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1-01-76-30-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 25. marts 2008

Sekretariatet indstiller, 

at referatet godkendes. 
 
Beslutning 
Vedtaget som indstillet.  
 
Bilag:
Referat fra Vækstforums møde 25. marts 2008 – kort version 
  

 

 

1-30-76-39-07 

2. Status fra Råd for Energi- og Miljøteknologi

Resumé 

Formandskabet for Råd for Energi- og Miljøteknologi giver på mødet en orientering om 
status på megasatsningen på energi- og miljø 
 
Beslutning 
Vækstforum tog orientering fra Råd for Energi- og Miljøteknologi til efterretning. 
 
 
 

 

1-30-76-39-07 

3. Afsætning af pulje til aktiviteter i forbindelse med FN's klimatopmøde i 2009

Resumé 

Region Midtjylland oplever en markant interesse for igangsætning af aktiviteter, som 
retter fokus på klimaspørgsmål, energi m.m. med udgangspunkt i næste års klimatop-
møde i København. Der foreslås oprettet en pulje, der har til formål at profilere regio-
nens styrkepositioner inden for energi- og miljøområdet. Sekretariatet vil indkalde ideer 
til aktiviteter, som vil blive forelagt Vækstforum med udgangspunkt i et sæt af kriterier. 

Sekretariatet indstiller, 

at der afsættes en pulje på 10 mio. kr. (heraf 5 mio. kr. fra Regionalfonden – hvis 
denne kan støtte de påtænkte aktiviteter) i form af en supplerende bevilling til 
energi- og miljøsatsningen til at understøtte aktiviteter, som synliggør energi- 
og miljøaktiviteter i Region Midtjylland i forbindelse med klimatopmøde i 2009, 
som beskrevet i sagsfremstillingen. 

 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_1_Bilag_1.PDF
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Beslutning 
Indstilling tiltrådt med bemærkning om, at egenfinansieringen af projekterne under den-
ne pulje som udgangspunkt skal udgøre min 50%, dog efter en konkret vurdering af det 
enkelte projekt. 

 

 

 

1-30-76-39-07 

4. Ansøgning fra Maabjerg Bioenergy A/S om midler til "MBE-Udvikling"

Resumé 

Maabjerg Bioenergy søger om økonomisk tilskud til projektet "MBE-Udvikling". Projektet 
er tænkt som et regionalt projekt med internationalt format omfattende de nyeste tiltag 
vedr. udnyttelse af biomasseressourcerne i relation til afprøvning, dokumentation og 
fremvisning. Projektet tænkes gennemført i 4 faser. Fase 1 af projektet er anslået at 
beløbe sig til 1,5 mio. kr. 
  
Projektet falder godt i tråd med målene for Vækstforums megasatsning på energi og 
miljø, idet projektet kan bidrage til erhvervsmæssig udvikling inden for anvendelse af 
biomasse til energi.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum (under forudsætning af en positiv tilkendegivelse fra Rådet for 
Energi- og Miljøteknologi) indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 750.000 kr., 
svarende til 50%, til projektets fase 1, og at beløbet finansieres af reservationen 
til udmøntning af megasatsningen på energi og miljø. 

 
Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
Martin Merrild forlod mødet under sagens behandling. 
 
Bilag: 
MBE - ansøgning 

 

 

1-33-76-56-07 

5. Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler

Resumé 

En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, at den fornødne arbejdskraft med de 
fornødne kvalifikationer er til stede i det fornødne omfang. Arbejdsmarkedet i Midtjylland 
er kendetegnet ved stigende beskæftigelse, faldende ledighed og et demografisk betin-
get fald i arbejdsstyrken. Forhold, der betyder, at regionens virksomheder oplever re-
krutteringsproblemer og forhold, der kan være en reel barriere for virksomhedernes fort-
satte vækst. 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_4_Bilag_1.pdf
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Opgørelser viser, at der er kommet næsten 20.000 nye arbejdspladser i Region Midtjyl-
land i perioden 2006-2007, at væksten i Vest- og Østjylland er ens - nemlig 3,2%, at der 
i 2007 var 13.000 ubesatte stillinger i Region Midtjylland, og at der er behov for en til-
gang til arbejdsstyrken på 3.000 - 5.000 personer om året. 
En arbejdsgruppe nedsat af Vækstforum har på den baggrund udarbejdet et udkast til et 
program for udvidelse af arbejdsstyrken "JOBmidt", herunder to projektbeskrivelser 
"Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" og "Fastholdelse af udenlandske 
studerende". 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager udkast til program for udvidelse af arbejdsstyrken - JOBmidt 
- til orientering 

at Vækstforum godkender projektbeskrivelsen "Modtagelse og fastholdelse af 
udenlandsk arbejdskraft" 

at Vækstforum godkender projektbeskrivelsen "Fastholdelse af udenlandske stude-
rende" 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 11,5 mio. kr. til medfi-
nansiering af projekterne i en to-årig periode og 

at Vækstforum reserverer 23 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond, Mål 2 til pro-
jekterne for en to-årig periode 

 
Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
Bilag:  
Udkast til programbeskrivelse 16/4 2008  
Projektbeskrivelse Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 11/4 2008  
Projektbeskrivelse Fastholdelse af udenlandske studerende 10/4 2008  
  

 

 

1-01-76-36-07 

6. Godkendelse af Midtjysk Klyngeprogram 2009-2011 og indstilling om reservati-
on af en økonomisk ramme

Resumé 

En nedsat styregruppe har udarbejdet et oplæg til et 3-årigt klyngeprogram for Region 
Midtjylland. Baggrunden for programmet, at der findes et regionalpolitisk rationale for at 
stille virkemidler til rådighed, der styrker virksomhedernes innovation og internationali-
sering gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og en større satsning på vækst-
klynger. Målet med klyngeprogrammet er således at skabe nye og stærke alliancer mel-
lem virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, som kan bidrage til øget 
vækst hos de deltagende virksomheder målt på bl.a. indtjening, internationalisering og 
innovation. Programmet er opdelt i henholdsvis et netværksinitiativ for opbygning og 
gennemførelse af forretningsbaserede netværk og et klyngeinitiativ, der gennem virk-
somhedsrettede erhvervsfremmeaktiviter skal styrke udviklingsmulighederne for både 
etablerede og nye vækstklynger. Klyngeinitiativet organiseres i tilknytning til Forsknings- 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_5_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_5_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_5_Bilag_3.PDF
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og Innovationsstyrelsens nye initiativ vedrørende innovationsnetværk, der sammen med 
Region Midtjyllands virksomhedsrettede klyngeinitiativer vil udgøre en ressourcemæssig 
ramme på 200 mio. kr. til realisering af klyngeprogrammet. Det regionale klyngepro-
gram alene har i den 3-årige periode et budget på 56,2 mio. kr., heraf 23,6 mio. kr. i 
regional medfinansiering og et forventet tilskud fra EU's Regionalfond på 22,2 mio. kr. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender klyngeprogrammet som et 3-årigt initiativ med de be-
skrevne aktiviteter, organisering og økonomi 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 23,6 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler 

at Vækstforum reserverer i alt 22,2 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond 

at der afholdes informationsmøder og indkaldelse af ansøgninger på henholdsvis 
netværksinitiativet og klyngeinitiativet 

 
Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
Bilag:  
Forprojektbeskrivelse vedr. klyngeprogram 2009-2011 
  
  

 

 

1-15-1-76-10-08 

7. Styrkelse af det strategiske samarbejde mellem RTI (Rådet for Teknologi og 
Innovation) og Vækstforum

Resumé 

RTI foreslår et strategisk samarbejde med Vækstforum for at sikre sammenhæng mel-
lem den nationale og regionale innovationsindsats. Det strategiske samarbejde foreslås 
indføjet i partnerskabsaftalen. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har udarbejdet et 
oplæg, der indeholder fem elementer for samarbejdet, bl.a. udvikling af fælles initiativer 
og projekter og fælles udbud af strategiske indsatser. Et vigtigt samarbejdsfelt er de nye 
innovationsnetværk mellem virksomheder og viden- og forskningsinstitutioner, som 
kommer i udbud i 2008 og 2009. Innovationsnetværkene vil fra 2009 være en central 
del af det danske innovationssystem og erstatter tre eksisterende initiativer – de højtek-
nologiske netværk, de regionale teknologicentre og IKT-centrene.  
  
Et styrket strategisk samarbejde mellem Vækstforum og RTI er helt i tråd med tanke-
gangen bag Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, som også har fokus på at skabe en 
sammenhængende innovationsindsats. Det forventes, at de nye innovationsnetværk vil 
spille en central rolle i udmøntningen af erhvervsudviklingsstrategien på en række områ-
der. Det gælder i forhold til den kommende innovationsstrategi, som ventes forelagt 
Vækstforum på mødet i august - og i forhold til de tre megasatsninger, projektet Viden-
samarbejde og klyngeprogrammet. 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_6_Bilag_1.pdf
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Med det nye innovationsnetværk vil der komme nye, stærke aktører i regionen, der kan 
blive vigtige aktører i implementeringen af Vækstforums handlingsplan. 
  
Vækstforum vil blive indbudt til samarbejde om innovationsnetværk, der understøtter 
nationale og regionale prioriteringer. 

Sekretariatet indstiller, 

at det strategiske samarbejde mellem RTI og Vækstforum indføjes i den eksiste-
rende partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum med sætningen ”at 
RTI og Vækstforum er enige om at udbygge det strategiske samarbejde i de 
kommende år”, 

at der igangsættes et fælles udviklingsarbejde mellem RTI og Vækstforum, som 
beskrevet i oplægget fra RTI. 

 
Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
Bilag:
Platform for samarbejde - revideret udkast 
Baggrundsnotat - RTIs og VFs innovationsindsats_april2008 
Tidsplan for strategisk samarbejde 
Retningslinier for innovationsnetværk, RTI d. 27 marts 2008  
Liste over innovationsnetværk, 5/5-08 
  
 
 

1-33-76-24-07 

8. Kapitalformidling - reservation af midler.

Resumé 

Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres 
midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet har til formål at fremme tilførslen af risi-
kovillig kapital til regionens vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Projektet omfat-
ter følgende initiativer: 
·       Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter 
·       Udvikling af et investor-readiness program for iværksætterne 
·       Fremme af Business Angels investeringer 
·       Vurdering af behovet for etablering af Regionalt investeringsselskab 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender projektet som et to-årigt initiativ med den beskrevne 
organisering og økonomi 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 2,7 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler 

at Vækstforum reserverer i alt 2,7 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond 

at der afholdes informationsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger på initiativerne 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_7_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_7_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_7_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_7_Bilag_4.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_7_Bilag_5.PDF
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Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
Bilag:
Kapitalformidling - projektbeskrivelse 
  
 
 
 

1-26-82-07 

9. Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 13. juni 2007, at der afsættes midler til en for-
målsbestemt pulje for regionale oplevelsesprojekter. 
  
Puljen til regionale oplevelsesprojekter har været udbudt med 2 prækvalifikationsrunder 
i 2007, hvor der samlet er indkommet 97 projektideer. Det nedsatte ekspertpanel har 
prækvalificeret 20 projektideer på baggrund af disse. Vækstforum har tidligere behandlet 
12 ansøgninger. 
  
Der er efter dialog og tilretning udarbejdet egentlige ansøgninger, hvoraf der til Vækstfo-
rums møde den 26. maj 2008 er indkommet 5 ansøgninger. Der er stadig 3 projekter, 
som er under udvikling. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til 
erhvervsudvikling bevilges 7.000.834 kr. i 2008, 1.387.083 kr. i 2009, 
1.252.708 kr. i 2010 og 225.000 kr. i 2011 , i alt 9.865.625 kr., som fordeles på 
følgende måde: 

 3.085.625 kr. i alt til Midtjysk Turisme til projektet "Erhvervsturisme" fordelt 
med 1.600.000 kr. i 2008, 850.000 kr. i 2009 og 635.625 kr. i 2010  

 1 mio. kr. i alt til Fonden Nørre Vosborg til projektet "Nørre Vosborg - et kul-
turelt kraftcenter" fordelt med 333.334 kr. i 2008, 333.333 kr. i 2009 og 
333.333 kr. i 2010  

 780.000 kr. i alt til Ringkøbing-Skjern Museum til projektet "Til højbords i vi-
kingehallen" fordelt med 67.500 kr. i 2008, 203.750 kr. i 2009, 283.750 kr. 
2010 og 225.000 kr. i 2011  

 5 mio. kr. til Region Midtjylland til projektet "Pulje til tiltrækning af store in-
ternationale sportsbegivenheder til Region Midtjylland" i perioden 2008-2011 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der fra den Europæiske 
Regionalfond bevilges 4.009.848 kr. til The Centre for Advanced Visualization 
and Interaction (CAVI) til projektet "Byens digitale liv" 

at Vækstforum godkender kriterier for anvendelsen af "Pulje til tiltrækning af store 
internationale sportsbegivenheder til Region Midtjylland" 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_8_Bilag_1.pdf
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Beslutning 
 Indstilling tiltrådt. 
 
Bilag:
Notat med detaljeret gennemgang af projekterne  
Økonomisk oversigt over pulje til regionale oplevelsesprojekter - april 2008  
Erhvervsturisme - et nyt forretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i 
Region Midtjylland 
Nørre Vosborg - et kulturelt kraftcenter 
Til Højbords i Vikingehallen - ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Museum 
Budget for projektet til højbords i vikingehallen - Ringkøbing-Skjern Museum 
Ansøgning om pulje til støtte til tiltrækning af større sportsbegivenheder 
Kriterier m.m. for pulje for støtte til tiltrækning af større sportsbegivenheder  
Byens digitale liv - Regionalfondsansøgning fra CAVI 
  
  

 

 

1-15-0-76-12-07 

10. Formålsbestemte puljer - 2008 og 2009

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008, at der skal iværksættes for-
målsbestemte puljer for 2008 og 2009, herunder en pulje for projekter under innovativt 
offentligt-privat samarbejde.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller, at Regionsrådet for Region Midtjylland bevilger 0,8 mio. 
kr. af de regionale midler til erhvervsfremme til at forberede grundlaget for 
etablering af puljen for projekter under innovativt offentligt-privat samarbejde. 

  
Beslutning 
Indstilling tiltrådt.  
 
  

 

 

1-33-76-95-07 

11. Arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne - revideret tidsplan og udvæl-
gelse af kriterier til fase 4

Resumé 

Arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne har afstedkommet et behov for en juste-
ring i tidsplan, krav til afrapportering af fase 2, kriterier for ansøgning til fase 4 samt en 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_4.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_5.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_6.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_7.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_8.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_9.PDF
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udvidelse af ekspertpanelet. Derfor skal Vækstforum tage stilling til grundlaget for det 
videre arbejde med internationale oplevelsesfyrtårne. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender kriterierne for udvælgelsen af internationale oplevelses-
fyrtårne, der skal modtage risikovillig udviklingsfinansiering i fase 4,  

at Vækstforum tager den skitserede proces og reviderede tidsplan til efterretning, 
herunder at det internationale ekspertpanel suppleres med eksperter i relation 
til finansiel og organisatorisk vurdering af oplevelsesprojekter. 

 
Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
Bilag:
Notat om arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne i 2008  
  
  
 
  

1-33-76-22-07 

12. Mere uddannelse - bevilling af midler

Resumé 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. september 2007 projekt Mere uddannelse, 
der overordnet består af to indsatsområder: 1) en undersøgelse af et antal ungdomsår-
ganges vej gennem uddannelsessystemet og 2) udvikling af nye unikke uddannelsestil-
bud i samarbejde med erhvervslivet. 
  
Undersøgelsen "De unges vandring i uddannelsessystemet" er sat i værk. Den udføres af 
AKF, og  forventes færdig ultimo 2008.  I forhold til 2. indsatsområde indkaldes der an-
søgninger om udvikling af nye uddannelser med fokus på følgende områder: 

 Stimulerer interessen for det teknisk/naturvidenskabelige område.  
 Skaber ”hul igennem” fra erhvervsuddannelser til KVU, MVU/LVU.  
 Styrker de eksisterende uddannelser.  
 Udvikler forløb med øget praktikindhold i uddannelsesforløbet.  
 Internationaliserer uddannelserne 

Der er til dette møde indkommet en ansøgning fra The Animation Workshop, VIA Univer-
sity College, der ansøger om 350.000 kr. til etablering og udvikling af en ny specialise-
ring inden for professionsbacheloruddannelsen i Karakteranimation . En specialisering 
der retter sig mod den hastigt voksende spilindustri, der mangler digitale scenografer. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum  godkender en bevilling på 350.000 kr. til The Animation Workshop, 
VIA University College til etablering og udvikling af en ny specialisering inden for 
professionsbacheloruddannelsen i Karakteranimation. 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_11_Bilag_1.pdf
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Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
Aase Lydiksen forlod mødet under behandlingen af dette punkt. 
 
Bilag:
Ansøgning fra Animationsværkstedet 
  
 
 

1-33-76-22-1-08 

13. Ansøgning om støtte fra EU's Socialfond, mål 2 til projekt Detailakademiet, 
Århus Købmandsskole

Resumé 

Århus Købmandsskole ansøger om i alt 6 mio. kr. i støtte fra EU's Socialfond under mål 2 
til projekt Detailakademiet. Detailakademiet er et samarbejde mellem 3 offentlige og 2 
private udbydere af efteruddannelser for detailhandlen over hele landet samt en række 
detailkæder om at udvikle, afprøve og implementere en landsdækkende og sammen-
hængende efteruddannelse for ansatte i de deltagende kæder samt udvikle, afprøve og 
implementere et tilhørende web-baseret kompetenceafklaringsværktøj. Udvikling og im-
plementering skal ske i et forpligtende samarbejde mellem alle aktører.  

Formålet med projektet er at afhjælpe detailbranchens manglende evne til at tiltrække 
den fornødne arbejdskraft og fastholde kvalificerede medarbejdere. Projektet indstilles til 
afslag, idet Vækstforum allerede har iværksat KOMPETENCEmidt, som via sine 6 lokale 
konsortier dækker de regionale behov for efteruddannelse i regionens virksomheder, 
også på detailhandelsområdet.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at ansøger meddeles af-
slag med den begrundelse, at Vækstforum allerede har iværksat projekt KOM-
PETENCEmidt, der skal løse de regionale behov for efteruddannelse, også på 
detailhandelsområdet. 

  
Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
 
 
 

1-30-76-2-07 

14. Partnerskabsaftale - status og oplæg til nye indsatsfelter

Sekretariatet indstiller, 

at formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland på vegne af Vækstforum 
og med udgangspunkt i de indsatsområder, Vækstforum har besluttet, drøfter 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_12_Bilag_1.PDF
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implementering af aftalen og behovet for eventuelle justeringer med økonomi- 
og erhvervsministeren den 17. juni 2008. 

  
Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
Bilag:
Status på fremdriften i partnerskabsaftalerne - notat fra Danmarks Vækstråd 
Nulpunktsmåling af partnerskabsmål - Skema fra Danmarks Vækstråd  
  
 
 
 

1-33-76-23-19-08 

15. Proces for justering af handlingsplan 2009 - oplæg

Resumé 

Vækstforum for Region Midtjylland har siden 2007 iværksat en lang række initiativer 
med udganspunkt i Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 og den dertilhørende Hand-
lingsplan 2007-2008. 
  
Det er derfor nødvendigt for Vækstforum at udarbejde en handlingsplan for 2009. Mange 
af de iværksatte initiativer er af sådan et omfang, at de vil fortsætte ind i 2009, og der 
vil derfor i høj grad være tale om en justering af den eksisterende handlingsplan. 
  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender oplæg til arbejdsplan for justering af Handlingsplan 
2009. 

  
Beslutning 
 Indstilling tiltrådt. 
 
Bilag:
Arbejdsplan for justering af Handlingsplan 2009 
  
 
 
 

1-30-76-56-07 

16. Orientering - Fast Kattegatforbindelse

Resumé 

I løbet af det sidste år har der været fokus på at få etableret en fast Kattegatforbindelse. 
Region Midtjylland har sammen med Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland og År-
hus Kommune taget initiativ til at nedsætte en Kattegatkomité. Der vil være behov for at 
sætte en række analyser i gang med det formål at belyse, hvad en egentlig forundersø-

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_14_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_14_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_15_Bilag_1.PDF
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gelse for en fast Kattegatforbindelse skal indeholde, og hvor meget den kommer til at 
koste. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager sagen til orientering og henviser til Vækstforums høringssvar 
om den regionale udviklingsplan: Det er her vigtigt for Vækstforum at under-
strege, at der skal tages højde for en national sammenhæng, og at etablering af 
en Kattegatforbindelse er vigtig for et sammenhængende Danmark. 

Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
 
 
 

1-01-11-06-V 

17. Meddelelser

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager referat af møde i Danmarks Vækstråd den 11. marts 2008 til 
orientering. 

  
Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
Bilag:
Regionale vækstfora - investeringer i fremtiden - fremsendt i papirudgave. 
Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 - fremsendt i papirform 
Referat Danmarks Vækstråd 11. marts 2008 
  
 
 
 

1-30-76-39-07 

18. Upegning af repræsentanter til Energiråd i Ringkøbing-Skjern Kommune

Resumé 

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at oprettet et energiråd i forbindelse med sin sats-
ning på vedvarende energi. Vækstforum Midtjylland samt Regionrådet opfordres til hver 
især at udpege et medlem til energirådet. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum udpeger et medlem til Energirådet for Ringkøbing-Skjern Kommune 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der udpeges et medlem fra Regionsrå-
det til Energirådet for Ringkøbing-Skjern kommune 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_17_Bilag_1.pdf
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Beslutning 
Indstilling tiltrådt med bemærkning om, at Rådet for Energi- og Miljøteknologi udpeger 
repræsentant. 
 
 
 

 

1-01-76-30-07 

19. Eventuelt

Beslutning 

Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 

 
  
 
 TILLÆGSDAGSORDEN 
 
1-33-70-2-07 

1. Restmidler - under Mål 2, programperioden 2000-2006 - projekt "Passivhus 
+10"

Resumé 

Under det gamle mål 2 program 2000-2006, har Region Midtjylland fået mulighed for at 
få med finansiering til et projekt på Samsø. Samsø Energiakademi søger om medfinanse-
ring af projektet "Passivhus +10". Projektet omhandler en indsamling af viden om lav-
energi- og passivhusbyggeri. Erfaringerne fra danske og udenlandske byggerier skal un-
dersøges og katalogiseres  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller projektet til støtte i Erhvervs- og Byggestyrelsen. 
 
Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

 
 
 

1-33-76-18-07 

2. Ansøgning om støtte til BABEL - Bygge og anlægsbranchens evaluerings- og 
læringscenter - i 2008

Resumé 

Bygge og AnlægsBranchens Evaluerings- og Læringscenter, BABEL, ansøger om en bevil-
ling på 900.000 kr. i 2008 til udvikling og videreførelse af BABEL. Centeret skal sikre 
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bygge- og anlægsbranchens fremtidige og innovative videreudvikling ved at der skabes 
en sammenhængende indsats mellem virksomhederne, forsknings- og uddannelsesinsti-
tutioner og videninstitutioner på området. Ansøgningen omfatter regional støtte til vi-
denscenteret med fokus på formidling, nytænkning og innovation. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af regionsrådets midler til er-
hvervsfremme bevilges 900.000 kr. til BABEL i 2008 

 
at bevillingen gives med forventning om, at BABEL kan videreføres som en del af 

de nye statslige innovationsnetværk, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
forventes at udbyde med virkning fra 2009 

 
Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
Bilag:
Ansøgning fra BABEL 
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Bilag%20Ans�gning%20Babel.pdf
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