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1-01-76-30-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 26. maj 2008

Sekretariatet indstiller, 

at referatet godkendes. 
  

Beslutning 

Vedtaget som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Bilag:
Referat fra Vækstforums møde den 26. maj 2008 - kort udgave 
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1-33-76-106-07 

2. Innovationsstrategi for Region Midtjylland 2008-2010

Resumé 

Med innovationsstrategien vil Vækstforum for Region Midtjylland sætte en klar retning 
for arbejdet med innovation i erhvervsudviklingsstrategien, og fremme en innovativ til-
gang til erhvervsfremme. Strategiens overordnede vision er, at ”Nutidens samfunds-
mæssige udfordringer er morgendagens forretningsområder” . Syv principper 
udfolder visionen i form af anvisninger for, hvad kommende indsatser skal fremme, og 
hvem indsatserne sigter imod. Strategien gælder for perioden 2008-2010, og udspringer 
af en åben proces, der har involveret en ekstern arbejdsgruppe samt en dialog med re-
gionens kommuner. Forslag til Vækstforums konkrete indsats vil blive præsenteret i en 
tids- og handlingsplan november 2008.   

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum vedtager innovationsstrategien 2008-2010, 

at Vækstforum igangsætter udarbejdelsen af en tids- og handlingsplan for realise-
ring af innovationsstrategien, som præsenteres i november 2008. 

Beslutning 

Vedtaget som indstillet med bemærkning om, at temaarrangementet ”Innovation” plan-
lægges afholdt i forbindelse med Vækstforums møde den 26. januar 2009. 

Sagsfremstilling 
Vækstforum for Region Midtjylland arbejder for at styrke og udvikle konkurrencedygtige 
virksomheder. Et væsentligt middel hertil er innovation. 
  
Vækstforum traf i efteråret 2007 en beslutning om at udarbejde en innovationsstrategi. 
Beslutningen blev truffet i forlængelse af et demonstrationsprojekt inden for Brugerdre-
ven Innovation. Strategiarbejdet er således et spin-off fra et projekt under den regionale 
handlingsplan 2007-2008, og innovationsstrategien er en delstrategi under Vækstforums 
erhvervsudviklingsstrategi. 
  
Innovation på dagsordenen
Der er fra europæisk og statslig side sat en del initiativer og programmer i søen for at 
fremme innovation. Et væsentligt nationalt redskab er regeringens Globaliseringsstrategi 
fra 2006, som er et led i at opnå de fælles EU-målsætninger udstukket i Lissabon-
strategien fra 2000. 
  
Rådet for Teknologi og Innovation udmønter i handlingsplanen InnovationDanmark 
2007-2010 Globaliseringsstrategien i hovedfokusområder: Forskningsdrevet Innovation; 
Højtuddannede ind i virksomheder; og Brugerdreven Innovation. I opdateringen af hand-
lingsplanen, InnovationDanmark 2008, introduceres fire nye strategiske satsninger: 
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Virksomhedernes internationale innovationsaktiviteter; Medarbejderdreven innovation i 
virksomhederne; Innovation i servicevirksomhederne; og Innovation i den offentlige sek-
tor. Dette fokus på innovation har medført, at der er afsat betydelige offentlige midler til 
arbejdet med innovation. 
  
Samtidig er regeringen på vej med to nye strategier: En virksomhedsrettet innovations-
strategi, og en strategi for innovation i den offentlige sektor. Disse forventes offentlig-
gjort inden udgangen af 2008. 
  
Vækstforum for Region Midtjylland vil med realiseringen af innovationsstrategien styrke 
sit regionale lederskab gennem en målrettet indsats for etablering af de bedst mulige 
rammer for fortsat vækst og fornyelse. 
  
Med innovationsstrategien som ramme vil Vækstforum understøtte en innovativ tilgang 
til erhvervsfremme og arbejde med udviklingen af de mest meningsfulde og effektive 
måder at organisere innovationsfremmende indsatser på. Dette betyder bl.a., at innova-
tionsstrategien skal anvendes til at fremme, at det regionale arbejde påvirker og spiller 
sammen med lokale, kommunale, statslige og internationale initiativer, og at statslige og 
internationale midler anvendes til at fremme de regionale strategier. 
  
Opbygning af strategien
Innovationsstrategien er bygget op omkring en overordnet vision og syv principper, der 
både angiver en retning for arbejdet med innovation i Region Midtjylland i perioden 
2008-2010, og en skitse til dens realisering. 
  
Innovationsstrategiens overordnede vision er, at "Nutidens samfundsmæssige ud-
fordringer er morgendagens forretningsområder". 
  
Vækstforum for Region Midtjylland har i sin erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 sat 
fokus på innovation som en vigtig kilde til vækst. Arbejdet med megasatsningerne på 
energi og miljø-, sundheds- og fødevareområdet, der er baseret på nuværende styrke-
positioner i Region Midtjylland, er eksempler på allerede igangsatte aktiviteter, der 
handler om at udvikle morgendagens forretningsområder ved at skabe nye løsninger.  
  
Innovationsstrategien skal bidrage til at understøtte og skabe fælles retning for arbejdet 
med innovation, både for igangværende og fremtidige initiativer under Vækstforums er-
hvervsudviklingsstrategi. 
  
Innovationsstrategiens syv principper udfolder visionen i form af anvisninger for, hvad 
indsatserne skal fremme, samt hvem indsatserne sigter mod. Principperne har overskrif-
terne: Bæredygtighed; Next practice; Risikovillighed; Bredde; Relationer; Grænsebryd-
ning og Dokumentation. 
  
Visionen er i tråd med de overordnede tanker bag OECD’s innovationsstrategi, som læg-
ger vægt på innovations betydning for virksomheders og nationers  konkurrenceevne; 
samt den rolle innovation spiller i forhold til at adressere globale udfordringer, såsom 
klimaforandringer og bæredygtig udvikling. 
  
Den videre proces
Det foreslås, at der igangsættes et arbejde med en tids- og handlingsplan, som præsen-
teres på Vækstforums møde den 24. november 2008. 
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Forud for Vækstforums møde den 24. november 2008 vil der være et temamøde kl. 10-
12, der sætter fokus på den innovationspolitiske dagsorden i en national og international 
kontekst. 
  
Arbejdsproces
Innovationsstrategien udspringer af en åben proces, der har involveret en ekstern ar-
bejdsgruppe samt dialog med regionens kommuner. Processen har siden november 2007 
omfattet arbejdsmøder, et seminar og korrespondance mellem Vækstforums sekretariat 
og en række relevante aktører inden for innovation og erhvervsfremme.  
  
Den eksterne arbejdsgruppe havde deltagelse af:  

1. Direktør Peter Dernert, Cad-people Aps.  
2. Innovationsdirektør Eva Nautrup , Tulip  
3. Manager of IBM Public Healthcare Denmark and ACURESteffen Lerche Nielsen , 

IBM  
4. Adm. direktør Bo Sejer Frandsen, Key2know A/S  
5. Innovation Manager Peter Lundkvist, IBM-Acure  
6. Direktør Søren Dalby , Innovation MidtVest  
7. Specialkonsulent Peter Rasmussen, Erhvervsafdelingen Århus Kommune  
8. Plan- og erhvervschef Bente Hornbæk, Skanderborg Kommune  
9. Adjunkt Jonna Pedersen, Vitus Bering  
10. Adjunkt Jacob Krause-Jensen, Danmarks Pædagogiske Universitet  
11. Rektor Morten Thorning, The Animation Workshop  
12. Vicedirektør Martin Møller , Alexandra Instituttet  
13. Centerchef Henrik G. Larson, Teknologisk Institut  
14. Fuldmægtig Lene Vibjerg, Erhvervs – og Byggestyrelsen  
15. Chefkonsulent Kenneth Hirsch Sørensen, Dansk Regioner  
16. Kontorchef Lasse Dahlberg, Finansrådet  
17. Afdelingschef Annemette Digmann, Region Midtjylland. 

Bilag:
Innovationsstrategien 2008-2010 
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1-30-232-06-V 

3. Økonomi - orientering

Sekretariatet indstiller, 

at orienteringen tages til orientering. 
  

Beslutning 

Vækstforum tager orientering om den økonomiske situation i Regional Udvikling til orien-
tering. 

Bent Hansen orienterede om, at der er aftalt møde med trafikministeriet.  

Sagsfremstilling 

Direktør Lars Hansson vil orientere om den økonomiske situation i Region Udvikling. 
  
Bilag:
Økonomioversigt – 29/8 2008 
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1-33-76-23-42-08 

4. Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation 2008: 
Projekt om udvikling og vækst via innovationsalliancer mellem erhvervsliv og 
sundhedscenter og Projekt om fleksibelt elforbrug 

Resumé 

Under Erhvervs- og Byggestyrelsens Program for Brugerdreven Innovation kan regioner-
ne igangsætte et eller to 5-årige projekter med fokus på Udvikling af metoder til Bru-
gerdreven Innovation (BDI). 
  
"Programmets formål er at styrke udviklingen af nye produkter, serviceydelser, koncep-
ter og processer i såvel virksomheder som offentlige institutioner på grundlag af et bedre 
kendskab til kunder og brugeres behov. 
  
Brugerdreven innovation handler om at afdække kunder og brugeres behov ved hjælp af 
systematiske og videnskabeligt baserede metoder, f.eks. inden for antropologi og socio-
logi. Mange danske virksomheder er gode til at anvende og udvikle teknologi og skabe 
en forretning omkring produkter og services, men kun få benytter systematiske og vi-
denskabelige metoder til at afdække fremtidige brugerbehov. I den offentlige sektor kan 
systematisk brug af metoder til brugerdreven innovation være redskab til at inddrage 
brugere, herunder medarbejdere, samt borgerne i udviklingen af nuværende og fremti-
dige offentlige serviceydelser". 
  
Projekterne er planlagt til at forløbe over 3 år, fra 2009-2011. Der er ansøgningsfrist til 
Program for Brugerdreven innovation den 24. september 2008. 
  
Her følger to projektforslag, som ønskes fremsendt fra Region Midtjylland. Forslagene 
tager udgangspunkt i dels megasatsning Erhverv-sundhed, dels megasatsningen Energi-
miljø. 

 Sundhedsprojektet tager afsæt i megasatningen på Erhverv-sundhed. I projektet 
sættes fokus på at øge det private erhvervslivs evne og adgang til at udvikle pro-
dukter, der retter sig mod sundhedsområdet, med afsæt i brugernes behov og i 
brugerdrevne innovationsmetoder. Konkret fokuseres på forbedring og effektivi-
sering af ydelser, produkter og services i forhold til patienter med kroniske lidel-
ser, via en række konkrete eksperimenter. Af tillæg til Partnerskabsaftale mellem 
Regeringen og Vækstforum fremgår det, at parterne er enige om at styrke ind-
satsen for at fremme offentlig-private partnerskaber og dermed forbedre mulig-
hederne for innovation. Det fremgår også af tillægget, at Vækstforum vil arbejde 
for at opbygge en række nye innovationsalliancer mellem viden- og forskningsin-
stitutioner, virksomheder, offentlige institutioner og brugere i regionen med hen-
blik på at skabe nye forretningsmuligheder inden for velfærdsteknologi og styrke 
det offentliges velfærdsydelser. I det konkrete sundhedsprojekt undersøges mu-
lighederne for at kunne udvikle afledte projekter til statens kommende 3 mia. 
kr.'s fond for arbejdskraftbesparende teknologier. Jf. tilllægget til partnerskabsaf-
talen inddrages Vækstforum i arbejdet med at identicere og indstille projekter til 
fonden. 
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 Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning hos 
store energiforbrugende virksomheder med udgangspunkt i brugernes behov og 
med det formål at flytte dele af virksomhedernes elforbrug til perioder med stor 
elproduktion fra vindmøller. 

Begge projekter adresserer samfundsmæssige udfordringer og rummer erhvervspoten-
tiale både i forhold til udvikling af nye processer, produkter og service. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum ansøger programmet for Brugerdreven Innovation under Erhvervs– 
og Byggestyrelsen om 3,4 mio. kr. i støtte til sundhedsprojektet, således at pro-
jektet kan iværksættes primo 2009, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 1,5 mio. kr. fra Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af Sundhedsprojektet, 

at Vækstforum ansøger programmet for Brugerdreven Innovation under Erhvervs- 
og Byggestyrelsen om 2,6 mio. kr. i støtte til udvikling af teknologier til fleksi-
belt elforbrug, således at projektet kan iværksættes primo 2009, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 2,0 mio. kr. fra Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler fra budgetreservationen til megasatsnin-
gen på energi og miljø til medfinansiering af projektet om udvikling af teknolo-
gier for fleksibelt elforbrug under forudsætning af opnåelse af tilsagn om støtte  
fra Forskel (Energinet.dk) og BDI (Erhvervs- og Byggestyrelsen) som forudsat i 
ansøgningen. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt med bemærkning om, at der i forbindelse med BDI projektet om er-
hvev og sundhed skal lægges yderligere vægt på projektets betydning for erhvervsvirk-
somhederne. 

Sagsfremstilling 

Udvikling og vækst via innovationsalliance mellem erhvervsliv og sundhedscen-
ter
 
Baggrund
Sundhedsvæsenet udgør en oplagt mulighed for erhvervsudvikling. Samlet set anvendes 
alene på nationalt plan over 70 mia. kr. årligt på sygehusbehandling og sygesikring, her-
af bruges 75% på mennesker med kroniske lidelser. Området er under pres såvel øko-
nomisk, rekrutteringsmæssigt og i forhold til stigende krav om stadigt mere individuali-
serede ydelser. Der er et stort behov at finde morgendagens sundhedsydelser - og her 
har de private virksomheder mulighed for at skabe større markedsandele. Projektet vur-
deres at have et væsentligt erhvervspotentiale, idet de produkter, processer m.v. der 
udvikles i innovationsalliancen mellem de offentlige og private aktører, også vil kunne 
anvendes i forhold til andre grene af sundhedsområdet og i forhold til at skabe nye mar-
kedsandele internationalt.  
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Vækstforum i Region Midtjylland har i sin erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 sat fo-
kus på brugerdreven innovation som en vigtig kilde til innovation og vækst. Af tillæg til 
Partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum fremgår det tillige, at parterne er 
enige om at styrke indsatsen for at fremme offentlig-private partnerskaber og dermed 
forbedre mulighederne for innovation. Det fremgår også af tillægget, at Vækstforum vil 
arbejde for at opbygge en række nye innovationsalliancer mellem viden- og forsknings-
institutioner, virksomheder, offentlige institutioner og brugere i regionen med henblik på 
at skabe nye forretningsmuligheder inden for velfærdsteknologi og styrke det offentliges 
velfærdsydelser.I det konkrete sundhedsprojekt undersøges mulighederne for at kunne 
udvikle afledte projekter til statens kommende 3 mia. kr.'s fond for arbejdskraftbespa-
rende teknologier. Jf. tilllægget til partnerskabsaftalen inddrages Vækstforum i arbejdet 
med at identicere og indstille projekter til fonden.  
  
Sundhedsprojektet  fokuserer på, hvordan erhvervslivet kan anvende brugerdreven in-
novation på sundhedsområdet til at skabe udvikling og vækst. Projektet, der løber over 3 
år, tager afsæt i Sundhedscentret i Randers og en udvalgt gruppe af kronikere, patienter 
med diabetes. Samarbejdet med de private virksomheder, der inddrages i projektet, skal 
bl.a. fokusere på de mest centrale områder i forhold til mange kronikergrupper - såsom 
kost, motion, medicinhåndtering og håndtering af lidelsen i forhold til hjem, fritid og ar-
bejde/uddannelse. 
  
Aktiviteterne i projektet skal ses i sammenhæng med megasatsningen på Erhverv-
Sundhed og erfaringerne fra de to udviklingsplatforme Center for Pervasive Healthcare 
2.0 – et forskningsmæssigt projekt, der adresserer IKT i Sundhedssektoren og MedTech 
Innovation Center, der adresserer bio- og medteknologi og forretningsudvikling inddra-
ges i forhold til samme. 
  
Projektets hovedformål:
Projektets hovedformål er at afprøve om og hvordan erhvervslivet kan anvende bruger-
drevne innovationsmetoder med afsæt på et konkret område - sundhedsområdet - til at 
skabe udvikling og vækst. Det private erhvervsliv får direkte adgang til at udvikle nye 
produkter, services og ydelser til sundhedssektoren - i et samarbejde med fagprofessio-
nelle,  videninstitutioner og borgere. 
  
Projektets delmål:

 Det private erhvervsliv får direkte adgang til at udvikle nye produkter, services og 
ydelser til sundhedssektoren - i et samarbejde med fagprofessionelle, videninsti-
tutioner og borgere.  

 IKT virksomheder, fitness virksomheder, fødevareproducenter og andre virksom-
heder skal medvirke til udvikling af sundhedsvæsenets forebyggelses-, behand-
lings- og rehabiliteringsområder, via nye produkter, processer og ydelser. At de-
signområdet medvirker bl.a. i udviklingen af mere brugervenlige produkter.  

 Private virksomheder udvikler både nye former for innovationsarbejde og finder 
nye markeder.  

 Private virksomheder og sundhedsområdet generelt øger samarbejdet.  
 Deltagende virksomheders udvikling og anvendelse af brugerdrevne innnova-

tionsmetoder styrkes.  
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Aktiviteter:
Projektet vil blive opdelt i en række delprojekter, hvor der veksles mellem undersøgelse 
af problemer og muligheder, afprøvning af prototyper, opskalering/implementering m.v. 
under anvendelse af forskellige BDI modeller og metoder. I delprojekterne inddrages 
virksomheder, fagprofessionelle, brugere og videninstitutioner. Samtidig monitorering og 
evaluering vil sikre, at metoder og ideer opsamles undervejs. 
  
Et gennemgående tema vil være anvendelsen af IKT på pervasive basis. 
  
Formidling:
Projektets resultater vil løbende blive frigivet til erhvervslivet, og resultaterne skal på 
sigt indgå i udvikling af Væksthusets tilbud, der retter sig mod strategisk udvikling af 
virksomhederne. 
  
Aktørerne i BDI – projektet
Projektdesign udvikles i et samarbejde mellem Regionshospitalet i Randers, Randers 
Kommune – Ældre og Sundhed, Randers Kommune – Erhverv og Udvikling og Region 
Midtjylland og ikke mindst relevante erhvervsvirksomheder. En task force har gennem to 
arbejdsseminarer og en række interviews involveret en lang række aktører, der har ud-
trykt interesse for deltagelse i projektet.  
  
Der ansættes en overordnet innovationsledelse, der har fokus på erhvervsperpektivet og 
brugerrdreven innovation. Ledelsen vil samarbejde med ledelse i sundhedscenter, kom-
mune, region og virksomheder om en løbende formidling af problemstillinger, eksperi-
menter og implementering af resultater.  
  
Projektets partnerskaber er under dannelse, og på virksomhedsseminar den 27. august 
kobles flere virksomheder til projektet. Følgende har allerede ønsket at deltage: 

 Virksomheder: IT-virksomheder, producenter af udstyr og design, leverandører 
og producenter af fødevarer, arkitekt- og ingeniørvirksomheder.  

 Videnbærende institutioner og netværk: Hjælpemiddelinstituttet,  Center for 
Health Management, CBS, MedCom, Pervasive Healthcare, Forskningscenter for 
praktiserende lægers praksis,  

 Væksthus Midtjylland.  
 Randers Kommune - Ældre og Sundhed, - IT og Kommunikation, - Erhverv og 

Udvikling samt Randers Erhvervs- og Udviklingsråd.  
 Regionshospitalet Randers ved Medicinsk afdeling, Kvalitets– og forskningsafde-

lingen, Serviceafdelingen samt IT afdelingen.    
 Foreninger: Patientforeningen, Diabetesforeningens lokale og nationale afdelinger 

og Hjerteforeningen.  
 Internationale samarbejdspartnere: Region Skåne, Sverige, Helse-Bergen, Norge, 

Arendal Kommune, Aust-Agder Fylke, Norge.  
 Sammenslutningerne af privatpraktiserende læger, af privatpraktiserende tand-

læger, af privatpraktiserende fysioterapeuter, m.v.   
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Budget:
  
Aktivitet 2009 2010 2011 I alt 
Inddragelse  af 
virksomheder 

900.000 1.000.000 975.000 2.875.000 

Ledelse+ delpro-
jektledelse 

750.000 825.000 700.000 2.275.000 

Erfaringsopsamling 
Dokumentation 
Formidling 

75.000 150.000 100.000 325.000 

Research + Ide + 
delprojektudvikling 

125.000 200.000 100.000 425.000 

Kørsel + overhead 50.000 75.000 75.000 200.000 
Revision + regn-
skab m.m. 

100.000 100.000 100.000 300.000 

Ialt 2.000.000 2.350.000 2.050.000 6.400.000 
  
Finansiering:
Mio. kr. 2009 2010 2011 I alt
Region 0,5 0,5 0,5 1,5
EBST 1,0 1,3 1,1 3,4
Kommune 0,5 0,5 0,5 1,5
I alt 2,0 2,3 2,1 6,4
                                    
Bilag:
Udkast til ansøgning til Program for Brugerdreven innovation. 
  
Udvikling af teknologier for fleksibelt elforbrug og reduceret miljøbelastning 
hos store energiforbrugere
Baggrund 
Den danske målsætning om en fortsat udbygning med vindmøllekraftanlæg øger behovet 
for et mere fleksibelt elsystem. Fleksibiliteten kan løses både på produktionssiden (f.eks. 
kraftvarmeværker) og på forbrugssiden (f.eks. husstande og virksomheder). Dette pro-
jekt, der forløber over 3 år, fokuserer på store virksomheder på forbrugssiden og har til 
formål at tilvejebringe de nødvendige teknologier til at gøre virksomhedernes elforbrug 
mere fleksibelt. Ved øget fleksibilitet forstås, at virksomheden kan flytte elforbrug til 
tidspunkter på døgnet eller ugen, hvor vindmøllekraften er stor, og elpriserne dermed 
normalt billige. 
  
Hidtil har forsøg på at gøre virksomheders elforbrug mere fleksibelt kun haft mindre suc-
ces, hvilket formentlig kan tilskrives, at de hidtidige løsningsmodeller ikke i tilstrækkelig 
grad har inddraget brugerne af modellerne. Dette projekt har til formål at få kortlagt 
virksomhedernes barrierer og at få udviklet nye teknologier på baggrund af virksomhe-
dernes behov – altså en brugerdreven tilgang. 
  
Projektet vurderes at have et væsentligt erhvervspotentiale, idet de teknologier, der ud-
vikles på baggrund af projektet, også vil kunne anvendes i andre danske regioner og i 
andre lande, hvor der i fremtiden skal integreres betydende vindmøllekapaciteter. 
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Formål
Projektets formål er: 

 at virksomheder i stigende grad kan anvende el i perioder med stor miljøvenlig 
elproduktion og lav belastning på elnettet.  

 at virksomhedernes energiomkostning og miljøbelastning reduceres. 

Aktiviteter
Projektet er inddelt i 6 faser: 

1. Kortlægning af eksisterende viden, erfaringer samt oversigtsmæssige brugerstu-
dier  

2. Inddragelse af relevante virksomheder. Der udvælges som udgangspunkt ca. 50 
relevante virksomheder med et forbrug på over 0,1 GWh/året.  

3. Kortlægning af brugerbehov, udviklingsmuligheder og barrierer.  
4. Konkret teknologiudvikling.  
5. Demonstrationsprojekter i samspil med brugere. Teknologier, der er udviklet un-

der fase 4, afprøves som demonstrationsprojekter på 4–5 udvalgte virksomheder.  
6. Videnformidling. Målet er, at teknologierne udbredes til en bredere kreds af ener-

giforbrugende virksomheder. 

Råd for Energi og Miljø
Det ansøgte projekt falder inden for megasatsningen på energi og miljø under delind-
satsområdet ’Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere’. Råd for Energi og Miljø har 
på rådets møde den 30. maj 2008 vedtaget at anbefale, at der udarbejdes en ansøgning 
for projektet. 
  
Aktører
Projektet ledes af Teknologisk Institut i Århus. SPIRE Centre under Syddansk Universitet 
bidrager med særlige kompetencer vedrørende brugerdreven innovation. Herudover ind-
går Energi Danmark og Danfoss Solutions. 
  
Budget

Aktivitet 2009 2010 2011 I alt 

Erfaringsopsamling 500.000 0 0 500.000 

Inddragelse af virksomheder 750.000 0 0 750.000 

Kortlægning af brugerbehov 2.250.000 0 0 2.250.000 

Teknologiudvikling 3.500.000 3.500.000 0 7.000.000 

Demonstrationsprojekter 0 1.333.333 2.666.667 4.000.000 

Vidensformidling 0 0 500.000 500.000 

I alt 7.000.000 4.833.333 3.166.667 15.000.000 
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Finansiering
  

Mio. kr. 2009 2010 2011 I alt 

Regionen 1.150.000 350.000 500.000 2.000.000 

EBST (BDI) 2.600.000 0 0 2.600.000 

ForskEl 2.343.750 3.233.173 1.923.077 7.500.000 

Egenfinansiering 906.250 1.250.160 743.590 2.900.000 

I alt 7.000.000 4.833.333 3.166.667 15.000.000 
  
Region Midtjyllands bidrag til finansieringen dækker udgifter til først og fremmest pro-
jektledelsen. 
  
Bilag:
Ansøgning fra Teknologisk Institut. 
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1-15-1-76-10-08 

5. Det strategiske samarbejde med RTI (Rådet for Teknologi og Innovation)

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. maj 2008, at det strategiske samarbejde 
mellem RTI og Vækstforum indføjes i tillægget til partnerskabsaftalen mellem Regerin-
gen og Vækstforum. Vækstforum besluttede endvidere, at der igangsættes et fælles ud-
viklingssamarbejde mellem RTI og Vækstforum frem mod en rundbordssamtale. Rund-
bordssamtalen afholdes den 4. december 2008. Forberedelsen af rundbordssamtalen 
omfatter identifikation og udvikling af konkrete samarbejdsområder og fælles pilotpro-
jekter mellem RTI og Vækstforum, samt udarbejdelse af fælles principper for større stra-
tegiske satsninger. Et væsentligt udgangspunkt for det strategiske samarbejde med RTI 
er handlingsplanen InnovationDanmark 2008.  

Sekretariatet indstiller, 

at vækstforum tager orienteringen til efterretning. 
  

Beslutning 

Vækstforum tog orientering om det strategiske samarbejde med RTI til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 

Vækstforum besluttede på sit møde den 26. maj 2008, at det strategiske samarbejde 
mellem RTI og Vækstforum indføjes i tillægget til partnerskabsaftalen mellem Regerin-
gen og Vækstforum. I tillægget af 17. juni 2008 fremgår det således under punktet om 
virksomhedsrettet innovationspolitik, "at Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) og 
Vækstforum for Region Midtjylland er enige om i forlængelse af det eksisterende initiativ 
om Vækstforum som samarbejdspart at udbygge det strategiske samarbejde i de kom-
mende år". 
  
Vækstforum besluttede endvidere, at der igangsættes et fælles udviklingssamarbejde 
mellem RTI og Vækstforum frem mod en rundbordssamtale. Rundbordssamtalen afhol-
des den 4. december 2008. Forberedelsen omfatter identifikation og udvikling af konkre-
te samarbejdsområder og fælles pilotprojekter mellem RTI og Vækstforum, samt udar-
bejdelse af fælles principper for størrre strategiske satsninger. 
  
RTI's handlingsplan InnovationDanmark 2008, der p.t. foreligger i udkast, vil være et 
vigtigt udgangspunkt for det strategiske samarbejde med RTI. InnovationDanmark 2008 
er et tillæg til handlingsplanen InnovationDanmark 2007-2010, der har til formål at ud-
mønte Regeringens Globaliseringsstrategi. Der lægges i udkastet til InnovationDanmark 
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2008 vægt på at sikre sammenhæng mellem den nationale og regionale innovationsind-
sats, så der samlet set opnås størst mulige samfundsmæssige gevinster af den offentlige 
indsats; samt på at skabe et samlet overblik over de statslige og regionale programmer 
og puljer på innovationsområdet, så det bliver nemmere for virksomhederne at orientere 
sig i tilbuddene. 
  
Et overblik over udkastet til InnovationDanmark 2008 er vedlagt som bilag, sammen 
med en oversigt over og en kort gennemgang af de offentlige innovationspuljer. 
  
Fra Vækstforums side lægges der i forbindelse med principperne for strategiske satsnin-
ger vægt på at opnå en fælles forståelse af, hvad der er den statslige og regionale rolle i 
forbindelse med at understøtte vidensamarbejder mellem virksomheder og viden- og 
forskningsinstitutioner, samt hvor den primære udfordring ligger for staten og regionen. 
Vækstforum vil i den forbindelse i særdeleshed fremhæve betydningen af: 

1. Sammenhæng mellem indsatser, f.eks. i forbindelse med de nye innovationsnet-
værk mellem virksomheder og viden- og forskningsinstitutioner, som p.t. er i før-
ste udbudsrunde.   

2. Fælles analyse- og udviklingsprojekter.  
3. Udvikling af målings- og dokumentationsredskaber. 

Vækstforum vil pege på indsatsen med at øge antallet af ErhvervsPhD-projekter i regio-
nens virksomheder som et konkret samarbejdsområde, der bør arbejdes videre med. 
Vækstforum og Forsknings- og Innovationsstyrelsen/RTI samarbejdede i slutningen af 
2007 og starten af 2008 om gennemførelsen af en undersøgelse af barrierer for at få 
flere erhvervsPhD'ere ud i virksomheder uden for hovedstadsregionen. Der er behov for 
at følge denne analyse op med handlinger, såfremt partnerskabsaftalens målsætning om 
at igangsætte 80-90 nye ErhvervsPhD-projekter i regionen i perioden 2007-2010 skal 
nås. I 2007 blev der igangsat 17 ErhvervsPhD-projekter i Region Midtjylland. 
  
Vækstforum vil desuden invitere til et samarbejde med RTI om fælles formidling, f.eks. i 
form af konferencer. 
  
Bilag:
Overblik over udkast til InnovationDanmark 2008 
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1-30-76-39-07 

6. Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi: Biomassepotentiale på kommune-
niveau

Resumé 

Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi har på sit møde den 30. maj 2008 anbe-
falet Vækstforum at yde tilskud til projektet: "Biomassepotentiale på kommuneniveau". 
  
Projektet vil afdække muligheder og barrierer samt anvise metoder og processer, som 
kan skabe grundlag for øget udnyttelse af biomasse som vedvarende energikilde, og vil 
derfor kunne fremme erhvervsudviklingen på området samtidig med, at produktionen af 
vedvarende energi fremmes med deraf følgende positive miljøeffekter. 
  
Randers Kommune deltager i projektet, og administrationen har dialog med Norddjurs og 
Syddjurs kommuner om også at medvirke. De deltagende kommuners geografiske om-
råde vil være model for, hvorledes biomasse kan tilvejebringes og udnyttes i energifor-
syningen. Der vil som led i projektet blive iværksat relevante, praktiske forsøg, herunder 
forventes biogasforsøgsanlægget i Foulum at blive inddraget. 
  
Projektet er en del af et interregionalt projekt og har fået 3,3 mio. kr. i støtte fra EU 
programmet ”Interreg IVB North Sea Region”. Vækstforum søges om at bidrage med 2,2 
mio. kr.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges et tilskud på 2,2 mio. kr. 
til projektet under megasatsningen på energi- og miljøområdet. 

  

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Martin Merrild stemte imod. 

Sagsfremstilling 

Formålet med projektet er at foretage en detaljeret gennemgang af et givent lokalområ-
des (én eller flere kommuner) muligheder for at benytte biomasse i energiforsyningen. 
Tidligere ressourceopgørelser har været baseret på et teoretisk grundlag, medens dette 
projekt vil være baseret på konkrete fakta. 

  

Der foretages en opgørelse over eksisterende biomasseressourcer i området (f.eks. hus-
dyrgødning og andre restprodukter fra landbrug og industri), og mulighederne for intro-
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duktion af energiafgrøder - under hensyntagen til bl.a. miljømæssige og fødevareforsy-
ningsmæssige forhold - afklares ligeledes. På den baggrund udvælges egnede typer af 
biomasse til videre praktiske forsøg, hvor biogasanlægget i Foulum forventes at spille en 
vigtig rolle. Endelig analyseres mulighederne for indpasning af energi fra biomasse i den 
eksisterende energiforsyning i området. 

  

Projektet vil afdække muligheder og barrierer ud fra tekniske, økonomiske og organisa-
toriske analyser og vil på den baggrund kunne danne basis for, at involverede aktører 
kan tage afsæt i resultatet til etablering af fuld skala projekter på biomasseområdet. 
Projektet vil ligeledes kunne være til inspiration for andre til lignende fuld skala projek-
ter. 

  

CBMI vil være projektleder med Aarhus Universitet som forventet hovedaktør. Endvidere 
vil anden relevant, faglig ekspertise blive inddraget. Randers Kommune har givet tilsagn 
om at medvirke i projektet, og administrationen har dialog med Norddjurs og Syddjurs 
kommuner om også at medvirke. 

Den proces- og metodeudvikling, som er en del af projektet, vil kunne bidrage til er-
hvervsmæssig udvikling inden for landbrugs-, fremstillings- og serviceerhverv, ligesom 
projektet forventes at kunne bidrage til øget forsyning med vedvarende energi og til af-
ledte, positive miljøeffekter. 

Projektet har fået tilsagn om medfinansiering gennem EU programmet ”Interreg IVB 
North Sea Region”, idet det er en del af et interregionalt projekt med deltagelse af parter 
fra: 

 Norge (Ryfylke iks, som er et fælleskommunalt selskab) 
 England (Northumberland Renewable Energy Group) 
 Tyskland (Oldenburg Universitet og Landwirtschafts Kammer Niedersachsen) 
 Sverige (Innovatum Teknikpark, Trollhättan) 

Der er tale om et 4-årigt projekt, der planlægges afviklet i perioden efteråret 2008 til 
medio 2012. 
  
Finansiering
Region Midtjylland 2,2 mio. kr. 
EU, Interreg IVB North Sea Region 3,3 mio. kr. 
  
De deltagende parter 1,1 mio. kr. 
I alt 6,6 mio. kr. 
  
Oversigt over forbruget af den samlede budgetramme
Regionsrådet har reserveret 23 mio. kr. til udmøntning af megasatsningen inden for 
energi og miljø. Der er tidligere bevilget 11,4 mio. kr. fra reservationen (eks. evt. andre 
bevillinger på dette møde). 
  
Bilag:
Biomasse på kommuneniveau 
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1-33-76-22-07 

7. 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 Udvikling af nye uddannelsestilbud er der indkommet i alt 
tre ansøgninger to fra AU-HIH hhv. om flere og bedre studerende på elektroingeniørud-
dannelsen og etablering af et teknologiobservatorium samt en fra EUC Midt om at sikre, 
at flere eliteelever går videre til produktionsteknolog uddannelsen. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender: 
-  en bevilling på 589.000 kr. til projekt Flere og bedre studerende på elektro-

ingeniøruddannelse 
-  en bevilling på 787.500 kr. til projekt Teknologiobservatorium 
-  at Vækstforum meddeler EUC Midt afslag på projekt Fra eliteelev til produk-

tionsteknolog med den begrundelse, at projektets aktiviteter i hovedsagen 
retter sig mod undervisningen på erhvervsuddannelsen og derfor må siges 
ikke at leve op til kriterierne for tildeling af midler fra Mere uddannelse. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Mere Uddannelse - indsatsområde 2 - Udvikling af nye uddannelser
Der er til dette møde indkommet i alt tre ansøgninger - to fra AU-HIH hhv. om flere og 
bedre studerende på elektroingeniøruddannelsen og etablering af et teknologiobservato-
rium samt en fra EUC Midt om at sikre, at flere eliteelever går videre til produktionstek-
nolog uddannelsen. 
  

Der er indkaldt ansøgninger om udvikling af nye uddannelse med fokus på følgende om-
råder:  

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

For at komme i betragtning til støtte skal projekterne til udvikling af de videregående 
uddannelser leve op til en flerhed af nedenstående kriterier: 

• Uddannelsen skal kunne godkendes af staten.  
• Uddannelsen skal have et betydeligt indhold af nyhed i form og/eller indhold.  
• Uddannelsen skal som hovedregel have et integreret praksiselement.  
• Uddannelsen skal gerne medvirke til et øget udbud af videregående uddannelser 

uden for universitetsbyen.  
• Uddannelserne sigter mod dokumenterede gode jobmuligheder.  
• Uddannelserne har et betydeligt element af iværksætterkultur indbygget.  
• Uddannelsen passer ind i en international sammenhæng. 

Uddannelsesinstitutionerne er opfordret til i samarbejdsgrupper/konsortier at byde ind 
med mulige projekter. Der er således til dette møde indkommet ialt tre ansøgninger: 
   

Flere og bedre studerende på elektronikingeniørudddannelsen. 

Hovedansvarlig for ansøgningen er AU-HIH. Desuden deltager IngeniørHøjskolen i Aar-
hus (IHA) og Vitus Bering i Horsens (VIAAUC). Derudover er der foreløbigt aftaler om 
medvirken fra følgende virksomheder: Siemens Windpower, DEIF, Bang og Olufsen, KK 
electronic, Mechtronic, Velux og Electricon. 

  

Ansøgningen består af to delprojekter, som gennemføres samtidigt og parallelt. De to 
delprojekter er indbyrdes relaterede og overlappende i forhold til det overordnede mål, 
som er at mindske frafaldet ved at ruste de studerende bedre fagligt til at gennemføre 
studiet bl.a. gennem aftaler om tilknytning til private virksomheder gennem hele studie-
forløbet. 

  

Delprojekt 1: Mesterlæremodellen. 

Hidtil har ingeniørstuderende arbejdet med konkrete projekter i virksomheder i den sid-
ste del af studiet. Fremover er det tanken via dette projekt at inddrage konkrete projek-
ter i virksomheder samt evt. studiejob i hele studieforløbet (3½ år). 

  

Det er målet, at der i samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder 
oparbejdes et fagligt netværk, som på sigt vil give flere og bedre kandidater samt lette 
virksomhedernes rekruttering, idet de kender kandidaten på forhånd. 

  

Delprojekt 2: Minimering af frafald. 

I de senere år har der været et meget højt frafald på elektronikingeniøruddannelsen (of-
te mere end 40%). Det uacceptabelt store frafald er ikke kun et problem på AU-HIH, det 
er desværre et mere generelt fænomen på ingeniøruddannelse. Dette delprojekt har så-
ledes til formål at afdække årsager hertil og efterfølgende udvikle og implementere til-
tag, som i væsentlig grad kan reducere frafaldet. De nødvendige tiltag vil blive udviklet i 
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samarbejde med virksomhederne, og vil efterfølgende blive implementeret på alle tre 
uddannelsesinstitutioner. Det forventes endvidere, at delprojekt Mesterlæren også vil 
medvirke til et stærkt reduceret frafald, således at man i løbet af nogle år kan reducere 
frafaldet til under 15%. 

  

Industrien i Region Midt, og især i den vestlige del, har et stadigt stigende behov for 
elektronikingeniører, som det vil være væsentligt at imødekomme, og det kan bl.a. ske 
ved, at flere studerende gennemfører uddannelsen. 

  

Finansiering 

Region Midtjylland 589.000 kr. 

Uddannelsesinititutioner             486.000 kr. 

Medvirkende virksomheder 105.000 kr. 

I alt          1.180.000 kr. 

  
Projektets samlede udgifter er på 1.180.000 kr. Heraf finansierer uddannelsesinstitutio-
nerne selv 486.000 kr., de medvirkende virksomheder 105.000 kr., der søges således 
om 589.000 kr. til det samlede projekt. 

  

De to delprojekter og dermed projektet i sin helhed opfylder helt centrale kriterier (4 ud 
af 7) for tildeling af midler fra Mere uddannelse, hvorfor det indstilles, at der samlet be-
vilges 589.000 kr. til projektet i perioden august 08 til august 10. 

  

 Teknologiobservatorium. 

Ansøger er AU-HIH, Center for innovation og forretningsudvikling ved professor Christian 
Koch. 

  

Deltagere i projketet er endvidere CEU Herning, Herning Gymnasium, Uddannelsescenter 
Ringkøbing-Skjern samt Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro.Yderligere har følgende 
virksomheder givet tilsagn om at medvirke: Siemens Windpower A/S,Vestas Control Sy-
stems A/S, HIRC og Dantherm Power A/S. 

  

Projektets mål er at øge interessen for teknik og naturvidenskab blandt unge i ungdoms-
uddannelserne via etablering af et teknologiobservatorium. Tanken bag er, at den øgede 
interesse efterfølgende vil medvirke til en øget tilgang til ingeniøruddannelserne. 

  

Projektets bærende idé er, at de unge mennesker gennem en blanding af leg og interak-
tiv læring skal få øget interesse for og indsigt i det naturvidenskabelige område ved at 
opleve komplicerede teorier omsat i praksis. 
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Projektet skal bl.a. resultere i opbygningen af en række mobile installationer, som skal 
høre hjemme på AU-HIH, men som kan udlånes til uddannelsesinstitutioner, som AU-
HIH indgår partnerskabsaftaler med.  

  

I første omgang er det tanken at opbygge installationer, som relaterer sig til følgende 
teknologier og læringskoncepter: Biometri, sensorteknologi og computersimulering. 

  

Det er endvidere tanken, at ingeniørstuderende skal virke som instruktører og undervi-
sere, hvorved det sociale miljø omkring læringen søges fastholdt på de unges præmis-
ser, som herved også introduceres til studiemiljøet. 

  

På sigt er det tanken, at installationerne kan bruges uden direkte hjælp fra AU-HIH, hvil-
ket øger muligheden for effektspredning til hele regionen. 

  

Finansiering 

Region Midtjylland 787.500 kr. 

AU-HIH 
Øvrige uddannelsesinstitutioner 

Medvirkende virksomheder 

Leverandører 

            328.500 kr. 
            216.000 kr. 

            240.000 kr. 

            120.000 kr. 

I alt          1.692.000 kr. 

  
Projektets samlede udgifter er på 1.692.000 kr., hvor AU-HIH selv finansiere 328.500 
kr., de øvrige uddannelsesinstitutioner 216.000 kr., de medvirkende virksomheder 
240.000 kr., leverandørerne 120.000 kr., og der søges om 787.500 kr. 

  

Projektet opfylder i alt væsentlighed de centrale kriterier (3 af 7) for tildeling af midler 
fra Mere uddannelse, ligesom det må forventes, at projektet vil have meget positive ef-
fekter på længere sigt. 

  

Det indstilles derfor, at der bevilges 787.500 kr. til projektet i perioden august 08 til ud-
gangen af 09. 

  

Fra eliteelev til produktionsteknolog. 

EUC Midt og Skive Tekniske skole ansøger om 325.500 kr. til ovennævnte projekt, hvis 
formål er at øge overgangen fra EUD til produktionsteknolog uddannelsen (KVU-
uddannelse). 

  

Det er et relevant initiativ, som skal øge tilgangen til produktionsteknolog-uddannelsen, 
som industrien givetvis vil have et stigende behov for. Virksomheder med behov for pro-
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duktionsteknologer vil i vid udstrækning falde i den gruppe, som Roden Genof i sin un-
dersøgelse for RegionMidt udnævnte til ”The Smart Center”. 

  

Projektet har som hovedsigte, at øge tilgangen til en KVU-uddannelse, men alle de i an-
søgningen beskrevne aktiviteter retter sig mod undervisningen på erhvervsuddannelsen, 
hvorfor det falder i periferien af formålet med Mere uddannelse. Det må endvidere kon-
stateres, at projektet kun i stærkt begrænset omfang lever op til kriterierne for tildeling 
af midler fra Mere uddannelse, hvorfor det indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes. 
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1-33-76-23-22-08 

8. Formålsbestemte puljer - 2008 og 2009 - Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008, at der skulle udarbejdes forslag 
til en formålsbestemt pulje til innovativt offentligt-privat samarbejde, og den 26. maj 
2008 besluttede Vækstforum at afsætte 0,8 mio. kr. til forberedelse af puljen. Der fore-
ligger nu forslag om en pulje med titlen ”Offentlig-Privat Innovation (OPI)” i 2008-2009. 
Formålet med Vækstforums satsning på offentlig-privat innovation er at skabe nye for-
retningsmæssige udviklings- og vækstmuligheder for det private erhvervsliv ved at indgå 
i alliancer med offentlige aktører. Den formålsbestemte pulje skal være med til at igang-
sætte en række offentlig-private innovationsprojekter i regionen. Det foreslås, at indsat-
sen i 1. runde primært omfatter projekter, der omhandler arbejdskraftbesparende tekno-
logier og især målrettes sundheds- og ældreområderne. Erfaringerne med OPI-puljen 
anvendes til at vurdere, om Vækstforum skal igangsætte en større strategisk og målret-
tet satsning på offentlig-privat innovation. Det indstilles, at der foreløbigt reserveres 5 
mio. kr. til OPI-puljen. På baggrund af erfaringerne med puljen kan der blive tale om 
indstilling om yderligere reservation af midler. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 5 mio. kr. af de regio-
nale erhvervsudviklingsmidler i 2008 til en formålsbestemt pulje, ”Offentlig-
Privat Innovation” i 2008-2009. På baggrund af erfaringerne med puljen kan der 
blive tale om indstilling om yderligere reservation af midler. 

  

Beslutning 

Indstilling tiltrådt.  

Sagsfremstilling 

Baggrund 
Innovation er bredt anerkendt som en væsentlig driver for vækst og udvikling og inter-
nationale undersøgelser dokumenterer, at samarbejder på tværs af sektorer og fag m.m. 
har større sandsynlighed for at skabe innovation end hvis parterne arbejder hver for sig. 
  
Som det fremgår af tillæg til Partnerskabsaftalen er Regeringen og Vækstforum for Regi-
on Midtjylland derfor også enige om at styrke indsatsen for at fremme offentlig-private 
partnerskaber og dermed forbedre mulighederne for innovation. 
  
Med finanslovsaftalen for 2008 er der fra 2009-15 afsat i alt 3 mia. kr. til medfinansie-
ring af investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi for at give den offentlige vel-
færdsservice et kvalitetsløft og imødegå manglen på arbejdskraft. I tillæg til Partner-



 

 

Vækstforum 29. august 2008 
 

25 

skabsaftalen er det aftalt, at Regeringen f.eks. vil inddrage Vækstforum i arbejdet med 
at identificere og indstille demonstrationsprojekter til fonden til fremme af arbejdskraft-
besparende teknologier. Endvidere fremgår det, at Vækstforum vil inddrage de kommu-
nale og regionale parter i udviklingen af projekterne, og at Vækstforum vil arbejde for at 
opbygge en række nye innovationsalliancer mellem viden- og forskningsinstitutioner, 
virksomheder, offentlige institutioner og brugere i regionen med henblik på at skabe nye 
forretningsmuligheder inden for velfærdsteknologi og styrke det offentliges velfærds-
ydelser. 
  
Formål 
Det foreslås, at Vækstforum konkret bakker op om disse målsætninger, bl.a. ved en 
satsning på offentlig-privat innovation. Formålet med offentlig-privat innovation er at 
skabe nye forretningsmæssige udviklings- og vækstmuligheder for det private erhvervs-
liv ved at indgå i innovationsalliancer med offentlige aktører. 
Som første skridt i Vækstforums satsning foreslås det, at der etableres en formålsbe-
stemt pulje for 2008 og 2009 med titlen ”Offentlig-Privat Innovation (OPI)”. Det foreslås 
tillige, at indsatsen i 1. runde primært omfatter projekter, der omhandler arbejdskraft-
besparende teknologier og især målrettes sundheds- og ældreområderne, idet en mindre 
del af puljen reserveres til andre perspektivrige projekter. Det bemærkes, at der i sam-
taler og møder med en række af kommunerne i regionen peges på ældreområdet som et 
område med store udfordringer og med stort innovationspotentiale, bl.a. i forhold til ny 
teknologi. 
  
Målet med den formålsbestemte pulje til offentlig-privat innovation er, at der i løbet af 
projektperioden igangsættes et antal projekter, hvori der udvikles samarbejdsmetoder 
og –modeller, der fremmer offentligt-privat samarbejde samt startes en proces hen imod 
udvikling af nye produkter, processer og serviceydelser, som kan kommercialiseres af 
den private sektor og er anvendelsesorienterede for den offentlige sektor. I de enkelte 
udviklingsprojekter bliver der bl.a. fokus på at klarlægge, om der er potentiale til at søge 
medfinansiering til en videreudvikling af projektet fra statslige initiativer, f.eks. fonden til 
arbejdskraftbesparende teknologi.  
  
I det offentligr-private samarbejde anvendes den offentlige sektors udfordringer som 
platform til at fremme innovation og vækst i det private erhvervsliv.  Når virksomheder-
ne medvirker til at skabe nye produkter og ydelser til offentlige institutioner, får de sam-
tidig mulighed for at omsætte og kommercialisere resultaterne på større markeder, hvor 
lignende behov opleves.  For den offentlige sektor kan der skabes nye organiseringer af 
arbejdet, udnyttelse af nye teknologiske muligheder m.m., som kan være med til at for-
bedre den offentlige service og velfærdsydelser. 
  
Der er en række udfordringer for offentlig-privat innovation - bl.a. kulturen, manglende 
kendskab hos parterne til hinandens viden og kompetencer, manglende fleksibilitet i ud-
budsregler, fokus på her- og nu-omkostninger fremfor de langsigtede økonomiske forde-
le m.m. For at kunne imødegå udfordringerne, kræves der åbenhed og villighed i begge 
sektorer til at sætte fokus på de langsigtede udviklingsmuligheder. Lykkes det, er der 
store samfundsmæssige og erhvervsmæssige perspektiver i et øget offentligt-privat 
samspil. 
  
De konkrete effekter af OPI-puljen forventes bl.a. at være:  
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-   at der i regionen opnås erfaringer med, om og hvordan der kan skabes innovation 
gennem offentligt-privat samarbejde. Herunder bl.a. under hvilke forudsætninger 
og med hvilke metoder, der opnås de mest perspektivrige samarbejder. 

-   at erfaringerne anvendes som grundlag for at vurdere, om Vækstforum skal 
igangsætte en større strategisk og målrettet satsning på offentlig-privat innovati-
on. 

  
Implementering 
Information og opsøgende arbejde. 
Ansøgere afleverer en 1-2 siders idé-beskrivelse til en prækvalifikation. 
Ekspertpanel udvælger ideer til at indgå som egentlige projektansøgninger.  
Ansøgerne afleverer ansøgning om udviklingsprojekt. 
Ekspertpanelet forelægger projektansøgningerne for Vækstforum og Regionsråd. 
  
Ekspertpanel 

-   1 repræsentant for kommunerne 
-   1-2 repræsentanter for videninstitutioner (forskere med viden om offentlig-privat 

samarbejde) 
-   1 repræsentant for Danske Erhverv 
-   1 repræsentant for Dansk Industri 
-   1 repræsentant for Region Midtjylland 
  

Ekspertpanelet får som sin primære opgave at vurdere projektideer og ansøgninger, 
herunder indstille ansøgninger til Vækstforum samt at fungere som følgegruppe for OPI-
puljen. Ekspertpanelet tager afsæt i vedlagte ”Kriterier for projekter til formålsbestemt 
pulje til Offentlig-Privat Innovation”. 
  
Idégenerering og evaluering 
Vækstforum besluttede den 26. maj 2008 at afsætte 0,8 mio. kr. til idégenerering og 
idéudarbejdelse. Midlerne anvendes til at identificere den viden, de ideer og de kompe-
tencer, som de offentlige og private virksomheder hver især skal bringe i spil, for at 
kunne udvikle projekter og skabe værdi af samarbejdet.  
  
Som led i implementeringen af OPI-puljen udformes oplæg til procesbistand og til løben-
de evaluering og synliggørelse af projektresultaterne. 
  
Økonomi  
OPI-puljen til udviklingsprojekter foreslås etableret med 5 mio. kr. af de regionale er-
hvervsudviklingsmidler i 2008. På baggrund af erfaringerne med puljen kan der blive tale 
om indstilling om yderligere reservation af midler.  
  
Bilag: 
Kriterier for OPI formålsbestemt pulje bilag,  
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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 
16 ansøgninger. Der er efter dialog og tilretning udarbejdet egentlige ansøgninger, hvor-
af der til Vækstforums møde den 29. august 2008 er indkommet en ny ansøgning samt 
en ansøgning til genbehandling, da finansieringen for dette projekter har ændret sig.  
  
Med mødet den 29. august 2008 vil alle ansøgninger fra de to runder være behandlet. 
Tre projekter har valgt ikke at søge Vækstforum om midler.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til 
erhvervsudvikling - reservationen til regionale oplevelsesprojekter - bevilges 
600.000 kr. (2008: 240.000 kr., 2009: 360.000 kr.) til projektet ”Udvikling af 
nyt koncept for formidling, IT og forretningsdrift for Danmarks Pengemuseum – 
et omdrejningspunkt for kultur, uddannelse og erhverv”, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der til projektet "Hær-
vejen - et moderne oplevelsesrum med historiske rammer" indstilles bevilget et 
tilskud fra Regionalfonden på 1,43 mio. kr. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 etablering af formålsbestemte 
puljer, herunder en pulje til regionale oplevelsesprojekter, som har været udbudt med 
en ansøgningsrunde den 1. august og den 17. september 2007. Samtidig godkendte 
Vækstforum kriterier for anvendelse af puljen og etablering af et ekspertpanel, der har til 
opgave at vurdere, om projekterne lever op til Vækstforums kriterier for regionale ople-
velsesprojekter. 
  
Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2007, at der af Region Midtjyllands midler 
til regional udvikling reserveres midler til en pulje for regionale oplevelsesprojekter. 
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Samtidig med godkendelsen af puljen til regionale oplevelsesprojekter godkendte Vækst-
forum en række kriterier. Ansøgningsproceduren består af en prækvalifikationsrunde og 
en efterfølgende runde med konkrete ansøgninger, såfremt ansøgningen er blevet præ-
kvalificeret. Vækstforum nedsatte samtidig et ekspertpanel, som fik til opgave at vurdere 
prækvalifikationsansøgningerne. De prækvalificerede ansøgninger er blevet bedt om at 
udarbejde en egentlig ansøgning blandt andet med udgangspunkt i ekspertpanelets an-
befalinger. 
  
Der er i 1. ansøgningsrunde prækvalificeret 10 projekter, og tilsvarende prækvalificeret 
10 projekter i 2. ansøgningsrunde. Vækstforum har tidligere behandlet 16 ansøgninger, 
mens tre ansøgninger er trukket tilbage og har dermed givet afkald på at søge den for-
målsbestemte pulje for regionale oplevelsesprojekter. 
  
Der er til Vækstforums møde den 29. august 2008 indkommet en ny ansøgning, mens 
en ansøgning genbehandles, da finansieringen for dette projekter har ændret sig. 
  
De to ansøgninger er: 

 Danmarks Industrimuseum i Horsens søger om tilskud til projektet ”Udvikling af 
nyt koncept for formidling, IT og forretningsdrift for Danmarks Pengemuseum – 
et omdrejningspunkt for kultur, uddannelse og erhverv”. 
 
Formålet med projektet er at udvikle nye formidlingsformer samt et forretnings-
koncept til anvendelse i udviklingsprojektet Danmarks Pengemuseum. Danmarks 
Pengemuseum tænkes etableret som et nationalt og internationalt funderet mu-
seums- og konferencecenter i tilknytning til Danmarks Industrimuseum.  
 
Projektets mål er at skabe nye koncepter for museer og attraktioner ved at kom-
binere viden, forskning og brugen af oplevelser med nye medier og formidlings-
former til forretnings- og erhvervsudvikling. Der sættes samtidig fokus på at ska-
be tvær-sektorielle synergier mellem finanssektoren, erhvervslivet, uddannelses-
institutionerne, turismen og kulturarven i Region Midtjylland. 
 
Der søges om tilskud til projektet fra den formålsbestemte pulje til regionale op-
levelsesprojekter på 600.000 kr. 

 Viborg Turistbureau søger om at få ændret sit tilskud til projektet "Hærvejen – et 
moderne oplevelsesrum med historiske rammer". 
 
Vækstforum indstillede på møde den 29. januar 2008, at der bevilges et tilskud 
på 1,2 mio. kr. til projektet, som samlet har et budget på 2,6 mio. kr. I projek-
tets finansiering var det forudsat, at der blev opnået et tilskud fra Velfærdsmini-
steriets Landdistriktspulje på 200.000 kr. samt medfinansiering fra LAG midler 
(lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet).Projektet har imidlertid 
ikke opnået tilskud fra Velfærdsministeriets Landdistriktspulje.  
 
Der er efterfølgende blevet arbejde på en finansiering af ikke forbrugte statslige 
midler, som kan anvendes til at medfinansiere udviklingsprojekter, der understøt-
ter regionalpolitiske mål. Der i denne sammenhæng udarbejdet en ansøgning til 
Regionalfonden. Det har efterfølgende vist sig, at projektet ikke kan få andel i de 
ikke forbrugte statslige midler.  
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Der planlægges derfor følgende finansiering af projektet: 

Finansiering   

  Oprindelig bevil-
ling 

Nyt forslag 

Region Midtjylland 
LAG midler 

Velfærdsministeriets Landdistriktspulje 

1.200.000 kr. 
300.000 kr. 

200.000 kr. 

1.200.000 kr. 
0 kr. 

0 kr. 

Friluftsrådet/tips- og lottomidler m.m. 
Virksomheder/partnere 

Regionalfonden 

500.000 kr. 
 400.000 kr. 

0 kr. 

0 kr. 
 286.000 kr. 

1.430.000 kr. 

I alt 2.600.000 kr. 2.916.000 kr. 

 
Der søges om, at bevillingen ændres således, at der ydes et tilskud tilskud fra Regio-
nalfonden på 1,43 mio. kr.  

  
Bilag:
Notat om Danmarks pengemuseum 
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1-30-76-39-07 

10. Maabjerg Bioenergy A/S om midler til "MBE-Udvikling"

Resumé 

Ansøgningen fra Maabjerg Bioenergy om økonomisk tilskud til projektet "MBE-Udvikling" 
har været behandlet i Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi. 
Rådet er positivt over for tankerne bag Maabjerg Bioenergi, men kan ikke anbefale det 
konkrete projekt.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager indstillingen fra Rådet for Energi- og Miljøteknologi til efter-
retning. 

  

Beslutning 

Sagen blev taget af dagsordenen. 

Sagsfremstilling 

Ansøgning fra Maabjerg Bioenergy A/S om midler til ”MBE-Udvikling” blev behandlet på 
Vækstforums møde den 26. maj 2008, hvor det blev besluttet: 
"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." 
  
Rådet for Energi- og Miljøteknologi besluttede på sit møde den 30. maj 2008 følgende: 

"Rådet er positivt over for tankerne bag Maabjerg Bioenergi, men kan ikke anbefale det 
konkrete projekt, som man finder er for overordnet og upræcist beskrevet. Rådet har 
endvidere følgende bemærkninger: 

 Nogle af de beregninger, der lægges op til i projektet, er ikke støtteberettigede, 
da der er tale om lovmæssige krav.  

 Forsknings- og udviklingsdelen bør koncentreres om Aarhus Universitets forsøgs-
anlæg i Foulum.  

 Udstillingsvinduet er den del, som er mest relevant. Projektparterne opfordres 
derfor til at arbejde videre med denne del af projektet." 
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1-33-70-3-08 

11. Udvikling af en ny strategi for dansk turisme

Resumé 

For at vende udviklingen i dansk turisme har VisitDenmark inviteret til et samarbejde om 
en fælles strategi for dansk turisme. Danske Regioner har i samråd med regionerne og 
de regionale turismeselskaber – som helt væsentlige parter i turismens udvikling – be-
sluttet at bidrage aktivt til arbejdet, og er i den forbindelse i færd med at udarbejde et 
indspil til arbejdet. 
  
Baggrunden for arbejdet er, at dansk turisme de seneste 10 år har mistet markedsande-
le på et voksende marked. Det stort set uændrede antal overnatninger i Danmark er kun 
blevet opretholdt på grund af en kraftig stigning i den indenlandske turisme. De uden-
landske overnatninger er faldet med 7% i perioden 2000-2006. 
  
Der er i medio juni 2008 udarbejdet et tillæg til "Regional partnerskabsaftale om vækst 
og erhvervsudvikling mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland" for tu-
rismen. 
  
Der planlægges dialog mellem VisitDenmark og Vækstforums formandskab i september 
2008 om indholdet i en fælles strategi for dansk turisme. 

Sekretariatet indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning, 

at Vækstforums formandskab i mødet med VisitDenmark lægger vægt på følgende 
forhold: 
- at der ligger en betydelig, fælles udfordring i at vende udviklingen i dansk 

turisme, 
- at der udarbejdes en fælles strategi med deltagelse af VisitDenmark, de re-

gionale vækstfora, regionerne samt de regionale turismeselskaber 
- at erfaringerne med allerede igangsatte aktiviteter inden for oplevelsesøko-

nomi under Vækstforum for Region Midtjylland – internationationale     ople-
velsesfyrtårne og regionale oplevelsesprojekter – anvendes i den fælles nati-
onale strategi 

- at øvrige, mulige indsatsomåder drøftes 

Beslutning 

Vækstforum tog orientering om udvikling af en ny strategi for dansk turisme til efterret-
ning.  

Sagsfremstilling 

En ny strategi for dansk turisme
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Det globale marked for turisme har i de senere år gennemlevet en markant vækst. Flere 
års nedgang i udenlandske besøgende står i skærende kontrast til dette - ikke mindst på 
grund af at vore nabolande siden midten af 90’erne har oplevet høj vækst. Danmark har 
fra 1998 til 2006 haft et fald på godt 12% i udenlandske overnatninger, mens de nordi-
ske nabolande har haft en vækst på godt 26%, og Euro-zonen er steget med hele 42%. 
Det samlede antal overnatninger er nogenlunde uændrede i perioden, hvilket skyldes en 
indenlandsk stigning i overnatninger. 
Dansk turisme er således sårbar, idet ca. halvdelen af overnatningerne nu er indenland-
ske, og samtidig stammer mere end 85% af de udenlandske overnatninger fra vore 
nærmarkeder – Tyskland, Norge, Sverige og Holland. Dansk turisme er således særdeles 
konjunkturafhængig. 
Den forventelige, kommende opbremsning i dansk (og vores naboers) økonomi vil med 
stor sandsynlighed medføre en nedgang for dansk turisme. 
  
De regionale vækstfora er en væsentlig aktør i turismefremmeindsatsen. De seks regio-
nale vækstfora var i 2007 med til at sikre flerårige investeringer til vækst og udvikling af 
turisme og oplevelsesøkonomi for over 260 mio. kr. VisitDenmark anvendte i samme år 
ca. 130 mio. kr til turismefremmeindsatsen. Dertil kommer de kommunale investeringer, 
hvoraf nogle har fundet anvendelse inden for tiltagene under de regionale vækstfora. 
  
VisitDenmark har påbegyndt arbejdet med en ny, fælles strategi for dansk turisme. Stra-
tegien udarbejdes i fællesskab mellem VisitDenmark, Økonomi- og Erhvervsministeriet, 
Danske Regioner, regionerne og de regionale turismeselskaber. Målet for arbejdet er at 
samle alle relevante aktører om at identificere udfordringerne, opsætte en fælles vision 
og mål samt iværksætte koordinerende og målrettede initiativer for danske turisme. 
  
Der lægges i processen op til, at de regionale vækstfora inddrages, så strategien forank-
res regionalt.  
  
Det er hensigten, at VisitDenmarks bestyrelse i løbet af december 2008 kan vedtage den 
fælles strategi for dansk turisme. Parallelt hermed skal der ske en vedtagelse i de regio-
nale vækstfora. 
  
Der tages i oplægget fra Danske Regioner udgangspunkt i en turisme, hvor unikke ople-
velser, interessebaserede temaer og personlige behov er i fokus, som gerne skal føre til 
en større værdiskabelse. 
I oplægget fra Danske Regioner peges der på en række anbefalinger til arbejdet med en 
fælles dansk strategi for turismen. Overskrifterne for anbefalingerne er: 

 Fokus på oplevelser og værdiskabelse  
 Strategisk program for innovation i turismen  
 Mere helårsturisme  
 Nyt fokus for branding af Danmark  
 Nyudvikling af Danmarks markedsføring  
 Nye principper for finansiering af markedsføringen  
 Behov for viden og analyser  
 Mere transportkapacitet til Danmark  
 Udvikling af turismens infrastruktur 
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Specifikt for Region Midtjylland foreslås det, at der arbejdes videre med de igangsatte 
initiativer om internationale oplevelsesfyrtårne i en national kontekst, ligesom erfarin-
gerne fra de gennemførte regionale oplevelsesprojekter vil blive søgt fremført. 
I tillæg til partnerskabsaftalen optræder turisme som et separat indsatsområde, og som 
følge af det igangsatte arbejde med den fælles strategi for dansk turisme og det videre 
arbejde for vækst og udvikling i turisterhvervet er følgende tilføjet i ”Tillæg til regional 
partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling mellem Regeringen og Vækstforum 
for Region Midtjylland” - dateret 17. juni. 2008: 
  
"10. Turisme. Regeringen vil imødekomme Vækstforum for Region Midtjyllands ønske 
om i samarbejde med Midtjysk Turisme at blive inddraget i udformningen og realiserin-
gen af en fælles strategi for dansk turisme.  
  
Med henblik på at øge antallet af udenlandske turister vil Vækstforum indtænke et øget 
fokus på turisme i vækstforums satsninger på energi- og miljø, fødevarer og oplevelses-
økonomi, f.eks. gennem en satsning på internationale oplevelsesfyrtårne og oplevelses-
tilbud i regionen.  
Vækstforum vil i samarbejde med Midtjysk Turisme fortsat arbejde med opbygning af 
erhvervsturismen i regionen – især med kobling til energisatsningen og dermed aktivt 
opbygge aktiviteter relateret til FN’s klimatopmøde i 2009.”  
  
Vækstforum har dog i sit bidrag til partnerskabsaftalen peget på, at det er en fælles op-
gave for staten og Vækstforum at arbejde for at øge antallet af udenlandske turister. 
  
I vedlagte bilag er der kortfattede oversigter over: 

 Vækstforums indsatsområder (int. oplevelsesfyrtåne, reg. oplevelsesprojekter, vi-
den og analyser) og forbrug af midler (er pt. ikke udarbejdet)  

 Midtjysk Turisme - resultatkontrakter og midler (er pt. ikke udarbejdet) 

Bilag: 

Notat om samarbejde, rollefordeling mellem Region Midtjylland og Midtjysk Turisme 
Igangsatte initiativer under Vækstforums handlingsplan 
Midtjysk Turisme 
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12. Justering af handlingsplan 2009 - status 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender status og den videre proces for justering af handlings-
plan for 2009. 

  

Beslutning 

Indstillingen vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum for Region Midtjylland besluttede på sit møde den 26. maj 2008 at iværk-
sætte en proces med henblik på en justering af Handlingsplan 2009. 
  
Der er nu udarbejdet udkast til en status for handlingsplan 2007 - 2008, som er blevet 
drøftet i følgende sammenhænge: 
  
16. og 17. juni - seminar for Vækstforums sekretariatet med det formål at drøfte 
status for handlingsplan 2007 - 2008 og planlægning af  den videre proces for udarbej-
delse af justeret handlingsplan for 2009.  
  
20. august 2008 - Workshop med deltagelse af i alt 60 repræsentanter fra alle kom-
muner i Region Midtjylland, samt de øvrige institutioner og organisationer, som danner 
partnerskabet bag Vækstforum.  
  
Handlingsplanens 9 indsatsområder blev drøftet i workshops med det formål at uddybe 
de erhvervspolitiske udfordringer for de respektive indsatsområder. 
  
Næste skridt i processen er nu en opsamling af arbejdet i de 9 workshops, således at 
resultatet kan indarbejdes i udkast til justeret handlingsplan for 2009, som skal danne 
grundlag for Vækstforums midtvejskonference. 
  
6. oktober 2008 - Midtvejskonference
Sekretariatet foreslår, at Vækstforum afholder en midtvejskonference med det formål at 
præsentere Vækstforums arbejde i 2007 0g 2008 og drøfte det fremtidige arbejde med 
de erhvervspolitiske udfordringer som vurderes relevante - i forhold til de 9 indsatsfelter. 
  
Konferencen foreslås afviklet som en række workshops - 1 for hvert indsatsfelt, hvor 
Vækstforum har mulighed for at drøfte de erhvervspolitiske udfordringer med en bred 
kreds af aktører, operatører på Vækstforums initiativer og repræsentanter fra partner-
skabet bag Vækstforum. 
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2009
I løbet af 2009 udarbejder Vækstforum en erhvervspolitisk "stafet" til det kommende 
Vækstforum for Region Midtjylland. 
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13. Innovationsudvalget - indstilling af medlemmer 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum for Region Midtjylland indstiller et medlem og en suppleant til Inno-
vationsudvalget under Fødevareministeriet. 

  

Beslutning 

Vækstforum indstiller  

• Søren Frandsen, prorektor ved Aarhus Universitet og 
• Eva Nautrup, Innovative Director, Tulip 

som medlemmer til Innovationsudvalget under Fødevareministeriet og  

• Bent Mikkelsen, Regional Udvikling, Region Midtjylland og 
• Annemette Digmann, Regional Udvikling, Region Midtjylland 

som suppleanter til Innovationsudvalget under Fødevareministeriet .   

Sagsfremstilling 

I forbindelse med innovationsloven - lov nr. 488 af 17. juni 2008 om tilskud til fremme 
af Innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren - 
nedsætter Fødevareministeriet et Innovationsudvalg. 
  
Vækstforum er i den anledning blev anmodet om at indstille et medlem og en suppleant. 
  
Innovationsudvalget træffer afgørelse om ydelse af tilskud til gennemførelse af innovati-
ons-, forsknings- og udviklingsprojekter inden for følgende områder: 

 den primære jordbrugssektor,  
 den primære fiskerisektor, herunder akvakultur,  
 sektoren vedr. forarbejdning og forædling af jordbrugsprodukter  
 sektoren vedr. forarbejdning og forædling af fiskeriprodukter  
 integrerede projekter. 

Desuden er udvalget rådgivende for ministeren med hensyn til den samlede indsats in-
den for lovens områder, herunder rådgivning i forbindelse med fastlæggelse af temaer. 
  
Medlemmerne af innovationsudvalget udnævnes af ministeren for fødevarer, landbrug og 
fiskeri. 
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• 1 medlem udpeges som repræsentant for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri.  

• 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra Dansk Landbrug.  
• 2 medlemmer udpeges efter indstilling fra Landbrugsraadet.  
• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Gartneri.  
• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Økologisk Landsforening.  
• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.  
• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Forbrugerrådet.  
• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Dansk Industri.  
• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Danmarks Fiskeriforening.  
• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Danmarks Fiskeindustri- og Eksportfor-

ening.  
• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-

vikling.  
• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsministeriet.  
• 1 medlem udpeges efter indstilling fra Miljøministeriet.  
• 6 medlemmer udpeges efter indstilling fra de regionale vækstfora.  

Udvalget nedsættes for perioder af 4 år.  
  
Første møde i Innovationsudvalget forventes afholdt primo september. 
  
Bilag:
Henvendelse fra Fødevareministeriet om indstilling af medlem til Innovationsudvalget  
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14. Studietur til East of England - program

Sagsfremstilling 

Hermed program for Vækstforums studietur til East of England den 11. og 12. september 
2008. 
  
Besøget vil fokusere på samarbejdet mellem universiteter og erhvervsliv - både som 
konkret virksomhedsudvikling og som led i placeringen af kandidater fra universitetet.  
  
Universtity of Hertfordshire er en del af det engelske i10 www.i10.org.uk/ - som er et 
samarbejde mellem 11 engelske universiteter, der tilbyder en række virksomhedsudvik-
lingsprogrammer. 
  
Samarbejdet støttes af den engelske organisation East of England Development Agency 
(EEDA). EEDA svarer på mange måder til de danske vækstfora. 
  
Torsdag den 11. september 2008
University of Hertfordshire

 Processen med at transformere universitetet til at blive et ’Business Facing Uni-
versity’  

 Strategi for regional udvikling og samarbejde med erhvervslivet  
 Fremtiden for kandidaterne – ’new way of doing business’ 

East of England Development Agency (EEDA)  

 Introduktion af EEDA og EEDA’s virksomhedsstøtte programmer og den regionale 
økonomiske strategi (RIS) samt samarbejdet med East  

Fredag den 12. september 2008
  
St Johns Innovation Centre

 Orientering om samarbejdet mellem universiteterne i East of England i i10 

 Orientering om St Johns Innovation Centre 

Praktiske oplysninger:
Torsdag den 11. september 2008 - afgang fra Tirstrup Lufthavn 
Mødetid kl. 9.00 
Afgang kl. 10.35 
  
Fredag den 12. september - afgang fra Stansted
Afgang kl. 19.45 
Ankomst kl. 22.20 (Tirstrup) 
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15. Mødeplan for Vækstforum for Region Midtjylland - 2009

Sekretariatet indstiller, 

at forslag til mødeplan godkendes. 
  

Beslutning 

Vækstforum vedtog mødeplan for 2009. 

Sagsfremstilling 

Forslag til mødedatoer for Vækstforum i 2009 
  
Møderne foreslås afholdt på relevante virksomheder og institutioner. Administrationen 
modtager gerne forslag. 
  
Der foreslås følgende mødedatoer: 
Mandag den 26. januar 2009, kl. 12-16 
Tirsdag den 24. marts 2009, kl. 9-13 
Onsdag den 27. maj 2009, 9-13 
Mandag den 31. august 2009, kl. 12-16 
Tirsdag den 27. oktober 2009, kl. 9-13 
Onsdag den 16. december 2009, 12-16 
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16. Eventuelt

 
Bent Hansen orienterede om, at Aarhus Universitet har søgt ”Fonden til markedsføring af 
Danmark” om et tilskud på 3,3 mio. kr. til konferencen ”Beyond Kyoto”. Dette er Aarhus 
Universitets store internationale klimakonference i marts 2009. Konferencen skal under-
bygge samspil mellem forskning, erhvervsliv, politikere og samfund og styrke viden om 
og udvikling af løsningsmodeller til reduktion af klimaforandringer. 
 
Konferencen indgår som en selvstændig aktivitet, men udgør et centralt element i det 
erhvervsturismeprojekt, som Midtjysk Turisme gennemfører. 
 
Aarhus Universitet er ikke indstillet til tilskud fra Klimakonsortiet (nationalt) – hvorimod 
Københavns Universitet opnår tilskud til deres klimakonference, som gennemføres ugen 
efter Aarhus Universitets konference. Aarhus Universitet har fået oplyst, at Klimakonsor-
tiet generelt ikke finder, at universiteter skal have tilskud fra Fonden. Men på trods af 
denne generelle holdning er Københavns Universitet indstillet til tilskud. 
 
Konferencen hos Aarhus Universitet har opnået status som officiel COP15-aktivitet af 
Udenrigsministeriet og må dermed benytte dette mærke i sin markedsføring. Det forven-
tes i øvrigt, at Aarhus Universitet søger om tilskud fra Region Midtjylland pulje til klima-
topmødeaktiviteter.  
 
Klimakonsortiets direktør har overfor Vækstfora tilkendegivet, at man også er indstillet 
på at støtte projekter udenfor København.  
 
Bent Hansen vil som formand for Vækstforum for Region Midtjylland  henvende sig til 
Klimakonsortiet for at gøre opmærksom på, at en af de mest relevante aktører i denne 
samenhæng er netop Aarhus Universitet. 
 
Bent Hansen orienterede om Kattegatforbindelse og det faktum, at en ny rapport fra 
Transportministeriet, udarbejdet af Niras Konsulenterne konkluderer, at en Kattegatfor-
bindelse ikke kan realiseres inden for rammerne af en Storebæltsmodel.  
 
Bent Hansen påpegede, at forudsætningerne for rapportens konklusioner baserer sig på 
forudsætninger, som er markant forskellige fra forudsætningerne for såvel Storebælts-
forbindelsen og for Femern-forbindelsen. 
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