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1. Orientering 
 
Beslutning: 
Til orientering. 
 
I forhold til Vestdansk Investeringsfremme blev det besluttet at fastholde Vækstforums 
beslutning fra den 15. december 2006 om at bevilge 3,3 mio. kr. 
 
Sagsfremstilling 
 
Sekretariatet for Vækstforum har siden sidste møde i Vækstforum den 6. februar afgivet 
tekniske høringssvar i forhold til følgende: 
• Udkast til bekendtgørelse om Brugerdreven Innovation  
• Retningslinier for strukturfondsfinansierede projekter, Erhvervs- og Byggestyrelsen  
• Strukturfonden – kompetencer og ansvar, Erhvervs- og Byggestyrelsen  
• Kommissorium for fødevareuddannelser, Erhvervs- og Byggestyrelsen 
 
Økonomioversigt – bilag 1 er oversigt over indstillinger og bevillinger i forhold til de 
projekter, som Vækstforum har behandlet på sine møder i 2006 og 2007, samt en 
angivelse af økonomien for de projekter, som behandles på mødet den 16. april 2007. 
 
Alle høringssvar og yderligere materiale kan rekvireres hos sekretariatet. 
 
Vestdansk Investeringsfremme har været behandlet af de tre vækstfora i 
Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark. Vækstforum Midtjylland og Nordjylland har 
anbefalet anvendelsen af midler i 2007, mens Vækstforum Syddanmark har afvist 
ansøgningen på det foreliggende grundlag. 
 
På Vækstforums møde den 15. december 2006 blev det besluttet at godkende Vestdansk 
Investeringsfremme om en del af de projekter, som er blevet overført fra de tidligere 
amter med henblik på evaluering og videre stillingtagen til projektets fremtid ved 
Vækstforums møde den 13. juni 2007. Regionsrådet bevilgede 3,3 mio. kr. til projektet i 
2007 på sit møde den 10. januar 2007. 
 
Vestdansk Investeringsfremme har været behandlet i Vækstforum for Region Nordjylland 
på møde den 7. marts, hvor det blev besluttet at indstille til Regionsrådet i Region 
Nordjylland at bevilge 1,5 mio. kr. til projektet i 2007 under forudsætning af, at 
Vækstforum Syddanmark ligeledes vil imødekomme ansøgningen for 2007. Projektet har 
endnu ikke været behandlet i Regionsrådet for Region Nordjylland. 
 
Vækstforum for Region Syddanmark har behandlet sagen på møde den 13. marts 2007 
og besluttet ikke at godkende ansøgningen på det foreliggende grundlag. 
 
Danmarks Eksportråd v. Souschef Svend Roed Nielsen har efterfølgende taget kontakt til 
formandskabet for Vækstforum Syddanmark. Til orientering vedlægges seneste status 
på de opnåede resultater. 
 



 

 

Vækstforum 16. april 2007 
 

5 

Bilag: 
Oversigt over indstillinger og bevillinger 
Resultatark 2006-2007 Vestdanmark 
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2. Forslag til partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum for Region 
Midtjylland 

 
Resumé 
 
Et led i globaliseringsstrategien er, at der skal indgås partnerskabsaftaler mellem de 
regionale vækstfora og Regeringen for at sikre sammenhæng mellem nationale – 
regionale/lokale mål. 
Den 23. januar 2007 var der ”sættemøde” mellem Økonomi- og Erhvervsministeriet og 
formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland. Her præsenterede formandskabet 
Vækstforums ønsker i forhold til emner for indgåelse af en partnerskabsaftale. 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet har den 20. marts 2007 sendt forslag til regional 
partnerskabsaftale mellem regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland. 
 
Forslaget til aftale afviger ikke væsentligt fra det udkast, som formandskabet redegjorde 
for, og som blev omdelt på Vækstforums møde den 6. februar. 
 
Forslaget til partnerskabsaftale skal forhandles mellem formandskabet for Vækstforum 
og økonomi- og erhvervsministeren. 
 

Administrationen indstiller, 

 
at forslag til partnerskabsaftale og forslag til forhandlingsgrundlag drøftes. 
 
Beslutning: 
 
Sekretariatet for Vækstforum skal, med udgangspunkt i oplægget til forhandlings-
grundlag og oplægget på mødet samt de på mødet fremsatte bemærkninger og i dialog 
med de relevante ministerier udarbejde et oplæg til formandskabet, således at 
formandskabet efterfølgende på vegne af Vækstforum for Region Midtjylland kan 
forhandle partnerskabsaftalen med Regeringen. 
 
Sagsfremstilling 
 
Vækstforum for Region Midtjylland modtog den 20. marts 2007 udkast til 
partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen. 
 
Forslaget til aftale afviger ikke væsentligt fra det udkast, som blev forelagt på mødet i 
Vækstforum den 6. februar. 
 
Det fremsendte forslag skal forhandles på et møde mellem formandskabet for 
Vækstforum for Region Midtjylland og økonomi- og erhvervsministeren. Mødet aftales 
efter Vækstforums møde den 16. april. 
 
Den 2. november 2006 indgik Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det 
Radikale Venstre forlig om udmøntningen af globaliseringsmidlerne. Med aftalen 
udmøntes i alt 39 mia. kr. i perioden 2007 – 2012. 
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• De offentlige forskningsbevillinger øges, således at de fra og med 2010 udgør 1 
pct. af BNP.  

• Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010, og 
mindst 95 pct. i 2015.  

• Mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig 
med at færdiggørelsesalderen reduceres.  

• Målet er, at danske virksomheder og offentlige institutioner bliver blandt de mest 
innovative i verden, og at Danmark i 2015 bliver blandt de lande, hvor der er flest 
vækstiværksættere.  

• Voksen- og efteruddannelsen skal styrkes, herunder gennem et markant løft i 
læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne, 2.000 flere voksenlærlinge samt en 
pulje på 1 mia. kr. til mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet.  

 
Der er tale om en bred politisk aftale, der rækker flere år frem. Med forliget sikres 
gennemførelse af globaliseringsinitiativerne, og der sættes konkret retning på en række 
aktiviteter, der kan bidrage til at sikre vækst og udvikling i hele landet. 
 
Flere af elementerne i forliget egner sig til at indgå i de partnerskabsaftaler, som 
regeringen vil indgå med de 6 vækstfora i 2007. Hermed kan der sikres en effektiv 
statslig koordinering af aktiviteter, der kan bidrage til regionernes vækst og udvikling.   
 
Midlerne er fordelt på følgende hovedområder: 
 
Mio. kr. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Forskning og udvikling 1.000 2.000 3.300 4.600 4.900 5.200 
2. Innovation og 
iværksætteri 

350 400 400 500 500 500 

3. Ungdomsuddannelse til 
alle 

308 781 1.220 1.702 2.232 2.620 

4. Videregående uddannelse 200 285 537 650 1.147 1.461 
5. Voksen- og 
efteruddannelse 

141 534 540 547 217 217 

I alt globaliseringspulje 2.000 4.000 6.000 8.000 9.000 10.000 
 
Bilag: 
Forslag til Regional Partnerskabsaftale 
Forslag til forhandlingsgrundlag 
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3. Danmarks Vækstråds høringssvar vedrørende udkast til erhvervsudviklings-
strategi for Region Midtjylland 

 
Resumé 
 
På baggrund af Danmarks Vækstråds behandling den 23. og 24. november 2006 af 
Vækstforaenes daværende udkast til regionale erhvervsudviklingsstrategier har Rådet 
den 20. februar 2007 fremsendt høringssvar vedrørende udkast til 
erhvervsudviklingsstrategi for Region Midtjylland. Vækstforum kan i forbindelse med det 
videre arbejde med erhvervsudviklingsstrategien, revision af handlingsplanen samt 
gennem planlægningen af analysearbejdet vedrørende vækstvilkårene i Region 
Midtjylland indarbejde høringssvarets henstillinger. 
 

Administrationen indstiller, 

 
at henstillingerne i Danmarks Vækstråds høringssvar vedrørende udkast til 

erhvervsudviklingsstrategi for Region Midtjylland tages til efterretning og drøftes i 
forhold til det videre arbejde med strategi, handlingsplan og overvågningsopgaven. 

 
Beslutning: 
Som indstillet med bemærkning fra Lars Vildbrad, at man kunne lave sammenligning 
med regioner, som minder om Region Midtjylland i deres struktur – Västre Götaland i 
Sverige og East of England. 
 
Sagsfremstilling 
 
På baggrund af drøftelserne på Danmarks Vækstråds møde den 23. – 24. november 
2006 af det på det tidspunkt foreliggende udkast til erhvervsudviklingsstrategi for Region 
Midtjylland har Rådet udarbejdet et høringssvar. 
 
Danmarks Vækstråd anerkender, at det kan tage flere år at nå målene i de regionale 
erhvervsudviklingsstrategier. Generelt vil Rådet derfor understrege betydningen af, at de 
regionale erhvervsudviklingsstrategier bygger på et solidt og faktabaseret grundlag, at 
der opstilles ambitiøse og realistiske mål, at strategien giver grundlag for at prioritere 
den efterfølgende indsats, at der sikres et bredt ejerskab til strategiens implementering, 
samt at der er fokus på også at samarbejde på tværs af regionerne. 
 
I hovedpunktform indeholder Rådets høringssvar følgende henstillinger: 
 
• Der bør udarbejdes oversigt over det socioøkonomiske udgangspunkt for de 

regionale udfordringer.  
• Rådet havde gerne set, at strategien indeholdt en sammenligning med en 

international region, hvis udgangspunkt minder om Region Midtjyllands.  
• Det er endvidere Rådets vurdering, at der kunne gøres mere ud af: 

- Udfordringen fra manglen på arbejdskraft 
- Internationale vinkler, jf. visionen 
- Offentligt-privat samspil  
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• Der bør arbejdes videre med at koble målsætningerne tættere til de regionale 
udfordringer. En kritisk gennemgang af målene for at sikre, at disse er konkrete, 
målbare, realistiske og ambitiøse, vil være hensigtsmæssig. 

• Der opfordres til at samarbejde på tværs af regionerne i forbindelse med ikke 
mindst klynge-baserede initiativer.  

• Der peges på, at det videre arbejde skal beskrive opfølgning på flere niveauer, 
både på det initiativ-nære niveau og på det overordnede niveau. 

 
Bilag 
Danmarks Vækstråds høringssvar vedrørende udkast til erhvervsudviklingsstrategi for 
Region Midtjylland 
Forslag til høringssvar til Danmarks Vækstråd 
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1-30-232-06-V 
 

4. Revideret tids- og aktivitetsplan for Vækstforums Handlingsplan 
 

Resumé 
 
For at sikre Vækstforum et godt og gennemarbejdet beslutningsgrundlag i forhold til 
iværksættelsen af handlingsplanens initiativer, fremlægges her en revideret tids- og 
aktivitetsplan for iværksættelse af initiativerne i Vækstforums Handlingsplan 2007-2008. 
 

Administrationen indstiller, 

 
at Vækstforum for Region Midtjylland godkender forslag til revideret tids- og 

aktivitetsplan som grundlag for arbejdet med handlingsplanen 2007-2008. 
 
Beslutning: 
Vækstforum godkendte den reviderede tidsplan med bemærkning om  
 

• at forprojekt 4.5 Ledelsesudvikling skal indstilles til beslutning på Vækstforums 
møde den 10. december 2007. 

 
• at forprojekt 5.2 Viden i arbejde skal indstilles til beslutning på Vækstforums 

møde den 29. oktober 2007. 
 
Sagsfremstilling 
 
Den reviderede tids- og aktivitetsplan har været drøftet i sekretariatet for Vækstforum 
og har været forelagt den administrative styregruppe. 
 
Den er udtryk for et ønske om at sikre Vækstforum et godt og gennemarbejdet 
beslutningsgrundlag i forhold til iværksættelsen af handlingsplanens initiativer. 
 
Der foreligger nu derudover en arbejdsplan, som detaljeret beskriver sagsbehandlingen 
for forprojekter, kommissorier og den efterfølgende implementering af disse. 
 
Arbejdsplanen vil ligeledes danne grundlag for den information, som skal formidles via 
Vækstforums hjemmeside og på den måde sikre en høj gennemsigtighed i forhold til det 
arbejde, som udspringer af Vækstforum. 
 
Bilag 
Revideret tids- og handlingsplan 
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1-30-232-06-V 
 

5. Økonomioversigt 
 

Resumé 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af Handlingsplan 2007-2008 blev der til Vækstforums 
møde den 15. december 2006 udarbejdet en indikativ økonomisk oversigt over 
handlingsplanens initiativer. 
  
Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan vil i de fleste tilfælde være baseret på 
medfinansiering fra: 
 Region Midtjylland  
 EU’s Mål 2 program  
 EU’s Mål 3 programmer  
 EU’s Landdistriktsprogram  
 Kommuner  
 Staten  
 Private 

 

Administrationen indstiller, 

 
notatet til orientering. 
 
Beslutning: 
Som indstillet. 
 
Sagsfremstilling 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af Handlingsplan 2007-2008 blev der til Vækstforums 
møde den 15. december 2006 udarbejdet en indikativ økonomisk oversigt over 
handlingsplanens initiativer. 
 
Formålet med denne tabel er: 
 at sikre Vækstforums mulighed for at fastlægge nogle overordnede foreløbige 

prioriteringer 
 at give et samlet bud på den årlige økonomi i handlingsplanen 
 at være en foreløbig økonomisk ramme for forprojekternes arbejde 

 
Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan vil i de fleste tilfælde være baseret på 
medfinansiering fra: 
 Region Midtjylland  
 EU’s Mål 2 program  
 EU’s Mål 3 programmer  
 EU’s Landdistriktsprogram  
 Kommuner  
 Staten  
 Private 

 
Bilag: 
Notat – Økonomioversigt – Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan  
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1-30-232-06-V 
 

6. Notat om megasatsninger 
 

Resumé 
 
Den administrative styregruppe bad på sit møde den 27. februar 2007 om et notat, som 
med fokus på de tre megasatsninger, tydeliggør sammenhængen mellem de 
indsatsområder, Vækstforum har prioriteret i sin Handlingsplan 2007-2008. 
  
Vækstforums fokus på megasatsninger udspringer af erhvervsudviklingsstrategien, der 
har som vision at gøre Region 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 Region 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. 
 

Administrationen indstiller, 

 
at Vækstforum drøfter notatet. 
 
Beslutning: 
Som indstillet med bemærkning om, at der i arbejdsgrupperne som udgangspunkt skal 
indgå eksperter og ikke interessenter. 
 
Sagsfremstilling 
 
Den administrative styregruppe bad på sit møde den 27. februar 2007 om et notat, som 
med fokus på de tre megasatsninger, tydeliggør sammenhængen mellem de 
indsatsområder, Vækstforum har prioriteret i sin Handlingsplan 2007-2008. 
  
Vækstforums fokus på megasatsninger udspringer af erhvervsudviklingsstrategien, der 
har som vision at gøre Region 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 Region 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. 
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Bilag: 
Notat om megasatsninger. 
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1-33-76-26-07 
 

7. Megasatsning erhverv-sundhed - kommissorium 5.6 
 

Resumé 
 
Vækstforum for Region Midtjylland har valgt erhverv-sundhed som én af tre 
megasatsninger i sin handlingsplan 2007-2008. 
Som baggrund for megasatsningen skal der udarbejdes et kommissorium, hvori der bl.a. 
nedsættes en taskforce, der skal udarbejde forslag til indsatser på kort og langt sigt med 
henblik på erhvervsudvikling på sundhedsområdet. 
 

Administrationen indstiller, 

 
at kommissorium for erhverv-sundhed godkendes, 
 
at der nedsættes en taskforce som beskrevet 
 
at det indstilles til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til 

erhvervsudvikling bevilges en beløbsramme på 1,5 mio. kr. til forberedelse af 
megasatsning på området, idet det forudsættes 

 
at Vækstforum løbende følger arbejdet, jf. tidsplanen. 
 
Beslutning: 
Som indstillet med følgende bemærkning: 
 

• Aarhus Universitetshospital og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
skal indgå i task forcen. 

 
Sagsfremstilling 
 
Vækstforum for Region Midtjylland har valgt erhverv-sundhed som én af tre 
megasatsninger i sin handlingsplan 2007-2008. 
 
Sundhed er inden for Region Midtjylland en egentlig styrkeposition, både nationalt og 
internationalt. 
 
Sundhedsområdet har tradition for både en forsknings- og brugerdreven innovation, men 
hvor det kommercielle element hidtil nærmest har været et biprodukt. 
 
Der har ikke fundet nogen markant erhvervsudvikling sted i kølvandet på disse 
sundheds-styrkepositioner, til trods for at erhvervslivets kompetencer og potentiale på 
mange måder ville kunne støtte en sådan udvikling. 
 
På baggrund af de skitserede udfordringer og potentialer nedsættes en taskforce for 
megasatsningen erhverv-sundhed. Taskforcen har til opgave at formulere forslag til 
indsatser på kort og længere sigt for erhvervsmæssig vækst i tilknytning til 
sundhedsområdet, og herunder spin off-muligheder ved udbygningen af Århus 
Universitetshospital.  
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Taskforcen skal endvidere have fokus på, hvorledes de store offentlige og private 
investeringer inden for sundhedsområdet i Århus-området kan bidrage til 
erhvervsmæssig vækst i hele regionen. 
 
Taskforcen sammensættes bredt og bør desuden inddrage de nødvendige faglige 
ekspertiser i vurderingen af de enkelte indsatsers potentiale og i afdækningen af 
muligheder, udfordringer og barrierer i realiseringen af indsatserne. 
 
Økonomi 
Det foreslås, at der arbejdes videre på baggrund af følgende økonomiramme i perioden 
2007: 
 

Mio. kr. i 2007 Region Andre I alt 
Fase 1: 
Kommissorium 1,5  1,5 
 
Anvendes 1,5 mio. kr. til forberedelse af satsningen i form af udarbejdelsen af 
forprojekter, afholdelsen af konference(r), dokumentation osv.  
 
Indikativt budget (mio. kr.) for implementering af hele megasatsningen: 

 Region 
EU 
mål 2 

EU 
mål 3 

EU 
landdist. Andet I alt 

      80 
 
Tidsplan 
Nærværende kommissorium behandles på Vækstforums møde 16. april 2007.  
 
Taskforcens forslag til indsatser behandles på Vækstforums møde 29. oktober 2007. 
 
På baggrund heraf prioriterer Vækstforum indsatser og tilknyttede initiativer, som 
herefter konkretiseres og endelig godkendes af Vækstforum 10. december 2007. 
 
Bilag 
Kommissorium – Erhverv-Sundhed 
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8. Mere uddannelse - forprojekt 4.4 
 

Resumé 
 
For at sikre vækst og velfærd i den globale konkurrence bliver det stadig vigtigere, 
at arbejdsstyrken er veluddannet, og virksomhederne efterspørger tilsvarende flere med 
specialiserede og teoretiske kompetencer. Indsatsen skal derfor ske på alle niveauer, 
således at der generelt uddannes flere på alle niveauer i Region Midtjylland. 
 

Administrationen indstiller, 

 
at Vækstform godkender forprojektet med henblik på nedsættelse af en arbejds-

gruppe, der udarbejder endelig projektbeskrivelse. 
 
Beslutning: 
Som indstillet. 
 
Sagsfremstilling 
 
Flere skal gennemføre en kompetencegivende og videregående uddannelse til 
forskerniveau.  
32 % af en ungdomsårgang i Region Midtjylland får ikke en kompetencegivende 
uddannelse, derfor arbejder Vækstforum for Region Midtjylland på et initiativ, der kan 
hjælpe med at sænke dette tal betragteligt. Initiativet skal have følgende indhold:  
De unge i ungdomsuddannelserne skal stimuleres til at gå videre i uddannelsessystemet, 
således at der samlet set bliver uddannet flere. Det kan ske via : 
  
• Fortsat geografisk spredning af uddannelsesmulighederne: Hvis man skal 

have fat i flere unge til de videregående uddannelser, skal man rekruttere flere fra 
de uddannelsesfremmede miljøer og yderområderne. Det fordrer 
uddannelsesmuligheder også i nærområderne. 
 

• Ved at øge mulighederne for praktikophold på de videregående uddannelser 
for de unge i ungdomsuddannelserne. 

 
• Ved at uddanne flere kandidater i hele Region Midtjylland. 
 
• Etableringen af Professionshøjskole: Hvis Professionshøjskolen skal rekruttere 

flere ind i de videregående uddannelser, skal der tages højde for både geografi og 
kritisk masse. 

 
• Sikre kvalitetsudvikling af KVU i og uden for erhvervsakademierne. 
 
• Forsøg med udvidede praktikophold: Der igangsættes projekter på de 

videregående uddannelser (LVU, MVU og KVU), som skal sikre en konkret og mere 
udbredt inddragelse af praksis i uddannelsesforløbet.  Det er forventningen, at 
udvidede praktikophold i forbindelse med studier kan medvirke til en øget grad af 
accept af højtuddannede medarbejdere i små og mellemstore virksomheder, 
ligesom det vurderes at mindske frafaldet fra uddannelserne væsentligt. 
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• Ved at mindske frafaldet under uddannelse. Der er stort fokus på frafald i 

disse år, og det vil være interessant at belyse frafaldsproblematikken grundigere. 
Det kunne gøres ved at inddrage eksisterende viden om frafald fra alle relevante 
uddannelsesområder og supplere med et analyseprojekt, hvis nødvendigt.  

 
• Ved at sikre den nødvendige tilgang til de naturvidenskabelige 

uddannelser. I Vækstforums handlingsplan er øget dialog mellem virksomhederne 
og de studerende et forslag. Hvis man langsigtet skal øge interessen for det 
naturvidenskabelige område, er det nødvendigt at tænke sammenhæng mellem 
folkeskole, ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.  

 
• Ved at øge de studerendes kendskab til jobmulighederne uden for 

uddannelsesinstitutionerne f.eks. initiativer som Forsker for en dag på Foulum, 
praktikophold for studerende i videntunge virksomheder.  

 
Aktører: 
Initiativet skal udføres af uddannelsesinstitutionerne forstået bredt, det statslige 
vejledningssystem samt virksomhederne med inddragelse af 
Undervisningsministeriet/Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 
 
Det foreslås, at der nedsættes en projektgruppe med nedenstående repræsentanter til at 
udforme den egentlige projektbeskrivelse: 
 
• Uddannelsesinstitutioner (4) (en fra henholdsvis erhvervsuddannelserne, KVU’erne, 

MVU’erne og LVU’erne) 
• Studievalg centrene (1) 
• Arbejdsmarkedets parter (2) 
• Kommunerne (1 repræsenterende yderområderne) 
• Region Midtjylland (1) 
 
Økonomi og tidsplan
Indikativ økonomiramme for forprojekt 2007

 Region Anden 
offentlig

I alt

4.4 Mere uddannelse 0 0 0
 
Indikativ økonomiramme for implementering af det endelige projekt - 2007/08

 Region Anden 
offentlig

I alt

4.4 Mere uddannelse 0,5 1,5 2,0
 
Bilag 
Forprojekt 4.4 Mere uddannelse 



 

 

Vækstforum 16. april 2007 
 

18 

1-33-76-23-07 
 

9. It som innovativ drivkraft - forprojekt 5.3 
 

Resumé 
 
It er en vigtig styrkeposition i Region Midtjylland bestående af mange stærke it-
virksomheder og it-videnmiljøer. Positionen giver en god basis for vækst og udvikling i 
regionen og 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 vækstdriver på tværs af brancher og geografi. 
Derfor foreslås igangsat et forprojekt, således at der udarbejdes en strategi for en 
fokuseret it-satsning i Region Midtjylland for perioden 2008-2009. 
Forprojektet udarbejdes i perioden april – september 2007 af en projektgruppe og 
drøftes af IT-Rådet for Region Midtjylland. Forprojektgruppens strategioplæg indstilles til 
Vækstforum på møde d. 29. oktober 2007. 
 

Administrationen indstiller, 

 
at Vækstforum igangsætter forprojektet it som innovativ drivkraft som beskrevet. 
 
Det foreslås, at forprojektet igangsættes inden for følgende økonomiramme i 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: Projektimplementering 20,0 30,0 50,0 
 
Beslutning: 
Som indstillet med bemærkning om at der på sigt – om muligt efter mødet i Vækstforum 
den 13. juni - iværksættes et projekt, som inddrager de kreative it-erhverv. 
  
Sagsfremstilling 
 
Region Midtjylland har en række stærke it-videnmiljøer og it-virksomheder. Siden 1999 
har aktører inden for forskning, erhverv, uddannelse og den offentlige administration 
arbejdet målrettet sammen om at udvikle denne styrkeposition. Det er lykkedes, og det 
manifesterer sig bl.a. i it-byen Katrinebjerg, som kan betegnes som en af de førende 
videnlokaliteter i Europa med et tilhørende stærkt erhvervsliv, en pulje af højtuddannet 
arbejdskraft og god tradition for samarbejde mellem forskning, erhvervsliv og brugere. 
 
Den regionale styrkeposition på it-området er vigtig ikke kun for udviklingen af nye it-
virksomheder, men navnlig fordi it som teknologi indeholder store innovationspotentialer 
for andre brancher og den offentlige sektor. Det er derfor en udfordring at få omsat it-
områdets innovationspotentiale, så det bliver til gavn for erhvervslivet i hele regionen, 
og så det indgår som et aktiv i Vækstforums megasatsninger – fødevarer, sundhed, 
energi og miljø. 
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Vækstforum har på sit møde 15. december 2006 besluttet at videreføre en række 
enkeltprojekter fra amterne inden for it-området: IT Forum Midtjylland, 
Innovationsregionen, TEKNE, Fysiske produkter med it, Implementering af it-løsninger, 
Profilering af it-kompetencer, Netværk for It-baserede Administrative Systemer (NIAS). 
 
Der er således en række interessante enkeltprojekter og initiativer på it-området i 
regionen, men der vurderes at være behov for at formulere en overordnet strategi for 
den regionale indsats. De nævnte enkeltprojekter vil indgå i arbejdet med den samlede 
strategi og prioriteret i forhold hertil. 
 
En fokuseret strategi på it-området bør 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 en øget rekruttering af kvalificeret it-arbejdskraft.  
• at formidle og profilere de kompetencer, som regionen besidder, med henblik på at 

øge de internationale relationer, som regionen indgår i på området. 
 
Der nedsættes en forprojektgruppe, der via inddragelse af kerneinteressenter og faglig 
ekspertise på it-området skal opstille en strategi for den regionale indsats i 2008-2009.  
 
Forprojektgruppen foreslås sammensat således: 
• Kommunerne i Region Midtjylland (2 repr.) – KKR udpeger. 
• Aarhus 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. 
• Region Midtjylland (1 repr.) 
 
Sekretariatsbetjeningen forestås af Vækstforums sekretariat. 
 
Bilag 
It som innovativ drivkraft forprojektbeskrivelse 
Bilag IT-forprojekt status marts 2007 
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1-33-70-5-07 
 

10. Oplevelsesøkonomi - forprojekt 5.8 
 
Resumé 
 
I Vækstforums Handlingsplan for 2007-2008 indgår oplevelsesøkonomi som projekt 5.8. 
Det fremgår endvidere af tidsplanen for det videre arbejde, at der på Vækstforums andet 
møde i 2007 (16.april) skal foreligge et udkast til forprojekt. 
 
Der er udarbejdet et forprojekt, hvor der lægges op til 
• Udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne  
• Igangsætning af regionale oplevelsesprojekter  
• Opbygning af oplevelsesøkonomisk videnplatform 

 

Administrationen indstiller, 

 
at Vækstforum godkender forprojektet. 
 
Beslutning: 
Som indstillet med bemærkning om, at der i det videre arbejde med forprojektet 
inddrages det aspekt ved oplevelsesøkonomi, som vedrører f.eks. branding og design. 
 
Sagsfremstilling 
 
Udgangspunkt for forprojektet er Vækstforums Handlingsplan 2007-2008, hvor ønsket er 
at udvikle oplevelsesøkonomien inden for følgende felter: 
• Udvikling af nye turisme- og oplevelsesprodukter under overskriften ”den sunde 

region”  
• Afklaring af potentialer inden for de rekreative erhverv  
• Udvikling af landdistriktsbaseret turisme 
• Udvikling af regionens internationale potentiale  
• Udnytte it til at skabe digitalt understøttede medier. 
 
Der har været etableret en skrivegruppe med deltagelse af repræsentanter for 
kommunerne, turistchefer og fra Region Midtjylland. Denne skrivegruppe har udarbejdet 
vedlagte udkast til forprojekt. 
 
Vækstforums rolle med udvikling af oplevelsesøkonomien baseres på: 
• facilitering af samarbejde, hvor den regionale rolle er at skabe vækst og udvikling 

ved at bidrage til samarbejde mellem aktører, indhentning og udbredelse af viden 
og kompetencer m.m.  

• udvikling af nye forretningsområder, hvor det kreative potentiale fremmes og 
udvikles blandt andet med fokus på regionale styrkepositioner  

• videnopbygning, hvor der opbygges viden om "best practise", analyse af 
forretningsområder m.m.  

 
For at tilgodese både et ønske om igangsætning af store regionale projekter og et ønske 
om at kunne igangsætte projekter på kort sigt indeholder forprojektet følgende tre 
indsatsområder: 
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1. Udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne. 
 

Der fastlægges rammer for udvikling af et begrænset antal internationale 
oplevelsesfyrtårne i regionen i form af et sæt kriterier for mulige initiativer. Der 
afsættes midler til udvikling og medfinansiering af oplevelsesfyrtårne. 
Oplevelsesfyrtårnene skal bygge på regionens oplevelsesøkonomiske fortrin og 
erhvervsmæssige styrkepositioner til udvikling af nye kommercielle 
forretningsområder. 
 
Vækstforums og regionens rolle er at være netværksformidler og koordinator for 
udvikling af initiativerne i samarbejde med private virksomheder og øvrige 
offentlige parter. 
 
En plan for arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne forelægges Vækstforum 
på møde den 13. september 2007. 

 
2.  Udvikling af regionale oplevelsesprojekter. 

 
For at udvikle regionale projekter inden for oplevelsesøkonomien – både inden for 
turisme og kreative områder – afsættes der en pulje til perspektivrige 
samarbejdsprojekter. Midlerne hertil kommer fra 20% rammen for formålsbestemte 
puljer. 
 
Der skal fastlægges kriterier for de formålsbestemte puljer og kriterier for 
udvælgelse af projekter. Disse kriterier forelægges Vækstforum på møde den 13. 
juni 2007, hvorefter der "indkaldes" projekter, hvorefter de første bevillinger 
forventes givet på Vækstforums møde den 13. september 2007. 

 
3.  Oplevelsesøkonomisk videnplatform. 

 
Der er behov for at opbygge viden om udvikling af oplevelsesøkonomi. Dette kan 
ske gennem erfaringsopsamling af international viden, gennemførelse af analyser 
m.m. Videnopbygningen sker i tæt samarbejde med Midtjysk Turisme. 
 
Der forelægges en plan for arbejdet med videnopbygning på Vækstforums møde 
den 13. september 2007. 

 
Der foreslås nedsat en bredt sammensat projektgruppe, som medvirker til at udarbejde 
proces, kriterier og indhold for arbejdet med de tre indsatsområder. 
 
Økonomi  
Indikativ økonomiramme 2007-2008 (samlet) 
Mio. kr. 
 
 

Regionen 
 

EU 
Mål 
2 

EU 
landdistrik-
ter 
+ EU Mål 3 

Andre 
offentlige 
midler 
 

Privat 
medfinan-
siering 

I alt 
2007 
og 
2008 

Oplevelsesfyrtårne 10,0 10,0 ? ? *) 30,0 + 
Oplevelsesprojekter 5,0**) - 5,0 10,0 20,0 40,0 
Videnplatform 3,0 3,0 - - - 6,0 
I alt 2007 og 2008 18,0 23,0 5,0 10,0 + 20,0 + 76,0 + 

*) En skønnet privat medfinansiering på  100 mio. kr. 
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**) Midler fra formålsbestemt pulje 
 
Der tages stilling til bevillinger på møde den 13. juni 2006 
 
Projektgruppe
Det foreslås, at der nedsættes en projektgruppe, der skal udarbejde et konkret indholds- 
og procesmæssigt forslag til Vækstforums arbejde med oplevelsesfyrtårne, udarbejde 
kriterier for medfinansiering af oplevelsesprojekter samt planlægge opbygning af 
videnplatformen.  
 
Forslag til deltagere: 
• Region Midtjylland (1)  
• Kommunerne (1)  
• Midtjysk Turisme, MT (1)  
• Turistdestinationer (1)  
• ”Kreative miljøer/institution”, f.eks. Kaospiloterne (1)  
• Attraktioner / oplevelsescentre – udpeges af MT(1)  
• IT- digitale miljøer (TEKNE) f.eks. Alexandra Instituttet (1)  
• Videnmiljø om oplevelsesøkonomi f.eks. Århus Universitet (1)  
• Museumsforeningen for Region Midtjylland (1)  
• Idrætsfonden Danmark – sportsevent – regional repræsentant (1)  
• Danske koncerthuse – regional repræsentant (1) 
 
Bilag 
Forprojekt 5.8 - oplevelsesøkonomi 
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1-01-76-8-07 
 

11. Specialiseret rådgivning for vækstiværksættere - forprojekt 6.2 
 

Resumé 
 
Sammen med etableringen af Væksthus Midtjylland foreslås det at udvikle en række 
indsatser for rådgivning af vækstiværksættere til udførelse af Væksthuset i tæt samspil 
med lokal erhvervsservice og andre erhvervsserviceaktører. Igangsættelse af initiativet 
er udsat fra Vækstforums møde i februar for at muliggøre koordinering med Væksthus 
Midtjylland, som er i en etableringsfase. 
 

Administrationen indstiller, 

 
at programmet udvikles som beskrevet og fremlægges til godkendelse på 

Vækstforums møde den 13. september 2007 med henblik på efterfølgende udbud 
og idriftsættelse i oktober 2007, koordineret med etableringen af Væksthus 
Midtjylland. 

 
Beslutning: 
Som indstillet. 
 
Sagsfremstilling 
 
Med kommunalreformen er fastlagt en struktur med lokal erhvervsservice og regional 
specialiseret erhvervsservice. Der er pr. 1. januar 2007 etableret et regionalt Væksthus 
Midtjylland med hovedsæde i Århus og en afdeling i Herning. 
 
Det foreslås at udvikle et program for specialiseret rådgivning af vækstiværksættere 
med henblik på udførelse af Væksthus Midtjylland (som operatøropgave – såkaldt 2. sal) 
i et tæt samspil med de lokale erhvervsserviceenheder, innovationsmiljøer, forskerparker 
m.fl. 
 
Programmet foreslås at omfatte følgende punkter fra Vækstforums handlingsplan 2007-
2008: 

6.2 Iværksætteri fra eksisterende virksomheder  

6.3 Netværk af erhvervsfolk som mentorer 

6.4 Specialiseret rådgivning 

6.6 Kvalitetsudvikling i rådgivningssystemet 
 
Punkterne er fastlagt på baggrund af anbefalingerne fra tænketanken for iværksætteri 
mv. Specialiseret rådgivning omfatter fokusområderne vækstorienterede 
forretningsmodeller, internationalisering og kapitalforhold.  
 
Udviklingsaktiviteten finansieres af Region Midtjylland. Økonomiramme i perioden 2007-
2009: 
 

 Mio. kr. i 2007 Region Andre I alt 

Fase 1: Forprojekt 0   0 
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Indikativ ramme for implementering af det kommende projekt. 

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

Fase 2: Implementering 11,0 35,0 46,0 
 
Udvikling af initiativerne sker tidsmæssigt parallelt med etableringen af Væksthus 
Midtjylland og foreslås at ske med inddragelse af en projektgruppe med en repræsentant 
fra hver af følgende: Lokal erhvervsservice, Væksthuset, innovationsmiljøerne, 
forskerparkerne, Teknologisk Institut, Region Midtjylland, kommunerne, Dansk 
Iværksætter Forening og IDEA-Midtjylland. 
 
Bilag 
Specialiseret rådgivning m.v. for vækstiværksættere, april 2007 
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1-33-76-24-07 
 

12. Kapitalformidling - forprojekt 6.7 
 

Resumé 
 
I Region Midtjylland skal andelen af vækstiværksættere øges fra de nuværende 4% til 
6% inden 2015. De nuværende finansieringstilbud skal understøttes med nye initiativer 
med henblik på at sikre de nødvendige finansieringsmuligheder for potentielle 
vækstiværksætteres vækst og konsolidering. 
 

Administrationen indstiller, 

 
at der i forprojektet dels udarbejdes en status på markedet for risikovillig kapital og 

dels 
 
at der på baggrund af denne, gives anbefalinger til det videre arbejde på området. 

Dette fremlægges til godkendelse på Vækstforums møde den 13. september 2007 
med henblik på efterfølgende etablering og idriftsættelse i 2008. 

 
Beslutning: 
Som indstillet. 
 
Sagsfremstilling 
 
Risikovillig kapital til etablering, udvikling og vækst skal være til stede for regionens 
vækstiværksættere og -virksomheder. De nuværende finansieringsmuligheder synes 
generelt at have fokus på mere højteknologiske brancher og/eller med en geografisk 
beliggende på Sjælland. 
 
Der er behov for en indsats, der kan være med til at udvikle markedet for risikovillig 
kapital. Det er afgørende, at den rigtige kapital og de nødvendige ledelseskompetencer 
er til stede på det rette tidspunkt. 
 
I forprojektet vil der være fokus på følgende indsatser: 
• Etablering af Business Angels Match 
• Etablering af regionalt investeringsselskab 
• Styrkelse af innovationsmiljøerne 
• Udvikling af Vækstlån som et nyt tilbud 

 
Punkterne er dels fastlagt på baggrund af anbefalingerne fra tænketanken for 
iværksætteri mv. og dels suppleret med ny viden (sidste punkt) siden udarbejdelsen af 
handlingsplanen. 
 
Udviklingsaktiviteten finansieres af Region Midtjylland.De nedenstående økonomiske 
rammer er baseret på et meget forsigtigt skøn.  
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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 4,0 3,0 7,0 
 
Udvikling af indsatserne foreslås at ske med inddragelse af en projektgruppe med en 
repræsentant fra hver af følgende: Vækstfonden, Væksthuset, Connectdenmark, penge- 
og realkreditinstitutter, lokal erhvervsservice, kommunerne, de regionale business 
angels netværk, innovationsmiljøerne samt Region Midtjylland. 
 
Bilag 
Kapitalformidling forprojektbeskrivelse 
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1-26-22-07 
 

13. OPTEK ansøger om støtte til stiftelseskapital 
 

Resumé 
 
NyX – forum for kultur og erhverv har udarbejdet konceptet OPTEK – Institut for 
Oplevelsesøkonomi og –teknologi, og har nu indledt kontraktforhandlinger med 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med henblik på at etablere OPTEK som 
et nyt Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS-institut). Region Midtjylland har 
modtaget en henvendelse fra NyX – forum for kultur og erhverv vedrørende muligheden 
for et partnerskab mellem GTS-instituttet og Region Midtjylland. I forbindelse med 
kontraktforhandlingerne med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling skal 
OPTEK etableres som en erhvervsdrivende fond med en egenkapital på 2 mio. kr. Derfor 
vil NyX gerne have et tilsagn fra Region Midtjylland om, at egenkapitalen kan 
fremskaffes. 
OPTEK er en satsning inden for oplevelsesøkonomi. 
 

Administrationen indstiller, 

 
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af de erhvervsudviklingsrettede 

midler bevilges 2 mio. kr. til egenkapital for den erhvervsdrivende fond OPTEK, 
hjemmehørende i Region Midtjylland, 

 
at bevillingen er afhængig af Videnskabsministeriets efterfølgende bevilling på 22 mio. 

kr., og 
 
at bevillingen sker under forudsætning af, at OPTEK samarbejder med og inddrager 

eksisterende indsatser. 
 
Beslutning: 
Som indstillet. Der udarbejdes notat om NyX. 
 
Sagsfremstilling 
 
Vækstforum behandlede på sit møde den 6. februar 2007 denne ansøgning. Der blev 
bedt om uddybende information, som findes i vedlagte bilag med uddybende 
oplysninger. 
 
Baggrund:
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling efterspurgte i sommeren 2006 forslag 
til nye GTS-institutter, som vil kunne dække behovet for ny viden og teknologi hos især 
små og mellemstore virksomheder på områder, hvor de eksisterende GTS-institutter 
ikke kan dække behovet.  
 
GTS er ”Det Godkendte Teknologiske Servicenet”, og sorterer under 
Videnskabsministeriet. 
 
GTS’erne er det nationale formidlende led mellem forskning og erhverv, og skal især 
imødekomme behovene hos små og mellemstore virksomheder. Der findes endnu ikke et 
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GTS for oplevelsesøkonomi, men Videnskabsministeriet har besluttet at oprette et 
sådant, og forhandler med NyX om oprettelse af OPTEK. 
 
NyX – forum for kultur og erhvervs koncept OPTEK – Institut for Oplevelsesøkonomi og -
teknologi er efter et par kvalificeringsrunder blevet valgt af forskningsstyrelsen, og der 
er indledt kontraktforhandlinger med Videnskabsministeriet. I årene 2007-09 
medfinansieres OPTEK af Videnskabsministeriet med 22 mio. kr. Herefter indgås nye 
aftaler for nye områder inden for oplevelsesøkonomien. 
 
OPTEK skal etableres som en erhvervsdrivende fond med følgende formål: 
• OPTEK skal understøtte Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings strategi 

for at realisere det højteknologiske Danmark gennem udviklingsaktiviteter og 
udbud af serviceydelser baseret på den internationalt nyeste forskning og viden 
inden for oplevelsesøkonomi og –teknologi.  

• OPTEK skal være brobygger mellem de kreative industrier, de traditionelle vare- og 
serviceproducerende erhverv, de oplevelsesrettede forskningsmiljøer og den 
offentlige undervisnings- og servicesektor.  

• OPTEK skal markere sig som et institut, der besidder kompetencer inden for 
oplevelsesøkonomi og –teknologi, der er efterspurgt på kommercielle vilkår såvel 
nationalt som internationalt.  

• OPTEK skal identificere og kommercialisere de unikke danske/nordiske 
kompetencer inden for oplevelsesbaserede processer, metoder, koncepter og 
teknologier og gøre dem anvendelige over for både det danske og internationale 
erhvervsliv og den offentlige servicesektor.  

• OPTEK skal fokusere på aktiviteter i spændingsfeltet mellem kreativitet, forskning, 
teknologi og kommercialisering.  

• OPTEK skal via sine aktiviteter og ydelser tilføre forretningsmæssig værdi for 
kunder fra såvel de kreative og traditionelle industrier som den offentlige sektor.  

• OPTEK skal via sine ydelser skabe forretningsmæssig værdi for sig selv, for til 
stadighed at tiltrække, fastholde, udvikle og markedsføre (nye) spidskompetencer 
som afspejler markedets behov inden for oplevelsesøkonomi og –teknologi.  

 
OPTEK vil i perioden 2007-2009 som GTS-institut blive medfinansieret af Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling med omkring 22 mio. kr. Der forventes en omsætning 
på yderligere 25-30 mio. kr. For perioden 2010-2012 er det forventningen, at der vil 
blive indgået nye resultatkontrakter af samme størrelsesorden med ministeriet. 
 
I forbindelse med kontraktforhandlingerne med ministeriet skal OPTEK etableres som en 
erhvervsdrivende fond med en egenkapital på 2 mio. kr. Derfor vil OPTEK gerne have et 
tilsagn fra en offentlig interessent på, at egenkapitalen kan fremskaffes. 
 
Hvis Region Midtjylland beslutter at indskyde 2 mio. kr. i fonden, vil det nationale center 
OPTEK kunne placeres i Region Midtjylland (forventeligt Århus), og løse en række 
opgaver for Region Midtjylland. 
 
OPTEKs strategiplan er vedhæftet. 
  
Andre aktører 
Både i Region Nordjylland og Region Syddanmark er der taget initiativer, der skal 
understøtte udviklingen af oplevelsesøkonomi. 
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I Nordjylland hedder initiativet ApEx. Der er tale om et center, der med udgangspunkt i 
Aalborg Universitet skal koordinere oplevelseserhvervene i den nordjyske region. ApEx 
adskiller sig fra OPTEK ved at være et regionalt/lokalt tiltag med en smallere målgruppe. 
ApEx vil kunne være en samarbejdspartner for OPTEK og indgå i netværket. 
 
I Region Syddanmark skal Center for Kultur og Erhverv skabe regionale 
udviklingsprojekter. Center for Kultur og erhverv bliver en afdeling af OPTEK. 
NyX har været i kontakt med Aarhus Universitet, og både humaniora, Alexandra 
Instituttet og Innovation Lab er interesserede i samarbejde med OPTEK, eksempelvis 
gennem forskningssamarbejder. OPTEK vil således kunne formidle meget af den 
forskning, som i forvejen foregår i regionen. 
  
Administrationens vurdering 
Det er administrationens opfattelse, at etablering af et GTS institut inden for dette 
arbejdsområde kan ses som et strategisk tiltag, der allerede på kort sigt kan medvirke 
positivt til arbejdet inden for oplevelsesøkonomi, innovation og virksomhedsudvikling.  
 
På længere sigt vil tilstedeværelsen af et GTS i regionen inden for dette 
arbejdsområde indebære potentiale for at arbejde professionelt med et område af 
erhvervsudviklingen, som i fremtiden vurderes at blive af stadig større vigtighed.  
 
Endelig vil etableringen af et GTS i regionen potentielt være en styrkelse af forskning og 
uddannelse i de kreative fag, og OPTEK vil i den forbindelse blive en nøgleaktør i 
opfyldelsen af Vækstforums planer på området. Også den internationale dimension 
indeholder væsentlige udviklingsmuligheder og kan tilføre Region Midtjylland ny og 
værdifuld viden vedrørende oplevelsesøkonomi. Det bør dog tilstræbes, at OPTEKs 
internationale kontaktflader i højere grad fokuseres i retning af nogle af Region 
Midtjyllands internationale interesseområder – f.eks. i Sverige, hvor Västra Götaland og 
Göteborg byder på særlige samarbejdsmuligheder vedrørende oplevelsesøkonomi – bl.a. 
 på it Universitetet i Göteborg, som er et samarbejde mellem Göteborg Universitet og 
Chalmers. Desuden kan der i Asien i højere grad fokuseres på f.eks. Shanghai-området, 
som har en voksende spilindustri, som bl.a. manifesteres i China International Digital 
Entertainment Products and Technology Application Exhibition, som blev afholdt for 
tredje gang i 2005. I 2004 havde Kina mere end 100 millioner netbrugere og mere end 
20 millioner af disse spillede on-line spil, og et stigende antal spiludviklings 
virksomheder har etableret udviklingscentre i Shanghai. 
 
GTS’et vil kunne understøtte forprojektet for oplevelsessøkonomi, idet der er fokus på 
videnopbygning og ikke mindst -formidling. 
 
Administrationen bemærker, at et indskud på 2 mio. kr. vil kunne generere et statsligt 
tilskud på 22 mio. kr., som vil bidrage til at understøtte regionens satsning på 
oplevelsesøkonomi 
 
Bilag 
OPTEK - Strategiplan 
Uddybende info om OPTEK 
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1-33-3-06-V 
 

14. Landdistriktsprogrammet 2007-2013. Udpegning af et medlem til bestyrelsen 
for de enkelte Lokale Aktions Grupper (LAG’s) i Region Midtjylland  

 
Resumé 
 
Kommuner, foreningsliv, erhvervsliv og Region Midtjylland samarbejder om dannelse af 
Lokale Aktions Grupper (LAG's), der skal varetage gennemførelsen af hovedparten af 
landdistriktsprogrammets Akse 3 om bosætning, levevilkår, erhvervsudvikling etc. 
Der foreligger redegørelse om status for arbejdet med dannelse af LAG's og indstilling 
om, at det medlem til bestyrelsen for den enkelte LAG, som Vækstforum skal udpege, 
udpeges af formandskabet for Vækstforum. 
 

Administrationen indstiller, 

 
at nedenstående redegørelse om programmet og status for dannelse af Lokale Aktions 

Grupper (LAG's) tages til orientering og 
 
at det medlem til bestyrelsen for den enkelte LAG, som Vækstforum skal udpege, 

udpeges af formandskabet for Vækstforum. 
 
Beslutning: 
Som indstillet. 
 
Sagsfremstilling 
 
17 kommuner i Region Midtjylland er med i Landdistriktsprogrammet 2007-2013. Kun 
Århus og Skanderborg kommuner er udenfor.  
 
Lokale Aktions Grupper (LAG's) skal varetage gennemførelsen af hovedparten af 
programmets Akse 3 om bosætning, levevilkår, erhvervsudvikling etc. 
 
I vedlagte notat af 5. marts 2007 om "Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - 
organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i 
landdistrikterne" redegøres kort for programmet med fokus på den del, der omhandler 
udvikling i landdistrikterne, hvor kommuner og region er væsentlige aktører. 
 
I samarbejde med kommunerne og de øvrige aktører deltager regionen i 
forberedelsesarbejdet til programmets gennemførelse ved at indgå i arbejdsgrupper om 
LAG-ernes dannelse, ansøgninger til Direktoratet for FødevareErhverv om godkendelse 
af LAG-erne, udarbejdelse af udviklingsstrategi for den enkelte LAG’s område etc. 
Desuden bidrager administrationen med information om indholdet i programmet samt 
resultater og erfaringer fra den tidligere programperiode 2000-2006. Herunder fra de 2 
LAG’s, der var i Region Midtjyllands område i perioden, og hvor sekretariatsfunktioen var 
placeret i amterne, LAG Limfjordsgruppen i Viborg Amt og LAG Nordvestjysk 
Udviklingsnet i Ringkøbing Amt, m.v. 
 
Ud fra samarbejdet om LAG dannelsen kan skitseres følgende oversigt over LAG’s, der er 
under forberedelse eller overvejelse i Region Midtjyllands område: 
1. LAG Djursland omfattende Norddjurs og Syddjurs kommuner.  
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2. LAG Læsø, Samsø, Ærø omfattende de 3 kommuner (denne LAG og en for 28 
småøer er fastlagt i den politiske aftale om programmet).  

3. LAG Holstebro (samarbejder med LAG Lemvig og Struer om sekretariat etc.).  
4. LAG Lemvig.  
5. LAG Struer.  
6. LAG Herning.  
7. LAG Hedensted.  
8. LAG Ikast-Brande.  
9. LAG Ringkøbing-Skjern.  
10. LAG Randers.  
11. LAG Skive.  
12. LAG Viborg.   
13. LAG Favrskov.  
14. LAG Horsens.  
15. LAG Silkeborg.  
16. LAG Odder. 
 
Fristen for begrundet ansøgning til direktoratet fra LAG-erne om forhåndsgodkendelse er 
foreløbigt oplyst til efter sommerferien. Ansøgningen skal bl.a. indeholde en beskrivelse 
af områdets socio-økonomiske forudsætninger og aktuelle problemer, hvilke 
overordnede elementer, der forventes at indgå i udviklingstrategien etc. 
 
Efterfølgende skal LAG-en udarbejde en udviklingsstrategi for området - som også skal 
godkendes i direktoratet, der skal etableres sekretariat for LAG-en med 
landdistriktskoordinator m.v. 
 
LAG-en prioriterer EU-midler og statsmidler til projekter inden for den budgetramme 
direktoratet tildeler, rådgiver og vejleder projektholdere, deltager i udvikling og 
gennemførelse af projekter m.v. 
 
I det følgende redegøres kort for status for forberedelsesarbejdet i de enkelte LAG-
områder: 
 
LAG Djursland: 
Kommunalbestyrelserne i Norddjurs og Syddjurs kommuner har besluttet dannelse af en 
fælles LAG dækkende de 2 kommuner. Med henblik på information og bred inddragelse 
af aktører er der i marts afholdt 8 dialogmøder i de 2 kommuners område. Den 25. april 
afholdes der stiftende generalforsamling for dannelse af LAG-en. 
 
LAG Læsø, Samsø og Ærø: 
Der er en fælles LAG for de 3 kommuner for programperioden 2000-2006. Dette 
samarbejde fortsætter for programperioden 2007-2013. Arbejdet med tilrettelæggelse af 
videreførelsen, udarbejdelse af ny udviklingsstrategi m.v. er igangsat. 
 
LAG-s for Holstebro, Lemvig og Struer kommuner: 
De 3 kommuner har besluttet at danne en LAG hver for sig. Hvis flere kommuner skal gå 
sammen, vil de danne 1 fælles LAG. Der udarbejdes et oplæg om samarbejde mellem de 
3 LAG’s, fælles aktiviteter og fælles sekretariat i sammenhæng med det fællesekretariat, 
som de 3 kommuner har igangsat omkring erhvervsservice og udviklingsaktiviteter i 
Nupark. 
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LAG-s for Herning, Hedensted, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Randers, Skive, Viborg, 
Favrskov, Horsens, Silkeborg og Odder kommuner: 
Disse 11 kommuner overvejer hver især dannelse af LAG’s, der omfatter 1 kommunes 
område. Der udarbejdes tidsplaner, tilrettelægges orienteringsmøder, planlægges 
stiftende generalforsamlinger etc. 
 
LAG-erne dannes efter en foreningsmodel med stiftende generalforsamling, valg af 
bestyrelse og formand etc. Bestyrelsen kan højst bestå af 15 medlemmer fordelt med 5 
til erhvervslivet, 5 til foreningslivet og 5 til det offentlige.  
 
De offentlige medlemmer udpeges forlods af den/de pågældende kommunalbestyrelse/r 
og Vækstforum. Vækstforum udpeger 1 medlem. 
 
Danmarks Vækstråd har fremsendt et høringssvar om Landdistriktsprogrammet 2007-
2013, der vedlægges. I høringssvaret anføres bl.a.: "Danmarks Vækstforum mener, at 
indsatsen i Landdistriktsprogrammets Akse 3 for fremme af lokal vækst, beskæftigelse 
og levevilkår via Lokale aktionsgrupper bør koordineres med relevante strategier og 
indsatser i regi af kommuner, regioner og vækstfora." I et afsnit under overskriften De 
regionale vækstfora anføres bl.a.: "Danmarks Vækstråd anbefaler, at der sikres 
koordinering af regionale og lokale strategier, planer og aktiviteter med henblik på at 
sikre enstrengethed i erhvervsfremmeindsatsen og en målrettet vækstindsats. 
 
Det indstilles, at det medlem til bestyrelsen for den enkelte LAG, som Vækstforum skal 
udpege, udpeges af formandskabet for Vækstforum. 
 
Det medlem, Vækstforum udpeger, er repræsentant for det offentlige regionale niveau. 
Det kan således være et medlem af regionsrådet eller Vækstforum, eventuelt fra 
administrationen. Kommuner, erhvervsliv og foreningsliv udpeger medlemmer særskilt. 
 
Bilag 
NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 
Høringssvar landdistriktprogram - FINAL 26. marts 07 
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1-33-76-25-07 
 

15. Medfinansiering af ISIS Katrinebjerg II 
 

Resumé 
 
Alexandra Instituttet A/S har fået bevilget 5,75 mio. kr. til gennemførelse af ISIS 
Katrinebjerg II. Men det er betinget af, at den lokale medfinansiering er på plads d. 1. 
maj 2007.  
 
Centrets aktiviteter vil kunne indgå i Vækstforums strategi vedr. "It som innovativ 
drivkraft", men for at sikre den statslige finansiering indstilles det, at Vækstforum 
allerede nu tager stilling til medfinansieringen. 
 

Administrationen indstiller, 

 
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet: 
 

- at der bevilges i alt 2,875 mio. kr. til Alexandra Instituttet A/S til gennemførelse 
af ISIS Katrinebjerg II 

-  at beløbet fordeles med 1,625 mio. kr. i 2007 og 1,250 mio. kr. i 2008 
-  at bevillingen betinges af den statslige medfinansiering 

 
Beslutning: 
Som indstillet. 
 
Sagsfremstilling 
 
Alexandra Instituttet A/S har gennem de sidste fire år været projektejer på ISIS 
Katrinebjerg, der blev finansieret af Videnskabsministeriet med 30 mio. kr., suppleret 
med medfinansiering fra Århus Amt og Århus Kommune, forskningsinstitutioner og 
erhvervsliv. Nu har Videnskabsministeriet bevilget 5,75 mio. kr. til gennemførelse af 
ISIS Katrinebjerg II. De har dog stillet den betingelse, at den lokale medfinansiering skal 
være på plads senest d. 1. maj 2007. 
 
Derfor har Vækstforum modtaget vedlagte ansøgning fra Alexandra Instituttet A/S. Det 
drejer sig om en medfinansiering på i alt 2,875 mio. kr. i perioden 2007-2008.  
 
ISIS Katrinebjerg er et af fire it-kompetencecentre, der blev etableret i 2002 i 
forbindelse med det jysk-fynske erhvervssamarbejde. De øvrige tre centre ligger i 
Sønderborg, Odense og Aalborg. Formålet med ISIS er at skabe samarbejdsprojekter 
mellem forskere og virksomheder på it-området. I den første periode er der skabt 25 
samarbejdsprojekter inden for tre faglige områder: 
 
 Interaktive rum 
 Sundheds-it 
 Software 

 
Der har været stort engagement fra både forsknings- og erhvervslivets side, og 
medfinansiering har oversteget forventningerne med i alt 46 mio. kr. 
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På baggrund af de gode erfaringer har Videnskabsministeriet besluttet at videreføre 
initiativet og gøre det landsdækkende. Samtidig skal kompetencecentrene nu fokusere 
på samarbejde med virksomheder uden for universitetsbyerne. 
 
ISIS Katrinebjerg II vil på flere områder kunne medvirke til at føre Vækstforums 
erhvervsudviklingsstrategi ud i livet: 
 
 En stor del af indsatsen knytter sig til megasatsningen sundhed 
 De øvrige indsatsområder retter sig bredt mod brancher, fag, parter og geografi 
 Indsatsen skal især skabe udvikling uden for universitetsbyerne 
 Centret arbejder med it som innovativ drivkraft 
 Offentligt privat samarbejde er et vigtigt element i arbejdet 
 Finansiering er bredt sammensat med en stor andel fra erhvervslivet 

 
ISIS Katrinebjerg II kan udgøre en integreret del af Vækstforums strategi vedrørende "It 
som innovativ drivkraft". Men denne strategi forventes først vedtaget i Vækstforum i 
oktober, og herefter skal bevillingen behandles i Regionsrådet. Det vil blive for sent i 
forhold til den statslige medfinansiering. 
 
Det bemærkes, at Region Nordjylland allerede har besluttet at bevilge medfinansiering til 
kompetencecentret i Aalborg, og at Vækstforum i Syddanmark har indstillet 
medfinansiering af de to centre i Sønderborg og Odense til Regionsrådet. 
 
Bilag 
Ansøgning 
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1-26-20-07 
 

16. Medfinansiering af Naturvidenskabernes Hus 
 

Resumé 
 
Naturvidenskabernes Hus har fået bevilget 48 mio. kr. til opførelse af en bygning i 
Bjerringbro. Vækstforum har modtaget en ansøgning fra Naturvidenskabernes Hus om 
det resterende budgetterede beløb for opførelse af huset på 4 mio. kr. 
De planlagte aktiviteter i Naturvidenskabernes Hus er i overensstemmelse med 
Vækstforums strategi og handlingsplaner om fokus på samspil mellem virksomheder og 
uddannelsesinstitutioner og stimulation af unge til at gå videre i uddannelsessystemet 
for bl.a. at sikre den nødvendige tilgang til de naturvidenskabelige uddannelser. 
 

Administrationen indstiller, 

 
at Vækstforum drøfter ansøgningen. 
 
Beslutning: 
Vækstforum besluttede at fastholde sin beslutning om ikke at yde støtte til den fysiske 
etablering af Naturvidenskabernes Hus.  
 
Derimod vil Vækstforum gerne yde støtte til de aktiviteter, som udvikles og afholdes i 
Naturvidenskabernes Hus, og sekretariatet vil derfor kontakte ansøger i forhold til 
udformning af en ny ansøgning, som kan indgå i arbejdetmed forprojektet vedrørende 
mere uddannelse, hvor fokus bl.a. vil være styrkelse af de naturvidenskabelige 
uddannelser. 
 
Sagsfremstilling 
 
Arbejdet med etableringen af Naturvidenskabernes Hus resulterede i december 2006 i 
stiftelsen af en fond og et aktieselskab, som har taget skridt til at opføre en bygning i 
Bjerringbro for undervisning i de naturvidenskabelige fag. 
 
Huset blev i 2004 budgetteret til 54 mio. kr. Opførelsen af Naturvidenskabernes Hus er 
igangsat på baggrund af, at Viborg Kommune, Fonden Realdania og Poul Due Jensens 
Fond har bidraget med 48 mio. kr. Yderligere 2 mio. kr. er kommet fra en række fonde 
og Viborg Amt. 
 
Naturvidenskabernes Hus har sendt en ansøgning til Vækstforum for Region Midtjylland 
om 4 mio. kr. til realisering af bygningen af et regionalt og nationalt center for udvikling 
af undervisningen i de naturvidenskabelige fag. 
  
Vækstforum har i sin Erhvervsudviklingsstrategi bl.a. besluttet sig for at ville medvirke til 
at øge kvaliteten af udbuddet på uddannelsesinstitutionerne, ligesom man vil støtte 
etableringen af stærke videnmiljøer, der relaterer sig til Region Midtjyllands eksisterende 
og kommende erhvervsmæssige styrkepositioner. Vækstforum har tidligere på 
dagsordenen behandlet forprojekt 4.4 - Mere uddannelse, hvori dette initiativ med lethed 
kan inddrages. 
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I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 beskrives en række initiativer, som dels 
fokuserer på samspillet mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, dels skal 
stimulere de unge til at gå videre i uddannelsessystemet og bl.a. sikre den nødvendige 
tilgang til de naturvidenskabelige uddannelser. 
 
Initiativtagerne bag Naturvidenskabernes Hus ønsker at skabe et regionalt 
innovationsmiljø, der: 
 kan inspirere, styrke og udvikle undervisningen i de naturvidenskabelige fag i 

grundskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser, så børn og unges interesse 
for naturvidenskab øges og fastholdes frem til valg af uddannelse 

 gennem et målrettet tilbud om efter- og videreuddannelse at styrke og udvikle de 
naturvidenskabelige kompetencer blandt grundskole- og gymnasielærere, så deres 
faglighed og evne til at give en meningsfyldt og inspirerende undervisning i de 
naturvidenskabelige fag styrkes 

 skærper elevers motivation for at lære naturfag gennem mødet med fagene i 
anvendelse. Naturvidenskabernes Hus skal derfor udvikle netværk mellem 
undervisningsinstitutioner og private og offentlige virksomheder, der anvender 
naturvidenskab i praksis. 

 
Naturvidenskabernes Hus skal derfor kort sagt være et innovationscentrum for 
naturvidenskabelige læringsmetoder, læringsmidler og læringsmiljøer. 
 
Indsatsen for at forbedre undervisningen i de naturvidenskabelige fag er allerede i gang, 
idet sekretariatet for Naturvidenskabernes Hus er i færd med at etablere netværk og 
forberede projekter. Det drejer sig bl.a. om et projekt "Natur/teknik og den naturfaglige 
kultur i folkeskolen" med Herning, Randers, og Viborg Kommune. I kommunerne er det 
hensigten at involvere erhvervskontor, gymnasier, erhvervsskoler og virksomheder. Et 
andet projekt er under Undervisningsministeriets "Naturvidenskabelige 
inspirationsordning", hvor hensigten er at styrke interessen for at tage en videregående 
uddannelse inden for natur, teknik og sundhed. I projektet skal mindst ti institutioner 
indgå i et netværk.  
 
Bilag 
Ansøgning til formandskabet for Vækstforum i Region Midtjylland 2007. 
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1-01-76-17-07 
 

17.  Eventuelt
 
Intet. 
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