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1-01-76-17-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 29. oktober 2007

Den administrative styregruppe indstiller, 

at referatet godkendes. 

Beslutning 

Vedtaget som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Bilag:
Referat fra Vækstforums møde den 29. oktober 2007. 
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_1_Bilag_1.pdf
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1-33-76-20-07 

2. Uddannelse og kompetenceudvikling - Den Midtjyske Kompetenceplatform. 
Handlingsplanens pkt.4.3. - Endelig bevilling.

Resumé 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 initiativet Den Midtjyske Kompe-
tenceplatform, der har som sin primære målsætning at sikre mere og bedre efteruddan-
nelse på især de små og mellemstore virksomheder i regionen ved at samle en gruppe af 
relevante aktører i forpligtende partnerskaber. Kompetenceplatformen skal fremme dia-
logen mellem virksomhederne, medarbejderne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervs-
fremmesystemet om uddannelsesindsatsen.  Efterfølgende er der nedsat et Midtjysk 
Kompetenceråd, afholdt informationsmøder og  indkaldt ansøgninger til Kompetenceplat-
formens konsortier. Den aktuelle status på initiativet er: 1) at der er indkommet seks 
ansøgninger om forhåndsgodkendelse af regionale konsortier. 2) at der er indkommet en 
ansøgning fra Væksthus Midtjylland om den samlede opgavevaretagelse. 3) at der er 
nedsat et regionalt Kompetenceråd. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender Væksthus Midtjylland som operatør på det samlede ini-
tiativ, jf. ansøgningens beskrivelser af den samlede kompetenceplatforms mål-
sætninger og aktivitetskategorier, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 20 mio. kr. af midlerne til 
Erhvervsfremme over en to-årig periode til medfinansiering af projektet, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der til projektet bevil-
ges 30 mio. kr. over en to-årig periode fra Den Europæiske Socialfond under 
mål 2, 

at der godkendes seks regionale konsortier som ansøgt, dog således at godkendel-
sen betinges af Undervisningsministeriets endelige stillingtagen til netværksdan-
nelserne i forhold til  initiativet  tværinstitutionel vejledning og rådgivning, 

at Kompetencerådets sammensætning fastholdes. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

Anders Buhl-Christensen gjorde opmærksom på en henvendelse fra kommunerne Favr-
skov, Randers, Syddjurs og Norddjurs til formanden for Vækstforum, hvor de fire kom-
muner fremhæver det hensigtsmæssige i et samarbejde mellem disse i forbindelse med 
Undervisningsministeriets endelige stillingtagen til netværksdannelserne i forhold til initi-
ativet vejledning og rådgivning og de seks konsortier, som danner grundlag for kompe-
tenceplatformen. Vækstforum støtter synspunktet. 

Sagsfremstilling 
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Den 13. juni 2007 godkendte Vækstforum projektgruppens oplæg til Den Midtjyske 
Kompetenceplatform. Ved samme lejlighed reserverede Vækstforum 30 mio. kr.  fra Den 
Europæiske Socialfond samt indstillede til Regionsrådet, at dette reserverede 20 mio. kr. 
til medfinansiering af projektet. Indstillingen fra Vækstforum blev tiltrådt på Regionsrå-
dets møde den 22. august, hvor det blev besluttet at reservere den økonomisk ramme til 
gennemførelse af Kompetenceplatform i årene 2008 – 2009, idet det blev forudsat, at  
der kunne opnås medfinansiering fra Den Europæiske Socialfond som beskrevet i sags-
fremstillingen. 
   
I det videre arbejde med udfoldelse af projekt Kompetenceplatform er det tilstræbt at 
følge Undervisningsministeriets tidsplan for initiativet  ”Tværinstitutionel vejledning og 
rådgivning”:  
 

Kompetenceplatformen 
(Region Midtjylland)  

   
Tværinstitutionel vejledning og rådgivning (Under-

visningsministeriet)  
13. jun. 07: Vækstforum godkender projekt Kompeten-
ceplatform   og reserverer 30 mio. kr. fra EU’s socialfond. 
Vækstforum beslutter ligeledes at etablere Det Midtjyske 
Kompetenceråd (Viggo Thinggård udpeges som for-
mand). 

Sommeren 2007: Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialde-
mokraterne og Det radikale Venstre går aftale om bedre 
vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder. 

1. aug. 07: UVM/RM møde om samspillet mellem ”tvær-
institutionel vejledning og rådgivning” og ”kompetence-
platform” 

1. aug. 07: UVM/RM møde om samspillet mellem ”tværin-
stitutionel vejledning og rådgivning” og ”kompetenceplat-
form” 

22. august 07: Regionsrådet reserverer 20 mio. kr. til 
projektet efter indstilling fra Vækstforum 

27. aug.07: Spørgemøde om ”tværinstitutionel vejledning 
og rådgivning”  

5. sept. 07: RM afholder informationsmøde om Kompe-
tenceplatformen, 100 deltagere. 

7. aug. 07: Indkaldelse til ansøgninger til ”tværinstitutionel 
vejledning og rådgivning” 

25. sept.07: Indkaldelse til ansøgninger om forhånds-
godkendelse af konsortier under den Midtjyske Kompe-
tenceplatform lægges på hjemmesiden. 

10. sept. 07: Frist for indsendelse af ansøgning til ”tværin-
stitutionel vejledning og rådgivning” 

15. okt. 07: Ansøgningsfrist for ansøgninger om for-
håndsgodkendelse af konsortier samt operatør for den 
Midtjyske Kompetenceplatform. Der er indkommet 6 
ansøgninger samt en ansøgning fra Væksthus Midtjylland 
på det samlede initiativ - herunder også sekretariats-
funktionen.  

12. okt. 07: Slutdokument om behovet for at styrke det 
erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde (re-
degørelse for fremtidige initiativer rettet mod uddannelses-
institutionernes rammevilkår)  

10. dec. Vækstforum behandler projekt Kompetenceplat-
form  

29. okt. 07: Endelige stillingtagen til netværksdannelserne 
udsættes til efter folketingsvalg. 

Januar 08: Planlagt opstartskonference 
14. november: Opstartskonference. Udsættes ligeledes på 
grund af valg 

 
Ansøgning til Kompetenceplatformen 
Fra Væksthus Midtjylland er der indkommet en  ansøgning til Vækstforum  om operatør-
rollen. Ansøgningen retter sig mod den samlede kompetenceplatform og beskriver, hvor-
ledes Væksthuset (i samarbejde med konsortierne som består af uddannelsesinstitutio-
ner, erhvervsfremmeaktører, jobcentre m. fl), kan bidrage til at indfri Kompetenceplat-
formens overordnede målsætninger. Ansøgningen skitserer Kompetenceplatformens 
primære målsætning, at sikre mere og bedre efteruddannelse på især de små og mel-
lemstore virksomheder i regionen og redskabet, som er samlingen af en bred gruppe af 
aktører i forpligtende partnerskaber. Derefter operationaliseres Kompetenceplatformens 
målsætninger i en række aktivitetskategorier med hver sit budget:  
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Aktivitet Budget  Finansiering  
 Mio. kr. Region Stat EU 
Aktiviteter over for virksomhederne:  27 7,5 7 12,5 
 Konsulentydelser: 
- koordinering 
- generel opsøgning 
- uddannelsesplanlægning 
- etablering og iværksættelse af udd. planer    

12 3,5 3,5 5 

Uddannelsesforløb: 
- taxameterfinansierede 
- særligt tilrettelagte forløb 
- uviklingsaktiviteter 

14,5 
* 

3,75 3,5 7,25 

Netværksaktiviteter 0,5 0,25  0,25 
Aktiviteter over for aktørkredsen: 2 1  1 
- udviklingsaktiviteter 
- støtte til netværksudvikling 

    

Projektledelse, adm. og evaluering: 3 1,5  1,5 
- ledelse 
- inf., konferencer osv. 
- evaluering 

    

Total 32 10 7 15 
  *  De taxameterfinansierede uddannelsesaktiviteter udgør hovedparten af finansierin-
gen. Som led i tre-partsforhandlingerne  foretages der (jf. bilaget fra d. 12. oktober 
2007 om "En markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse" en række 
justeringer i økonomi- og regelgrundlaget for uddannelsesinstitutionernes rammevilkår 
for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse med henblik på at forbedre mulighederne  
for flere uddannelsesaktiviteter.  
Budgettet skitserer ligeledes den økonomiske fordeling i forhold til de enkelte konsortier:  
Budget Kompetenceplatform: Konsortier og aktiviteter (Kompetenceplatformen løber 
over henholdsvis 2008 og 2009)     

Konsortier (tovholder) pct*) 
Konsulent 

ydelser 
Virks. 

netværk 
Uddannelses 

forløb Sum 
Kompetencecenter Midt (EUC Midt) 12,3 1.482.000 61.750 1.790.750 3.334.500 
Kompetencevækst (Vitus Bering) 11,0 1.320.000 55.000 1.595.000 2.970.000 
Kompetencecenter Silkeborg (Handl.skole) 6,6 792.000 33.000 957.000 1.782.000 
Kompetencecenter Compass (Minerva) 18,9 2.274.000 94.750 2.747.750 5.116.500 
Videre Nu Midtvest (Holstebro Tekn. Skole) 26,4 3.174.000 132.250 3.835.250 7.141.500 
Østjysk Kompetencecenter (Årh. Tekn. Skole) 24,6 2.958.000 123.250 3.574.250 6.655.500 
Mellemsum (udgifter vedr. konsortier) 100 12.000.000 500.000 14.500.000 27.000.000 
Aktiviteter overfor aktørkreds     2.000.000 
Projektledelse, admin. og evaluering     3.000.000 
I alt (samlede udgifter)     32.000.000

*) Den procentvise beregning er baseret på Undervisningsministeriets "Model for beregning af tilskud for VEU-
netværk". Modellen beregner, hvor stor en andel af de samlede midler et netværk kan påregne at ansøge om. Pro-
centsatserne er vejledende og baserer sig på antallet af personer (i de  kommuner som netværket dækker)  med 
grundskole som højest fuldførte uddannelse. 
   
Indkomne ansøgninger om forhåndsgodkendelse af konsortier under den Midtjyske Kom-
petenceplatform  
   
Iværksættelsen af projekt Kompetenceplatform koordineres med Undervisningsministe-
riets initiativ  ”tværinstitutionel vejledning og rådgivning”. I ansøgningsfasen har begge 
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initiativer modtaget seks ansøgninger  fra regionens uddannelsesinstitutioner (og øvrige 
aktører).  
Oversigt over regionale ansøgninger til regionale og nationale midler (udd. institutioner) 

Kompetenceplatform (RM) Tværinstitutionel vejledning og rådgivning (UVM) 

”Kompetencecenter Midt” (Hovedansøger: EUC Midt) 
”Voksenvejledningscenter Viborg-Skive kommuner” (Ho-
vedansøger: EUC Midt) 

”Kompetencevækst” (Hovedansøger: Vitus Bering)  ”Kompetencevækst” (Hovedansøger: Vitus Bering) 
”Kompetencecenter Silkeborg” (Hovedansøger: Silkeborg 
Handelsskole)  

”Voksenvejledning Silkeborg” (Hovedansøger: Silkeborg 
Handelsskole) 

”Kompetencecenter Compass” (Hovedansøger: Minerva)  
”Lokalt Voksenvejledningsnetværk” (Hovedansøger: Mi-
nerva) 

”Videre nu Midtvest” (Hovedansøger: Holstebro Tekniske 
skole) 

”Videre nu – for dig og din virksomhed” (Hovedansøger: 
Holstebro Tekniske skole) 

”Østjysk kompetencecenter” (Hovedansøger: Aarhus 
tekniske skole)  

”Østjysk Center for Erhvervskompetencer” (Hovedansø-
ger: Aarhus tekniske skole) 

   
Administrationen indstiller, at de seks indkomne ansøgninger forhåndsgodkendes med 
udgangspunkt i deres aktuelle konsortiebeskrivelser, med forbehold for Undervisnings-
ministeriets endelige stillingtagen i initiativet  ”tværinstitutionel vejledning og rådgiv-
ning”.  
   
Som besluttet på Vækstforums møde den 13. juni er det Midtjyske Kompetenceråd un-
der etablering og det har berammet sit stiftende møde den 23. november 2007. Der er 
udpeget følgende medlemmer til det Midtjyske Kompetenceråd: 

 Viggo Thingaard (HK Østjylland), Formand,  udpeget af Vækstforum 
 Svend Skov Jensen (Dansk Metal Silkeborg), udpeget af LO 
 Birgit Otkjær (FOA Viborg), udpeget af LO 
 Ole V. Christiansen (Anlægs & Byggegruppen, 3F Rymarken), udpeget af LO  
 Jens Høffner (Tekniq), udpeget af DA medlemsorganisation (Tekniq) 
 Jette Christensen (Aktieselskabet Horsens Gummivarefabrik), udpeget af DA 

medlemsorganisation (Dansk Industri) 
 John Braskhøj (Falck Danmark A/S), udpeget af DA medlemsorganisation (Han-

del, Transport og Service) 
 Vibeke  Ranch (F. Salling A/S) udpeget af DA medlemsorganisation (Dansk Er-

hverv) 
 John Hermansen (SBK Skandinavia), udpeget af Beskæftigelsesregionen 
 Aage Krogsdal (Aarhus Tekniske Skole),  udpeget af uddannelsesinstitutionerne  
 Åge Ravn (Holstebro Handelsskole),  udpeget af uddannelsesinstitutionerne 
 Jørgen Schmidt, Ikast-Brande (udpeget af  kommunerne)  
 NN. Regionsrådet (ved Sekretariatet) 

Dermed har arbejdsgiversiden udpeget i alt fire personer. I oplægget er der forudsat tre 
medlemmer fra DA organisationer. Det foreslås, at de udpegede repræsentanter fra 
Dansk Industri, Handel, Transport og Service samt Dansk Erhverv fastholdes som med-
lemmer af Kompetencerådet. 
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Bilag:
Ansøgning vedr. kompetenceplatform til Vækstforum Midtjylland - med bilag  
Slutdokument 12. oktober 2007  
Resume af ansøgninger til kompetenceplatformens konsortier  
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_2_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_2_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_2_Bilag_3.pdf
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1-01-76-7-07 

3. Valg af operatører og indstilling af bevillinger til initiativet Mere iværksætteri i 
uddannelser

Resumé 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 initiativet Mere iværksætteri i ud-
dannelser. Efterfølgende er der indkaldt ansøgninger til initiativets tre indsatsområder: 
En styrkelse af iværksætteri på især de videregående uddannelser, etablering af studen-
tervæksthuse og etablering af et virtuelt studentervæksthus. Der er indkommet 4 an-
søgninger, hvoraf tre ansøgere beskriver en indsats i tæt overensstemmelse med  de 
respektive indsatsers  indhold og inden for den økonomiske ramme. Der er udarbejdet  
udkast til resultatkontrakter med hver af de tre operatører.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender  IDEA, The Animation Workshop og Erhvervsakademiet 
Minerva som  operatører til  initiativets tre  indsatsområder, 

at Vækstforum indstiller ansøgningen fra Iværksætterskolen til afslag, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands erhvervsud-
viklingsmidler bevilges 4,7 mio.  kr., 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Regional-
fondsmidler bevilges 2,7 mio.  kr., 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Social-
fondsmidler bevilges 2 mio. kr., 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 initiativet Mere iværksætteri i ud-
dannelser. 
   
Initiativet Mere Iværksætteri i uddannelser har til formål at styrke uddannelsesinstitutio-
nernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende på især 
de videregående uddannelser. Indsatsen for at styrke den regionale iværksætterkultur 
omfatter følgende områder: 

• En styrkelse og en koordinering af indsatsen inden for iværksætteri på især de vi-
deregående uddannelser i regionen, herunder udvikling af undervisningsmateriale 
og undervisningsmetoder og gennemførelse af netværksaktiviteter  

• Etablering af miljøer til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer 
– Studentervæksthuse  
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• Etablering af et virtuelt miljø til idéudvikling og realisering af bæredygtige forret-
ningsideer – et virtuelt studentervæksthus 

Initiativet er rettet mod ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, korte videregående 
uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. 
   
Baggrund: 
Vækstforum 6. februar 2007: Igangsættelse af forprojekt 
Vækstforum 13. juni 2007: Godkendelse af initiativ, reservation af  EU-midler, heraf 6 
mio. kr. fra Regionalfonden og 2 mio. kr. fra Socialfonden,  og indstiling om reservation 
af midler til Regionsrådet på 8 mio. kr. 
Regionsrådet den 22. august 2007: Reservation af økonomisk ramme på 8 mio. kr. af 
Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler 
   
Region Midtjylland gennemførte fra den 28. august 2007 en ansøgningsrunde, hvor der 
indkaldtes ansøgninger til initiativets tre indsatsområder.  
   
Der blev endvidere afholdt et informationsmøde den 25. september 2007 om etablering 
af studentervæksthuse i Århus. Det blev her aftalt, at parterne arbejder videre med 
etablering af et konsortium med henblik på udarbejdelse af en fælles ansøgning om 
etablering af et  studentervæksthus i Århus. Studentervæksthuset forventes forankret 
hos de deltagende uddannelsesinstitutioner. Ansøgningen forventes forelagt Vækstforum 
primo 2008. 
   
Ved ansøgningsfristens udløb den 19. oktober 2007 er der indkommet 4 ansøgninger: 2 
ansøgninger vedørende indsatsen En styrkelse og koordinering af indsatsen inden for 
iværksætteri på især de videregående uddannelsesinstitutioner, 1 vedrørende etablering 
af studentervæksthuse og 1 vedrørende etablering af et virtuelt studentervæksthus.  
   
Følgende ansøgninger indstilles til medfinansiering:   
   
Iværksætterakademiet IDEA har sendt ansøgningen: En styrkelse og koordinering af 
indsatsen inden for iværksætteri i uddannelsessystemet.  Indsatsen i ansøgningen  sva-
rer i høj grad til de af Vækstforum godkendte elementer og økonomiske ramme. Ansøg-
ningen vedrører således en samlet indsats for at styrke iværksætteri i uddannelser i hele 
regionen, herunder udvikling af undervisningsmetoder, undervisningsmaterialer og etab-
lering af undervisernetværk. Målgruppen er studerende og undervisere på de videregå-
ende uddannelser.  Endvidere vil IDEA indgå i  et samarbejde med Selvstændighedsfon-
den med henblik på at fremme undervisning  i iværksætteri i hele undervisningssyste-
met.  Der søges om 2 mio. kr. fra  Socialfonden og 2 mio. kr. fra Region Midtjyllands 
erhvervsudviklingsmidler. Herudover forventes FIST at medfinansiere indsatsen med 2 
mio. kr. 
   
The Animation Workshop i Viborg har sendt ansøgningen:  Studentervæksthus under 
Midtjysk Animationsvæksthus. Indsatsen i ansøgningen svarer i høj grad til de af Vækst-
forum godkendte elementer for studentervæksthuse og økonomiske ramme. Ansøgnin-
gen omfatter etablering af et studentervæksthus i tilknytning til The Animation Work-
shop i Viborg. Studentervækshuset vil have til formål dels at synliggøre muligheden for 
at etablere sig som selvstændig og dels at tilbyde fysiske faciliteter,  rådgivning  og 
sparring om idé-  og forretningsudvikling, netværksressourcer m.m.  Der søges om 1,95 
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mio. kr. fra Regionalfonden og 1,95 mio. kr. fra Region Midtjyllands erhvervsudviklings-
midler. 
   
Erhvervsakademiet Minerva i Randers har sendt ansøgningen: Det virtuelle studenter-
væksthus. Det virtuelle studentervæksthus skal medvirke til at fremme mulighederne for 
iværksætteri i lighed med det fysiske studentervæksthus, men med et virtuelt studen-
tervæksthus kan man favne regionen bredt og mobilisere indsatsen til også at omfatte 
yderområderne. Målgruppen for indsatsen er studerende for de  videregående uddannel-
ser inden for, i første omgang, service- og oplevelseserhverv. Der vil i resultatkontrakten 
med Erhvervsakademiet blive stillet krav om at indsatsen skal udvides til at omfatte an-
dre typer erhverv. Der søges om 1 mio. kr. fra Regionalfonden og 1 mio. kr. fra Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler.  
Indsatsen vedrørende konceptudvikling i forhold til de eksisterende studentervæksthuse 
fremgår ikke af projektets indhold eller budget, og ansøgningen indstilles derfor til en 
reduktion på 0,5 mio. kr. fra et samlet budget på  2 mio. kr. til 1,5 mio. kr. 
   
Følgende ansøgning indstilles til afslag: 
Randers Erhvervs- og Udviklingsråd har indsendt ansøgningen: Iværksætterskolen - for 
gymnasier, tekniske skoler og KVU uddannelser under de tekniske skoler i Region Midt-
jylland. Ansøgningen indstilles til afslag, da indsatsen ikke rettes mod initiativets primæ-
re målgruppe - de mellemlange og lange videregående uddannelser, men mod de alme-
ne gymnasier, tekniske skoler og KVU uddannelserne under de tekniske skoler. 
   
Budget og finansiering for en 2-årig periode (mio.kr.) 
   
Aktivitet Samlet Finansiering 

   budget Region Stat  Regionalfond Socialfond 

IDEA 6 2 2    2 

Studentervæksthus Viborg 3,9 1,95    1,95    

Virtuelt studentervækst-
hus 

1,5 0,75    0,75    

I alt 11,4 4,7 2 2,7 2

   
Bilag:
Ansøgning fra IDEA  
Ansøgning fra The Animation Workshop  
Ansøgning fra Erhvervsakademiet Minerva  
Ansøgning vedr. Iværksætterskolen  
   
   
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_3_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_3_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_3_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_3_Bilag_4.pdf
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1-33-76-13-07 

4. Ledelsesudvikling - strategi for ledelsesudvikling i en globaliseret verden. 
Handlingsplanens pkt. 4.5

Resumé 

Vækstforums ledelsestænketank havde til opgave at undersøge, hvordan ledelsesudvik-
ling mest effektivt kan gennemføres med udgangspunkt i ledernes behov. Målet er at 
øge kvaliteten af ledelsesudøvelsen i regionen for at skabe vækst. Tænketanken har af-
dækket, at det hovedsageligt er i  samspillet mellem teori og praksis, at udfordringen 
findes, og at der parallelt i tre spor skal indhentes viden om: 1) hvordan ledere kan 
komme til at møde deres ledelsesudfordringer på en måde, så de kan anvende deres 
erfaringer og se andre tilgange; 2) hvordan udøvende ledelsesrådgivere kan få adgang 
til nye metoder i ledelsesudvikling og 3) hvordan studerende kan komme i tættere kon-
takt med ledelsespraksis gennem ændrede uddannelsesprioriteringer og metoder. Tæn-
ketanken foreslår, at der udvikles nye måder at koble denne praksis/teori problematik i 
en 2 faset proces: 

1. En eksperimenterende fase, hvor der udvikles og afprøves innovative metoder, 
der med afsæt i de 3 spor, skal angive veje til en mere effektiv ledelsesudvikling, 
der styrker sammenhængen mellem teori og praksis . Eksperimenterne følges af 
en forsker, der løbende dokumenterer erfaringerne. Fase 1 gennemføres af en 
følgegruppe (tænketanken suppleret med andre aktører) i 2008 
. 

2. En eskalering, hvor viden fra fase 1 udfoldes, perspektiveres og formidles. Følge-
gruppen præsenterer for Vækstforum primo 2009 en plan for udrulning af strate-
gien til gennemførelse i fase 2. Fase 2 gennemføres i perioden primo 2009 – ulti-
mo 2010.  

På Vækstforums møde vises et eksempel på en af de innovative metoder, der arbejdes 
med i fase 1 i form af en video.  
 
Der indstilles bevilget 1,4 mio. kr. til fase 1, som har et samlet budget på 2,2 mio. kr. 
Det samlede projekt har en indikativ økonomiramme på 14 mio. kr., heraf 3 mio. kr. fra 
Region Midtjylland.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at fase 1 igangsættes og at der bevilges 
1,4 mio. kr. til gennemførelse heraf i 2008, 

at fase 1 gennemføres af en følgegruppe (tænketanken suppleret med andre aktø-
rer), som i løbet af fase 1 etableres som et konsortium med fokus på innovativ 
ledelsesudvikling, 

at følgegruppen/konsortiet primo 2009 indstiller en plan for udrulning af strategien 
i fase 2. 
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Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum besluttede den 6. februar  2007 at nedsætte en ledelsestænketank, der 
skulle udarbejde en strategi for, hvordan ledelse og ledelsesudvikling i regionen kan pro-
fessionaliseres.      
   
Ledelsestænketanken bestod af:

• Formand for tænketanken Flemming Poulfelt, professor, Institut for Ledelse, Poli-
tik og Filosofi, Copenhagen Business School  

• Poul Rind Christensen, professor, Institut for Ledelse, Aarhus School of Business, 
AU  

• Poul Bjerregård, direktør, Århus Købmandsskole/Rektor Christian Mathiasen  
• Kim Møller Laursen, afd.chef for Ledelsespolitisk Afdeling, Ledernes Hovedorgani-

sation  
• Finn Birkjær, adm. direktør, CEO, IBI-Group - part of Sjælsø Gruppen  
• Erik Krarup, direktør, Væksthus Midtjylland  
• Jan Bendix, ledelsesrådgiver, Jan Bendix A/S  
• Claus Fjeldgaard, HR-chef, Viborg Kommune  
• Annemette Digmann, afdelingsleder for Innovation & Forskning, Region Midtjyl-

land  
• Dansk Industri (indstillede ikke en repræsentant, men blev orienteret om arbej-

det). 

Forskning peger på, at især kvaliteten af ledelsesudøvelsen har betydning for virksom-
hedernes vækst. Undersøgelser og interviews med ledere viser, at ledere ofte har svært 
ved at bruge den teoretiske viden, de får på uddannelser og kurser, i praksis. Tænke-
tankens arbejde blev derfor præget af, at der ikke skulle foreslås mere af det, som alle-
rede findes på området for ledelsesudvikling. Derimod skulle tænketanken komme med 
konkrete forslag til hvordan: 1. Effekten af lederuddannelserne øges; 2. hvordan de ek-
sisterende uddannelser bliver mere praksisnære; 3. hvordan rådgivere kan indgå i nye 
former for samarbejde med ledere; 4. og hvordan 1-3 kan komme til at gælde for både 
privat og offentlig ledelse i alle typer af virksomheder. 
   
Strategien   
Strategien for at højne ledelsesudøvelse i praksis indebærer, at der massivt skal sættes 
fokus på samspillet mellem praksis og teori, og at der skal eksperimenteres i dette felt. 
Dette kan formuleres i sloganet ”from best practice to next practice”. Tre spor forfølges, 
så strategien kommer til at gælde for den praktiske ledelsesudøvelse, for rådgivning og 
for undervisning. Således skal der skabes en bevægelse – en ledelsesbevægelse, der 
fokuserer på, at ledelsesudvikling skal tage højde for at mange ledere bedst lærer om 
ledelse ved at udøve den i praksis, og ved at blive konfronteret med denne praksis gen-
nem det utraditionelle og anderledes møde, der fokuserer på påtrængende ledelsespro-
blematikker. 
”Mødet” er valgt som et centralt nøglebegreb. Det er forskningsmæssigt dokumenteret, 
at det er i mødet mellem det tværorganisatoriske, det tværkulturelle og tværfaglige, at 
innovation finder sted. Det kan være mødet med andre og anderledes mennesker, mødet 
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med andre måder at gribe problematikker og løsninger an på, mødet mellem praksis og 
teori, mødet mellem fortid, nutid og fremtid, mødet med det audio-visuelle og ikke kun 
det skriftlige.  
Strategien kræver forskellige former for samarbejder og partnerskaber mellem ledel-
sesmarkedets aktører for at professionalisere ledelsesudøvelsen. Strategien bliver der-
med i dens intentioner en brobygger mellem ledelsespraksis og ledelsesforskning, ledel-
sesuddannelse og rådgivning, idet ny viden skabes i samarbejde mellem aktørerne og 
med lederne.  
   
Fase 1: Afklaring af de bærende drivkræfter i en fornyende ledelsesudvikling
Formålet med fase 1 er at gøre sig erfaringer med, hvordan ledernes virkelighed kom-
mer ind på uddannelsesinstitutionerne, og hvordan ny viden når lederne så hurtigt og 
effektivt som muligt. I første fase skal følgende defineres og sikres:  
   
Det tvær-organisatoriske konsortium og dets opgaver
Følgegruppen, der består af tænketanken suppleret med andre ressourcepersoner, dan-
ner et konsortium, der både anlægger et udviklende og forskningsmæssigt perspektiv på 
ledelse og ledelsesdokumentation. Konsortiet får til opgave at konkretisere, hvordan den 
midtjyske region kan sikre, at ledelsesudvikling, lederuddannelser og ledelsesrådgivere 
formår at arbejde med både best practice og next practice inden for både det ledelses-
faglige og de pædagogiske og rådgivningsmæssige metoder. Dette samarbejdsorgan kan 
blive en central idégenerator for Vækstforums indsatser på området for ledelse og ledel-
sesudvikling .
   
Strategien og de første eksperimenter
Der igangsættes en række udvalgte videocase eksperimenter, blandt 4-7 centrale ledel-
sesaktører, hvor ledere fortæller om egne ledelsesmæssige dilemmaer. Derigennem 
skærpes ledernes blik, for hvad de faktisk gør, og hvad der førte til det, de gjorde. Ana-
lyse af videoen vil efterfølgende kunne skabe ny læring. Videocasene produceres og be-
nyttes af både ledere, rådgivere, studerende og undervisere. Tænketanken har udarbej-
det beskrivelser af, hvad de enkelte aktører kan få ud af dette udviklingsarbejde. Ekspe-
rimenterne skal - ud over ledernes konkrete udbytte - sikre, at centrale aktører og mål-
grupper får incitamenter til, og i praksis gør sig erfaringer med at indgå i forskellige 
samarbejdskonstellationer - konstellationer, der understøtter eksperimenter med et in-
novativt perspektiv på ledelse, ledelsesuddannelse og ledelsesudvikling. Der knyttes 
forskning til eksperimenterne. Følgende aktører foreslås alle at indgå med prototypeud-
vikling og produktion af to videoer: 
Studerende på Institut for Ledelse, Aarhus School of Business, Aarhus Universitet; Stu-
derende på Århus Købmandsskole/ Aarhus Business College; Rådgivere i Væksthus Midt-
jylland; Ledere/ledergrupper; HR-afdelingen Viborg kommune; Private rådgivningsfirma-
er; DI/DA/DE/Ledernes Hovedorganisation.
   
Følgeforskning, videnopsamling, formidling og perspektivering
Erfaringer og viden fra de videobaserede caseproduktioner i ledelsesudvikling samles 
løbende af deltagerne, samt af en tilknyttet forsker, Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Ud-
dannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.   Der oprettes en internetløsning, til 
formidling af resultater og erfaringer her og nu og på sigt, således at ledere enkeltvis og 
i netværk kan downloade og uploade videoklip med aktuelle ledelsesproblematikker. 
Dette gælder også for rådgivere, undervisere og studerende. På en konference i efteråret 
2008 præsenteres og drøftes resultaterne af fase 1 med det formål at kvalificere initiati-
verne for eskalering i fase 2.    
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Indhold i og planlægning af fase 2
Følgegruppen/konsortiet overvåger eksperimenterne i fase 1 og deres fremdrift og bru-
ger disse erfaringer til at indholdsdefinere fase 2. Gruppen er samtidig ansvarlig for at 
udvikle andre initiativer og udarbejde en plan for udrulning af strategien i fase 2. Strate-
gien kan understøtte den centrale udfordring med at få fornyende ledelsesudvikling og 
fornyende dokumentationsmetoder sandsynliggjort og dagsordensat. Planen for udrul-
ning af strategien i fase 2 indstilles til Vækstforum primo 2009.  
   
Fase 2: Eskalering
Fase 2 igangsættes primo 2009 under forudsætning af, at Vækstforum godkender planen 
for udrulning af strategien i fase 2. Indholdet i fase 2 bliver først tydeligt ved udgangen 
af fase 1. 
   
Budget
Det foreslås, at projektets første fase sættes i gang inden for følgende økonomiramme: 
   
Konsortiumdannelse og aktiviteter  0,25 mio. kr. 
Institutionelle eksperimenter 1,20 mio. kr. 
Følgeforskning, formidling, konference m.m. 0,75 mio. kr. 
I alt 2,20 mio. kr. 
   
Finansieringsplan 
Region Midtjylland 1,40 mio. kr. 
Medfinansiering udbydervirksomheder 0,50 mio. kr. 
Medfinansiering erhvervsvirksomheder 0,30 mio. kr. 
I alt 2,20 mio. kr. 
   
I forbindelse med realiseringen af eksperimenterne forudsættes det, at Aarhus Universi-
tet, Århus Købmandsskole, yder medfinansiering i form af undervisningstimer. Ligeledes 
forudsættes det, at de rådgivere og ledere, der også udfører eksperimenter, yder medfi-
nansiering i form af timer. 
   
Bilag:  
Bilag til ledelsesudvikling  
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_4_Bilag_1.PDF
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1-30-76-39-07 

5. Megasatsning Energi og Miljø. Analyse af erhvervspotentialet for brint og 
brændselsceller i Region Midtjylland

Resumé 

Vækstforum behandlede på sit møde den 13. juni 2007 "Program for udmøntning af me-
gasatsningen på energi og miljø". Programmet blev godkendt, dog med den tilføjelse, at 
der skulle udarbejdes et supplement til programmet, som vedrører potentialerne inden 
for brint og brændselsceller. 
Ramböll Danmark A/S har for Region Midtjylland udarbejdet en rapport, der beskriver de 
regionale kompetencer på området brint og brændselsceller. Rapportens konklusioner og 
anbefalinger er gengivet i sagsfremstillingen. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum anbefaler rådet for energi- og miljøteknologi at indarbejde Rambölls 
konklusioner og anbefalinger vedrørende brint og brændselsceller i udviklingen 
af konkrete projektideer inden for megasatsningen på energi og miljø, 

at Vækstforum anbefaler rådet for energi- og miljøteknologi at undersøge mulighe-
derne for et samarbejde med Region Nordjylland om udviklingen af initiativer på 
området brint og brændselsceller. 

Beslutning 

Der var blandt Vækstforums medlemmer ikke entydig tilfredshed med Rambølls rapport 
og Vækstforum besluttede derfor at fremsende Rambølls rapport samt de modtagne 
henvendelser til Rådet for energi- og miljøteknologi med anmodning om, at Rådet udar-
bejder forslag til Vækstforum til den videre proces for belysning af regionens potentialer 
inden for brint- og brændselsområdet. 

Sagsfremstilling 

Uddrag af Rambölls rapport vedrørende erhvervspotentialet for brint og brændselsceller i 
Region Midtjylland er gengivet i nedenstående. Uddraget vedrører konklusioner og anbe-
falinger til mulige tiltag og initiativer. Den  samlede rapport er vedhæftet dagsordnen. 
   
Konklusion vedrørende erhvervspotentialer på brint og brændselsceller.
I Region Midtjylland er der som udgangspunkt god basis for at udnytte vedvarende 
energiformer i bred forstand. Der er i regionen et stort vedvarende energigrundlag, via 
vindkraft og i fremtiden eventuelt også biogas, der kan give god basis for produktion af 
brint. Forskning, udvikling og produktion af brintanlæg foregår i al væsentlighed uden for 
regionen, hvorfor det må konkluderes, at regionens rolle i takt med øget udbredelse af 
brintteknologier primært består i at stille arealer til rådighed for elektrolyseprocesserne 
samt lagringsanlæg. 
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Med hensyn til brændselsceller er der ikke noget, der gør Region Midtjylland mere inte-
ressant end andre regioner i Danmark. Hovedparten af forskningen i og udviklingen af 
teknologen foregår uden for regionen, dog i nogen grad med deltagelse af enkelte virk-
somheder fra regionen. På erhvervssiden er der i Region Midtjylland to virksomheder, 
der er med fremme i udviklingen, men kendetegnet ved begge virksomheder er, at deres 
samarbejdspartnere, underleverandører og kunder mest er placeret uden for regionen.  
De primære kriterier for virksomheder, der ønsker at beskæftige sig med udvikling og 
produktion af brændselsceller, er faktorer, som adgang til kvalificeret arbejdskraft, inno-
vationsforum, demonstrations-/testmuligheder m.v.   Analysen viser, at det primært er 
inden for demonstrationsfaciliteter, at regionen til en vis grad kan markere sig. Inden for 
øvrige områder peger deltagende virksomheder på, at andre placeringer end nuværende, 
kan være mere interessante og udbytterige. 
   
Region Midtjylland har den force, at en af de aktive aktører inden for videnformidling og 
fundraising til demonstrationsprojekter ligger centralt i regionen - HIRC. Det der i den 
sammenhæng kan stilles spørgsmål ved, er om HIRCs positionering kunne være mere 
markant, hvis man så dem i et tættere sammenspil med en eller flere af de andre aktø-
rer på F&U området, som TI, AAU samt erhvervsudviklingsområdet Cocoon i Hobro m.fl. 
Ligeledes er det essentielt for regionen at få klargjort HIRCs rolle, herunder at få evalue-
ret nuværende indsatsområder i forhold til fremtidige behov.  
 
Anbefalinger til mulige tiltag og initiativer  
Der gives i forbindelse med den videre regionale erhvervsudvikling følgende anbefalinger 
til initiativer og tiltag, idet det skal bemærkes,  

 at brint og brændselsteknologierne er nye teknologier, der er i det tidlige udvik-
lingsforløb,  

 at megen udvikling sker ved innovative tiltag fra forskere og erhvervsfolk og det 
primære ved en offentlig regional støtte er  

 at skabe rammerne for innovation og  sikre  
 at samarbejdet mellem forskning og erhvervslivet udvikles 

 at regionen som offentlig myndighed ikke kan gå ind og støtte enkelt virksomhe-
der i forbindelse med produktmodning og/eller produktionsstøtte,  

 at regionen som offentlig myndighed har vide rammer for at kunne etablere for-
midlings- og informationsaktiviteter, der dækker hele eller dele af det regionale 
erhvervsliv samt i et vist omfang at indgå som partner i demonstration og af-
prøvning af nye teknologier og løsninger og støtte op bag forsknings- og demon-
strationsprojekter. 

1)  
Det anbefales, at man i regionen indgår i en dialog med bl.a. Region Nordjylland om en 
fælles styrkelse af området, eventuelt med udgangspunkt i den allerede etablerede 
brintteknologiske base i Hobro (”Hydrogen Valley”), hvor der også er tæt samarbejde 
med AUC og andre. Begrundelsen er, at der på nuværende tidspunkt ikke ses at være 
økonomisk/finansiel basis for at prøve at etablere lignende centre i flere regioner. Sam-
tidig kan man gennem et sådant samarbejde være med til at støtte og præge det natio-
nale partnerskab. 
   
2)  
Det anbefales, at regionen medvirker til at udbygge samarbejdet på nationalt plan og på 
tværs af regionerne, for at fremme teknologien bredt. Aktørerne agerer alle mere natio-
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nalt og globalt end regionalt, hvorfor det regionale sigte skal være at skabe rammer for 
ny innovation regionalt, men med base i de nationale og tværregionale tiltag. Et sådant 
samarbejde kan styrkes bl.a. ved: 

a.           At der fortsat arbejdes med et regionalt videncenter, hvis primæ-
re formål er at sikre videnopsamling, informationsformidling og netværks-
dannelse samt rådgivning til myndigheder. Videncentret skal have tæt 
samarbejde med nationale aktører (F&U institutioner, virksomheder og 
myndigheder). Det kan overvejes, hvorvidt det eksisterende center even-
tuelt kan udnyttes mere optimalt i en samklang med andre lignende og til-
grænsende institutioner både regionalt og tværregionalt.  
b.           Information til virksomheder om mulighederne for deltagelse i 
produktion af delsystemer/delkomponenter til systemintegrationen, her-
under at medvirke til dannelse af netværk med henblik på  fremme af 
virksomhedernes samarbejde, samt sparring, råd og vejledning omkring 
teknologierne. 
c.             At medvirke/bistå lokale myndigheder med teknologividen, 
hvilket kan lette sagsgangen i systemet.   

3) 
Det anbefales, at der gennem forskellige tiltag arbejdes hen imod, at virksomheder (pri-
vate og offentlige), der udfører opgaver for myndighederne i regionen, arbejder frem 
mod et mere klimavenligt samfund, bl.a. ved:  

a.           at stille krav til den offentlige og kommunale transport, dvs. ska-
be rammer for at lokale transportselskaber kan indføre brint og brænd-
selscelleteknologi i stil med Malmö’s bybusser. Indsatsen vil omfatte: 

i.           stille krav om indførelse af ny og bæredygtig teknologi 
(f.eks. grænseværdi for gram CO2-emission/km) ved udbud af 
buskørsel 
ii.           medvirke til at der etableres tankningsfaciliteter 
iii.           støtte tiltag til afprøvning og demonstration af brinttek-
nologien i f.eks. kommunale køretøjer og hospitalskøretøjer 

4) 
Det anbefales endvidere, at de initiativer, der etableres som led i vækstforums mega-
satsning, også medvirker til at skabe rammer for finansiel støtte til de af regionen virk-
somheder, der gennemfører tiltag, der fokuserer på udviklings- og demonstrationspro-
jekter inden for brint- og brændselscelleteknologiområdet. Regionen kan støtte om bag 
finansiering fra f.eks.:  

a.           Tilskud og støtte fra EU’s struktur og udviklingsfonde, men hvor 
der er krav om såvel privat virksomhedsfinansiering, som regio-
nal/national medfinansiering. Her kan regionen gå ind og være med til at 
geare strukturfondsmidlerne, 
b.           Tilskud og støtte fra EUDP-midlerne (energiteknologisk udvik-
lings- og demonstrationsprogram), hvor regionen kan gå ind og medfinan-
siere projekter, hvilket giver større muligheder for at lokale virksomheder 
tildeles midler. Der er i perioden 2007 til 2010 afsat 477 mio. kr. til udvik-
ling og demonstration af energiteknologier. 
   

Bilag:
Bilag 1: Rambølls analyse af erhvervspotentialet for brint og brændselsceller  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_5_Bilag_1.pdf


 

 

Vækstforum 10. december 2007 
 

20 

Bilag 2: Mailkorrespondance mellem administration, Rambøll og Aarhus Universitet  
a: Mail vedr. fremsendelse af rapport 
b: Svar fra Henrik Brask Pedersen i forlængelse af AUs første kommentarer 
c: AUs første kommentarer sendes til Rambøll 
d: AUs første kommentarer sendes til Rambøll 
e: Rambøll fremsender andet udkast til rapport 
f: Andet udkast til rapport fremsendes til AU 
g:AUs kommentarer til andet udkast til rapport 
h:Kommentarer fra Poul Müller til andet udkast til rapport 
i: Orientering af Rambøll om kommentarer til andet udkast 

   
   
   
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_5_Bilag_2.pdf
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1-33-76-10-07 

6. Status for første del af forprojektet i megasatsning fødevarer

Resumé 

Vækstforum iværksatte i forbindelse med sit møde den 13. juni 2007 et forprojekt for 
megasatsning fødevarer.  Efterfølgende blev en arbejdsgruppe med eksperter nedsat, og 
denne melder nu tilbage til Vækstforum dels med en afrapportering af forprojektets 1. 
del og  dels med forslag  til, hvordan forprojektets 2. del  skal gennemføres. Arbejds-
gruppen forslår blandt andet, at der under en overordnet vision skal arbejdes videre med  
fire indsatsområder, som fire faglige udviklingsgrupper skal yderligere kvalificere  i løbet 
af foråret 2008.     

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum  tager ekspertarbejdsgruppens afrapportering fra første del af 
forprojektet  til efterretning, herunder at ekspertarbejdsgruppen, jf. kommisso-
rium for megasatsning fødevarer, nedsætter fire udviklingsgrupper til faglig kva-
lificering af i alt fire prioriterede indsatsområder. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 kommissorium for megasatsning 
fødevarer. Der blev efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe med eksperter, der fra au-
gust til november 2007 har arbejdet med at afdække, beskrive og prioritere et antal ind-
satsområder inden for fødevareområdet.  
   
Megasatsningens første del har bestået af en strategi- og analyseproces drevet frem af 
den bredt sammensatte ekspertarbejdsgruppe med sekretariatsbistand  fra Regional Ud-
vikling.  Arbejdsgruppens arbejde er  beskrevet i  vedlagte rapport: "Megasatsning Fø-
devarer - Ekspertarbejdsgruppens afrapportering fra første del af forprojektet". 
   
Processen
På fire arbejdsmøder i  løbet af efteråret 2007 har  arbejdsgruppen med eksperter iden-
tificeret og  analyseret  en  lang række styrkepositioner  inden for fødevareomådet i Re-
gion Midtjylland. Konklusionen  er, at  regionen med rette kan betegnes som en stærk 
fødevareregion: Et stærkt og effektivt primærerhverv  står for en 1/3 af landets land-
brugsproduktion, store internationale fødevarekoncerner som Arla Foods, Danish Crown 
og Danisco trækker viden og arbejdspladser til regionen, viden- og forskningsmiljøer 
leverer resultater og rådgivning i international klasse, en stor underskov af hjælpeindu-
stri leverer og udvikler et bredt spænd af fremtidens teknologier  og endelig er en lang 
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række mindre producenter og fødevarevirksomheder  medvirkende til, at fødevaremar-
kedet  videreudvikles  til at omfatte nye produkter og ydelser.  
   
På baggrund  af  arbejdsgruppens analyse af styrkepositioner og tendenser inden for 
fødevareområdet og med inddragelse af  84 centrale fødevareeksperter i hele Danmark  
peger  arbejdsgruppen nu  på  fire forslag til indsatsområder for Vækstforums mega-
satsning på fødevareområdet.  De foreslåede indsatsområder  lever dels  op til intentio-
nerne i Vækstforums strategi- og handlingsplan for erhvervsudviklingen i Region Midtjyl-
land og åbner dels  op for et bredt samarbejde med fødevarebranchens aktører, kom-
munerne og øvrige regioner både nationalt og internationalt om  fødevareudvikling.               
   
Vision og indsatsområder 
Arbejdsgruppen med eksperter foreslår, at megasatsningens  indsats samles og profile-
res under visionen Klog hverdagsmad som sund forretning. Bag visionen ligger et ønske 
om at satse på hverdagsmaden, det daglige måltid, der både relaterer sig til forretning 
og livskvalitet. Visionen signalerer samtidig, at indsatsen skal bygge på viden, sundhed 
og erhvervsudvikling. 
   
Til visionen er der tilknyttet tre "ledestjerner": kvalitet, eksperimenter og design. Alle tre 
elementer  ses som  vigtige værdier i arbejdet med fødevaresatsningen.  
   
Under visionen foreslår arbejdsgruppen, at der arbejdes videre med fire indsatsområder: 
   
1) Åben innovation og vidensamarbejde  
Målet er at skabe en tradition og en ny 'infrastruktur' for en vidensbaseret fødevareud-
vikling i Region Midtjylland - karakteriseret af et højt indhold af kvalitet, design og eks-
perimenter og dermed virkeliggøre visionen om 'klog hverdagsmad'. Arbejdsgruppen 
foreslår oprettelsen af et ”fødevarernes Katrinebjerg” - et fødevareinnovatarium som 
rammen om en satsning på åben innovation og vidensamarbejde.  
   
2) Fremtidens økologiske fødevarer 
Formålet er at udnytte og styrke Region Midtjyllands førerposition inden for viden om og 
produktion af økologiske fødevarer. Dette inkluderer et øget fokus på smag, forarbejd-
ning, design og andre kvalitetsparametre inden for økologisk produktion. Indsatsområdet 
indeholder derudover også et langsigtet perspektiv omkring 'bæredygtighed' i bredere 
forstand omhandlende eksempelvis dyrevelfærd, etik og sociale forhold. Blandt de kon-
krete idéer, som arbejdsgruppen giver videre, er etablering af et Organic Academy og 
bedre udnyttelse af viden og styrket samarbejde inden for en erhvervsmæssig Økologi-
klynge i Region Midtjylland. 
   
3) Teknologiudvikling i produktionssystemer, produkter og forsyning
Formålet med indsatsområdet er at udnytte de store muligheder, der ligger i at inddrage 
nye teknologier i fødevarer, i fødevareproduktioner, i emballager samt i logistik- og af-
sætningsleddet. Arbejdsgruppen foreslår bl.a., at der arbejdes videre med at udpege 
teknologiske styrkepositioner, der kan være med til at ”skubbe på” udviklingen af føde-
vareområdet samt udpege områder, hvor der er behov for skræddersyet teknologi til at 
løse udfordringer i de forskellige led i fødevarekæden. Der skal bl.a. identificeres og be-
skrives relevante demonstrationsprojekter.  
   
4) Ny fødevareidentitet i Region Midtjylland  
Et bredt kendskab til megasatsningens vision er vigtigt for at skabe engagement bredt i 
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fødevareerhvervet. Dette indsatsområde skal derfor vise og fremelske samt kommercielt 
udnytte en klarere midtjysk fødevareidentitet med fokus på bl.a. den lokale/regionale 
smag, kvalitet og årstidsvariation.  Som eksempler på tiltag foreslås afholdelse af store, 
årstids-tematiske fødevarefestivaler, etablering af et nationalt Food Univers (infotain-
ment) og oprettelse af Midtjyllands Madportal. 
   
Der er en række naturlige koblinger mellem de valgte indsatsområder med  "Åben inno-
vation og vidensamarbejde” som en overligger, der binder de øvrige indsatsområder 
sammen.  

Uddybende motivering og beskrivelse af indsatsområderne kan findes i  ovennævnte 
statusrapport. 

Det videre forløb 
Jf. kommissorium for megasatsning fødevarer  vil arbejdsgruppen med eksperter  foreslå 
medlemmer til  faglige udviklingsgrupper for hvert af de fire indsatsområder i foråret 
2008.  Udviklingsgruppernes opgave bliver dels en faglig  kvalificering af indsatsområ-
derne  og dels at fremkomme med forslag til  konkrete initiativer, som  kan danne bag-
grund for en handlingsplan for megasatsningen på fødevareområdet.  Handlingsplanen 
forventes præsenteret for Vækstforum i løbet af sommeren 2008. 

Der gennemføres mellem  2-4 arbejdsmøder i hver udviklingsgruppe,  som vil blive un-
derstøttet af et sekretariat i Regional Udvikling.  Den fungerende arbejdsgruppe med 
eksperter foreslår sig selv som overordnet styregruppe og sparringspartner for udvik-
lingsgrupperne. Arbejdsgruppen vil således mødes ca. 2 gange i løbet af foråret 2008 for 
at følge op på arbejdet i udviklingsgrupperne  og  behandle eventuelle forslag til start-
projekter, der  kan iværksættes allerede i løbet af foråret med henblik på at understøtte 
megasatsningens indsatsområder og udviklingsgruppernes arbejde.         
   
Desuden vil arbejdsgruppen i samarbejde med sekretariatet iværksætte en række infor-
mationsaktiviteter. Der er indtil videre etableret en hjemmeside for projektet. Endvidere 
vil der  i perioden frem til og sideløbende med udviklingsgruppernes arbejde  blive gen-
nemført en række  kommunikationsaktiviteter, bl.a. i form af artikler med fokus på me-
gasatsningens indhold og hidtidige proces, der skal informere om Vækstforums mega-
satsning på fødevareområdet. 
   
Endelig vil der blive  arbejdet  på at skabe  et tæt  samarbejde med øvrige regioner, bå-
de danske og internationale. Region Midtjylland vil  bl.a. primo 2008 tage initiativ til at 
samle de embedsmænd fra de danske regioner, der arbejder med fødevareudvikling med 
henblik på netværksdannelse og fælles udviklingstiltag. Endvidere vil der blive fulgt op 
på kontakter til de øvrige nordiske regioner med henblik på udvikling af fælles interregi-
onale  fødevareprojekter. 
   
Økonomi
På sit møde den 13. juni 2007 bevilgede Vækstforum 1,5 mio. kr. til procesmidler i for-
bindelse med gennemførelsen af et forprojekt for megasatsningen, herunder arbejds-
gruppens arbejde. Udgifter i forbindelse med gennemførelse af 2. del af forprojektet i 
foråret 2008 forventes at  kunne afholdes inden for dette budget.     
   
Eventuelle startprojekter, som kan iværksættes i slutningen af 2007/foråret 2008, vil 
blive indstillet til Vækstforum separat. 
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Arbejdsgruppen
Ekspertarbejdsgruppen består af følgende personer (i parentes er anført, hvilken organi-
sation de repræsenterer): 

• Gårdejer  Niels Mikkelsen - formand for arbejdsgruppen (Vækstforum)  
• Forskningskoordinator Bodil Hjarvard (Dansk Landbrugsrådgivning)  
• Vice President Innovation Food Hans Elbek Pedersen, Danisco A/S (Fødevareindu-

strien/DI)     
• Afdelingsformand Steen Hartmann NNF Holstebro (LO)    
• Direktør Brian Thomsen (Dansk Akvakultur)  
• Forskningschef Jacob Holm Nielsen, Institut for Råvarekvalitet/Fødevareforskning 

(Aarhus Universitet, det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet)  
• Adjunkt Lars Esbjerg, Inst. for Marketing og Statistik (Aarhus universitet -  MAPP-

centret)    
• Centre director Alan Friis (FoodDTU)  
• Direktør Bolette van Ingen Bro (Videncenter for Fødevareudvikling - VIFU)  
• Direktør Jan Bender, Iskilde (fødevarevirksomhed)  
• Adm. dir. Michael Stevns (Mejeriforeningen)  
• Formand Lisbeth Klode, Gourmet Vest/Smagen af Danmark (gastronomi og ople-

velsesøkonomi)  
• Konsulent Peter Rasmussen, Århus Kommune, Erhvervsafdelingen (kommuner)  
• Specialkonsulent Rita Munk (Direktoratet for FødevareErhverv, Fødevareministe-

riet)  
• Kontorchef Elinor Bæk Thomsen, Regional Udvikling, Innovation og Forskning 

(Region Midtjylland) 

Bilag:
Megasatsning Fødevarer - Ekspertarbejdsgruppens afrapportering fra første del af 
forprojektet . 
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_6_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_6_Bilag_1.PDF
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1-01-76-8-07 

7. Valg af operatør for Iværksætterprogram for vækstiværksættere og indstilling 
om bevilling

Resumé 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. september 2007 Iværksætterprogram for 
vækstiværksættere. Efterfølgende  er der  indkaldt ansøgninger på opgaven som opera-
tør på det samlede program. Væksthus Midtjylland har  ansøgt om opgaven og beskriver 
en indsats i tæt overensstemmelse med programmets indhold og indenfor den  reserve-
rede økonomiske ramme for regionale udviklingsmidler og Regionalfonden. For Social-
fonden indstilles en bevilling, der er lidt større  end det  reserverede. Der  er udarbejdet  
et udkast til resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland. Erhvervs- og Byggestyrelsen 
har givet tilsagn om at medfinansiere dele af programmet. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender Væksthus Midtjylland som operatør på programmet, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 18.156.900 kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der bevilges 
14.426.900 kr. af midlerne fra Den Europæiske Regionalfond til medfinansiering 
af rådgivning, udviklingsaktiviteter m.v., 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der bevilges 2.730.000 
kr. af midlerne fra Den Europæiske Socialfond til medfinansiering af vækstgrup-
per, iværksætterkurser og kompetenceudvikling. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. september 2007 Iværksætterprogrammet 
for vækstiværksættere. 
Programmet er  målrettet især mod ambitiøse og vækstpotentielle iværksættere. Formå-
let er  at øge etablerings- og overlevelsesraten  og især at øge andelen af vækstiværks-
ættere fra de nuværende 4% (125 vækstiværksættere) til 8% (250 vækstiværksættere) 
i 2015. Programmet understøtter en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsser-
vice-infrastruktur ved bl.a. at tilbyde en startpakke med gratis - primært privat - specia-
liseret rådgivning før virksomhedsstart og en vækstpakke efter virksomhedsstart med 
mulighed for køb af tilsvarende specialiseret rådgivning til reduceret pris. Andre elemen-
ter i programmet er vækstgrupper, iværksætteri fra eksisterende virksomheder og ud-
vikling af mentornetværk. For yderligere at fremme en sammenhængende og gennem-



 

 

Vækstforum 10. december 2007 
 

26 

skuelig erhvervsservice i regionen, understøtter programmet  det samlede system med 
kompetenceudvikling, markedsføring mv. 
   
Baggrund  
Vækstforum den 13. april 2007: Igangsættelse af forprojekt 
Vækstforum den 13. september 2007: Godkendelse af programmet,  reservation af 15,8 
mio. kr. fra Regionalfonden og 1,8 mio kr. fra Socialfonden samt  indstilling til Regions-
rådet om reservation af 18,6 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler. 
Regionsrådet den 18. september 2007: Reservation af  en økonomisk ramme på 18,6 
mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler. 
2. oktober 2007: På Region Midtjyllands hjemmeside indkaldes  ansøgninger på opera-
tøropgaven for det samlede program med ansøgningsfrist den 24. oktober 2007. 
   
Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet en ansøgning fra Væksthus Midtjylland, 
som omfatter ansøgning om EU-Regionalfondsmidler, EU-Socialfondsmidler og regionale 
udviklingsmidler. Den i ansøgningen beskrevne indsats svarer i meget høj grad til de af 
Vækstforum godkendte elementer og økonomiske ramme. Der var ikke andre ansøgere. 
   
Flere iværksætterkurser  
Der er i  ansøgningen beregnet et større antal lokale iværksætterkurser (75) end i pro-
jektoplægget (25) begrundet i  forventet efterspørgsel. Der er beregnet 50% kontant 
medfinansiering fra kommunerne til kursusudgifterne. Merudgiften for de regionale ud-
viklingsmidler kan rummes inden for det reserverede beløb, og det indstilles, at social-
fondsbevillingen hæves fra de reserverede 1,8 mio. kr. til 2,73 mio. kr. 
   
Markedsføring  
Væksthus Midtjylland har indgået samarbejdsaftaler med de 15 lokale erhvervsservice-
enheder samt  en række offentlige og private aktører. Som led i resultatkontrakten mar-
kedsfører  Væksthus Midtjylland programmets tilbud gennem annoncering, nyhedsbreve, 
hjemmeside og TV-reklamer, herunder markedsføring overfor særlige segmenter som 
f.eks. "kreative iværksættere", videnservice, produktion o.lign. Væksthuset opbygger og 
vedligeholder endvidere en bred kontakt med rådgivermarkedet for derved at kunne vej-
lede om udbuddet af privat rådgivning. 
   
Effektmåling  
Der er i samarbejde med en privat  virksomhed og  Handelshøjskolen i Århus - Aarhus 
Universitet  udviklet et redskab til overvågning og effektmåling af indsatsen. Målingen 
kan på kort sigt dokumentere, hvilke iværksættere der modtager vejledning/rådgivning 
før, under og efter start af virksomhed og efterfølgende dokumentere, hvorledes disse 
iværksættere klarer sig med hensyn til overlevelse og vækst. Anvendelse af metoden 
indgår i resultatkontrakten med Væksthus Midtjylland. 
   
Partnerskabsaftalen med regeringen  
Erhvervs- og Byggestyrelsen har givet tilsagn om at medfinansiere programelementet 
iværksætteri fra eksisterende virksomheder. Desuden er det aftalt med Erhvervs- og 
Byggestyrelsen, at der samarbejdes om udviklingsopgaver og at programgennemførel-
sen løbende koordineres med statens initiativer på området.  
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  Finansiering 

Aktiviteter Udgifter Region Privat 
Kom-

muner Stat 
EU  Reg.fond 

EU  Soc.fond 
Rådgivning - Startpakke og Vækstpakke 20.160.000 5.780.000 8.600.000   5.780.000  
Projektledelse, rådgiverkontakt mv. 2.481.800 1.240.900    1.240.900  
Behovsafdækning, lokal erhvervsservice 5.500.000 2.750.000    2.750.000  
Specialiserede netværk 500.000 250.000    250.000  
Regionalt mentornetværk 400.000 200.000    200.000  
Vækstgrupper 500.000 225.000 50.000    225.000 
Iværksætterkurser 3.750.000 837.500 350.000 1.725.000   837.500 
Iværksætteri fra eksist. virksomheder 2.000.000 500.000   1.000.000 500.000  
Kompetenceudvikling for vejledere 1.935.000 967.500     967.500 
Udvikling af redskaber og metoder 2.000.000 1.500.000    500.000  
Information og markedsføring 3.250.000 1.625.000    1.250.000 375.000 
Administration, effektmåling og it 4.562.000 2.281.000    1.956.000 325.000 
I alt   47.038.800 18.156.900 9.000.000 1.725.000 1.000.000 14.426.900 2.730.000 
Der forventes et samarbejde med bl.a. Vestra Götalands Region om  metodeudvikling og 
fremme af iværksætteri  fra eksisterende virksomheder, hvortil der vil blive søgt finan-
siering fra Kattegat-Skagerak programmet "KASK" på forventeligt ca. 1 mio. kr. 
Iværksætterprogrammet behandles på regionsrådets møde den 12. december 2007 og 
forventes iværksat 1. januar 2008. 
   
Bilag:
Ansøgning fra Vækstforum Midtjylland vedr. iværksætterprogram for vækstiværksættere 
. 
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_7_Bilag_1.PDF
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1-26-50-07 

8. Den formålsbestemte pulje for regionale oplevelsesprojekter, første runde: 
Ansøgning - Erhvervsturisme - fokus på energi/miljø og Klimatopmødet 2009. 

Resumé 

Midtjysk Turisme søger om tilskud fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevel-
sesprojekter, under Vækstforums indsatsområde 5.8 Oplevelsesøkonomi, til igangsættel-
se af initiativer med henblik på international videnudveksling samt forretningsudvikling 
af erhvervsturisme gennem udnyttelse af Region Midtjyllands styrkeposition inden for 
energi og miljø. Initiativerne skal indgå i forberedelsen af aktiviteter i forbindelse med 
FN’s klimatopmøde i 2009. Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af prækvalifikation 
af ansøgning fra Herning Kommune. 
   
Vækstforum godkendte på mødet den 20. juni 2007 etablering af formålsbestemte pul-
jer, herunder en pulje til regionale oplevelsesprojekter. Samtidig hermed godkendte 
Vækstforum kriterier for anvendelse af puljen og etablering af et ekspertpanel, som skal 
vurdere de indkomne projektforslag i en prækvalifikationsrunde. Ekspertpanelet har til 
opgave at udvælge - prækvalificere - projektideer, som kan viderebearbejdes til ansøg-
ninger, som efterfølgende forelægges Vækstforum. 
   
Regionsrådet godkendte den 20. april 2007, at der reserveres en pulje på  23 mio. kr. i 
2007 til  formålsbestemte puljer.  
   
Der indkom 43 projektideer og ekspertpanelet prioriterede 10 af projekterne til den før-
ste første ansøgningsrunde 1. august 2007 for regionale oplevelsesprojekter. Vækstfo-
rum har tidligere behandlet 2 af de 10 projekter. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges en ramme på 500.000 kr. fra den 
formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter til igangsættelse af kon-
krete initiativer. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Den regionale turismeorganisation Midtjysk Turisme søger om en rammebevilling på i alt 
500.000 kr. fra puljen til regionale oplevelsesprojekter. Midlerne skal anvendes til igang-
sættelse og forberedelse af konkrete aktiviteter i forbindelse med international videnud-
veksling samt forretningsudvikling af erhvervsturisme - gennem udnyttelse af Region 
Midtjyllands styrkeposition inden for energi og miljø. Projektet tænkes ind som en del af 
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det regionale arbejde omkring ”opmærksomhedsskabende aktiviteter” og FN’s Klima-
topmøde 2009.   
   
Herning Kommune indsendte i august 2007 en ansøgning til den formålsbestemte pulje 
for regionale oplevelsesprojekter: ”Nye forretningsmuligheder for erhvervsturisme i Re-
gion Midtjylland". Projektet blev prækvalificeret, og Herning Kommune blev bedt om at 
udarbejde en konkret ansøgning, hvori ekspertpanelets bemærkninger var indarbejdet. 
Herning Kommune har efterfølgende valgt at trække deres ansøgning og overgive retten 
til prækvalifikationen til Midtjysk Turisme under forudsætning af, at intentionerne om at 
udvikle erhvervsturisme kommer til at indgå i ansøgningen fra Midtjysk Turisme, samt at 
dette sker i samarbejde med Destinationen VisitHerning. 
   
Som led i udarbejdelsen af den konkrete ansøgning har der indledningsvis været afholdt 
en række møder mellem Region Midtjylland (afdelingerne Oplevelsesøkonomi og landdi-
strikter samt Miljø, teknologi og infrastruktur), Herning Kommune, GreenBeltDen-
mark/VisitHerning, VisitÅrhus samt Midtjysk Turisme med henblik på at afklare formen 
af den endelig ansøgning.   Processen har primært koncentreret sig om at skabe en plat-
form for en sammenhængende indsats omkring erhvervsturisme - bygget op omkring 
viden delen. Samt hvorledes Klimatopmødet 2009 kan anvendes som anledning til at 
skabe tværgående opmærksomhedsskabende aktiviteter mellem oplevelsesøkonomien 
og Vækstforums megasatning på Energi og Miljø med international fokus. Det har i den 
forbindelse vist sig særdeles svært at få et overblik over de samlede tiltag i forbindelsen 
med Klimatopmøde 2009 på trods af hjælp fra Aarhus Universitet og Danmarks Miljøun-
dersøgelser. 
 
Der arbejdes på at udvikle et projekt, hvis formål er at koble erhvervsturisme med viden 
omkring energi og miljø – for herved at skabe ny forretningsudvikling og nye oplevelses-
koncepter, der anvender Klimatopmødet 2009 som løftestang for opmærksomhedsska-
bende aktiviteter. Projektet skal således ses som en del af det regionale arbejde om at 
tiltrække aktiviteter til Region Midtjylland i forbindelse med Klimatopmødet 2009. 
   
Der er udarbejdet et foreløbigt udkast til en ansøgning mellem de deltagende parter 
(vedlagt som bilag). Den foreløbige titel er: ”Midtjylland, Danmark – foregangsregion i 
Europa for bæredygtig energi- og miljø løsninger – en indlysende destination at besøge, 
studere og lære fra.”   Projektet knyttes op omkring etableringen og gennemførelsen af 
en tilbagevendende viden- og erfaringskonference for internationale aktører i energi- og 
miljøsektoren. Region Midtjylland vil herigennem kunne opnå at blive det foretrukne in-
ternationale mødested og besøgsmål for aktører inden for energi- og miljøområdet samt 
positionere sig som foregangsregion i nationalt og internationalt perspektiv.  
   
Da der allerede nu skal ske en række indledende aktiviteter omkring eksempelvis kon-
ceptudvikling af konferencen, netværksopbygning og kommunikation i forhold til projek-
tet, er det nødvendigt at sikre projektets igangsættelse snarest muligt. Der ansøges der-
for om en rammebevilling på i alt 500.000 kr. til igangsættelse og forberedelse af kon-
krete initiativer, som: 

 undersøgelse af aktiviteter – i forhold til Klimatopmødet 2009    
 grundlag / undersøgelse af marked for konference  
 udarbejdelse af endelig ansøgning  
 mødeaktivitet 
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Projektet forventes afsluttet den 1. april 2008, hvor den endelige projektansøgning for-
ventes at foreligge. 
   
Bilag:
Ansøgning til Vækstforum - Erhvervsturisme med fokus på Energi-Miljø og Klimatopmø-
det 2009  
Udkast til ansøgning mellem de deltagende par   
Oversigt over prækvalificerede regionale oplevelsesprojekter - 3 december  
   
   
   
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_8_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_8_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_8_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_8_Bilag_3.PDF
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1-26-50-07 

9. Den formålsbestemte pulje for regionale oplevelsesprojekter - første runde: 
Ansøgning fra Teater Katapult om tilskud til AudioDramaBizz

Resumé 

Teater Katapult søger om tilskud til projekt AudioDramaBizz - fra Den formålsbestemte 
pulje for regionale oplevelsesprojekter - første runde. 
   
Vækstforum godkendte på mødet den 20. juni 2007 etablering af formålsbestemte pul-
jer, herunder en pulje til regionale oplevelsesprojekter. Samtidig hermed godkendte 
Vækstforum kriterier for anvendelse af puljen og etablering af et ekspertpanel, som skal 
vurdere de indkomne projektforslag i en prækvalifikationsrunde. Ekspertpanelet har til 
opgave at udvælge - prækvalificere - projektideer, som kan viderebearbejdes til ansøg-
ninger, som efterfølgende forelægges Vækstforum. 
   
Regionsrådet godkendte den 20. april 2007, at der reserveres en pulje på  23 mio. kr. i 
2007 til  formålsbestemte puljer.  
   
Vækstforum godkendte på mødet den 20. juni 2007 etablering af formålsbestemte pul-
jer, herunder en pulje til regionale oplevelsesprojekter. Samtidig hermed godkendte 
Vækstforum kriterier for anvendelse af puljen og etablering af et ekspertpanel, som skal 
vurdere de indkomne projektforslag i en prækvalifikationsrunde. Ekspertpanelet har til 
opgave at udvælge - prækvalificere - projektideer, som kan viderebearbejdes til ansøg-
ninger, som efterfølgende forelægges Vækstforum. 
   
Regionsrådet godkendte den 20. april 2007, at der reserveres en pulje på  23 mio. kr. i 
2007 til  formålsbestemte puljer.  
   
Der indkom 43 projektideer og ekspertpanelet prioriterede 10 af projekterne til den før-
ste første ansøgningsrunde 1. august 2007 for regionale oplevelsesprojekter. Vækstfo-
rum har tidligere behandlet 2 af de 10 projekter. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at  der ydes et tilskud på 1.150.000 kr. fra den formålsbestemte pulje for regionale 
oplevelsesprojekter. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at projektet skal evalueres. 

Sagsfremstilling 

Teater Katapult, Århus, ansøger Region Midtjylland om tilskud af puljen for regionale 
oplevelsesprojekter til projektet AudioDramaBizz. 
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Formålet med projektet er at udvikle et produkt bestående af drama, ny teknologi og 
information til det private erhvervsliv, herunder turisterhvervet, uddannelsessektoren og 
kommuner. Hensigten er, at produktet skal kunne øge indtjeningen for eksisterende at-
traktioner, dels skal det være med til at skabe helt nye attraktioner, læringsværktøjer og 
forretningsområder inden for udannelsesområdet og erhvervslivet.   
Konceptets kerne er iflg. ansøgningen, at man som bruger på én gang skal være både 
publikum og medspiller. Med et sæt hovedtelefoner på ørerne, og adgang til nettet be-
væger man sig - mens man lytter til et præindspillet drama - ud i byens gader, ud i en 
speciel attraktion eller ud i virksomhedens direktionsgang. Der sigtes mod at skabe et 
stykke interaktivt lyttedramatik med et højt indhold af viden. 
Et hvilket som helst tema kan være omdrejningspunktet i den fiktive og dramatiske 
handlingsstruktur, ”men pointen er, at vigtige informationer eller læringssætninger nu 
bliver oplevet med alle sanser i stedet for indlært kognitivt."    
Projektet retter sig dels mod virksomheder, der vil differentiere sig og gøre f.eks værdi-
grundlag eller historik let tilgængelig, dels mod turistvirksomheder, der ønsker at udvikle 
det personlige, interaktive og underholdende perspektiv på allerede eksisterende attrak-
tioner.   
Projektet er en videreudvikling af allerede realiserede dramaprojekter i forbindelse med 
Århus festuge i 2004 (AudioGuide Teater)og 2007 (AudioMove Teater). 
   
I ansøgningens  bilag er der nærmere redegjort for både  projektets dramatisk interakti-
ve oplevelseskoncept og for teknikken bag det. 
   
Projektet er planlagt til at forløbe i 3 faser: Brainstorm med partnere og brugergrupper, 
udvikling af hardware og software samt konkrete tests af produkt. 
Ved projektets afslutning forventer  Katapult at stå med følgende produkt 

1. Et sæt gennemprøvede og finansierede softwareteknologier som kan tilbydes 
kunden til forskellige opgaver.      

2. Specialudviklede dramaturgiske værktøjer, som passer til mediet og de forskellige 
teknologier og aftageres behov.    

3. Hardwareplatforme, som avancerede mobiltelefoner eller pocket-pc’er, der er 
specielt udviklet og tilpasse til opgaven. 

På denne basis vil teatret tilbyde en oplevelsesorienteret serviceydelse, som kan sælges 
til turisterhverv, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommuner, oplevelsescentre, 
konsulent- og eventbureauer mv. Ydelsens pris vil ligge imellem 175.000 og 225.000 kr. 
Derudover vil  Katapult kunne gå ind i  forskellige arbejdsfællesskaber og tilbyde en ræk-
ke del-produkter i AudioDramaBizz til færre omkostninger, hvor Teatret med  det tekno-
logiske knowhow og dramatik-ekspertise kan gå ind i udviklingssamarbejder med ek-
sempelvis museer og kulturinstitutioner.   
Der budgetteres med samledes udgifter på  1.685. 000 kr. Heraf 450.000 kr. til projekt-
styring, 500.000 kr. til Innovationsforløb, 225.000 kr. til udvikling af hardware og soft-
ware, 324.000 til pilotprojekter og tests samt 186.000 kr. hjemmeside og markedsfø-
ring. 
   
Der søges et tilskud fra oplevelsespuljen på 1.150.000 kr. Egenfinansieringen er sat til 
325.000 kr, mens Århus Kommune og forskellige testvirksomheder bidrager med resten.   
Teaterforeningen Katapult har hjemsted i Århus Kommune og modtager støtte fra Århus 
Kommune og Kulturministeriets Provinspulje.ministrationens bemærkninger: 
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Administrationens bemærkninger
Der er tale om et særdeles interessant udviklingsprojekt i krydsfeltet mellem turisme, 
kultur, uddannelse og erhvervsudvikling. En realisering af projektet vil kunne gøre Tea-
ter Katapult til en interessant partner i en bred vifte af oplevelsesprojekter. Produktet er 
dog i sig selv ret dyrt og henvender sig primært til større virksomheder. Skal Teatrets 
viden komme en bredere kreds af kulturinstitutioner til gavn er det er derfor afgørende, 
at det, som nævnt i ansøgningen, også medtænker medvirken i udviklingsprojekter til en 
lavere pris. 
   
Bilag:
Ansøgning fra Teater Katapult  
Budget for AutoDramaBizz  
Uddybende beskrivelse af projektet  
Interessetilkendegivelser fra partnere  
Oversigt over prækvalificerede regionale oplevelsesprojekter - 3 december  
   
   
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_9_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_9_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_9_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_9_Bilag_4.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_9_Bilag_5.PDF
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1-33-76-77-07 

10. Den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken - projektansøgninger

Resumé 

Vækstforum besluttede  den 13. juni 2007, at der afsættes midler til  en formålsbestemt 
pulje til medfinansiering af projekter vedr. udvidelse af arbejdsstyrken på  12 mio. kr., 
heraf  7,5 mio. kr. af Region Midtjyllands midler til regional erhvervsfremme og 4,5 mio. 
kr. fra EU's Socialfond mål 2.  Vækstforum traf tillige beslutning om kriterier og  mål-
gruppe for puljen til udvidelse af arbejdsstyrken, ligesom Vækstforum nedsatte et eks-
pertpanel med det formål at udarbejde ansøgningsmateriale og udvælge de projektan-
søgninger, der efterfølgende skal  behandles i  Vækstforum. Der er indkommet 48 an-
søgninger, og der er ansøgt om i alt  77.753.315 kr. Ekspertpanelet har prioriteret 8 af 
de 48 projektansøgere  ud fra  de  af Vækstforum definerede målgrupper, kriterier og 
formål. De 8 projektansøgere har  efterfølgende udarbejdet socialfondsansøgninger med 
regional medfinansiering. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at de  8 projekter bevilges 3,71 mio. kr. 
af Region Midtjyllands midler til erhvervsfremme, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at de 8 projektansøgere 
bevilges 9 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond under mål 2. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 15. december 2006 Erhvervsudviklingsstrategi-
en for 2007 - 2009 med tilhørende handlingsplan. Det fremgår af handlingsplanen, at 
20% af  midlerne til regional erhvervsudvikling anvendes til formålsbestemte puljer.  
Tanken er, at de formålsbestemte puljer skal understøtte erhvervsstrategien og hand-
lingsplanen på områder, hvor Vækstforum ikke på forhånd har fastlagt indholdet af  kon-
krete initiativer og projekter. Puljen giver mulighed for at rette fokus på særlige indsats-
områder, som  Vækstforum finder relevante og giver mulighed for at fremme demon-
strationsprojekter inden for de valgte temaer. Det har i løbet af ansøgningsfasen vist sig, 
at det er muligt at finansiere en større del gennem Den Europæiske Socialfond, hvilket 
administrationen indstiller, idet socialfondsmidlerne skal være forbrugt senest 2 år efter 
bevillingsåret. 
   
På mødet den 13. juni 2007  besluttede Vækstforum at  prioritere, at der i alt afsættes 
12 mio. kr. til en formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken, hvoraf der er  
reserveret 7,5 mio. kr.  regionale midler til erhvervsfremme og 4,5 mio. kr.  social-
fondsmidler.  Formålet med ansøgninger til den formålsbestemte pulje til udvidelse af 
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arbejdsstyrken er at fastholde udsatte ansatte i beskæftigelse og inddrage grupper, der i 
dag står uden for arbejdsstyrken, herunder udenlandsk arbejdskraft. Vækstforum traf 
endvidere beslutning om retningslinjerne for den formålsbestemte pulje, herunder udbud 
af puljen. Ligesom Vækstforum  traf beslutning om etablering af et ekspertpanel bestå-
ende af arbejdsmarkedets parter, beskæftigelsespolitiske aktører, kommuner og region. 
Ekspertpanelets opgave  var, at: 

 udarbejde ansøgningsmateriale til puljen  
 udvælge de projekter som efter prækvalifikation skal indgå som  egentlige ansø-

gere til puljen  
 anmode prioriterede prækvalifikationsansøgere  om at indsende en socialfondsan-

søgning med  en given regional medfinansiering. 

Ekspertpanelet er sammensat som følger: 

 Paw Jensen, formand 3F Ringkøbing-Holmsland  
 Hans Henrik Pedersen, statslig jobcenterchef,  Jobcenter Skive 
 Ane Marie Clausen, Regionalforeningssekretær, DI 
 Steinar Stefansson, Specialkonsulent, Beskæftigelsesregion Midtjylland 
 Bent Mikkelsen, Afdelingschef, Region Midtjylland 
 Ib Nielsen, Jobcenterchef, Jobcenter Skanderborg 
 Michael Petterson, Kommunal jobcenterchef, Jobcenter Ikast-Brande 

   
Ekspertpanelet godkendte på sit møde den 14. august annonceringen af puljen til udvi-
delse af arbejdsstyrken med ansøgningsfrist for prækvalifikationsansøgninger den 1. 
oktober. 
   
Der er indkommet i alt 48 ansøgninger til et samlet beløb af  77.753.315 kr. 
   
Ekspertpanelet fandt  8 af de 48 prækvalifikationsansøgninger interessante i særlig grad 
ud  fra de af Vækstforum definerede kriterier for anvendelse af  puljen til udvidelse af 
arbejdsstyrken. De 8 ansøgere er følgende: 

 EURA A/S med projektet "Kvinder omkring de 30 - på vingerne som hele 
mennesker". Projektet skal tage hånd om den generelle overledighed  blandt 
kvinder i aldersgruppen 18  - 39 år, og  udvikle metoder til at hjælpe målgruppen 
til at finde den rigtige plads på arbejdsmarkedet,  synliggøre målgruppens res-
sourcer og få skabt en "jobidentitet". 

 Beskæftigelsesforvaltningen, Århus kommune med projektet "Senior styrken". 
Projektet vil sætte fokus på senior politik, og gennem udvikling af et 5-dages se-
minar er målet at give de kommende seniorer grundlaget for et mere kvalificeret 
valg af senior tilværelse til gavn for samfundet. 

 Arbejdscenter syd, Viby J med projektet "Mestring af sygdom - på vej mod et 
arbejdsliv". Projektet er målrettet kvinder (etnisk danske, såvel som flygtnin-
ge/indvandrere), som har massive barrierer i forhold til arbejdsmarkedet i form af 
diffuse sygdomme. Projektet vil gennem TERM-samtaleforløb og kompetencekort 
udvikle kvindernes mestringsstrategier og ressourcer i forhold til  arbejdsmarke-
det. 

 Herning kommune med projektet "Udviklingsplatform i Region Midtjylland". 
Projektet skal undersøge, hvordan der arbejdes med virksomhedernes sociale en-
gagement og rummelighed i regionen, og udvikle en model for dette arbejde via 
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samarbejde mellem lokale netværk og aktører, som arbejder med gensidigt for-
pligtende partnerskab mellem virksomhederne og de beskæftigelsespolitiske ak-
tører.   

 Århus Tekniske Skole med projektet "Jobsløjfen". Projektet skal bringe 200 bor-
gere tilhørende etniske minoriteter af ikke vestlig herkomst i arbejde. Den bæ-
rende idé er, at borgeren ansættes, og sideløbende gennemføres en realkompe-
tencevurdering, opkvalificering, praksislæring, danskundervisning og FVU mv. til 
den nyansatte, og rådgivning om integration af denne medarbejdergruppe til ar-
bejdspladserne. 

 Jobbanken i Herning med projekt "Fra udsat til ansat". Projektet er en viderefø-
resel af et tidligere socialfondsprojekt, som skal øge de  psykisk syges adgang til 
arbejdsmarkedet  og sikre deres  fastholdelse via tæt kontakt til virksomhederne. 
Projektet  skal også  fokusere på den stigende andel af unge mellem 25 - 30 år, 
der tilkendes førtidspension som følge af psykiske problemer, og øge deres mu-
lighed for at etablere sig på arbejdsmarkedet. 

 Jobcenter Ikast-Brande og Ikast-Brande kommune med projektet "Huset Ventu-
re Ikast-Brande". Projektet skal efter model fra Huset Venture i Århus etablere 
et tilsvarende hus i den vestlige del af regionen. Målgruppen er personer med fy-
siske eller psykiske funktionsbegrænsninger, som gennem afklaring og selvfor-
ståelse skal kunne ansættes i virksomheder eller medvirke i opbygning af nyt for-
retningsgrundlag under Huset Venture, hvor de kan servicere virksomhederne på 
markedsvilkår. 

 Randers kommune med projektet "Beskæftigelsesfremme til ADHD-ramte i 
Randers-området". Projektet bevilges støtte under forudsætning af, at ar-
bejdsmarkedsstyrelsen bevilger støtte til projektet. Projektet vil udvikle metoder 
til at sikre beskæftigelse af ADHD ramte, idet deres  diagnose giver symptomer, 
der hindrer, at de kan  fungerer under almindelige vilkår. 

En mere detaljeret gennemgang af projekterne vil fremgår af vedhæftede bilag. 
   
Nedenstående tabel giver et overblik over ansøgere og deres finansiering i mio. kr. 
   

Ansøger 
   

samlet 
budget 

regionale 
midler 

socialfondsmidler 
anden 
finansie-
ring 

deltager 
underhold 

EURA A/S, Herning  6.70 0 2,50 0 4,20 
Beskæftigelsesforvaltningen,  
Århus kommune 0,79 0,08 0,40 0,31 0 
Arbejdsmarkedscenter syd - 
Viby J,  
Århus kommune 

4,00 1,00 1,00 0 2,00 

Beskæftigelsesforvaltningen,  
Herning kommune 0,90 0,45 0,45 0 0 
Århus tekniske skole  1,20 0,60 0,60 0 0 
Job-banken, 
Herning 3,60 0,58 1,15 1,88 0 
Jobcenter Ikast-Brande /  
Ikast-Brande kommune  1,90 1,00 0,90 0 0 
Social- og arbejdsmarkeds-
forvaltningen,  
Randers kommune 

12,50 0 2,00 10,50 0 

  I alt 33,90 3,71 9,00 12,69 6,20 
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Administrationen indstiller på den baggrund: 

 at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at de  8 projekter bevilges 3,71 mio. kr. 
af Region Midtjyllands midler til erhvervsfremme 

 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at de 8 projektansøgere 
bevilges 9 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond under mål 2. 

Bilag:
Resumé af de otte projekter, der indstilles til bevilling . 
   
   
   
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_10_Bilag_1.PDF
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1-33-76-72-07 

11. Ansøgning fra Udviklingscenter for Møbler og Træ om restfinansiering af 
projekt "Udvikling af brugerdreven innovation i små og mellemstore virksom-
heder inden for livsstil, UBIL"

Resumé 

Udviklingscenter for Møbler og Træ har indsendt ansøgning om restfinansiering af pro-
jektet "Udvikling af brugerdreven innovation i små og mellemstore virksomheder inden 
for livsstil, UBIL". Udviklingscentret har  ansøgt og fået tilsagn  om et tilskud på 
2.498.000 kr. til projektet fra Erhvervs- og Byggestyrelsen fra programmet Brugerdre-
ven Innovation. Udviklingscentret mangler imidlertid den nødvendige egenfinansiering på 
832.000 kr. og ansøger Vækstforum for Region Midtjylland om tilskud. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at  Vækstforum for Region Midtjylland indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 
832.000 kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projektet. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Udviklingscenter for Møbler og Træ har indsendt ansøgning om restfinansiering af pro-
jektet "Udvikling af brugerdreven innovation i små og mellemstore virksomheder inden 
for livsstil, UBIL".  
   
Projektet er opdelt i 6 faser. Forprojektet identificerer anvendte metoder og best practice 
i ind- og udland og vil udvælge de deltagende 12 SMV´ers slutbrugere. Derefter analyse-
res SMV´ernes nuværende metoder, og sammen med specialister og forskere udvikles 
2-3 skræddersyede metoder, som SMV´erne skal teste med henblik på systematisk at 
indfange og kommercialisere brugernes innovationskraft. Nyudviklede metoder og cases 
forankres i undervisning. Sidste fase erformidling og videnspredning.  
   
Udviklingscentret har  ansøgt og fået tilsagn  om et tilskud på 2.498.000 kr. til projektet 
fra Erhvervs- og Byggestyrelsen fra programmet Brugerdreven Innovation. Udviklings-
centret mangler imidlertid den nødvendige egenfinansiering på 832.000 kr. og ansøger 
Vækstforum for Region Midtjylland om tilskud. 
   
Som led i udmøntningen af Handlingsplanens pkt. 5.4.  Brugerdreven Innovation, har 
Vækstforum for Region Midtjylland på mødet d. 13. september 2007 besluttet at  søge 
programmet for Brugerdreven Innovation om støtte til et demonstrationsprojekt om ud-
vikling af hjælpemiddelteknologi på det sociale område; at indstille til Regionsrådet at 
der bevilges en ramme på 5 mio.kr. til medfinansiering af projektet samt at nedsætte en 
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arbejdsgruppe, der udarbejder oplæg til en samlet innovationsstrategi, herunder en stra-
tegi for Brugerdreven innovation, der bl.a. lægger op til organisering af det fremtidige 
videnmiljø for Brugerdreven Innovation i Region Midtjylland. 
   
Bilag:
Ansøgning til Region Midtjylland, 05.11.07  
Ansøgning, EBST  
Underskrift på ansøgning  
Uddybende projektbeskrivelse med tidsplan 1  
Budget for hver partner og totalbudget  
Tilsagn til projektet "Udvikling af metoder i Brugerdreven Innovation m.m." - fra Er-
hvervs- og Byggestyrelsen  
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_11_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_11_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_11_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_11_Bilag_4.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_11_Bilag_5.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_11_Bilag_6.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_11_Bilag_6.pdf
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1-26-61-07 

12. Ansøgning om midler til projektet "Lokaliseringsplanlægning for landbrugsbyg-
geri som led i kommuneplanlægning - et udviklingsprojekt i Ringkøbing-Skjern 
Kommune". 

Resumé 

Ringkøbing-Skjern Kommune søger Region Midtjylland  om  240.000 kr.  til et projekt 
vedrørende  skabelse af et planlægningsværktøj til brug i kommuneplanlægningen. 
Værktøjet vil med tiden kunne bruges som egentlige retningslinier for placering af frem-
tidigt landbrugsbyggeri.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at der gives afslag på ansøgningen, idet projektet anses for at være et lokalt anlig-
gende. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Ringkøbing-Skjern Kommune søger om midler til at realisere afprøvningsdelen af projek-
tet "Lokaliseringsplanlægning for landbrugsbyggeri som led i kommuneplanlægningen i 
Ringkøbing-Skjern Kommune. Her vil principperne i projektet blive afprøvet i praksis på 
3 bedrifter. 
   
Projektets idé er at levere et redskab, som kommunerne kan anvende i planlægningen af 
nybyggeri i landzonen. Dette vil følgelig have en god indflydelse på  landdistrikternes 
æstetik og derved  på mulighederne for f.eks, bosætning på landet.  
   
Der er udarbejdet et seperat budget for Region Midtjyllands andel af projektet: 
   
Indtægter  

Tilskud fra region Midtjylland 240.000 
ialt 240.000 
udgifter  
Kørselsgodtgørelse 7.584 
Workshops og møder (4 møder) 12.000 
Arbejdsforbrug, Ringkøbing-Skjern Kommune (60 timer á 360 
kr.) 

21.600 
Køb af timer ved Vestjysk Landboforening (72 timer á 528 kr.) 38.016 
Køb af timer ved Landscentret (180 timer á 760 kr.) 136.800 
Køb af anden konsulentbistand (30 timer á 800 kr.) 24.000 
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I alt 240.000 
   
Der er tale om et projekt hvis indhold ligger reelt inden for planlovens grænser, og der-
med opgaver som kommunerne overtog fra amterne  efter kommunalreformen. Det be-
tyder, at der er tale om en lokal  opgave, selv om projektet indeholder perspektiver, som 
er vedkommende for alle landdistrikter i regionen. Regionernes og kommunernes  rolle-
fordeling fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 813 af 21/06/2007 om planlægning og "Plan-
loven i praksis", Miljøministeriet 2007. Heri skal kommunen varetage detailplanlægnin-
gen i det åbne land herunder landzoneadministrationen. Denne planlægning skal dog 
spille sammen med de regionale udviklingsplaner, der udarbejdes af Regionsrådene i 
nær sammenhæng med erhvervsudviklingsstrategien fra de regionale vækstfora. 
Projektet  falder endvidere uden for vækstforums handlingsplans tværgående initiativ  
om landdistriktsudvikling. Under dette initiativ planlægges igangsat et pilotprojekt om 
landsbyfornyelse.  Dette projekt inddrager imidlertid ikke placering af landbrugsbygnin-
gers placering i det åbne land, hvorfor ansøgningen fra Ringkøbing-Skjern kommune 
ikke kan indgå i dette projekt.  
   
Et eventuelt tilskud bør kun ydes  til køb af eksterne konsulenttimer ved henholdsvis 
Vestjysk Landboforening, Landscentret og anden konsulentbistand, som i alt udgør  
198.816 kr. 
   
Bilag:
Ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kommune  
   
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_12_Bilag_1.PDF
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0-2-62-07 

13. Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om at godkende, 
at Regionsrådet deltager i bestyrelsen for Forskerpark Foulum

Resumé 

Regionsrådet anmoder Vækstforum om at indhente økonomi- og erhvervsministerens 
godkendelse af, at Regionsrådet deltager med to medlemmer i bestyrelsen for Forsker-
park Foulum, Tjele. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til økonomi- og erhvervsministeren, at ministeren godken-
der, at Regionsrådet for Region Midtjylland deltager med to medlemmer i besty-
relsen for Forskerpark Foulum, idet Vækstforum i den forbindelse forudsætter, 
at bestyrelsen udvides med mindst én erhvervsrepræsentant. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

”Det selvstændige forvaltningssubjekt Forskerpark Foulum,” som er beliggende i Tjele i 
Viborg Kommune, har anmodet Regionsrådet om at udpege to bestyrelsesmedlemmer og 
to suppleanter til forskerparkens bestyrelse for perioden 1. september 2007 – 1. april 
2010. 
Efter bestemmelsen i erhvervsfremmelovens § 9 skal økonomi- og erhvervsministeren 
efter indstilling fra Vækstforum godkende, at medlemmer af Regionsrådet deltager i be-
styrelser for selvstændige juridiske erhvervsfremmeenheder. 
Regionsrådets Forretningsudvalg har på sit møde den 20. november 2007 vedtaget at 
anmode Vækstforum om at indhente økonomi- og erhvervsministerens godkendelse af, 
at Regionsrådet deltager med to medlemmer i bestyrelsen for Forskerpark Foulum, idet 
Regionsrådet i den forbindelse forudsætter, at bestyrelsen udvides med mindst én er-
hvervsrepræsentant. 
 
Baggrund         
Forskerpark Foulum blev stiftet i 1999 af Viborg Amt, Tjele og Viborg kommuner og Mi-
nisteriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
Forskerparkens primære formål er at fremme erhvervsudviklingen inden for det agro- og 
fødevareindustrielle kompleks ved at etablere og drive en forskerpark, herunder udleje 
lokaler og stille fælles servicefaciliteter til rådighed for lejerne med henblik på forskning 
og udvikling samt hertil knyttet salg og formidling. 
Forskerparkens sekundære formål er at investere et eventuelt overskud i innovationssel-
skaber inden for det agro- og fødevareindustrielle område gennem aktiekøb. 
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Bestyrelsen
Forskerparken ledes efter forslaget til nye vedtægter af en bestyrelse på seks medlem-
mer. Region Midtjylland, Viborg Kommune og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri udpeger hver to medlemmer.  Forslag til vedtægter  for Forskerparken vedlæg-
ges. 
   
Regionsrådsformand Bent Hansen var formand for bestyrelsen frem til 1. september 
2007, hvor den nuværende bestyrelses funktionsperiode ophørte. Det skal endvidere 
bemærkes, at Forskerparken har stiftet et driftselskab, Agro Business Park A/S. 
   
Økonomi- og erhvervsministeren har ved tidligere godkendelser af Regionsrådets besty-
relsesdeltagelse lagt vægt på især to forhold: For det første, at organisationens formål 
og aktiviteter i væsentligt omfang omfatter erhvervsudviklingsaktiviteter. Og for det an-
det, at der er repræsentanter fra erhvervslivet i organisationens ledende organer. 
   
Det første forhold må antages at være opfyldt. Derimod vil der ifølge forslaget til ved-
tægter ikke være erhvervsrepræsentanter i bestyrelsen. Administrationen har drøftet 
dette forhold med Forskerparken. Der er i den forbindelse blevet peget på, at efter § 14 i 
forslaget til vedtægter, kan bestyrelsen udpege et syvende bestyrelsesmedlem, som vil 
kunne være en erhvervsrepræsentant. Man har endvidere peget på, at den samlede sel-
skabskonstruktion indbefatter Agro Business Park A/S, hvis bestyrelse består af syv er-
hvervsrepræsentanter og ét medlem udpeget af Forskerpark Foulum. Mens bestyrelsen 
for Forskerpark Foulum er ansvarlig for at levere den nødvendige infrastruktur i form af 
en funktionsdygtig og attraktiv bygning til brug for lejernes forskning og erhvervsmæssi-
ge udvikling, er bestyrelsen i Agro Business Park, som er et management og projektsel-
skab, ansvarlig for udviklingen og gennemførelsen af Forskerpark-konceptets strategi for 
opfyldelsen af formålet med etableringen af Forskerpark Foulum. Den vigtigste opgave i 
dette selskab er opsøgning og formidling af viden samt rådgivning til nystartede virk-
somheder inden for jordbrugs- og fødevareområdet.  
   
Det er på den baggrund administrationens vurdering, at ministeren vil have grundlag for 
at kunne godkende, at Regionsrådet deltager i bestyrelsen for Forskerpark Foulum. 
   
Bilag:
Forslag til vedtægter  
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_13_Bilag_1.pdf
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1-30-231-06-V 

14. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan - status for iværk-
satte initiativer

Resumé 

Vækstforum for Region Midtjylland vedtog på sit møde den 15. december 2006 både 
Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 og Handlingsplan for 2007–2008. 
   
Vækstforum har på et senere møde revideret tids- og aktivitetsplan for Handlingsplan 
2007-2008 og besluttede ved samme lejlighed, at der på mødet den 10. december 2007 
skulle foreligge en status for de iværksatte initiativer. 
   
På sit møde den 13. juni vedtog Vækstforum procedurerne for udvikling og implemente-
ring af handlingsplanens initiativer. 
   
Status foreligger nu i form af en oversigt, hvor alle handlingsplanens initiativer opstilles 
med angivelse af i hvilken af de 6 faser projektet befinder sig.  
   
Derudover foreligger der en økonomioversigt, som viser bevilgede og reserverede mid-
ler, båder EU-midler og regionale erhvervsfremme midler. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum tager status for iværksatte initiativer til orientering. 

Beslutning 

Indstillingen vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum for Region Midtjylland har i 2007 iværksat en række initiativer, som alle er 
beskrevet i Handlingsplan 2007 – 2008. 
   
På sit møde den 13. juni 2007 vedtog Vækstforum følgende procedurer for udvikling og 
implementering af handlingsplanens initiativer:   

• Fase 1: Udarbejdelse af forprojekter  
• Fase 2: Første behandling i Vækstforum  
• Fase 3: Første behandling i Regionsrådet og indkaldelse af ansøgninger  
• Fase 4: Endelig behandling i Vækstforum  
• Fase 5: Endelig behandling i Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen  
• Fase 6: Monitorering og evaluering   

Fasernes indhold beskrives udførligt i bilag 1. 



 

 

Vækstforum 10. december 2007 
 

45 

   
Status for de iværksatte initiativer fremgår af bilag 2 og 3. 
   
Der er pr. 29. oktober 2007 bevilget 33,115 mio. kr. af de regionale midler til erhvervs-
udvikling og 6,805 mio. kr. af EU-midlerne. 
   
Der er i perioden 2007 – 2009 bevilget 76,42 mio. kr. af de regionale midler til er-
hvervsudvikling og 14,74 mio. kr. af   EU-midlerne. 
   
Bilag:
1 - Udviklings- og implementeringsplan for initiativerne i Vækstforums handlingsplan  
2 - Oversigt over initiativer - Hus og initiativer  
3 - Statusoversigt - Vækstforum 10. december 2007  
   
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_14_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_14_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_14_Bilag_3.PDF
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0-2-65-07 

15. Henvendelse fra Gellerup Højskole om eventuel deltagelse i repræsentantska-
bet.

Den administrative styregruppe indstiller, 

at  Vækstforums medlemmer drøfter henvendelsen fra Gellerup Højskole. 

Beslutning 

Vækstforum besluttede at afslå anmodning om udpegning af et medlem til Gellerups 
Højskoles repræsentantskab. 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet for Vækstforum har modtaget en henvendelse fra Gellerup Højskole med 
anmodning om udpegning af et medlem til Gellerup Højskoles repræsentantskab. 
   
Repræsentantskabet foreslås sammensat som følger:   

• Århus kommune: 2 medlemmer.  
• De århusianske boligforeninger: 9 medlemmer  
• LO Århus: 1 medlem, , Brabrand Erhvervsforening: 1 medlem, Vækstforum Midt-

jylland: 1 medlem.  
• Anatolsk forening: 1 medlem, Somalisk forening: 1 medlem, Arabisk kulturfor-

ening: 1 medlem, Kvindehuset: 1 medlem, Aarhus Stift: 1 medlem, Mellemfolke-
ligt Samvirke: 1 medlem, DGI: 1 medlem.  

• Aarhus Universitet: 1 medlem, Aarhus Tekniske Skole: 1 medlem, Testrup høj-
skole: 1 medlem, Gellerup højskoles elevforening: 2 medlemmer fra 1/1 2010. 

  Bilag: 
  Vækstforum RM, Invitation repræsentantskab Gellerup Højskole  
  Vedtægter Gellerup Højskole  
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_15_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_15_Bilag_2.PDF
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1-01-76-17-07 

16. Meddelelser

Sagsfremstilling 

Ansøgninger til puljen vedrørende Oplevelsesøkonomi, anden ansøgningsrunde 
med ansøgningsfrist 17. september 2007  
Vækstforum godkendte på mødet den 20. juni 2007 etablering af formålsbestemte pul-
jer, herunder en pulje til regionale oplevelsesprojekter. Samtidig hermed godkendte 
Vækstforum kriterier for anvendelse af puljen og etablering af et ekspertpanel, som skal 
vurdere de indkomne projektforslag i en prækvalifikationsrunde. Ekspertpanelet har til 
opgave at udvælge - prækvalificere - projektideer, som kan viderebearbejdes til ansøg-
ninger, som efterfølgende forelægges Vækstforum. 
   
Regionsrådet godkendte den 20. april 2007, at der reserveres en pulje på  23 mio. kr. i 
2007 til  formålsbestemte puljer. Det forventes, at projekter, som opnår tilskud fra Re-
gionsrådets midler, også kan opnå tilskud fra Mål 2 programmet  på  ca. 14 mio. kr. De 
37 mio. kr. til formålsbestemte puljer er fordelt med 25 mio. kr. til regionale oplevelses-
projekter og 12 mio. kr. til pulje til sikring af arbejdsstyrken.  Det forventes, at der i 
2008 også afsættes et beløb  på 25 mio. kr. til regionale oplevelsesprojekter. 
   
Puljen for regionale oplevelsesprojekter var udbudt  med en første ansøgningsrunde 1. 
august 2007 for at tilgodese ønsket om igangsætning af projekter hurtigst muligt  under 
forventning om, at der fandtes  færdige projektforslag, som afventede udbudsrunden.  
Anden ansøgningsrunde var 17. september 2007. Til denne ansøgningsrunde indkom 55 
projektidéer. 
   
Ekspertpanelet - nedsat af Vækstforum - består af følgende 

• Jens Hausted. Midtjysk Turisme  
• Erik Hofmeister, Aqua og Ferskvandscentret (attraktion/oplevelsescenter) 
• Sophie Esman Andersen, Aarhus Universitet 
• Henning Nørbæk, Horsens Kommune 
• Erik Sejersen, Region Midtjylland 

Ekspertpanelet har gennemgået de indkomne projektidéer og projektforslag i forhold til 
de generelle kriterier for formålsbestemte puljer og de opstillede kriterier for regionale 
oplevelsesprojekter.  

• Skal være af regional betydning og være samarbejdsprojekter med virksomheds-
deltagelse  

• Skal skabe regional udvikling i form af øget beskæftigelse, indtjening og forbed-
rede levevilkår i regionen  

• Udnytter eksisterende oplevelser eller attraktioner som afsæt for udvikling af nye 
oplevelsesprodukter eller services eller udnytte synergien fra eksisterende ople-
velser og attraktioner  

• Satser på udnyttelse af de potentialer for oplevelser der findes i regionens er-
hvervsmæssige styrkepositioner og klynger  
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• Udnytter nye forretningsmuligheder  
• Skal medvirke til at skabe synlighed for Region Midtjylland 

Følgende kriterier vil også blive lagt til grund for stillingtagen til regionens medfinansie-
ring af projekter. Projekterne: 

• Skal styrke nye samarbejder om tiltrækning af events og større begivenheder, og 
samarbejde om tiltrækning af permanente oplevelser til Region Midtjylland  

• Understøtter udvikling og anvendelse af  it og digitale medier i oplevelsesøkono-
mien  

• Omsætter positive internationale erfaringer til ny udvikling i Region Midtjylland fx 
gennem deltagelse i internationale projekter  

• Udnytter fælles oplevelsesøkonomisk potentiale i to eller flere regioner (fælles-
samarbejde)  

• Udnytter samspil mellem kreative kompetencer og erhverv  
• Udnytter landdistrikternes mulighed for udvikling af nye oplevelsesprodukter og 

services  
• Udvikle nye turisme- og oplevelsesprodukter under overskriften ”den sunde regi-

on” 

Ekspertpanelet finder, at følgende  10 projektideer kan bearbejdes til egentlige projekt-
ansøgninger og  prækvalificerer følgende: 

• TEKO Herning - TEKO Playground  
• Ringkøbing Skjern Kommune - Oplevelsesøkonomi i Nationalparker - fra teori til 

praksis  
• Ringkøbing-Skjern Museum - Til højbords i Vikingehallen - levendegørelse af vi-

kingetidens måltider og festtraditioner  
• Danmarks Pengemuseum, et samlingspunkt for uddannelse, kultur og erhverv  
• Tiden er afgørende - Den teknologiske rejse 1847-1900  
• Nye veje til vækst - oplevelsesbaserede forretningskoncepter  
• Pulje til støtte til tiltrækning af større sportsbegivenheder til Region Midtjylland  
• 100 nye "sunde" oplevelsestilbud  
• Hærvejen - et moderne oplevelsesrum med historiske rammer  
• A Dane Dit It (ADDI) - Benedicte Wrensted 

Ansøgere med prækvalificerede projekter foreslåes, at de udarbejder egentlige ansøg-
ninger til puljen for oplevelsesøkonomi. Ekpertpanelet er  til flere af projektideerne kom-
met med forslag til en kvalificering af projekterne og til, at elementer fra andre projekter 
- f.eks formidling via IT - inddrages i projektets udarbejdelse. Region Midtjyllands afde-
ling for Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter kontakter de enkelte ansøgere med tilbud 
om at indgå i en dialog for kvalificering af projektansøgningen. 
   
De enkelte ansøgninger  - med udgangspunkt i prækvalifikationen - vil løbende blive 
forelagt Vækstforum til behandling. 
   
Én  projektidé  indeholder elementer  af et internationalt oplevelsesfyrtårn og fanbefales 
af  arbejde videre med projektet i den sammenhæng. 
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Endelig er der  44 projektideer, som ekspertpanelet ikke finder lever op til kriterierne. 
Der er her tale om  enkeltstående kulturevents/-udstillinger, lokale projekter uden særlig 
regional betydning eller  ansøgere, som ikke er støtteberettigede (privatpersoner). 
   
Bilag:
Oversigt over de indkomne ansøgninger til oplevelsesøkonomipuljen . 

Beslutning: 
Til efterretning. 
   
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_16_Bilag_1.PDF
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1-01-76-17-07 

17. Eventuelt

Intet. 
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Tillægsdagsorden 
 

1-30-76-39-07 

1. Ansøgning om økonomisk støtte til Maabjerg BioEnergy

Resumé 

Et projekt vedrørende etablering af verdens største biogasanlæg i Maabjerg er sat i bero, 
på grund af manglende afklaring omkring de økonomiske rammer jf. de endnu ikke af-
sluttede forhandlinger om en ny energiplan i Folketinget. Der ansøges om 1. mio. kr. til i 
den mellemliggende periode at forsætte myndighedsarbejdet. Ansøgningen er ikke sags-
behandlet. 

Beslutning 

Vækstforum indstiller, at der bevilges 1 mio. kr. under den forudsætning, at der skabes 
en konstruktion, der er lovlig og hvorunder der kan sikres, at der er overensstemmelse 
med Vækstforums strategi og megasatsningen for energi og miljø. 
 
Formandskabet bemyndiges til at afgive endelig indstilling. 
 
Borgmester Martin Merrild forlod mødet under behandlingen af dette punkt. 

Sagsfremstilling 

En række lokale parter i Struer- og Holstebro-området har siden 2002 arbejdet på at 
skabe grundlaget for etablering af verdens største biogasanlæg i Maabjerg ved Holste-
bro. Der har hidtil været brugt mere end 15 mio. kr. på sagen.  
Projektet blev i januar 2007 sat i bero på grund af manglende afklaring omkring de øko-
nomiske rammer jf. de endnu ikke afsluttede forhandlinger om en ny energiplan i Folke-
tinget. 
For at spare tid ønsker ansøger i den mellemliggende periode at forsæt-
te myndighedsarbejdet. Administrationen har den 23. november 2007 modtaget en an-
søgning, hvor Maabjerg Bioenergy søger om 1. mio. kr. til formålet. 
Administrationen har anmodet om yderligere oplysninger, da ansøgningen ikke inde-
holdt en beskrivelse af og et budget over hvad midlerne skal anvendes til. De suppleren-
de oplysninger er først modtaget den 4. december, hvorfor der ikke har været tid til 
at foretage en egentlig sagsbehandling. 
Den sædvanlige praksis vil være, at sagen behandles af Råd for Energi og Miljøteknologi, 
som laver en indstilling til Vækstforum. Rådets næste møde er den 25. januar 2008. 
  
Bilag: 
Ansøgning om økonomisk støtte til Maabjerg BioEnergy  
Maabjerg Bioenergi - bilag til ansøgning  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_18_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_18_Bilag_2.PDF
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