
5.3. It som innovativ drivkraft - Forprojekt 
 
  
1. Udfordringer og potentialer 
Fordelt over flere byer i Region Midtjylland ligger der en række mellemstore og stærke it-virksomheder. 
Nogle er nytilkomne og er udtryk for iværksætteri. Andre er udtryk for, at it-virksomheder er vokset op i 
tilknytning til f.eks. televirksomhed, bankvirksomhed. Endelig er en række it-virksomheder et resultat af, at 
det er lykkedes i regionen at tiltrække internationale investeringer.  
 
Der er i en årrække arbejdet med it som styrkeposition i regionen. Siden 1999 har aktører indenfor forskning, 
erhverv, uddannelse og det offentlige arbejdet målrettet på at stimulere udviklingen af en it-styrkeposition. Et 
indsats der har været  baseret på et gensidigt og positivt samspil om fælles mål og visioner. Projektet er 
lykkedes: It er i dag en vigtig styrkeposition i Region Midtjylland.  
 
Et af de vigtigste resultater er etableringen af it-byen Katrinebjerg, hvor der er samlet en række aktiviteter 
indenfor forskning, erhverv, uddannelse og matchmaking. Her har Århus Universitet samlet alle sine it-
uddannelser og sin it-forskning. Også Alexandra Instituttet, InnovationLab, it forum og it-forskerparken er 
lokaliseret her. I dag kan Katrinebjerg-området betegnes som en af de førende videnlokaliteter på it-området 
i Europa, med et tilhørende stærkt erhvervsliv, en stor pulje af højtuddannet arbejdskraft og en god tradition 
for samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og brugere.  
 
Det giver en god basis for vækst og udvikling i regionen. Den stærke position kan udnyttes til at skabe 
innovation og udvikling i andre brancher og i den offentlige sektor.  
 
Hovedudfordringen er derfor at videreudvikle it-styrkepositionen og drage fordel af dens potentialer som 
regional vækstdriver – på tværs af brancher og geografi. 
 
Det kan være via udvikling af nye arbejdsprocesser eller via produktudvikling, hvor it indgår i mere 
traditionelle produkter som emballage, tøj eller gulve. Og it giver mulighed for at tage helt nye 
forretningsmodeller i anvendelse, hvor man bryder den traditionelle afhængighed af nærhed til kunder, 
leverandører og arbejdskraft. It er grundlaget for nye måder at arbejde på og bidrager til at skabe 
sammenhæng lokalt og globalt.  
 
På mødet d. 15. december 2006 besluttede Vækstforum at videreføre en række it-projekter fra amterne:  
* IT forum midtjylland * Innovationsregionen * TEKNE, * Fysiske produkter med it  
* Implementering af it-løsninger * Profilering af it-kompetencer * Netværk for it-baserede Administrative 
Systemer (NIAS). It-projekterne vil indgå i en samlet strategi og vil blive revideret/prioriteret i forhold hertil. 
 
En sammenhængende og fokuseret strategi kan stimulere den fortsatte udvikling på it-området med sigte på: 
 
- at udbygge de regionale spidskompetencer samtidig med, at flere virksomheder får større udbytte og 
fordele af et samspil med videnmiljøerne.  
 
- at forholde sig til øget rekruttering af kvalificeret it-arbejdskraft - en udfordring og et perspektiv for it-
virksomheder, samt øvrige offentlige og private virksomheder. 
 

- at formidle og profilere de kompetencer regionen besidder internationalt med henblik på at øge de 
internationale relationer regionen indgår i på området – f.eks. international udveksling af studerende, 
forskningssamarbejde, deltagelse i fælles forsknings- og udviklingsprogrammer, 
virksomhedsrelationer, investeringer.  

 
 
 
 
 



2. Mål og delmål 
Forprojektet har som sit formål at udarbejde en strategi for en fokuseret it-satsning i Region Midtjylland for 
perioden 2008-2009. Forprojektet skal via en inddragelse af kerneinteressenter og faglig ekspertise på 
området opstille en strategi for 2008-09, som sammenfatter den regionale indsats, afvejer et bredt 
erhvervsfremme perspektiv og et mere langsigtet vidensperspektiv.  
 
 
3. Overordnet indhold og ydelser 
Følgende elementer kan indgå i strategien: 
• Videreudvikling af Katrinebjerg med særligt fokus på samarbejdsrelationer i hele Region Midtjylland og i 

den internationale verden. (Jf. Vækstforums strategiske kriterium 1). 
 
• Udvikling af netværk som binder partnere sammen på tværs af geografi, brancheområder og 

forskningsmæssige discipliner. (Jf. Vækstforums kriterium 1) 
 
• Udvikling af nye metoder til at omsætte it som innovativ drivkraft i andre brancher. Via offentlig-privat 

arbejde med virksomhedsudvikling og klyngestrategi, samarbejde med brobygningsaktører og igangsatte 
projektintiativer (Jf. vækstforums strategiske kriterium 5). 

 
• Fokusering af videnområder (krydsfelter) med særlige erhvervsmæssige potentialer i Region Midtjylland, 

herunder udviklingsarbejde i relation til Vækstforums strategiske fokus på megasatsninger indenfor 
fødevarer, sundhed, energi og miljø.  

 
• Udvikling af nye metoder til rekruttering af studerende til it-uddannelser og tiltrækning af it-medarbejdere. 

Initiativer som omhandler it-branchens image og attraktivitet samt it-uddannelsernes image og 
attraktivitet samtænkes med Vækstforums indsats på uddannelses og kompetenceudviklings-området. 

 
• Strategi for øget internationalt samspil og deltagelse i EU-programmer. (Jf. kriterium 6) 
 
Strategien redegør for mål, delmål og opfølgning med fokus på synliggørelse af den erhvervsmæssige effekt. 
 
 
4. Aktører 
Forprojekt og strategi skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem it-virksomheder og andre erhverv, 
forsknings- og uddannelsesmiljøer, brobyggere og netværk samt kommuner, stat og region. It-råd Midt vil 
være en særlig vigtig samarbejdspartner, da mange af de relevante aktører er samlet her. 
 
 
5. Projektgruppe 
Det foreslås, at Vækstforum udpeger en projektgruppe, der udarbejder forslag til behandling i Vækstforum. 
Det foreslås at projektgruppen sammensættes af repræsentanter fra: 
• Kommunerne i Region Midtjylland (2 repr.) – KKR udpeger. 
• Århus Universitet (1 repr.) 
• CVU/erhvervsskoler (1 repr.) 
• Brobyggere/matchmakere (1 repr.) – Alexandra Instituttet. 
• It-virksomheder/branchenetværk (2 repr.) – IT Forum Midtjylland udpeger. 
• Øvrige virksomheder (2 repr.) – DI og HTS udpeger. 
• Regionen (1 repr.) 
 
Sekretariatsbetjeningen forestås af Vækstforums sekretariat. 
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6. Økonomi og tidsplan 
 
Det foreslås, at der arbejdes videre på baggrund af følgende økonomiramme i perioden 2007-2009: 
 

 Mio. kr. i 2007 Region Andre I alt 

Fase 1: Forprojekt 0  0 

 
 
Indikativ ramme for implementering af det kommende projekt. 

Mio. kr. i 2008-2009 Region Andre I alt  

Fase 2: 
Implementering af 
projekt 20,0 30,0 50,0 

 
Tidsplan 

• Behandling på vækstforums møde i april 2007 
• Etablering af projektgruppe 
• Gennemførelse af forprojekt (april 2007- september 2007) 
 

Fremlæggelse af strategiudkast /projekt for Vækstforum d. 29. oktober 2007. 
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