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Vækstforums arbejde med megasatsninger Dato 27.03.2007

Regionale styrkepositioner 
Side 1

Vækstforum for Region Midtjylland har udarbejdet en erhvervs-
udviklingsstrategi for 2007-2009, der skal sikre fortsat vækst og 
udvikling. Hertil kommer en handlingsplan for 2007-2008, der skal 
anvendes som redskab for Vækstforum til at komme fra strategi til 
handling.  
 
Det er afgørende for Vækstforum, at der sker en styrkelse af 
samarbejdet i Region Midtjylland om udviklingen af de regionale 
vækstvilkår. Det skal ske gennem en koordineret og sammen-
hængende regional indsats. Konkrete initiativer og indsatser skal 
udvikles, gennemføres og finansieres i et partnerskab mellem 
Vækstforum, kommuner, staten, virksomheder, uddannelses- og 
forskningsinstitutioner samt øvrige relevante aktører.  
 
Vækstforum vil satse både på udvikling og fornyelse på de 
erhvervsområder, hvor Midtjylland historisk og i dag har klare 
styrker, og på områder, hvor der med en regionalpolitisk indsats kan 
opdyrkes nye erhvervsmæssige succeser.  
 
Midtjylland har en række erhvervsmæssige styrkepositioner, der er 
kendetegnet ved, at der findes en større gruppe af virksomheder 
inden for en branche eller sektor, der gennem en årrække har 
bidraget markant til vækst, eksport eller beskæftigelse i regionen. 
Eller som givet nogle særlige regionale forhold har mulighed for på 
kort sigt at udvikle sig til en midtjysk styrkeposition.  
 
Vækstforum har besluttet, at der i første omgang frem til 2009 skal 
satses specielt på følgende styrkepositioner:  
 

• Energi- og Miljø 
Området har gennem det seneste årti oplevet en markant 
vækst i beskæftigelse, omsætning og eksport. Det er et 
område, hvor Midtjylland i både national og international 
sammenhæng har en markant styrkeposition i kraft af store 



internationalt ledende virksomheder og anerkendte forsknings- og videnmiljøer samt en 
underskov af nye spændende virksomheder og projekter. Samtidig har området 
voksende international opmærksomhed som følge af den globale opvarmning. 
  

• Fødevarer  
Erhvervsområdet er en anden stærk midtjysk erhvervssektor. Der findes store 
produktions-, forarbejdnings- og afsætningssektor i regionen samt stærke forsknings- 
og videnmiljøer. Hertil kommer et historisk velfungerende samspil mellem aktørerne fra 
”jord til bord”. Midtjylland skal fastholde og udvikle positionen gennem øget og nye 
former for samarbejde og innovation.  
 

• Sundhed  
Området er en potentiel regional styrkepostion, hvis de meget store investeringer i 
forbindelse med udbygningen af Århus Universitetshospital tilrettelægges således, at 
der skabes rum og mulighed for ny erhvervsmæssig udvikling i forlængelse heraf. Det 
kan ske ved at gøre Midtjylland til omdrejningspunkt for et større innovationsmiljø 
inden for offentlig-privat samspil på sundhedsområdet bygget op omkring et ny større 
videnmiljø i tilknytning til Århus Universitetshospital.  

 
Vækstforum opfatter disse tre områder som megasatsninger i det videre arbejde.  
 
Sammenhæng med strategien 
 
Vækstforums fokus på megasatsninger springer naturligt ud af erhvervsstrategien, der har 
som vision at gøre Midtjylland til en international vækstregion. Strategien opstiller som mål at 
sikre ny regional vækst gennem fokus på regional kompetence, nyskabelse og attraktivitet.  
 
Megasatsningerne bygger i høj grad på udnyttelse af regional kompetence, fokus på 
nyskabelse gennem øget samarbejde og innovation, samt at gøre Midtjylland endnu mere 
attraktiv for virksomheder og arbejdskraft.  
 
I forhold til det mere operationelle arbejde med megasatsningerne foreslås, at 
handlingsplanens tre indsatsområder: Uddannelse og kompetence, Innovation og 
Iværksætteri, bringes i anvendelse bl.a. med henblik på at styrke udviklingen af de 
regionale megasatsningsområder. Sammenhængen mellem strategien, handlingsplanen 
og megasatsninger er skitseret i figur 1 nedenfor. 
 
Figur 1: Megasatsninger i forhold til strategien  
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Regionalpolitisk rationale 

Der er et klart regionalpolitisk rationale i at fokusere indsatsen omkring de tre 
megasatsninger i forbindelse med gennemførelse af handlingsplanen.  

For det første har megasatsningsområderne stor betydning for Midtjyllands vækst og 
internationalisering.  

For det andet findes der inden for megasatsningsområderne en stor erhvervsmæssig 
dynamik og potentiale, der kan bygges videre på for eksisterende og nye virksomheder.  

For det tredje findes der inden for megasatsningsområderne basis for at udvikle 
værdikædesamarbejdet med øvrige brancher og erhverv, således at der kan opbygges 
endnu flere unikke midtjyske væksterhverv.  

Og for det fjerde findes unikke forsknings- og videnkompetencer inden for 
megasatsningsområderne, der hvis de udnyttes bedre, bredere og styrkes kan bidrage til ny 
innovation og vækst.  

Fokus på megasatsninger 

Vækstforums handlingsplan indeholder en række konkrete initiativer, der er ved at blive 
gennemført eller udviklet med henblik på senere gennemførelse. Vækstforums arbejde med 
initiativerne falder i tre faser:  

1. Godkendelse af forslag til forprojekt for hvert initiativ.  
 

2. Forprojektet danner grundlag for, at bredt sammensatte projektgrupper kan 
udarbejde endeligt beslutningsgrundlag, som Vækstforum godkender. 
 

3. Efter behov konkret behandling af medfinansiering af konkrete indsatser samt 
opfølgning og status på arbejdet.  

 
De tre megasatsninger udgør hver for sig ét konkret initiativ. Det foreslås, at der sættes 
specielt fokus på, hvordan der kan tages højde for de tre megasatsninger inden for arbejdet 
med indsatsområderne. Det indebærer at, foruden at udvikle initiativerne som beskrevet i 
handlingsplanen til gavn for en bred gruppe af virksomheder i Midtjylland, at 
samspilsmulighederne i forhold til megasatsningerne også indarbejdes. 

De øvrige initiativer kan grupperes i centrale områder i forhold til megasatsningerne. I det 
følgende er tentativt beskrevet mulige sammenhænge mellem disse og megasatsningerne, og 
der er taget højde for kommentarerne fra Danmarks Vækstråd til erhvervsudviklingsstrategien: 
 

1. Internationalisering 
Visionen for Midtjylland er at blive en international vækstregion. Det kræver, at der skal 
indtænkes en international dimension i forhold til alle initiativer. Konkret omfatter 
indsatsen Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, kontorer i Shanghai og Sct. Petersborg 
samt udenlandske samarbejdsregioner samt Vestdansk Investeringsfremme. I forhold 
til EU-kontoret og Vestdansk Investeringsfremme skal det indarbejdes i 

Side 3

 



resultatkontrakterne, at de skal have specielt fokus på megasatsningsområderne. Med 
hensyn til det internationale samarbejde skal fokus også rettes mod, hvordan der kan 
etableres samarbejdsrelationer med virksomheder, videninstitutioner og myndigheder 
inden for megasatsningsområderne.   

 
2. Landdistriktsudvikling 

Med det nye landdistriktsprogram skal Vækstforum afklare, hvilke særlige aktiviteter, 
der skal igangsættes. Der skal bl.a. dannes lokale partnerskaber og udarbejdes en 
regional strategi for landbrugets udvikling. Her skal specielt megasatsningen 
vedrørende fødevarer indtænkes. Men også sundhed samt energi- og miljø kan blive 
centrale omdrejningspunkt for konkrete initiativer, der gennem brobygning kan skabe 
øget vækst i landdistrikterne.  

 
3. Udvikling af arbejdsstyrken 

Det er en central regional opgave at bidrage til udvikling af arbejdsstyrken med henblik 
på at imødegå manglen på arbejdskraft. Vækstforum vil styrke samarbejdet med lokale, 
regionale og nationale myndigheder og organisationer for at gennemføre en koordineret 
indsats for at styrke arbejdsudbuddet i regionen. I den forbindelse vil Vækstforum have 
specielt bevågenhed på sikring af arbejdsstyrken i forhold til regionens 
erhvervsmæssige styrkepositioner og megasatsningsområder.  

 
4. Uddannelsessystemet 

Handlingsplanen indeholder en række indsatser, der skal sikre øget uddannelse og 
kompetenceudvikling. Det glæder fx efteruddannelse, uddannelsesmatch 
(kompetenceplatform), at flere unge skal have en ungdomsuddannelse samt at 
uddannelsesniveauet skal hæves på alle områder. Hvis Midtjylland skal lykkes med 
megasatsningsområderne skal uddannelsesinstitutionerne være gearet til at kunne 
imødekomme behovet for at sikre de kompetencer i arbejdsstyrken, der er nødvendig. 
Der skal etableres en særlig dialog og initiativer i forhold til megasatsningsområderne. 

 
5. Virksomhedsrettet uddannelsesindsats 

For at megasatsningsområderne kan sikre international konkurrencekraft er det 
nødvendigt, at fundamentet for udvikling af unikke kompetencer i virksomhederne 
styrkes. Vækstforums indsats for ledelsesudvikling, sikring af arbejdsstyrken og 
markedsplads for højtuddannet arbejdskraft skal medvirke til over en bred kam de 
kommende år at bidrage til, at det lykkes. 

 
6. Brugerdreven innovation mv. 

Vækstforum ønsker tættere samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner 
med henblik på at sikre udveksling og anvendelse af ny viden og forskning. Det skal ske 
gennem en række konkrete initiativer og organisationer. Samtidig vil Vækstforum gå i 
spidsen for at styrke den regionale indsats for brugerdreven innovation gennem et 
center for innovative metoder. Disse forskellige innovationsindsatser skal gennemføres 
således, at de ikke mindst tilgodeser megasatsningsområderne. 

 
7. IT 

Midtjylland har særlige kompetencer inde for IT-området. Det gælder både forskning i 
verdensklasse, højtuddannet IT-arbejdskraft og et stærkt erhvervsliv. Vækstforum har 
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derfor besluttet at gennemføre em række initiativer i forhold til at styrke samarbejdet 
mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder på IT-området. 
Regionens IT-kompetencer og –viden skal anvendes som understøttende redskaber for 
at skabe unikke udviklingsbetingelser også med fokus på megasatsningsområderne. 

 
8. Oplevelsesøkonomi 

Oplevelsesøkonomi er en styrkeposition for Midtjylland. Det foreslås, at arbejdet 
centreres omkring etablering af nogle få fyrtårnsinitiativer med internationalt 
potentiale, en række oplevelsesprojekter samt opbygning af en videnplatform. Specielt 
hvad i forhold til fyrtårnsprojekterne er der perspektiv i at fokusere specielt på 
udnyttelse af den viden og kompetence der findes inden for sundhed, fødevarer samt 
energi og miljø til at skabe unikke oplevelser.  

 
9. Vækstiværksættere 

Området er centralt for Vækstforum og er samtidig i globaliseringsstrategien et af de 
vigtigste nationale satsningsområder. Vækstforum vil gennemføre en række konkrete 
initiativer, der tager udgangspunkt i vækstiværksætteres særlige behov. I forbindelse 
med gennemførelse af initiativer skal det overvejes, hvordan der kan skabes flere 
vækstiværksættere inden for megasatsningsområderne. Det skal styrke den 
erhvervsmæssige dynamik og sikre områdernes fortsat styrke på sigt. 

 
10. Vækstvirksomheder 

Der skal udvikles et virksomhedsudviklingsprogram for Midtjylland, der skal bygge på 
de bedste erfaringer fra tidligere. Vækstforum ønsker samtidig, at der gennemføres en 
indsats i forhold til netværkssamarbejde, fx i form af klyngeaktiviteter samt nye 
muligheder for værdikædesamarbejde. I den forbindelse skal programmet forholde sig 
til, hvordan særlige behov inden for megasatsningsområderne imødekommes. 

 
11. Kapitalformidling  

Vækstforum bidrager til etablering af en række nye initiativer inden for 
kapitalformidling. Det gælder fx Business Angles Match, styrkelse af 
innovationsmiljøerne samt etablering af et regionalt investeringsselskab. Det skal 
undersøges, hvordan det bedst muligt kan sikres, at initiativerne tager højde for de 
behov, der findes inden for megasatsningsområderne. 

 
12. Offentlig-privat samspil  

Det er en central opgave for Vækstforum at bidrage til øget offentlig-privat samspil 
mellem offentlige myndigheder, videninstitutioner og virksomheder. Det skal ske 
gennem anvendelse og styrkelse af eksisterende succes’er, facilitering af nyt 
samarbejde, medfinansiering af nye samarbejdsmetoder og –former samt viden om 
mulighederne for at skabe et match mellem offentlige og private. Det gælder specielt 
inden for megasatsningsområderne. 
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