handlingsplan 2009-2011  
  
 
 
 
1-33-76-26-07 

5. Megasatsningen Erhverv-Sundhed - indstilling af bevilling til etablering af en 
generel erhvervs-/innovationsindsats i sundhedssektoren 

 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands Erhvervsud-
viklingsmidler for perioden 2009-2011 bevilges 3,0 mio. kr. til udviklingsplat-
formen MedTech Innovations Centre til udmøntning af første del af erhvervsind-
satsen i sundhedsvæsnet: Innovationshospitalet i Horsens. 

at Vækstforum foreløbig godkender forslag til etablering af en generel erhvervs-
/innovationsindsats i sundhedsvæsenet, 

at Vækstforum på mødet i januar 2009 tager endelig stilling til det samlede finan-
sieringsforslag for megasatsningen Erhverv-Sundhed. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
 
 
  
  
1-33-76-56-07 

6. Fastholdelse af udenlandske studerende – bevilling 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af midlerne til Erhvervsfremme 
bevilges 1,5 mio. kr. til  indsatsen for at fastholde udenlandske studerende som 
ansøgt 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at de to ansøgninger om 
støtte fra Den Europæiske Socialfond imødekommes som ansøgt til en samlet 
maksimal ramme på 3,5 mio. kr. over en toårig periode 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
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Bilag:
Projekt og procesbeskrivelse - Fastholdelse af udenlandske studerende 21.10.08 
  
 
 
 
 
 
1-30-76-47-08 

7. Ansøgninger til puljen til Klimatopmødeaktiviteter
Resumé 
Vækstforum godkendte på sit møde den 26. maj 2008 etablering af en pulje til støtte for 
gennemførelse af aktiviteter, der profilerer Regions Midtjyllands  styrkepositioner på 
energi- og miljøområdet i forbindelse med FN's Klimatopmøde i København i 2009. 
Puljen har været udbudt med ansøgningsfrist den 6. oktober 2008. Der er indkommet 22 
ansøgninger til puljen. 
Et indstillingsudvalg bestående af den kommunale klimagruppe og formanden for Vækst-
forums Råd for Energi- og Miljøteknologi har indstillet, at 8 projekter støttes, idet man 
finder at de øvrige ansøgninger ikke lever op til kriterierne for anvendelse af puljen. 
Vækstforum har i forbindelse med afsættelse af puljen opfordret til at der etableres et 
sådant indstillingsudvalg 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Indstillingsudvalgets indstillinger følges, således at Vækstforum indstiller, 
at  der bevilges 1.600.000 kr. fra Regionalfonden til Aarhus Universitets pro-

jekt "Beyond Kyoto" idet Aarhus universitet anmodes om at udarbejde 
en ansøgning til Regionalfonden. 

at  der bevilges op til 500.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til 
Vækstforums deltagelse i Klimakonsortiets konkurrence "Klima-DM" 

at  der bevilges på op til 612.500 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til 
Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) til "Fremvisning 
af Region Midtjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner på energi- og mil-
jøområdet" 

at  der bevilges 300.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Naturvi-
denskabernes Hus til udvikling og etablering af udstillinger under forudsæt-
ning af at der mindst 15 virksomheder i projektet 

at  der bevilges 425.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Samsø 
Energiakademi til projektet "The Danish Way" 

at  der bevilges 150.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Hånd-
værksrådet til projektet "Klimakonference i Herning" 

at  der bevilges 250.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Bræd-
strup Fjernvarme til projektet "Kraftvarme, fjernvarme og køling som CO2 
fjerner" idet projektet skal koordineres med Århus kommunes forslag om at 
gennemføre en udviklingscamp om udvikling af fjernvarmeteknologi. 

at  der bevilges 300.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Ingeniør-
højskolen i Århus, Aarhus Universitet m.fl. projekt "Klimasommerskoler- 
Engineering innovation for the climate" under forudsætning af at der sker 
en profilering af regionens virksomheder 

at  alle bevillinger gives i 2008 
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Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om,  
 
at  i det tilfælde, at Aarhus Universitet ikke kan opnå støtte fra EU’s Regionalfond til 

gennemførelse af konferencen Beyond Koyoto, vil midlerne i stedet blive indstillet til 
bevilling af de regionale erhvervsfremmemidler, 

 
at  Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) indstilles til en bevilling 

på 400.000 kr. af de regionale erhvervsfremmemidler, 
 
at  der forventes at indkomme en ansøgning fra HIRC i forhold til et projekt vedr. ener-

gi til transport, herunder brint og brændselsceller. 
 
Poul Müller forlod mødet under behandlingen af ansøgningen fra HIRC. 
 
Bilag:
Oversigt over alle indkomne ansøgninger til puljen vedr. Klimatopmødeaktiviteter   
Administrationens sagsfremstillinger til ansøgninger til klimapuljen  
Ansøgninger til klimapuljen  
  
  
 
 
1-30-76-42-08 

8. Den Europæiske Kulturhovedstad 2017
Resumé 
Århus Kommune har besluttet at iværksætte en proces med henblik på at blive europæ-
isk kulturhovedstad 2017. I Århus Kommunes oplæg til opereres der med, at der bør 
skabes en regional alliance, hvor kultur-, medie- og videninstitutioner inddrages, og hvor 
der samtidig samarbejdes med både kommuner og region omkring projektet. 
  
Sekretariatet foreslår, at der gennemføres et forprojekt med henblik på en regionalt 
dækkende vækstindsats på erhvervsområdet i forhold til Kulturhovedstadsprojektet. Til 
gennemførelse af dette foreslås der af de regionale udviklingsmidler reserveret 1 mio. 
kr., fordelt ligeligt på årene 2009 og 2010. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at der gennemføres et forprojekt med henblik på den regionale vækstindsats i for-
hold til Kulturhovedstadsprojektet,  

at der af de regionale udviklingsmidler reserveres 1 mio. kr., fordelt ligeligt på åre-
ne 2009 og 2010. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
  
Bilag:
Århus som kulturby 2017 - introduktionsmappe 
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1-15-2-76-12-07 
9. Videnbaseret erhvervssamarbejde med Shanghai

Resumé 
Kina er en af verdens hurtigst voksende økonomier og samarbejdet mellem Danmark 
og Kina er under udbygning i disse år. Den danske regering har indgået aftaler på en 
række områder, som kan medvirke til at styrke udviklingen af samarbejdsprojekter mel-
lem danske og kinesiske virksomheder og videninstitutioner, og regeringen forudsætter, 
at også lokale og regionale myndigheder spiller en aktiv rolle. 
  
Region Midtjylland har i marts 2008 underskrevet samarbejdsaftale med Shanghai 
Byprovins og underskrevet en hensigtserklæring om at etablere samarbejde vedrørende 
forskning, innovation og udvikling mellem danske og kinesiske virksomheder og vi-
deninstitutioner. 
  
Sekretariatet indstiller, at der reserveres en pulje til forskning, udvikling og innovation 
mellem danske og kinesiske virksomheder og videninstitutioner på  i alt 6,5 mio. kr. i 
2009 - 2011 samt at der afsættes midler til forberedende workshops og researchmæssi-
ge studiebesøg på  i alt 1,5 mio. kr. i 2009 - 2011. 
  
Endvidere foreslås det, at der reserveres 1,0 mio. kr. til aktiviteter i forbindelse med 
EXPO 2010 i Shanghai. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at der reserveres 1,5 mio. kr. af de regio-
nale erhvervsudviklingsmidler til erhvervsrettede forsknings- og udviklingsrette-
de samarbejdsprojekter med Shanghai i 2009 og  2,5 mio. kr. hvert år i 2010 og 
2011 – i alt 6,5 mio. kr., 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 0,5 mio. kr. af de regio-
nale erhvervsudviklingsmidler årligt  i 2009 - 2011 - i alt 1,5 mio. kr. til forbere-
dende research og workshops med  eksterne parter, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 0,5 mio. kr. af de regi-
onale erhvervsudviklingsmidler i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 - i alt 1 mio. kr. til 
aktiviteter i forbindelse med EXPO 2010 i Shanghai. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
  
Bilag
StrategiskPartnerskab regeringsaftale med Kina 
Videnbaseret Erhvervssamarbejde med Shanghai - Notat 
Feedback fra Alexandrainstituttet på it-delegationstur til Shanghai 
Notat fra VIA University College på potentielle samarbejdsområder med Shanghai 
Letter of Interest mellem Shanghai Science and Technology Commission og Region 
Midtjylland 
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1-33-76-60-07 
10. Orientering om "analyse af samspil mellem brobyggere og virksomheder" i 

forbindelse med initiativet Vidensamarbejde 
Resumé 
Der er gennemført en analyse af samspillet mellem virksomheder og brobyggere i for-
bindelse med innovation. Analysen er en del af fundamentet for udvikling af initiativet 
Vidensamarbejde, og bygger på interviews med 10 brobyggerinstitutioner og 10 virk-
somheder. Resultatet af analysen foreligger nu. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager orienteringen til efterretning. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
  
Bilag:
Brobyggeranalyse 
Bilag til Brobyggeranalyse  
  
 
 
 
 
1-01-76-12-08 

11. VisitDenmarks udkast til fælles strategi for dansk turisme
Resumé 
VisitDenmark  har som ansvarlig for den nationale turismekoordination taget initiativ til 
at udarbejde en fælles strategi for dansk turisme. Ambitionen er at afstikke kursen for at 
styrke udviklingen i dansk turisme frem mod 2015. VisitDenmarks oplæg lægger over-
ordnet op til et øget samarbejde i dansk turisme. Oplægget beskriver fremtidige forret-
ningsområder, markeder og målgrupper, men indeholder ingen egentlig prioriteringer. 
Oplægget peget på etablering af 6 partnerskaber som instrumentet til at skabe fremtidig 
vækst i turisterhvervet. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum drøfter oplægget og at oplægget kommenteres overfor VisitDen-
mark med udgangspunkt i sekretariatets bemærkninger og 

at Midtjysk Turisme anmodes om at kommentere oplægget ud fra en turistfaglig 
betragtning 

 
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget med bemærkning om, at Midtjysk Turisme anmodes om at 
fremføre sit forslag til regionale tiltag i forhold til de udfordringer, som fremgår af op-
lægget til en fælles strategi for dansk turisme.  
  
Bilag
Vores rejse - strategioplæg fra VisitDenmark 
Invitation fra VisitDenmark om deltagelse i høringsmøder om udkast til ny strategi 
Danske Regioners oplæg "Danmarks nye turisme"  
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1-33-76-7-08 
12. Den konkurrenceudsatte pulje 2009 
 

Sekretariatet indstiller, 

at  Vækstforum tager punktet til orientering. 
 
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
Bilag:
Den konkurrenceudsatte pulje for 2009 - oplæg fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 
  
 
 
 
0-23-70-06-V 

13. Udpegning af en repræsentant til VisitDenmark fra Vækstforum for Region 
Midtjylland
 
Resumé 
VisitDenmark skal have ny bestyrelse for perioden 1. januar 2009 - 31. december 2010, 
i den forbindelse er Vækstforum for Region Midtjylland blevet bedt om at udpege et 
medlem. Fristen for udpegningen er den 10. december 2008. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum udpeger et medlem til VisitDenmarks bestyrelse for perioden 1. 
januar 2009 - 31. december 2010. 

 
Beslutning 
Vækstforum indstiller regionsrådsmedlem Ove Nørholm til VisitDenmarks bestyrelse for 
perioden 1. januar 2009 – 31. december 2010. 
 
 
 
0-2-32-07 

14. Udpegninger af medlemmer af Regionsrådet til bestyrelser for erhvervsorgani-
sationer 

 
Resumé 
Forskellige erhvervsfremmeorganisationer har anmodet Regionsrådet om at udpege re-
præsentanter fra rådet til deres bestyrelser mv. Økonomi- og Erhvervsministeren skal, 
efter indstilling fra Vækstforum, godkende, at medlemmer af Regionsrådet deltager i 
bestyrelser for erhvervsfremmeenheder. Ministeren har i den forbindelse fastsat som 
vilkår for en konkret godkendelse, at Vækstforum udpeger det medlem af Regionsrådet, 
som skal indgå i bestyrelsen. Regionsrådet anmoder på baggrund heraf Vækstforum om 
at tiltræde de af Regionsrådet ønskede udpegninger til bestyrelser mv. for en række er-
hvervsfremmeorganisationer og om at indhente ministerens godkendelse af Regionsrå-
dets deltagelse i bestyrelsen for Huset Venture, Århus. 
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Sekretariatet indstiller, 

at udpegningen af regionsrådsmedlem Ernst Greve til bestyrelsen for Dansk Skal-
dyrcenter, Nykøbing M., tiltrædes, 

at udpegningen af regionsrådsmedlem Conny Jensen og regionsrådsmedlem Birgit 
Jonassen til repræsentantskabet for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande til-
trædes, idet deltagelse af regionsrådsmedlemmer i repræsentantskabet forud-
sætter økonomi- og erhvervsministerens godkendelse, 

at udpegningen af regionsrådsformand Bent Hansen og regionsrådsmedlem Jørgen 
Nørby, med regionsrådsmedlem Ernst Greve og regionsrådsmedlem Bent O. 
Pedersen som suppleanter, til bestyrelsen for Forskerpark Foulum, Tjele, for 
perioden frem til 1. april 2010, tiltrædes, idet deltagelse af regionsrådsmed-
lemmer i bestyrelsen forudsætter økonomi- og erhvervsministerens godkendel-
se, 

at Vækstforum indstiller til økonomi- og erhvervsministeren, at ministeren godken-
der, at Regionsrådet deltager med et medlem i bestyrelsen for Huset Venture, 
Århus, og 

at udpegningen af regionsrådsmedlem Ove Nørholm til bestyrelsen for Huset Ven-
ture, Århus, tiltrædes, idet deltagelse af regionsrådsmedlemmer i bestyrelsen 
forudsætter økonomi- og erhvervsministerens godkendelse. 

 
lutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
  
Bilag:
Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 
  
 
 
 
1-01-76-30-07 

15. Eventuelt
Beslutning 
Administrationen udleverede kopi af klage fra Magne Sandgaard angående støtte til Stu-
dentervæksthuset forankret hos VIA University College – Animationsværkstedet i Viborg. 
Udtalelse til Erhvervs- og Byggestyrelsen er besvaret administrativt. 
  
 
 
 
 
TILLÆGSDAGSORDEN 
0-2-43-07 

1. Udpegning til Væksthus Midtjyllands bestyrelse 
 

Resumé 
Vækstforum for Region Midtjylland har modtaget en henvendelse fra Væksthus Midtjyl-
land om at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden 1. januar 2009 til 31. decem-
ber 2010. 
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Vækstforum for Region Midtjylland er i indeværende periode repræsenteret ved regions-
rådsmedlem Viggo Nielsen og direktør Niels Jensen, VARO Specialmaskiner A/S, som 
begge er villige til at modtage genvalg. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum udpeger regionsrådsmedlem Viggo Nielsen og direktør Niels Jensen, 
VARO Specialmaskiner A/S, som begge er villige til at modtage genvalg. 

  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
Bilag:
Skrivelse fra Væksthus Midtjylland 
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Mødedeltagere: 
Bent Hansen, regionsrådsformand 
Poul Müller, regionsrådsmedlem 
Viggo Nielsen, regionsrådsmedlem 
Viggo Thinggård, formand for HK Østjylland 
Aase Lydiksen, direktør 
Heine Bach, områdedirektør 
Carsten Kissmeyer, borgmester 
Jens Grønlund, borgmester 
Nicolai Wammen, borgmester 
Anders Buhl-Christensen, byrådsmedlem 
Martin Merrild, borgmester 
Karin Østerby (observatør) 
 
Fraværende: 
Johannes Stensgaard, borgmester 
Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor 
Anne Mette Zachariassen, rektor 
Th. Bonne Larsen, adm. direktør 
Lars Aagaard, adm. direktør 
Lone Færch, direktør 
Bodil Vilmand-Olsen, adm. direktør 
Søren Skræddergaard, el-installatør 
Niels Mikkelsen, gårdejer 
 
Fra administrationen deltog: 
Lars Hansson, direktør 
Lars Vildbrad, vicedirektør 
Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder 
Henrik Brask Pedersen, afdelingsleder 
Pia Fabrin, sekretariatet for Vækstforum 
Jette Salling, sekretariatet for Vækstforum 
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