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1-01-76-17-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 10. december 2007

Den administrative styregruppe indstiller, 

at referatet godkendes. 

Beslutning 

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling 

Bilag:
Referat fra Vækstforums møde den 10. december 2007 - kort version
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_1_Bilag_1.pdf
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1-30-231-06-V 

2. Vækstforums arbejde 2007 - evaluering

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum i sin evaluering af arbejdet i 2007 bl.a. inddrager de overordnede 
rammer, sekretariatsbetjeningen herunder organiseringen, og den konkrete im-
plementering af erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.  

Beslutning 

Vækstforum evaluerede arbejdet i 2007 og besluttede: 

• at sekretariatet skal gennemskrive forretningsordenen for Vækstforum med hen-
blik på redaktionelle bemærkninger, således at der herudover udarbejdes et for-
slag til bemyndigelse af formandskabet til at træffe afgørelse i hastende sager. 

Vækstforum gav udtryk for tilfredshed med arbejdet i forhold til at iværksætte erhvervs-
udviklingsstrategien og handlingsplan. Det gælder såvel proces som beslutningsgrund-
lag. Det blev pointeret, at det i det omfang, det er muligt, bør sagsfremstillingen inde-
holde de væsentligste elementer fra de effektmål, som vil komme til at indgå i  den en-
delige resultatkontrakt. 

Især arbejdet med megasatsningerne vurderedes at være af afgørende betydning for de 
mange iværksatte initiativer. 

Der var et ønske om, at der foretages en systematisk evaluering af iværksatte initiativer 
og gerne med en international benchmarking. 

Vækstforum ønskede en gennemgang af det juridiske grundlag for sit arbejde med 
iværksættelse af erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. 

Sagsfremstilling 
Vækstforum for Region Midtjylland besluttede på sit møde den 13. september 2007, at 
Vækstforum på sit møde i januar 2008 ville evaluere arbejdet i 2007. 
  
Som baggrund for denne drøftelse er der udsendt et notat sammen med dagsordenen. 
  
Notatet redegør for baggrunden og rammerne for Vækstforums arbejde, som tager sit 
udgangspunkt i lov om erhvervsfremme og Vækstforums forretningsorden. Derudover 
beskrives organisering af og opgaver for sekretariatsbetjeningen. Endelig er der en gen-
nemgang af de iværksatte initiativer, samt det grundlag, som Vækstforum gennem sin 
handlingsplan har lagt til grund for sin prioritering.  
  
Endvidere vedhæftes Danmarks Vækstråds høringssvar i forbindelse med Vækstforums 
Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010, samt Vækstforums svar på samme. 



 

 

Vækstforum 29. januar 2008 
 

6 

 
Bilag:
Notat - Vækstforums for Region Midtjylland - evaluering 2007 (udsendes på papir til 
Vækstforums medlemmer) 
Bilag 1 - Lov om Erhvervsfremme - Lov nr 602 af 24-06-2005
Bilag 2 - ForretningsordenVækstforum (udsendes på papir til Vækstforums medlemmer) 
Bilag 3 - Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010
Bilag 4 - Handlingsplan 2007-2008
Bilag 5 - Udviklings- og implementeringsplanen
Bilag 6 - Partnerskabsaftale - Midtjylland 14062007
Bilag 7 - Høringssvar til Vækstforum for Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi 

2007 - 2010
Bilag 8 - Opfølgning på høringssvar vedr. Erhvervsudviklingsstrategi for Region Midtjyl-
land. 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_4.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_5.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_6.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_7.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_8.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_8.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_9.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_9.PDF
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1-33-76-23-1-08 

3. Vækstforums høringssvar til den regionale udviklingsplan

Resumé 

Forslag til Den Regionale Udviklingsplan for Region Midtjylland blev behandlet i Regions-
rådet den 12. december 2007 og sendt i offentlig høring den 7. januar 2008. Høringspe-
rioden løber i otte uger frem til den 3. marts 2008. 
Forslaget bygger bl.a. på Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og beskriver den 
overordnede vision for udviklingen i regionen samt delvisioner på ni indsatsområder, 
hvoraf flere vedrører Vækstforums arbejdsområder. Det er områderne: erhvervsudvik-
ling og turisme, arbejdskraft og beskæftigelse, uddannelse og energi. 
Vækstforum for Region Midtjylland skal afgive et høringssvar til Regionsrådet, som efter 
høringsfristens udløb vil behandle de indkomne høringssvar på regionsrådsmødet den 
21. maj 2008. Herefter forventes udviklingsplanen vedtaget. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at  forslaget til den regionale udviklingsplan drøftes med henblik på afgivelse af et 
høringssvar til regionsrådet 

Beslutning 

Vedtaget som indstillet med følgende bemærkninger til udkast til høringssvar: 
 

• Større byer i hele regionen og deres vækstpotentiale og drivkraft bør indarbejdes 
i den Regionale Udviklingsplan som en mulighed for at sikre sammenhæng i regi-
onen. 

 
• I forhold til den vision, der vedrører energi og fremme af anvendelsen af vedva-

rende energi, bør det indgå, at udviklingen af den nødvendige teknologi skal un-
derstøtte udviklingen i erhvervslivet. 

 

• Den del af den regionale udviklingsplan som vedrører infrastrukturen kan i højere 
grad tage højde for den nationale sammenhæng og her vil Vækstforum pege på 
etableringen af Kattegat-forbindelsen, som meget vigtig for et sammenhængende 
Danmark. 

Sagsfremstilling 

Forslag til Den Regionale Udviklingsplan for Region Midtjylland blev behandlet i regions-
rådet den 12. december 2007 og sendt i offentlig høring den 7. januar 2008. Høringspe-
rioden løber i otte uger frem til den 3. marts 2008. 
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Forslaget er blevet til på baggrund af en række møder mellem Region Midtjylland og de 
19 kommuner. Vækstforum for Region Midtjylland har bidraget til den regionale udvik-
lingsplan gennem erhvervsudviklingsstrategien, der sammen med beskæftigelsesrådets 
beskæftigelsesstrategi og regionsrådets råstofplan og Agenda 21-strategi udgør en del af 
grundlaget for udviklingsplanen. 
 
Forslaget består af fire dele: 
Vision – beskriver den overordnede vision for udviklingen i regionen og delvisioner på ni 
indsatsområder. Inden for hvert område beskrives kort udgangspunktet, den ønskede 
udvikling og de væsentligste udfordringer samt vigtige skridt på vejen mod målet. 
  
Redegørelse – beskriver forslag til strategi og anbefalinger, der kan fremme den ønskede 
udvikling. 
  
Analyser – analyser af regionale og lokale vilkår for udvikling, f.eks. analyse af uddan-
nelsessituationen. 
 
Bilag – indeholder Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, Anna Amalia-projektets idé-
katalog, indspil til Infrastrukturkommissionen o. lign., som arbejdet med den regionale 
udviklingsplan bygger på. 
 
Den overordnede vision beskriver regionsrådets udviklingsønske 20-25 år frem og ud-
møntes i en række delvisioner. Hver delvision knyttes til et indsatsområde, som kommu-
nerne og regionen er enige i at samarbejde om. 
  
Indsatsområderne bygger på løbende analyser af regionale og lokale vilkår. Indsatsom-
råderne revideres hver fjerde år i takt med udviklingen. 
  
Visionen virkeliggøres i form af initiativer og projekter, der beskrives i den regionale ud-
viklingsplans redegørelsesdel. Der gøres status hvert år for at sikre en løbende evalue-
ring samt sikre dialogen og samarbejdet mellem de regionale aktører.  
 
Af de ni indsatsområder er der særligt fire, der vedrører Vækstforums arbejdsområder. 
Det er områderne; erhvervsudvikling og turisme, arbejdskraft og beskæftigelse, uddan-
nelse og energi. 
 
Efter høringsfasen vil regionsrådet behandle de indkomne høringssvar, inden udviklings-
planen vedtages endeligt på regionsrådsmødet den 21. maj 2008. 
  
Overordnede samarbejdsprincipper:
Forslaget beskriver to overordnede samarbejdsprincipper, der skal sikre, at visionen om 
en international vækstregion i et sammenhængende Danmark virkeliggøres.  
  
Det første princip er, at udviklingsplanen skal udnytte de styrkepositioner, der er i regio-
nen. 
Det andet princip er, at udviklingsplanen skal fokusere på de forskellige vilkår, der er for 
udviklingen i de enkelte egne af regionen. 
  
Internationalt udsyn:
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Forslaget beskriver et internationalt udsyn. Bl.a. som en ressource til fortsat udvikling af 
borgernes levevilkår, erhvervslivets muligheder og til styrkelse af forsknings- og uddan-
nelsesinstitutioner. 
  
Et sammenhængende Danmark: 
Regionsrådet ønsker, at den regionale udviklingsplan - bl.a. med afsæt i Vækstforums 
vision om en international vækstregion - skal understøtte regionens rolle i et sammen-
hængende Danmark. 
  
Det østjyske bybånd og Øresundsregionen er Danmarks to vækstcentre. De er adskilte 
og opfattes som to selvstændige centre. Om 25 år er det stadig disse to områder, der 
har de bedste forudsætninger for at tiltrække arbejdspladser, arbejdskraft, viden mv. og 
skabe vækst. 
  
Region Midtjyllands vision indebærer en ambition om ét vækstcenter i Danmark, hvor et 
udvidet østjysk bybånd, som rækker fra Aalborg i nord til Kolding i syd og fra Viborg i 
vest til Århus i øst, er bundet sammen med Øresundsregionen. Dermed skabes bedre 
muligheder og rum til at udfolde det samlede potentiale.  
  
Geografiske perspektiver:
Gennem udviklingsplanen opereres med et by- og et landdistriktsperspektiv: Byer og 
landdistrikter supplerer hinanden og kan i et samspil, med respekt for forskellighed, ska-
be resultater lokalt og regionalt. I dette samspil har byerne en vigtig rolle som katalysa-
torer for vækst.  
  
By- og landdistriktsperspektivet har større eller mindre gennemslag inden for de forskel-
lige indsatsområder. Da særligt landdistriktsperspektivet er interessant for Vækstforum, 
er redegørelsesdelens opsummering af perspektivet gengivet i i notatet ”Delvisioner, 
strategi og anbefalinger inden for fire indsatsområder”. 
  
Det samme er delvisioner, strategi og anbefalinger inden for de fire indsatsområder, der 
af særlig interesse for Vækstforum. 
  
Bilag:  
Del I Vision (fremsendes på papir til Vækstforums medlemmer) 
Del II Redegørelse (fremsendes på papir til Vækstforums medlemmer) 
Delvisioner, strategi og anbefalinger inden for fire indsatsområder
Udkast til Vækstforums høringssvar til Den Regionale Udviklingsplan 2008 for Region 
Midtjylland
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_3_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_3_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_3_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_3_Bilag_4.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_3_Bilag_4.PDF
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1-33-76-26-07 

4. Valg af operatører og indstilling af bevillinger under megasatsningen Erhverv-
Sundhed

Resumé 

Vækstforum godkendte på sit møde den 29. oktober 2007 en foreløbig handlingsplan for 
megasatsningen Erhverv-Sundhed, herunder etablering af to udviklingsplatforme. Efter-
følgende er der indkaldt ansøgninger vedrørende etablering af to udviklingsplatforme. 
Der er indkommet to ansøgninger, der beskriver en indsats i tæt overensstemmelse med 
de respektive platformes indhold, dog overstiger ansøgningerne den reserverede øko-
nomiske ramme. Der er udarbejdet udkast til resultatkontrakter med de to operatører. 
Endvidere er der udarbejdet forslag til etablering af en strategisk indsats, der skal koble 
Vækstforums strategi og indsatsen på udviklingsplatformene sammen. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender Alexandra Instituttet og MTIC som operatører på de to 
udviklingsplatforme 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at bevillingen fra Region Midtjyllands er-
hvervsudviklingsmidler hæves fra de reserverede  i alt 30 mio. kr. til i alt 
35.045.750 kr. i perioden 2008-2010, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at bevillingen fra EU's 
Regionalfondsmidler hæves fra de reserverede i alt 30 mio. kr til i alt 
35.045.750 kr. i perioden 2008-2010, 

at Vækstforum godkender, at der gennemføres et udredningsarbejde vedrørende 
en generel innovationsindsats i sundhedsvæsenet med henblik på senere frem-
læggelse i Vækstforum 

at Vækstforum godkender, at der gennemføres et udredningsarbejde vedrørende 
erhvervspotentialet i tilknytning til hospitalsbyggerierne i Skejby og den vestlige 
del af regionen med henblik på senere fremlæggelse i Vækstforum 

  

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, 

• At resultatkontrakterne for de to operatørers arbejde skal indeholde en passus 
om, at kontrakterne skal afrapporteres til Vækstforums halvårsvis, og således at 
Vækstforum ved den lejlighed får mulighed for at justere det videre arbejde. 
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Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 29. oktober 2007 en foreløbig handlingsplan for 
megasatningen Erhverv-Sundhed og reserverede over en tre-årig periode 60 mio. kr. til 
gennemførelse af en del af megasatsningen.  
  
Megasatsningen tager udgangspunkt i regionens styrkeposition på sundhedsområdet og 
skal sigte mod en erhvervsmæssig nyttiggørelse af sundhedssektorens ressourcer og 
potentialer fra forskning over driften af hospitaler til plejehjem og hjemmepleje. Indsat-
serne under megasatsningen omfatter følgende områder: 

 Etablering af en udviklingsplatform med et forskningsmæssigt afsæt inden for 
primært IKT i sundhedssektoren  

 Etablering af en udviklingsplatform med et forsknings- og forretningsmæssigt af-
sæt og med hovedfokus på Bio- og Medtech  

 Etablering af en strategisk indsats, der skal koble Vækstforums strategi og ind-
satsen på udviklingsplatformene sammen  

 Etablering af en erhvervsudviklingsindsats i forbindelse med de kommende hospi-
talsbyggerier i Skejby og den vestlige del af regionen 

Baggrund:  
Vækstforum 16. april 2007: Igangsættelse af forprojekt og reservation af 1,5 mio. kr. til 
forberedelse af megasatsningen 
Regionsrådet 22. august 2007: Bevilling af 1,5 mio. kr. til forberedelse af megasatsnin-
gen 
Vækstforum 29. oktober 2007: Godkendelse af foreløbig handlingsplan for megasatsnin-
gen, reservation af 30 mio. kr. fra EU's regionalfond og indstilling om reservation af mid-
ler til Regionsrådet på 30 mio. kr. 
Regionsrådet 12. december 2007: Reservation af økonomisk ramme på 30 mio. kr. af 
Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler 
  
Region Midtjylland gennemførte fra den 22. november 2007 en ansøgningsrunde, hvor 
der indkaldtes ansøgninger vedrørende etablering af to udviklingsplatforme. 
  
Ved ansøgningsfristens udløb den 17. december 2007 er der indkommmet to ansøgnin-
ger, én ansøgning til udviklingsplatformen med et forskningsmæssigt afsæt og én an-
søgning til udviklingsplatformen med et forsknings- og forretningsmæssigt afsæt. Begge 
ansøgninger indstilles til bevilling. Ansøgningerne fra de to platforme overstiger dog den 
reserverede økonomiske ramme for de regionale udviklingsmidler og for Regionalfonden, 
men det indstilles, at bevillingen hæves fra de reserverede i alt 60 mio. kr. til 
70.091.500 kr. 
  
Udviklingsplatforme
Udviklingsplatform med et forskningsmæssigt afsæt inden for primært IKT i 
sundhedssektoren  
Alexandra Instituttet har indsendt ansøgningen vedrørende etablering af en udviklings-
platform med et forskningsmæssigt afsæt inden for primært IKT i sundhedssektoren - 
Center for Pervasive Healthcare 2.0 (CPH). Ansøgningen svarer i meget høj grad til de af 
Vækstforum godkendte elementer. CPH etableres som en selvstændig enhed i Alexandra 
Instituttet og etableres med en bestyrelse, en daglig ledelse og en administrativ funkti-
on.  
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CPH bygger på det etablerede Center for Pervasive Healthcare og vil arbejde på tværs af 
sundhedsfaglig praksis og innovationsarbejde, og inddrage sundhedsfaglige, naturviden-
skabelige, ingeniørmæssige og forretningsmæssige kompetencer som drivkraft. CPH vil 
bygge videre på og udvikle de modeller for samarbejde mellem praksissteder i sund-
hedssektoren, virksomheder og forskningssteder, som allerede findes på Katrinebjerg. 
Omdrejningspunktet for dette er tværfaglige og tværsektorielle projekter, der integrerer 
forskning, udvikling, implementering og forretningsgørelse. CPH vil gennemføre et antal 
fyrtårnsprojekter i samarbejde med klinik, forskning og industri. En afgørende faktor i 
udvælgelse af fyrtårnsprojekter er, at der vælges områder, hvor der er dokumenteret 
effekt og/eller hvor et udviklingsarbejde vil komme store patientgrupper til gavn. CPH er 
baseret på brugerdreven innovation, og ideer fra brugerne på området - ansatte, patien-
ter og borgere - danner grundstammen i indsatsen.  
 
CPH vil arbejde inden for tre indsatsområder:  
IKT og sundhed : Indsatsområdet omfatter følgende: Tværgående samarbejder mellem 
praksissteder, forskningssteder og virksomheder, nationalt og internationalt projektar-
bejde, organisationsudvikling på sundhedssektorens praksissteder, udvikling af innovati-
onsarbejde  
Forretningsstrategier : Indsatsområdet omfatter følgende: Kobling mellem investerings-
interesser, beslutningstagere og udviklings- og forskningsprojekter, udvikling af og for-
midling af forretningsstrategier  
Netværk og formidling : Indsatsområdet omfatter netværksetablering og -udvikling, 
samarbejde med formidlingscentre og netværk, formidlingsarbejde på tværs mellem de 
nævnte interessenter og udvikling af kommunikationsstrategier.  
  
Alexandra Instituttet søger om 18,750 mio. kr. fra Regionalfonden og 18,750 mio. kr. af 
Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler 
  
Udviklingsplatform med et forsknings- og forretningsmæssigt afsæt og med 
hovedfokus på Bio- og Medtech  
MedTech Innovation Center (MTIC) har indsendt en ansøgning vedrørende etablering af 
en udviklingsplatform med et forsknings- og forretningsmæssigt afsæt og med hovedfo-
kus på Bio- og Medtech. MTIC er en fond under etablering og centeret etableres med en 
selvstændig bestyrelse, en daglig ledelse og et sekretariat.  Eksisterende aktører er 
sammen med BioMedNet, en forening af regionens aktive bio- og medtech virksomheder, 
initiativtager til etablering af centeret. Det centrale for MTIC's aktiviteter er at optimere 
kommercialiseringen af ideer og forskningsresultater inden for Bio & MedTech, og mål-
gruppen for MTIC's aktiviteter er eksisterende virksomheder samt nye projekter med 
potentiale til en international økonomisk succes.  
  
Etablering af centeret vil indledes med en strategiproces, hvor den optimale strategi for 
indsatsen fastlægges. Strategiprocessen gennemføres med internationale eksperter, del-
tagelse fra Copenhagen Business School (Bioteknologiforskningsenheden) og CORE-
enheden på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, som har specialiseret sig i klynge-
funktionalitet og entrepreneurship inden for højteknologi. 
 
MTIC vil samarbejde bredt med internationale såvel som nationale interessenter, hvoraf 
kan nævnes: TechTrans enheden på Aarhus Universitet, iNANO center, Aarhus Universi-
tet, Ingeniørhøjskolen, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, Østjysk Innovation, INCU-
BA Forskerpark, BioMedNet m.fl. 
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Ansøgningen svarer i meget høj grad til de af Vækstforum godkendte elementer. 
  
Indsatsområderne omfatter følgende:  
Kompetenceopbygning: Der stilles store krav til de forretningsmæssige kompetencer for, 
at en kommercialiseringsproces lykkes, og kravene er ekstraordinært store inden for Bio- 
og Medtech, hvor der er en meget lang proces fra idé til marked. En central aktivitet i 
MTIC vedrører derfor opbygning, udvikling og tilførsel af forretningskritiske kompetencer 
inden for udvikling, produktion, afsætning, certificering m.m. Der skal ske en udveksling 
af kompetencer mellem en række eksisterende virksomheder og de nye projekter, og de 
konkrete aktiviteter vil bl.a. omfatte flg.: Kompetencetilførsel fra eksterne nationale som 
internationale kompetencepersoner, Advisory Boards til nye projekter, etablering af ku-
vøsefunktion, etablering af faglige/tekniske fora, kompetenceudvikling i eksisterende 
virksomheder, afholdelse af workshops, symposier m.v.  
  
Gennemførelse af demonstrationsprojekter : Der vil blive gennemført et antal demon-
strationsprojekter, hvor de mest lovende kommercielle projekter bringes videre i proces-
sen mod et reelt proof of business. Demonstrationsprojekterne vil omfatte følgende: Ad-
visory Board til projekterne, teknisk/faglig sparring, gennemførelse af feasibilitystudier, 
markedsundersøgelse, udvikling af prototype m.m.  
  
Sikring af bedre finansiering af kommercialiseringsprocesser: Forbedret adgang til finan-
siering vil blive bearbejdet gennem bl.a. følgende aktiviteter: Afholdelse af seed-camp, 
hvor internationale kapaciteter giver sparring på projekterne, udvikling af modeller for 
markedspladser på tværs af landet, tiltrækning af investeringer fra etablerede virksom-
heder og private investorer.  
  
Udvikling og identifikation af nye projekter : Indsatsen sker i samarbejde med udvik-
lingsplatformen CPH og omfatter følgende aktiviteter: Besøg på udvalgte afdelinger og 
institutioner, konkurrencer om den bedste og mest perspektivrige forretningsplan og en 
scouting funktion, som bygges op om både en forretningsmæssig forståelse for potenti-
elle projekter og en faglig, forskningsmæssig spændvidde.  
  
MTIC vil blive placeret i umiddelbar nærhed af Århus Universitetshospital, Skejby, da den 
fysiske nærhed til både hospital og virksomheder i området er af kritisk betydning. Medi-
coindustrien har skriftligt udtrykt hensigt om at etablere et innovationscenter samme 
sted.  
  
MTIC søger om 16.295.750 kr. fra Regionalfonden og 16.295.750 kr. fra Region Midtjyl-
lands erhvervsudviklingsmidler.  
  
Strategisk indsats for megasatsningen Erhverv-Sundhed
Der skal inden for megasatsningen være en vedvarende strategisk indsats, hvis formål 
er: 

 At sikre den løbende kontakt mellem Vækstforum og arbejdet på platformene.  
 At sikre den løbende kontakt mellem arbejdet på platformene og det regionale 

sundhedsvæsen.  
 At medvirke til identificering af nye indsatsområder til enten indlejring på eksiste-

rende platforme eller til bearbejdning på nye platforme.  
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 At arbejde for, at der på det lange sigt er fokus på satsningen, da de egentlige 
erhvervsmæssige resultater er langsigtede.  

 At arbejde for synliggørelse af indsatsen gennem offensiv kommunikationsstrategi 
(i tæt samarbejde med platformene).  

 At arbejde for nationale og tværregionale projekter, herunder finansiering af ind-
satsen erhverv-sundhed.  

 At sikre, at megasatsningen koordineres med Vækstforums øvrige megasatsnin-
ger og tiltag under erhvervsudviklingsstrategien. 

Den løbende kontakt mellem Vækstforum, det regionale sundhedsvæsen og platformene 
sikres ved, at der fra henholdsvis Regional Udvikling og Sundhedsstaben udpeges en 
observatør på ledelsesniveau til deltagelse i bestyrelsesmøderne på hver af platformene. 
  
Region Midtjyllands afdeling for Regional Udvikling indgår – uden for megasatsningen – 
forventeligt i sparring med sundhedsvæsenet i innovations- og udviklingsspørgsmål i 
situationer, hvor det bliver efterspurgt. Denne aktivitet må forventes at give anledning til 
en række løbende indspil til platformene. 
  
Generel innovationsindsats i sundhedsvæsenet:
Arbejdet på de to innovationsplatforme vil foregå ud fra et forskningsmæssigt og kom-
mercielt udgangspunkt. Ved siden af dette skal det yderligere undersøges, hvordan de 
gode ideer, der genereres i sundhedsvæsenet, men ikke bliver gjort til genstand for 
forskning/udvikling eller virksomhedsstart, kan bidrage til arbejdet på platformene eller 
en erhvervsudvikling i øvrigt. Der vil på Regional Udviklings initiativ blive gennemført et 
udredningsarbejde, der skal beskrive hvordan underskoven af gode ideer, som løbende 
genereres inden for sundhedsvæsenet, håndteres og bringes videre i innovations- og 
erhvervsserviceregi. Arbejdet gennemføres i  samarbejde med erhvervsservicesystemet 
(Væksthus Midtjylland) og platformene med henblik på senere forelæggelse for Vækstfo-
rum. 
  
Erhvervsudvikling – hospitalsbyggerier
Planlægning af erhvervsudviklingsindsatsen i forlængelse af de kommende markante 
hospitalsbyggerier i Skejby og i vest har indtil nu ikke været mulig, da den gennemgå-
ende bygherrerådgiver først er udvalgt medio december 2007. Der vil forventeligt være 
et emnemæssigt sammenfald mellem en del af spin-off’et af hospitalsbyggerierne og 
arbejdet på platformene. Der vil på Regional Udviklings initiativ blive gennemført et ud-
redningsarbejde vedrørende det erhvervsudviklingsmæssige potentiale i forbindelse med 
hospitalsbyggeriet. Arbejdet vil ske i samarbejde med sundhedsvæsenet, bygherrerådgi-
veren og platformene, og vil efterfølgende blive forelagt for Vækstforum. 
  

Budget og finansiering for en 3-årig periode  

Indsats Samlet Finansiering 

 budget Region Regionalfond 
Center for Pervasive  
Healthcare 

37.500.000 kr. 18.750.000 kr.  18.750.000 kr.  

MedTech Innovation 
Center 

32.591.500 kr. 16.295.750 kr. 16.295.750 kr. 
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I alt  70.091.500 kr. 35.045.750 kr. 35.045.750 kr. 
  
Bilag:
Ansøgning udviklingsplatforum IKT Sundhed
Ansøgning MTIC
Bilag 1 til Ansøgning MTIC
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_4_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_4_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_4_Bilag_3.pdf
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1-33-76-95-07 

5. Internationale oplevelsesfyrtårne

Resumé 

På baggrund af Vækstforums godkendelse af det videre arbejde med internationale ople-
velsesfyrtårne har der været indkaldelse af forslag. Der er indkommet 21 projektforslag. 
Ekspertpanelet har behandlet forslagene og anbefaler Vækstforum, at der gives udvik-
lingsfinansiering til 9 af de 21 projekter - i alt 7 mio. kr. 
  
Et internationalt oplevelsesfyrtårn skal omsætte regionens viden, kreativitet og udvik-
lingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens styrkepositioner til nye kommer-
cielle forretningsområder. De kommende oplevelsesfyrtårne skal have internationalt po-
tentiale og bygge på et stærkt offentlig-privat samspil. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum drøfter ekspertpanelets anbefaling af indstilling til Regionsrådet om, 
at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges i alt 7 mio. kr. 
i 2008, som fordeles på følgende måde: 

 1 mio. kr. til projektet "World of Crime"  
 500.000 kr. til projektet "International vidensindsamling"  
 1 mio. kr. til projektet "Midtjysk oplevelsesproduktion"  
 1 mio. kr. i alt til at undersøge mulighederne for at etablere en samar-

bejdsplatform mellem de to projekter - "Vindenergi - et viden- og oplevel-
sescenter" og "Danmarks Energi Museum" under betingelse af, at de to pro-
jekter godkendes af "Rådet for energi- og miljøteknologi"  

 1 mio. kr. til projektet "Planet Randers"  
 500.000 kr. til projektet "Kilden"  
 1 mio. kr. til projektet "Havets Hus"  
 1 mio. kr. til projektet "Stjernen, et oplevelses eksperimentarium ved Ring-

købing Fjord" 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at fase 2 forlænges og at fase 3 og 4 
dermed bliver forskudt, så Vækstforum på sit møde den 24. november 2008 kan 
indstille til Regionsrådet, hvilke projekter, der skal have bidrag til risikovillig ud-
viklingsfinansiering for perioden 2008-2010. 

  
Beslutning 
Indstillingen tiltrådt med denne tilføjelse  
 

• At projektet ”Multiarena Århus” indstilles til bevilling af 1 mio. kr. af Region Midt-
jyllands midler til erhvervsudvikling og 
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• At projektet ”Hedens Colosseum” indstilles til bevilling af 1 mio. kr. af Region 
Midtjyllands midler til erhvervsudvikling. 

 
Formanden for Vækstforum, Bent Hansen indledte mødet med at fremlægge diverse kor-
respondance modtaget i relation til projektet ”World of Crime”. 
 
Martin Merrild ønskede ikke at støtte projektet ”World of Crime”. 
 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 16. april 2007 forprojekt om oplevelsesøkono-
mi, hvori der er beskrevet tankerne om udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne. 
Der blev nedsat en projektgruppe, som har udarbejdet et notat, der beskriver kriterier 
for udvælgelse af konsortier/projekter, tidsplan for arbejdet og eksempler på typer af 
internationale oplevelsesfyrtårne.  
  
Vækstforum godkendte på sit møde den 13. september 2007 projektgruppens notat som 
grundlag for det videre arbejde med internationale oplevelsesfyrtårne, herunder tidsplan 
for arbejdet. Vækstforum har således godkendt, at der til udviklingsarbejdet i fase 2 ind-
stilles til Regionsrådet, at der kan stilles op til 1 mio. kr. til rådighed til udvalgte konsor-
tier/projekter til analyser af udviklingspotentialet. 
  
Et internationalt oplevelsesfyrtårn skal omsætte regionens viden, kreativitet og udvik-
lingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens styrkepositioner til nye kommer-
cielle forretningsområder. De kommende oplevelsesfyrtårne skal have internationalt po-
tentiale og bygge på et stærkt offentlig-privat samspil. 
  
Arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne er inddelt i fire faser:
  
Fase 1:  
I efteråret 2007 dannes der konsortier, der vil byde ind med udvikling af internationale 
oplevelsesfyrtårne. Ansøgningsfristen var den 12. november 2007. Herefter har et uvil-
digt, internationalt ekspertpanel bestående af tre særligt sagkyndige inden for oplevel-
sesøkonomien afgivet en vurdering af de enkelte ansøgninger til Vækstforum. 
  
Ekspertpanelet skal afgive anbefalinger til, hvorvidt projekterne lever op til kriterierne 
for indledende udviklingsfinansiering. Midlerne kan f.eks. anvendes til konceptudvikling, 
markedsanalyse, cost-benefit analyser, international erfaringsindsamling, skitseforlag 
mv. 
  
Fase 2: 
De udvalgte konsortier gennemfører analyserne i 1. halvår 2008. 
  
Fase 3: 
Konsortierne skal primo august 2008 afrapportere aktiviteterne i fase 2 og eventuelt 
indsende ansøgning om egentlig risikovillig udviklingsfinansiering i fase 4. 
  
Fase 4: 



 

 

Vækstforum 29. januar 2008 
 

18 

I sensommeren 2008 indstiller Vækstforum til Regionsrådet bidrag til risikovillig udvik-
lingsfinansiering for perioden 2008-2010 for et mindre antal fyrtårnsprojekter, der har 
været gennem fase 2 og 3. 
  
Administrationen vurderer, at den ovenstående tidsplan ikke vil give ansøgerne mulighed 
for at kunne gennemføre de ansøgte analyser, og indstiller derfor til Vækstforum, at 
tidsplanen justeres, så fase 2 forlænges og fase 3 og 4 dermed bliver forskudt. Vækstfo-
rum vil herefter på sit møde den 24. november 2008 kunne indstille til Regionsrådet, 
hvilke projekter der skal have bidrag til risikovillig udviklingsfinansiering for perioden 
2008-2010. 
  
Vækstforum har bemærket, at der skal anlægges en ambitiøs vinkel på udvælgelsen af 
projekterne, hvorfor udviklingsfinansieringen kan være større end begrænsningen på de 
5-15 mio. kr. pr. projekt, som er den størrelsesorden projektgruppen har peget på til 
medfinansiering i fase 4. Medfinansieringen vil f.eks. kunne anvendes til uddybende ana-
lyser i forhold til fase 2, etablering af sekretariat/organisation, udvikling af markedsfø-
ring og samarbejde mellem relevante aktører. Midlerne vil ikke kunne anvendes til fysisk 
blivende investeringer. 
  
Ekspertpanelet er sammensat af: 

 Peter Sand, direktør for spillestedet Train, Århus  
 Rolf Røtnes, seniorøkonom hos Econ Pöyry, Oslo  
 Lars Bernhard Jørgensen, adm. direktør i Wonderful Copenhagen, København 

  
Ekspertpanelets anbefalinger
På baggrund af Vækstforums godkendelse af det videre arbejde med internationale ople-
velsesfyrtårne har der været gennemført en runde med indkaldelse af forslag til interna-
tionale oplevelsesfyrtårne. Der er indkommet 21 projektforslag. Ekspertpanelet har be-
handlet ansøgningerne og anbefaler Vækstforum, at der gives udviklingsfinansiering til 9 
af de 21 projekter, hvoraf 5 af projekterne bør modtage 1 mio. kr. hver, mens 2 projek-
ter hver bør modtage 500.000 kr. i udviklingsfinansiering, og 2 projekter bør modtage i 
alt 1 mio. kr. til en fælles undersøgelse. 
  
I de tilfælde, hvor ekspertpanelet anbefaler, at Vækstforum indstiller udviklingsfinansie-
ring til projekterne, har ekspertpanelet ud fra en faglig vurdering suppleret anbefalingen 
med forslag til forudsætninger for et eventuelt tilskud. 
  
Ekspertpanelet har ikke set det som sin opgave at prioritere projekterne i forhold til hin-
anden. Projekternes forskellighed gør, at det fagligt set vil være forkert at stille dem op 
overfor hinanden. Ekspertgruppen har været sekretariatsbetjent af konsulentfirmaet 
DAMVAD. 
  
Ekspertpanelet har vurderet de 21 projekter med udgangspunkt i følgende kriterier, hvor 
projekterne skal: 

 have internationalt vækst- og tiltrækningspotentiale  
 synliggøre et potentiale på tværs af brancher og sektorer i de krydsfelter, hvor 

der kan påvirkes en efterspørgsel efter nye services, koncepter og produkter  
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 kunne tilbyde regionens borgere noget unikt, der gør regionen interessant be-
skæftigelsesmæssigt og som bosætnings- og leveområde  

 have bred erhvervsmæssig opbakning og privatøkonomisk "drive"  
 omfatte relevante regionale offentlige myndigheder, kulturinstitutioner, uddannel-

ses- og videninstitutioner mv.  
 gennemføres på baggrund af både en offentlig og privat medfinansiering, gerne af 

konsortier i form af offentligt-private partnerskaber 

Udover kriterierne har ekspertpanelet haft med i vurderingen, at Vækstforum har ønsket 
at projekter inden for megasatsningsområderne (Erhverv-Sundhed, Fødevarer samt Miljø 
og Energi) prioriteres højt.  
  
Endelig har Vækstforum bedt ekspertpanelet om at fokusere specielt på projekternes:  

 markedsmæssige nyskabelse  
 forretningsmæssige grundlag  
 organisatoriske bæredygtighed 

Ekspertpanelet anbefaler at følgende projekter tildeles udviklingsfinansiering:  
Nr. Projekt Sted Anbefalet tilskud 
1. World of Crime Horsens 1 mio. kr. 
2. Multiarena Århus Århus - 
3. Indendørs forlystelsespark ved Tivoli Frihe-

den 
Århus - 

4. International videnindsamling Nimtofte 500.000 kr. 
5. Midtjysk oplevelsesproduktion Region Midtjyl-

land 
1 mio. kr. 

6. Internationalt hestesportscenter Horsens - 
7. Zoovolution Århus - 
8. Ski og wellnesscenter Skæring v/ 

Århus - 
9. Vindenergi – et viden- og oplevelsescenter Århus 500.000 kr.* 
10. Hedens Colosseum Herning - 
11. Planet Randers Randers 1 mio. kr. 
12. LabLand Århus - 
13. Danmarks Energi Museum Tange 500.000 kr.* 
14. ”Kilden” Brande 500.000 kr. 
15. Herning Center of the Arts Herning - 
16. Havets Hus Grenaa 1 mio. kr. 
17. Stjernen, et oplevelses eksperimentarium 

ved Ringkøbing Fjord 
V/ Ringkøbing 
Fjord 1 mio. kr. 

18. Music Town Denmark Århus - 
19. Just Having Fun Stauning v/ 

Skjern 
- 

20. Show Academy Herning Herning - 
21. Sundhedseksperimentarium Ebeltoft - 
 I alt  7 mio. kr. 
*under betingelse af at projekterne 9 og 13 godkendes af ”Rådet for Energi- og Miljøtek-
nologi” kan der bevilges 1 mio. kr. i alt til at undersøge mulighederne for at etablere en 
samarbejdsplatform mellem de to projekter.
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Notatet "Oplevelsesfyrtårne i Region Midtjylland" indeholder ekspertpanelets anbefalin-
ger og begrundelser for deres vurderinger af de enkelte projekter. 
  
Bilag:  
Oplevelsesfyrtårne i Region Midtjylland (ekspertpanelets anbefalinger)  
Notat om model for arbejde om internationale oplevelsesfyrtårne   
Projektforslag: 
1. World of Crime   
2. Multiarena Århus  
3. Indendørs forlystelsespark ved Tivoli Friheden  
4. International vidensindsamling  
5. Midtjysk oplevelsesproduktion  
6. Internationalt hestesportscenter  
7. Zoovolution  
8. Ski og wellnesscenter  
9. Vindenergi – et viden- og oplevelsescenter  
10. Hedens Colosseum  
11. Planet Randers  
12. LabLand  
13. Danmarks Energi Museum  
14. ”Kilden”  
15. Herning Center of the Arts  
16. Havets Hus  
17. Stjernen, et oplevelses eksperimentarium ved Ringkøbing Fjord  
18. Music Town Denmark  
19. Just Having Fun  
20. Show Academy Herning  
21. Sundhedseksperimentarium  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_7.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_8.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_9.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_10.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_11.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_12.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_13.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_14.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_15.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_16.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_17.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_18.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_19.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_20.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_21.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_22.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_23.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_24.pdf
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1-30-76-20-07 

6. Landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer 

Resumé 

Projekt 3.4.2 Landsbyfornyelse i Vækstforums Handlingsplan 2007-2008 indeholder bl.a. 
delprojekter om at arbejde for dannelse af en national landsbyfornyelsesfond og beskri-
velse af rammevilkår og initiativer til udvikling og fornyelse af landsbyerne. 
Det instilles, at redegørelsen om rammevilkår og initiativer - af Regionsrådet og Vækst-
forum i forening - fremsendes til berørte ministerier med anmodning om, at der afsættes 
betydeligt flere midler til fornyelse i landsbyerne, at der oprettes en særlig landsbyforny-
elsesfond, at kommunerne får bedre muligheder for erhvervelse af fast ejendom med 
henblik på sanering og fornyelse m.v.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at redegørelsen: "Udvikling og fornyelse af landsbyerne - rammevilkår og forslag til 
initiativer" - af Regionsrådet og Vækstforum i forening - fremsendes til Statsmi-
nisteriet, Velfærdsministeriet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet. 

at Velfærdsministeriet samtidig - i overensstemmelse med forslagene i redegørel-
sen - anmodes om at tage initiativ til, at der afsættes betydeligt flere midler til 
sanering og fornyelse i landsbyer og på landet, oprettelse af en særlig landsby-
fornyelsesfond og en skrotningsordning for nedslidte huse, tilpasning og forenk-
ling af reglerne om byfornyelse til en betydelig større indsats m.v.  

at Miljøministeriet samtidig - i overensstemmelse med forslagene i redegørelsen - 
anmodes om at tage initiativ til udvidelse af mulighederne efter planloven for 
kommunernes erhvervelse af fast ejendom med henblik på sanering og fornyel-
se, at kommunerne tillægges de samme muligheder for erhvervelse af fast 
ejendom i landsbyer uden lokalplan og i det åbne land, som i landsbyer med 
lokalplan m.v. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt.  

Sagsfremstilling 

Et af de tværgående initiativer i Vækstforums handlingsplan er "Balance pkt. 3.4 Landdi-
striktsudvikling". Det indgår i den overordnede vision for de tværgående initiativer, at 
Vækstforum vil arbejde for bedre balance og samspil mellem land og by, vækstområder 
og yderområder, bosætningsområder og erhvervsområder. Det nævnes, at landdistrikter 
og yderområder har særlige udfordringer med faldende indbyggertal og erhvervsområder 
under pres. Og at dette kræver en indsats både på de generelle vækstfaktorer og specia-
liserede tiltag overfor landdistrikterne og de tyndt befolkede egne.  
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Udiklingsaktiviter i yderområder er et af de konkrete indsatsområder efter Erhvervs-
fremmeloven. Det er overordnet for hele landet fastlagt, at mindst 35% af EU-midlerne 
skal komme yderområderne til gavn. For Region Midtjylland er dette konkretiseret til 
20%, svarende til 14 mio. kr. årligt i EU-midler.  
  
Pkt. 3.4 Landdistriktsudvikling i Vækstforums Handlingsplan indeholder, ud over nærvæ-
rende projekt 3.4.2 om landsbyfornyelse, projekt 3.4.3 om profilering af landddistrikter-
ne og projekt 3.4.1 om partnerskaber i landdistrikterne, der omhandler samarbejde med 
de Lokale Aktions Grupper (LAG-er) om en sammenhængende lokal og regional indsats 
for udvikling i landdistrikterne. 
  
Projekt 3.4.2 om landsbyfornyelse indeholder, ud over nærværende delprojekt om ram-
mevilkår og initiativer til udvikling og fornyelse af landsbyerne, modelprojekter for for-
nyelse i landsbyer, der gennemføres i samarbejde med kommunerne, LAG-erne m.fl.     
  
I den foreliggende redegørelse gennemgås de centrale lovgivningsmæssige rammer for 
sanering og fornyelse. Det er byfornyelseslovgivning, planlovgivning og lovgivning om 
skat og moms. 
  
Mulighederne for statstilskud til byfornyelse er belyst. Det fremgår heraf, at der er re-
serveret ca. 10 mio. kr. i statsmidler til tilskud til områdefornyelse i landsbyerne. Desu-
den kan kommunerne anmode om midler til bygningsfornyelse, der prioriteres til ejen-
domme, der indgår i områdefornyelse. 
  
Det fremgår af redegørelsen, at en betydelig forøgelse af statsmidlerne til sanering og 
fornyelse i landsbyer og på landet er afgørende for en styrkelse af indsatsen. Forslagene 
til initiativer er gengivet i det følgende.   
  
Forslag til initiativer på byfornyelsesområdet: 

• Staten må forøge midlerne til fornyelse i landsbyerne og på landet betydeligt for 
at imødekomme de store udfordringer på området.    

• Staten må forøge sin andel af finansieringen af de enkelte projekter.    
• Der oprettes en særlig landsbyfornyelsesfond.   
• Reglerne om byfornyelse udbygges, således at de mindre landsbyer, huse på lan-

det og nedlagte landbrug bliver omfattet.    
• Fjernelse af de nugældende regler om at byfornyelsesmidlerne prioriteres til 

landsbyer af en vis størrelse med skole og anden offentlig service, dagligvarefor-
syning, erhverv etc.    

• En skrotningsordning for nedslidte huse med en præmie/et beløb til ejeren for 
nedrivning eller et købstilbud fra kommunen.   

• Reglerne om sanering og fornyelse må samlet ændres og udbygges til en betyde-
ligt større og bredere indsats samt en mere enkel administration. 

  
Forslag til initiativer på planområdet: 

• Udvidelse af planlovens bestemmelser om kommunernes muligheder for erhver-
velse af fast ejendom med henblik på sanering og fornyelse.    

• Kommunerne tillægges de samme muligheder for erhvervelse af fast ejendom i 
landsbyer uden lokalplan og i det åbne land, som for landsbyer med lokalplan.   

• De udvidede muligheder udmøntes gennem kommuneplanerne. Kommunerne gi-
ves mulighed for at udarbejde et tillæg til kommuneplanen om sanering og forny-
else samt erhvervelse inden for en kort frist for at fremme indsatsen. 
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Krav om lokalplan for landsbyerne for en udvidet indsats findes ikke hensigts-
mæssig. Kommunerne kan selvfølgelig tage initiativ til eller pålægges at sætte 
fart i lokalplanlægningen for landsbyerne. Men der vil under alle omstændigheder 
gå en længere årrække, inden der er udarbejdet lokalplaner for alle landsbyer, og 
det findes for omstændeligt at udarbejde lokalplaner for de mindre landsbyer. 
Dertil kommer behovet for sanering og fornyelse af huse i det åbne land og ned-
lagte landbrug, der ikke omfattes af lokalplan.  

  
Med hensyn til initiativer på skatteområdet vurderes det i redegørelsen, at tilskudsord-
ninger generelt vil være en mere direkte målrettet og håndtérbar model for økonomisk 
styrkelse af sanering og fornyelse i landdisdtrikterne. Bedre fradragsmuligheder vil ty-
pisk komme alle virksomheder til gavn. 
  
Det er Velfærdsministeriet, der varetager byfornyelsesområdet og Miljøministeriet, der 
varetager planlovsområdet. 
  
Det indgår i indstillingen, at redegørelsen og anmodningen om initiativer på de to mini-
steriers områder sendes parallelt til de to ministerier samt Statsministeriet, Fødevaremi-
nisteriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Statsministeren er formand for regerin-
gens udvalg for udvikling i landdistrikterne (RUL), Fødevareministeriet varetager landdi-
striktsprogrammet og Økonomi- og Erhvervsministeriet varetager strukturfondspro-
grammerne. 
  
Landdistriktsmidler i de ministerier, der har væsentlige midler til udvikling, sanering og 
fornyelse i landdistrikterne, er i hovedtræk følgende: 
  

Fødevareministeriet varetager Landdistriktsprogrammet 2007-2013, der har et budget på ca. 1 mia. 
kr. årligt, halvt EU-midler og halvt statsmidler. Ca. 300 mio. kr. i Region Midtjylland, heraf ca. 30 mio. 
kr. til LAG-ernes prioritering til projekter. Midlerne er foreløbigt alene fastlagt for 2007 og 2008 og 
forventes at være stigende i de kommende år. 
Velfærdsministeriet varetager Landdistriktspuljen (der tidligere lå i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 
men nu er overført til Velfærdsministeriet sammen med hele indenrigsområdet). Ca. 20 mio. kr. årligt, 
der fordeles til ca. 100 landdistriktsprojekter. Ca. 5 mio.kr. i Region Midtjylland. 
Velfærdsministeriet varetager desuden byfornyelsesområdet, hvor der er reserveret ca. 10 mio. kr. 
årligt til områdefornyelse i mindre byer. Desuden er der mulighed for tilskud til bygningsfornyelse som 
led i områdefornyelse.  
Økonomi- og Erhvervsministeriet varetager strukturfondsprogrammerne. I Mål 2 programmet er der 
ca. 172 mio. kr. årligt i EU-midler til regionernes yderområder. 35 % af Mål 2 midlerne, der er 492 mio. 
kr. årligt for 2007-2013, skal komme landets yderområder til gavn. I Region Midtjylland er der 14 mio. 
kr. til yderområderne.  
  
I sammenhæng med indstillingen om, at Regionsrådet og Vækstforum i forening frem-
sender redegørelsen til de berørte ministerier med anmogning om initiativer, forelægges 
sagen parallelt for Vækstforum (29. januar 2008) og Regionsrådet (5. februar 2008). 
  
Den foreliggende redegørelse om rammevilkår og initiativer er udarbejdet af den pro-
jektgruppe, der er nedsat til at varetage gennemførelsen af projektet om landsbyfornyel-
se. Projektgruppen består af tre repræsentanter fra kommunerne, fire repræsentanter 
fra de Lokale Aktions Grupper (LAG-er), der er nedsat efter landdistriktsprogrammet og 
repræsentanter fra Region Midtjylland.  
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SKAT - Juridisk Service i Herning har beskrevet skat og moms i relation til sanering og 
fornyelse i landdistrikterne. Kommuner har beskrevet rammerne i planlovgivningen og 
byfornyelseslovgivningen. 
  
Bilag:
Rammevilkår og muligheder
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_6_Bilag_1.pdf
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1-26-82-07 

7. Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger

Resumé 

Vækstforum besluttede på møde den 13. juni 2007, at der afsættes midler til en for-
målsbestemt pulje for regionale oplevelsesprojekter, hvor der afsættes 15,5 mio. kr. fra 
Region Midtjyllands midler til regional udvikling samtidig med at der tilsvarende påreg-
nes en medfinansiering fra EU's Regionalfond på 9,5 mio. kr. 
  
Puljen til regionale oplevelsesprojekter har været udbudt med 2 ansøgningsrunder, hvor 
der samlet er indkommet 97 ansøgninger. Det nedsatte ekspertpanel har prækvalificeret 
18 ansøgninger på baggrund af disse. Der er efter dialog og tilretning udarbejdet egent-
lige ansøgninger, hvoraf der til Vækstforums møde den 29. januar 2008 er indkommet 6. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til 
erhvervsudvikling, reservationen til regionale oplevelsesprojekter, bevilges 
2.003.500 kr. i 2008, 1.212.335 kr. i 2009 og 560.398 mio. kr. i 2010, som for-
deles på følgende måde: 

 558.620 kr. i alt til Søhøjlandets Økomuseum til projektet ”Natur- og kultur-
database,”  

 700.000 kr. i alt til Ringkøbing-Skjern Kommune til projektet ”Oplevelses-
økonomi i nationalparken – fra teori til praksis,”   

 517.613 kr. til Silkeborg Kommune til projektet ”Nye veje til vækst – ople-
velsesbaseret forretningsudvikling,”  

 800.000 kr. til Turistgruppen Vestjylland til projektet ”100 nye sunde ople-
velsestilbud,”  

 1.200.000 kr. til Viborg Turistbureau til projektet ”Hærvejen – et moderne 
oplevelsesrum med historiske rammer”, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der gives afslag på ansøgningen fra 
TEKO Playground, idet projektet ikke lever op til kriterierne for puljen, og 

  
at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der fra den Europæiske 

Regionalfond bevilges 6.523.845 kr., som fordeles på følgende måde 

 558.620 kr. til Søhøjlandets Økomuseum til projektet ”Natur- og kulturdata-
base,” 

 1.300.000 kr. til Ringkøbing-Skjern Kommune til projektet ”Oplevelsesøko-
nomi i nationalparken – fra teori til praksis,” 

 3.165.225 kr. til Silkeborg Kommune til projektet ”Nye veje til vækst – ople-
velsesbaseret forretningsudvikling,” 
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 1.500.000 kr. til Turistgruppen Vestjylland til projektet ”100 nye sunde ople-
velsestilbud”. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 
 
Anne Mette Zachariassen, TEKO, forlod mødet under behandlingen af dette punkt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 etablering af formålsbestemte 
puljer, herunder en pulje til regionale oplevelsesprojekter, som har været udbudt med 
en ansøgningsrunde den 1. august og den 15. september 2007. Samtidig godkendte 
Vækstforum kriterier for anvendelse af puljen og etablering af et ekspertpanel, der har til 
opgave at vurdere om projekterne lever op til Vækstforums kriterier for regionale ople-
velsesprojekter. 
  
Regionsrådet vedtog på møde den 20. juni 2007, at der af Regions Midtjyllands midler til 
regional udvikling reserveres 15,5 mio. kr. til de regionale oplevelsesprojekter samtidig 
med, at der tilsvarende påregnes en medfinansiering fra EU's Regionalfondsmidler på 9,5 
mio. kr. 
  
Samtidig med godkendelsen af puljen til regionale oplevelsesprojekter godkendte Vækst-
forum en række kriterier. Ansøgningsproceduren består af en prækvalifikationsrunde og 
en efterfølgende runde med konkrete ansøgninger, såfremt ansøgningen er blevet præ-
kvalificeret. Vækstforum nedsatte samtidig et ekspertpanel, som fik til opgave at vurdere 
prækvalifikationsansøgningerne. De prækvalificerede ansøgninger er blevet bedt om at 
udarbejde en egentlig ansøgning blandt andet med udgangspunkt i ekspertpanelets an-
befalinger. 
  
Der er i 1. ansøgningsrunde prækvalificeret 8 projekter, mens der i 2. ansøgningsrunde 
er prækvalificeret 10 projekter. Der er til Vækstforums møde den 29. januar 2008 ind-
kommet 6 endelige ansøgninger. Der gennemføres en tredje runde medio 2008. 
  
De 6 ansøgninger er: 

 Søhøjlandets Økomuseum søger om et tilskud til udvikling af en natur- og kultur-
database bestående af en database med digitale kort koblet med beskrivelser af 
natur- og kulturoplevelser i Søhøjlandet. Natur- og kulturdatabasen vil give om-
rådets turister og lokalbefolkning muligheder for forbedrede oplevelser gennem 
fremstilling af en letforståelig formidling via udnyttelse af ny teknologi. Projektet 
vil endvidere fremme forståelsen for natur- og kulturværdier i bred forstand. Pro-
jektet forventes at blive et pilotprojekt som et led i et landsdækkende projekt og 
formidlingsmetoder m.m. kan anvendes af evt. kommende nationalparker. 
 
Der søges om et tilskud på 558.620 kr. fra Region Midtjyllands midler til er-
hvervsudvikling og et tilsvarende beløb fra den Europæiske Regionalfond. 
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 Erhvervsskolen TEKO i Herning søger om tilskud til projekt TEKO Playground fra 
puljen til regionale oplevelsesprojekter. TEKO Playground er en konkurrence for 
elever fra 7. - 10. klasse, hvor eleverne undervises i discipliner inden for bl.a. 
kreativitet, idéudvikling, innovation, produktion og markedsføring, og hvor de ef-
terfølgende skal udvikle et koncept for, hvordan et specifikt produkt præsenteres 
som en oplevelse, der appellerer til produktets målgruppe.  
 
Der søges om et tilskud fra den formålsbestemte pulje på 334.000 kr. 

 Ringkøbing-Skjern Kommune søger om tilskud til projektet "Oplevelsesøkonomi i 
nationalparken - fra teori til praksis". Projektet går ud på at analysere behov for 
og udvikle bæredygtige oplevelsesprodukter og -koncepter i Nationalpark Skjern 
Å. Formålet med projektet er endvidere at øge de private og offentlige aktørers 
forståelse for de oplevelsesøkonomiske muligheder, skabe samarbejdsprojekter 
mellem private og offentlige lokale aktører og vidensaktører og endelig brande 
nationalparken og regionen. Der forventes udviklet en række konkrete oplevel-
sesprojekter i området. 
 
Der søges om et tilskud på 700.000 kr. fra Region Midtjyllands midler til er-
hvervsudvikling og 1.300.000 kr. fra den Europæiske Regionalfond. 

  

 Silkeborg Kommune søger om tilskud til projektet "Nye veje til vækst - oplevel-
sesbaseret forretningsudvikling". Projektet vil med udgangspunkt i små og mel-
lemstore virksomheders aktuelle behov inspirere og guide virksomhederne igen-
nem en proces, der vil sætte dem i stand til at udnytte oplevelsestendenserne i 
konkret forretningsudvikling. Projektet indebærer også udviklingen af en hand-
lingsorienteret værktøjsmanual, som kan anvendes af regionale og lokale er-
hvervsfremmeaktører i fremtidens arbejde med at rådgive om oplevelser som 
strategisk værktøj i forretningsudvikling. Projektets mål er blandt andet, at 45 
virksomheder gennemfører et vækstgruppeforløb og at der genereres 30-40 ek-
sempler på oplevelsesinnovationer. 
 
Der søges om et tilskud på 517.613 kr. fra Region Midtjyllands midler til er-
hvervsudvikling og 3.165.225 kr. fra den Europæiske Regionalfond. 
 

 Turistgruppen Vestjylland har søgt om et tilskud til udvikling af 100 nye "sunde" 
oplevelser. Der ønskes etableret en række nye oplevelsestilbud og aktiviteter in-
den for områderne: Temauger, motionsarrangementer og aktiv ferie, sund kost 
og fødevarer i ferie samt afstressning og mental sundhed. Baggrunden for projek-
tet er den stigende efterspørgsel efter oplevelser og ideen om en ferie, som hand-
ler om sundhed, kur og helse for krop og sjæl. Projektet bidrager til udvikling af 
nye oplevelsesprodukter med fokus på en øget kapacitetsudnyttelse uden for høj-
sæsonen. 
 
Der søges om et tilskud på 800.000 kr. fra Region Midtjyllands midler til er-
hvervsudvikling og 1.500.000 kr. fra den Europæiske Regionalfond. 

 Viborg Turistbureau søger om tilskud til et tværregionalt projekt: "Hærvejen - et 
moderne oplevelsesrum med historiske rammer". Projektet skal udnytte Hærve-
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jens oplevelsesmæssige potentiale ved at udvikle attraktive og salgbare turisme-
produkter med udgangspunkt i Hærvejens natur- kulturhistorie. Projektet koordi-
neres med et tilsvarende projekt i Syddanmark og skal endvidere kobles til den 
internationale Pilgrimsrute fra Trondheim i Norge til Santiago de Compostella i 
Spanien. Projektet fører til oprettelse af blandt andet 6-7 formidlingscentre og en 
styrket formidling. 
 
Der søges om et tilskud på 1.200.000 kr. fra Region Midtjyllands midler til er-
hvervsudvikling. 

 
En mere detaljeret gennemgang af projekterne fremgår af bilag til dagsordenen.  
  
Nedenstående tabel giver et overblik over ansøgningerne og deres finansiering. 
 Regionale  

midler 

 Regionalfon-
den 

I alt 

Pulje 
 

15.500.000  9.500.000 
 

25.000.000 

Bevilget / forventet bevilget    

Midtjysk Turisme (Helårsturisme) 2.785.000 0 2.785.000 
Midtjysk Turisme (Sund turisme) 1.250.000 0 1.250.000 
Midtjysk Turisme (Klimatopmøde) 500.000 0 500.000 
Teater Katapult(AudioDramaBizz) 1.150.000 0 1.150.000 
    
Delsum 5.685.000 0 5.685.000 
    
Restbeløb 9.815.000  9.500.000 19.315.000 
    
Vækstforum møde 29. januar    
    
Søhøjlandets Økomuseum (Natur- og 
kulturdatabase) 558.620 558.620 1.117.240 
TEKO, Herning (TEKO Playground) 0 0 0 
Ringkøbing-Skjern Kommune (Oplevel-
sesøkonomi i nationalparken) 700.000 1.300.000 2.000.000 
Silkeborg Kommune (Nye veje til vækst) 517.613 3.165.225 3.682.838 
Turistgruppen Vestjylland (100 nye sun-
de oplevelsestilbud) 800.000 1.500.000 2.300.000 
Viborg Turistbureau (Hærvejen) 1.200.000 0 1.200.000 
    
Delsum 3.776.233  6.523.845 10.300.078 
    
Restbeløb 6.038.767  2.976.155 9.014.922 
  
Ekspertpanelet er sammensat med følgende personer: 

 Jens Hausted, Midtjysk Turisme  
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 Erik Hofmeister, Aqua og Ferskvandscentret  
 Sophie Esman Andersen, Aarhus Universitet  
 Henning Nørbæk, Horsens Kommune  
 Erik Sejersen, Region Midtjylland 

Administrationens bemærkninger:
  
Det er administrationens opfattelse, at projekterne med undtagelse af ansøgningen fra 
TEKO Playground opfylder kriterierne for regionale oplevelsesprojekter samtidig med, at 
de lever op til de seks overordnede kriterier i erhvervsudviklingsstrategiens handlings-
plan. 
  
Det er endvidere administrationens opfattelse, at de projekter, hvortil der søges om til-
skud fra Regionalfonden, kan støttes af Regionalfonden, idet projekterne vil medvirke til 
at understøtte den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse gennem innovation og 
udvikling af videnøkonomien (art. 5 i Rådets forordning nr. 1080). 
  
Administrationen finder, at TEKO Playground ikke lever op til kriterierne, da 

 der er tale om et for spinkelt samarbejde, idet der kun er en enkelt partner med 
for ringe medfinansiering,  

 der gives ikke en tilstrækkelig beskrivelse af, hvorledes projektet bidrager til ud-
vikling af oplevelsesøkonomien, idet projektets reelle indhold alene består af un-
dervisning i en weekend,  

 projektet har karakter af at have til formål at skabe interesse for TEKO's uddan-
nelser, hvilket ikke anses at kunne støttes af puljen til oplevelsesprojekter, 

hvorfor der bør gives afslag på ansøgningen. 
  
Bilag: 
Notat med detaljeret gennemgang af projekterne
"Natur- og kulturdatabase"
"TEKO Playground"
"Oplevelsesøkonomi i nationalparken - fra teori til praksis"
"100 nye sunde oplevelsestilbud"
"Nye veje til vækst"
"Hærvejen - et moderne oplevelsesrum med historiske rammer"
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_7_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_7_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_7_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_7_Bilag_4.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_7_Bilag_5.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_7_Bilag_6.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_7_Bilag_7.pdf
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1-01-76-40-07 

8. Igangsætning af tværregionalt samarbejde om film og nye medier med henblik 
på øget samarbejde og videreudvikling af lokale erhvervsmæssige fyrtårne i 
Region Nordjylland og Region Midtjylland

Resumé 

Region Midtjylland og Region Nordjylland vil sammen med en række kommuner udvikle 
det kreative potentiale inden for film og nye medier frem mod en større erhvervsmæssig 
satsning. Der ansøges om 500.000 kr. fra Regionsrådet i hver af de to regioner til facili-
tering af samarbejdet, afholdelse af dialogkonference, opbygning af netværk i forhold til 
internationalt samarbejde samt kortlægning af erhvervspotentialet.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der afsættes 500.000 kr. af udvik-
lingsmidlerne, til facilitering af det tværregionale samarbejde samt afholdelse af 
dialogkonference om "Film og nye medier - teknologi og kreativitet skaber ny 
vækst" som startskud til en koordineret tværregional satsning. 

at Vækstforum godkender strategien "Film og nye medier - teknologi og kreativitet 
skaber ny vækst" som udgangspunkt for udarbejdelse af handleplan og egentlig 
ansøgning til en større satsning på det tværregionale film- og mediesamarbejde.  

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt.  

Sagsfremstilling 

Initiativet vedrørende film og nye medier er i overensstemmelse med Vækstforums Er-
hvervsudviklingsstrategi på en række centrale punkter som f.eks. fornyelse og vækst, 
fokus på regionale kompetencer, nyskabelse og attraktivitet, tværregionalt og internati-
onalt samarbejde samt Vækstforums satsning på oplevelsesøkonomi, jf. handlingspla-
nens punkt 5.8. 
  
Region Midtjylland og Region Nordjylland og en række kommuner har på basis af unikke 
kompetencer, videninstitutioner, erhvervstraditioner og gode politiske rammevilkår for-
mået at opbygge en række lokale miljøer, der har udgangspunkt i forskellige sider af film 
og nye medier. Indsatsen er endvidere på vej til at blive en integreret del af kommuner-
nes erhvervspolitiske strategi. 
  
Der findes således stærke miljøer, men disse kan ikke enkeltvis forventes at skabe inter-
nationale succeser. Ved tidligt at erkende den tværmediale udviklingstrend som et vilkår, 
kan denne tilsyneladende mangel på kritisk masse vendes til en fordel i en tværmedial 
klynge på tværs af regioner og kommuner. 
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Det tværregionale samarbejde skal gennem en fælles strategi og handleplan forsøge at 
udnytte det kreative vækstpotentiale erhvervsudviklingsmæssigt gennem et samarbejde 
om videreudvikling af styrkepositioner inden for film og nye medier. 
Aktørerne i det tværregionale samarbejde er følgende:   

 Region Nordjylland  
 Region Midtjylland  
 Aalborg Kommune  
 Frederikshavn Kommune  
 Århus Kommune  
 Viborg Kommune  
 Holstebro Kommune  
 The Animation Workshop, Viborg  
 Filmby Århus 

Øvrige kommuner er også blevet inviteret med i samarbejdet. 
Aktørerne har etableret en arbejdsgruppe, der gennem de seneste måneder har arbejdet 
med udvikling af en fælles platform og strategi. 
 
Arbejdsgruppen ønsker som udgangspunkt for udarbejdelse af handleplan og ansøgning 
til en større satsning at gennemføre følgende aktiviteter:  
  
-  Facilitering af samarbejde frem mod en egentlig handleplan for en større satsning 
-  Afholdelse af dialogkonference, herunder udvikling af interaktiv illustration af net-

værket (cross media case) 
-  Opbygning af netværk i forhold til internationalt samarbejde 
-  Kortlægning af erhvervspotentialet  
  
Initiativet er åben for deltagelse af øvrige kommuner, videninstitutioner og relevante 
aktører inden for området i de to regioner. 
  
Det tværregionale samarbejde om film og nye medier har også et internationalt udsyn. 
Teknologi, viden og finansiering inden for erhvervet går ofte på tværs af landegrænser 
og kontinenter. Erhvervet har formået at udnytte de mange positive sider af den tekno-
logiske udvikling og globaliseringen, som andre erhverv har haft vanskeligere ved at 
omstille sig til.  
  
Det erhvervsmæssige fokus på film og nye medier tager udgangspunkt i følgende: 

 Brancherne har afsæt i samme kreative ressourcer. Virksomhederne inden for 
film og nye medier efterspørger langt hen ad vejen de samme kreative kompe-
tencer, men på forskellige medieplatforme.  

 Der sker en stigende interaktion mellem forskellige medier og teknologier - gamle 
teknologier anvendes på nye medieplatforme og helt nye medier opstår. Græn-
serne mellem film og nye medier bliver flydende. Den stigende mediekonvergens 
betyder, at forskellige kommunikations-, informations- og medieteknologier smel-
ter sammen og anvendes på tværs af forskellige produkter og ydelser.   

 Virksomhederne, hvis forretning er baseret på at udvikle og leve af kreative pro-
dukter, er underlagt de samme forhold i relation til ophavsrettigheder og immate-
rielle rettigheder. Fælles for virksomhederne er, at de skaber kreativ indholdspro-
duktion, hvor produkterne og ydelserne enten er digitaliseret eller immaterielle.    
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 Det tværregionale samarbejde om film og nye medier vil bidrage til at udbygge 
en fælles udviklingsplatform mellem kommuner, virksomheder, uddannelses- og 
videninstitutioner og regionerne. 

Inden for de to regioner findes interessante virksomheds- og videnmiljøer, der i fælles-
skab kan skabe større synergi og således bidrage til ny erhvervsudvikling og vækst. Pro-
jektet går ud på at sikre erhvervsmæssig udnyttelse af de teknologiske og kreative kom-
petencer, der findes i de to regioner. 
  
Målet med strategien er, at der etableres et partnerskab mellem de to vækstfora, rele-
vante kommuner og videninstitutioner, der kan skabe grobund for udnyttelse af fælles 
ressourcer og kompetencer til gavn for virksomhederne. Endvidere skal strategien være 
en platform for dialog med centrale ministerier, hvilket de to partnerskabsaftaler mellem 
Region Nordjylland og staten samt Region Midtjylland og staten giver en naturlig adgang 
til. 
  
Det er således slutmålet, at strategien skal skabe en bred national-, regional- og lokal-
politisk fælles opbakning og engagement til at sikre nye offentlige investeringer i en op-
gradering af de erhvervspolitiske rammebetingelser målrettet virksomheder inden for 
film og medier. 
  
Et centralt element i strategien forventes at være behovet for initiativer, der kan skabe 
fokus på mulighederne for – og give incitamenter for alle parter til - at etablere et tætte-
re samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder. De 
erhvervspolitiske rammebetingelser, der kan etableres fra national, lokal og regional side 
har forskellig karakter, men forventes koordineret og målrettet erhvervets behov at 
kunne skabe nyt samarbejde og styrke erhvervets vækstmuligheder: 

 Adgang til viden og kompetencer  
 Finansiering  
 Ledelse  
 Professionalisering  
 Netværksdannelse  
 Internationalisering  
 Uddannelse  
 Fastholdelse af talenter  
 Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft  

Film og mediers erhvervsmæssige udviklingsmuligheder afhænger i høj grad også af mil-
jøernes mulighed for samarbejde med andre nationale miljøer (København) og internati-
onale vækstmiljøer og videninstitutioner. En oplagt international samarbejdsmulighed er 
i regi af Interreg-programmet KASK, hvor mulige samarbejdspartnere er til stede. 
  
Endelig er det opfattelsen, at erhvervet kan styrke vækstmulighederne gennem et tætte-
re samarbejde på tværs af de lokale miljøer. Denne konvergens kan måske resultere i 
etablering af et egentligt tværregionalt og -lokalt klyngesamarbejde.  
 
Det tværregionale og tværkommunale samarbejde om videreudvikling af regionale fyr-
tårne inden for film og nye medier rummer mange spændende muligheder gennem ud-
vikling af nye alliancer, platforme og kompetencer, der kan række langt ind i fremtidens 
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erhvervs- og oplevelsesøkonomiske landskab, og perspektivet i projektet ligger blandt 
andet i at forsøge at fastholde og videreudvikle disse kreative kompetencer i regionerne.  
  
Bilag:
Strategi: "Film og nye medier - Teknologi og kreativitet skaber ny vækst"
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_8_Bilag_1.pdf
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1-26-70-07 

9. Analyse af erhvervspotentialet i fødevarer til storkøkkener

Den administrative styregruppe indstiller, 

at der til forprojektet for megasatsning på fødevareområdet gives en merbevilling 
på 500.000 kr. til en analyse af erhvervspotentialet i udvikling og produktion af 
fødevarer til storkøkkener. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om at inddrage VIFU i det videre arbejde. 

Sagsfremstilling 

Der bespises dagligt 1 mio. mennesker gennem storkøkkener i Danmark - på hospitaler, 
i ældreplejen, i børneinstitutioner og på private arbejdspladser. Det er veldokumenteret, 
at måltidet har stor betydning for sundhed, velvære, helbredelse, indlæring og jobudfø-
relse. Det er mere uklart, hvor stort erhvervspotentialet er, og hvilke behov, problemstil-
linger og udfordringer, de forskellige aktører møder.  
  
Den ekspertarbejdsgruppe, der i efteråret 2007 har arbejdet med vision og indsatsområ-
der i Vækstforums megasatsning på fødevareområdet, har bl.a. haft fokus på problem-
stillingerne omkring udvikling og produktion af fødevarer i og til storkøkkener. Det er et 
område i kraftig vækst og med stor politisk bevågenhed, jvf. de stigende krav til kvalitet, 
sundhed og ernæring.  
  
En analyse, der kan belyse problemstillinger og udfordringer samt erhvervspotentialet 
inden for dette område, kan bidrage til at understøtte det videre arbejde i megasatsnin-
gen inden for visionen om "klog hverdagsmad som sund forretning".  
  
Silkeborg Tekniske Skole har tilbudt sig som leverandør af en sådan analyse og foreslået 
følgende indhold:   

1. Oversigt over virksomheder inden for området med udvikling og produktion af fø-
devarer til storkøkkener i Region Midtjylland.  

2. Interviewundersøgelse med repræsentanter for centrale erhvervsaktører med 
henblik på disses vurdering af udfordringerne i problemstillingen omkring produk-
tion og udvikling af fødevarer til storkøkkener.  

3. Belysning af, hvilke krav nøgleaktører med ansvar for storkøkkener fremover stil-
ler, herunder hvordan de forventer kravene imødekommet fra leverandører.   

4. Interview med strategiske beslutningstagere inden for området, herunder belys-
ning af ønsker og ambitioner. 

Analysen kan gennemføres i perioden marts - september 2008 af en projektmedarbej-
der, der forankres på Hotel- og Restaurantskolen ved Silkeborg Tekniske Skole med ad-
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gang til et fagligt miljø og netværk af aktører inden for området. Der påregnes ansættel-
se af projektmedarbejderen i et år til gennemførelse af analysen og opfølgning.  
  
Budget for analysen 
Udgift Kr. 
Løn til projektmedarbejder  360.000 
Tilkøb af ekstern konsulentbistand 100.000 
Transport og møder 25.000 
IT og kontorhold 15.000 
I alt  500.000 
  
Silkeborg Tekniske Skole vil bidrage med kontorfaciliteter, ledelsesressourcer samt faglig 
bistand og coaching. 
  
Silkeborg Tekniske Skole har tilbudt sig som leverandør af analysen, idet de i forvejen 
arbejder med området og bl.a. indgår i et tværregionalt samarbejde med Aalborg Tekni-
ske Skole, Aalborg Universitet, Food College Denmark, 3F, Herning Kunstmuseum og 
Region Nordjylland om etablering af et viden- og innovationscenter omkring "mad til 
mange". Udgangspunktet er at arbejde med kvaliteten af den mad, der serveres via 
storkøkkener og tankerne bag centret er at samle og tilgængeliggøre eksisterende viden 
og erfaringer samt støtte udviklingen af ny viden og kunnen på området. Centret skal 
bidrage til at sætte fokus på mulighederne, der består i at kombinere kulinariske ople-
velser, gastronomi og madglæde under økonomisk forsvarlighed, bl.a på hospitaler og i 
ældreplejen, blandt børn og på arbejdspladser.  
  
Samarbejdet mellem parterne bag tankerne om et viden- og innovationscenter omkring 
mad til mange skal ses i sammenhæng med, at to af de tre førende hotel- og restau-
rantskoler i Danmark - skolerne ved Silkeborg Tekniske Skole og Aalborg Tekniske Skole 
- generelt arbejder sammen om forskellige aspekter af de fag og faglige problemstillin-
ger, der hører under de gastronomiske uddannelser. 
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1-30-76-39-07 

10. Ansøgning om tilskud til brintprojektet H2HUB Vestjylland

Resumé 

Vækstforum indstillede den 29. oktober 2007, at en ansøgning fra H2Logic. H2HUB Vest-
jylland blev bevilget 1,975 mio. fra Regionalfonden. 
Den nærmere behandling af sagen hos Erhvervs- og Byggestyrelsen har vist, at styrel-
sen efter EU's støtteregler ikke kan støtte projektet med det ansøgte beløb.  
Erhvervs- og Byggestyrelsen har bedt Vækstforum for Region Midtjylland om at tage 
stilling til, om de resterende midler til projeket kan bevilliges som regionale midler. 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 0,305 mio. til H2Hub 
Vestjylland projektet. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum behandlede den 29. oktober 2007 en ansøgning fra H2Logic om regional-
fondsmidler til projektet H2 HUB Vestjylland. 
  
H2 HUB Vestjylland projektet har til formål at udvikle og afprøve forskellige køretøjer, 
der anvender brint som brændstof. Som led i projektet gennemføres forskning, udvikling 
og pilotafprøvning af brintkøretøjer og brinttankstationer i Holstebro, Ringkøbing, Skjern 
og Hvide Sande. Der er over 20 private og offentlige aktører involveret i projektet. 
  
H2Logic har på Erhvervs- og Byggestyrelsens (EBST) anbefaling ansøgt Regionalfonden 
om et tilskud på 1,975 mio. kr. Tilskuddet skal bruges til delvis dækning af projektets 
pilotafprøvning af et netværk af brint fyldestationer, samt aktiviteter vedr. netværksska-
belse, formidling og videndeling inden for privat offentlige aktører. 
  
På mødet den 29. oktober 2007 besluttede Vækstforum at indstille til EBST, at projektet 
H2HUB Vestjylland blev bevilget 1,970 mio. kr. fra Regionalfonden. 
  
EBST er i forlængelse af Vækstforums anbefalinger i december 2007 påbegyndt behand-
lingen af H2Logics ansøgning. Den nærmere behandling af sagen hos EBST har vist, at 
det ikke er muligt at støtte projektet med de ansøgte 1,975 mio. kr. EBST kan af hensyn 
til EUs støtteregler maksimalt støtte projektet med 1,670 mio. kr., svarende til 50% af 
projektudgifterne inden for det ansøgte. 
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EBST har den 21. december 2007 rettet henvendelse til administrationen og gjort op-
mærksom på den manglende finansiering til projektet. I denne forbindelse har EBST 
bedt Vækstforum for Region Midtjylland om at tage stilling til, hvorvidt man vil støtte 
projektet med regionale midler. EBST vurderer, at Region Midtjylland lovligt vil kunne 
støtte projektet med de manglende 0,305 mio. kr. 
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1-01-76-43-07 

11. Udpegning til bestyrelsen for VIA University College

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller et medlem til bestyrelsen for VIA University College 

Beslutning 

Formandskabet for Vækstforum bemyndiges til at foretage udpegningen. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum for Region Midtjylland har modtaget en henvendelse fra VIA University Col-
lege, hvori Vækstforum for Region Midtjylland anmodes om at udpege et medlem til be-
styrelsen. 
  
Første bestyrelsesperiode strækker sig fra januar 2008 til 30. april 2010 og første møde 
er planlagt til tirsdag den 19. februar 2008, kl. 16.00 til ca. 21.30. 
  
Vækstforum anmodes derfor om, at udpegningen sker, så den kan meddeles senest fre-
dag den 1. februar 2008. 
  
Bilag:
Anmodning om udpegning af et medlem til bestyrelsen VIA University College
Vedtægter og bestyrelsessammensætning for VIA University College
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_11_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_11_Bilag_2.pdf
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1-01-76-1-08 

12. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Ingeniørhøjskolen i Århus

Den administrative styregruppe indstiller, 

at der udpeges et medlem til bestyrelsen for Ingeniørhøjskolen i Århus. 

Beslutning 

Formandskabet for Vækstforum bemyndiges til at foretage udpegningen. 
 

Sagsfremstilling 

Vækstforum for Region Midtjylland har modtaget en henvendelse fra Ingeniørhøjskolen i 
Århus med en anmodning om at udpege et medlem til den nye bestyrelse for Ingeniør-
højskolen i Århus. 
  
I forbindelse med Folketingets vedtagelse af lov om professionshøjskoler har bestyrelsen 
for Ingeniørhøjskolen i Århus besluttet at overgå til statsligt selveje, indtil videre i op til 
7 år. Overgangen er godkendt af Undervisningsministeriet 20. december 2007 med 
ikrafttrædelse 1. januar 2008. 
  
I den sammenhæng skal Ingeniørhøjskolen have en ny bestyrelse, der skal sammensæt-
tes snarest i 2008. Den nye bestyrelse skal bestå af 8 eksterne medlemmer samt 4 in-
terne medlemmer. 
  
På den baggrund anmoder Ingeniørhøjskolen i Århus Vækstforum for Region Midtjylland 
om at indstille et bestyrelsesmedlem, mand eller kvinde, gerne med en faglig dækning 
inden for højskolens største uddannelsesfelt, byggeri og planlægning. 
  
Bilag:
Henvendelse fra Ingeniørhøjskolen i Århus om udpegning af bestyrelsesmedlem
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_12_Bilag_1.pdf
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1-10-76-1-08 

13. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning 
m.v. og ligningsloven og om ophævelse af lov om godkendelse af visse forsk-
ningsaktiviteter

Resumé 

Region Midtjylland har fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen modtaget udkast til for-
slag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og ligningsloven og om op-
hævelse af lov om godkendelse af visse forskningsaktiviteter til høring. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at høringssvaret tages til efterretning. 

Beslutning 

Taget til efterretning.  

Sagsfremstilling 

Region Midtjylland har med skrivelse af 12. december 2007 fra Forsknings- og Innovati-
onsstyrelsen modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgiv-
ning m.v. og ligningsloven og om ophævelse af lov om godkendelse af visse forsknings-
aktiviteter til høring. 
  
Region Midtjyllands interesse i forskningssystemet udspringer af, at et velfungerende 
forskningssystem udgør et væsentligt fundament for at understøtte regionens målsæt-
ning om at skabe vækst gennem fornyelse og innovation. 
  
Eftersom Koordineringsudvalget i forslaget til lov om ændring af lov om forskningsråd-
givning m.v. omdøbes til "Koordineringsudvalget for Forskning og Innovation", finder 
Region Midtjylland det hensigtsmæssigt, at innovation kommer til at indgå mere tydeligt 
i udvalgets opgavebeskrivelse. 
  
Region Midtjylland har ingen bemærkninger til forslaget om ophævelse af lov om god-
kendelse af visse forskningsaktiviteter og konsekvensændringen af ligningsloven, efter-
som der er tale om en lov, der udelukkende vedrører aktiviteter for 1995, og loven har 
således ikke længere nogen praktisk betydning. 
  
Bilag:
Høringssvar  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_13_Bilag_1.PDF
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1-33-76-106-07 

14. Status for Brugerdreven Innovation (BDI) og Innovationsstrategi.

Resumé 

Demonstrationsprojektet for BDI om udvikling af hjælpemiddelteknologi på det sociale 
område har fået 6 mio. kr. i bevilling fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og 5 mio. kr. fra 
Region Midtjylland. Projektet igangsættes 1. januar 2008.  
  
I forlængelse af BDI- gruppens arbejde blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal ud-
arbejde en regional innovationsstrategi. Innovationsstrategien forventes at blive præsen-
teret for Vækstforum i maj 2008. Endvidere er næste satsningsområde for Brugerdreven 
Innovation under overvejelse. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum tager status for Brugerdreven Innovation og Innovationsstrategi til 
orientering. 

Beslutning 

Taget til orientering.  

Sagsfremstilling 

Baggrund 
På Vækstforums møde den 13. september 2007 blev det besluttet, 
 

• at Vækstforum søger Program for BDI under Erhvervs- og Byggestyrelsen om 
støtte til demonstrationsprojekt om udvikling af hjælpemiddelteknologi det sociale 
område ved BDI, så det kan igangsættes 2008.  

• at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges op til 5 mio. kr. af de af-
satte midler til BDI til medfinansiering af projektet.  

• at Vækstforum nedsætter en arbejdsgruppe bestående af forprojektgruppen, 
suppleret med andre, der i efteråret 2007 udarbejder oplæg til en samlet innova-
tionsstrategi. 

  
Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilgede på møde den 6. december 2007 de ansøgte 6 
mio. kr. til det 3-årige demonstrationsprojekt og den 12. december 2007 bevilgede Re-
gionsrådet 5 mio. kr. til samme. 
  
Projektet består af fire delprojekter og en tværgående aktivitet, der på basis af resulta-
ter og erfaringer fra delprojekterne systematiserer og dokumenterer de udviklede meto-
der, formidler samme og genererer viden til organisering omkring BDI. 
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Innovationsstrategien 
Den 16. november 2007 afholdt arbejdsgruppen sit første møde angående innovations-
strategien. Der afholdes et heldagsseminar den 30. januart 2008. Innovationsstrategien 
forventes forelagt på Vækstforums møde i maj 2008. Arbejdsgruppen består af repræ-
sentanter fra stat, kommuner, uddannelsesinstitutioner, videnmiljøer og virksomheder. 
  
Innovationsstrategien skal angive retning for, hvad regionen vil fremme med innovation, 
og rummer 3 niveauer: 
 
Det operationelle: Innovationsstrategien skal være med til at skabe rammerne for de af 
Vækstforums fremtidige prioriteringer, hvor innovation er drivkraften til erhvervsudvik-
ling.  
  
Det eksperimenterende: Innovationsstrategien skal være med til fremme de principper 
og den filosofi, der gør det muligt at spotte ”next practice”. Medvirke til, at der bliver 
rum til at eksperimentere og tænke ud over det kendte.  
  
Det holdningsmæssige: Innovationsstrategien skal rumme holdninger til, hvad innovati-
on skal fremme. Det normative aspekt i ”next practice”. 
  
Region Midtjylland vil skabe rammerne for mødet mellem det private, offentlige og bru-
gerne.  
  
Næste satsning på BDI  
Der er behov for at tage stilling til næste satsningsområde for BDI inden innovationsstra-
tegien forventes forelagt i maj 2008. Dels kan der søges om nye midler fra Erhvervs- og 
Byggestyrelsens program for BDI også i 2008. Dels er BDI fortsat et centralt område at 
arbejde med. De foreløbige overvejelser er, at BDI i 2008 retter sig mod offentlig–privat 
samarbejde med afsæt i f.eks. én af megasatsningerne på Energi-Miljø eller Erhverv-
Sundhed. De kommende satsningsområder for BDI i Erhvervs- og Byggestyrelsens pro-
gram for BDI medtages i overvejelserne. 
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1-33-76-60-07 

15. Vidensamarbejde i Region Midtjylland

Resumé 

I juni 2007 nedsatte Vækstforum en forprojektgruppe om vidensamarbejde. Gruppen har 
afsluttet sit arbejde ved udgangen af 2007 og udarbejdet forslag til initiativer – jf. bilag. 
Ændringer på området medfører behov for at revurdere indsatsen og det foreslås derfor, 
at der udarbejdes forslag til en ny proces for udvikling af vidensamarbejdet. Forprojekt-
gruppens overvejelser medtages i det videre arbejde. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at forprojektgruppens arbejde afsluttes, og at gruppens overvejelser medtages i 
det videre arbejde, 

at forslag til ny proces for udvikling af vidensamarbejdet i regionen forelægges for 
Vækstforum i 2008. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt.  

Sagsfremstilling 

I juni 2007 nedsatte Vækstforum en forprojektgruppe, der skulle udvikle en indsats for 
at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og videninstitutioner og for at sikre en øget 
udveksling og anvendelse af ny forskning og viden. 
Forprojektgruppen bestod af: 

 Prorektor Mette Boch, Aarhus Universitet  
 Fuldmægtig Kia Troen, Aarhus Universitet, Forskerkontakten  
 Direktør Frank Stenzhorn, Grundfos/Dansk Industri  
 Projektkoordinator Jeppe Spure Nielsen, Alexandra Instituttet  
 Professor Leif Østergaard, Aarhus Universitetshospital  
 Chefkonsulent Rasmus Conradsen, Akademikernes Centralorganisation  
 Fuldmægtig Maria Kanstrup-Clausen, Forsknings- og Innovationsstyrelsen  
 Udviklingschef Kim Kofod Hansen, Randers Kommune  
 Projektleder Gunild Brunning, VIFU  
 Professor Morten Pilegaard, Aarhus Business School. 

Gruppen har afsluttet sit arbejde med udgangen af 2007 og udarbejdet forslag, hvor der 
peges på et behov for at udvikle strategiske samarbejder med de centrale aktører på 
området, samt behovet for metodeudvikling i vidensamarbejdet.  
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Der sker løbende ændringer i de centrale og regionale initiativer omkring innovation og 
vidensamarbejde, som omfatter institutioner i Region Midtjylland – herunder fusioner 
blandt videninstitutionerne og ændrede betingelser for institutioner, der beskæftiger sig 
med innovation, brobygning og matchmaking.  
  
Forsknings- og Innovationsstyrelsen har f.eks. varslet, at der skal etableres nye regiona-
le innovationsnetværk, som vil blive implementeret i løbet af 2008, og disse ændringer 
bør medtænkes i tilrettelæggelsen af vidensamarbejdet, således at der bliver sammen-
hæng mellem de statslige og de regionale initiativer på området. 
  
Vækstforums sekretariat vurderer derfor, at der er behov for at revurdere, hvilken ind-
sats der skal til for at styrke vidensamarbejdet i Region Midtjylland. Det foreslås i for-
længelse heraf, at forprojektgruppens arbejde afsluttes med den vedlagte rapport og at 
gruppens overvejelser medtages i det videre arbejde. Det foreslås endelig, at et forslag 
til en ny proces for udvikling af vidensamarbejdet i regionen forelægges for Vækstforum 
på et af de kommende møder i 2008.     
  
Bilag:
Vidensamarbejde - projektbeskrivelse  
  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_15_Bilag_1.pdf
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1-30-76-2-07 

16. Partnerskabsaftale mellem Region Midtjylland og regeringen - udmøntning

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 29. oktober 2007, at administrationen frem til 
Vækstforums møde den 29. januar 2008 skulle indlede dialog med de relevante aktører 
for at fastsætte partnerskabsaftalens målsætninger og de konkrete tiltag for at nå disse. 

I partnerskabsaftalen indgår følgende områder: 

• Uddannelse og arbejdskraftsudbud  
• Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder  
• Innovation og forskning  
• Energi og Miljø  
• Markedsføring af Danmark og tiltrækning af investeringer og turisme 

Sekretariatet for Vækstforum har tidligere udarbejdet en skematisk oversigt - bilag 1, 
hvor følgende fremgår 

• Partnerskabsaftalen  
• Vækstforums strategi og handlingsplan  
• Statslige initiativer  
• Handling/aktør 

Partnerskabsaftalen vil blive drøftet af Danmarks Vækstråd den 6. maj 2008. 
Sekretariatet vil til Vækstforums møde den 25. marts 2008 udarbejde et oplæg til afrap-
portering til Danmarks Vækstråd 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum tager sagen til efterretning. 

Beslutning 

Taget til efterretning.  

Sagsfremstilling 

Vækstforum besluttede på sit møde den 29. oktober 2007, at administrationen frem til 
Vækstforums møde den 29. januar 2008 skulle indlede dialog med de relevante aktører 
for at fastsætte partnerskabsaftalens målsætninger og de konkrete tiltag for at nå disse. 
  
I partnerskabsaftalen indgår følgende områder:  
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• Uddannelse og arbejdskraftsudbud  
• Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder  
• Innovation og forskning  
• Energi og Miljø  
• Markedsføring af Danmark og tiltrækning af investeringer og turisme 

Sekretariatet for Vækstforum har tidligere udarbejdet en skematisk oversigt - bilag 1, 
hvor følgende fremgår 

• Partnerskabsaftalen  
• Vækstforums strategi og handlingsplan  
• Statslige initiativer  
• Handling/aktør 

I forhold til Uddannelse og arbejdskraftsudbud er der nu indgået dialog med: 

• nyetablerede uddannelsesfora i Region Midtjylland for henholdsvis gymnasier, HF, 
erhvervsskoler og VUC.  

• kommunerne i regionen - gennem Kommune Kontaktrådet  
• Beskæftigelsesregionen 

I forhold til Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder er der gennem de iværk-
satte initiativer, hvor Væksthus Midt er den primære aktør, sat fokus på partnerskabsaf-
talen målsætninger. 
  
Innovation og Forskning - her har formandskabet i december 2007 afholdt et møde med 
Rådet for Teknologi og Innovation, hvor bl.a. partnerskabsaftalen var på dagsordenen. 
  
I forhold til Energi og Miljø vil der blive indgået dialog med stat og kommuner. 
  
Markedsføring af Danmark og tiltrækning af investeringer og turisme - initiativet påhviler 
i høj grad Vækstforum. 
  
I forhold til selve opfølgningen på partnerskabsaftalen er der gennem Erhvervs- og Byg-
gestyrelsen iværksat en nulpunktsanalyse.  
 
På et møde i september 2007 fremsatte Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) et ønske 
om, at en analysegruppe bestående af medarbejdere fra EBST og regionerne inddrages i 
arbejdet med at finde ud af, hvordan der kan laves en nulpunktsmåling af de mål, der 
indgår i de regionale partnerskabsaftaler. 
    
Aftalen blev, at man på de fælles mål, som går igen fra aftale til aftale, anvender samme 
metode som i Konkurrenceevneredegørelsen. På de regionsspecifikke mål giver alle regi-
oner – evt. efter drøftelse med andre aktører i regionen – et bud på, hvordan deres egne 
mål kan måles. Forslagene drøftes på analysegruppens næste møde i Viborg den 28. 
januar 2008. 
 
Partnerskabsaftalen vil blive drøftet af Danmarks Vækstråd den 6. maj 2008. 
Sekretariatet vil til Vækstforums møde den 25. marts 2008 udarbejde et oplæg til afrap-
portering til Danmarks Vækstråd. 
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Bilag:
Partnerskabsaftalen - Skematisk oversigt
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_16_Bilag_1.PDF
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0-2-32-07 

17. Udpegninger af medlemmer af Regionsrådet til bestyrelser for erhvervsorgani-
sationer

Resumé 

Økonomi- og Erhvervsministeren skal, efter indstilling fra Vækstforum, godkende, at 
medlemmer af Regionsrådet deltager i bestyrelser for erhvervsfremmeenheder. Ministe-
ren har i forbindelse med godkendelsen af, at et medlem af Regionsrådet indtræder i 
bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, fastsat som vilkår for godkendelsen, at Vækstforum 
udpeger det konkrete medlem af Regionsrådet, som skal indgå i bestyrelsen. Udpegnin-
ger til bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, til repræsentantskabet for Erhvervsrådet 
Herning & Ikast-Brande og til bestyrelsen for Forskerpark Foulum, forelægges på bag-
grund af ministerens tilkendegivelse til fornyet behandling i Vækstforum. 

Beslutning 

Sagen udsættes til Vækstforums møde den 25. marts 2008. 
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1-26-22-07 

18. OPTEK - Institut for Oplevelsesøkonomi og -teknologi

Sagsfremstilling 

Regionsrådet vedtog på sit møde den 23. maj 2007 at bevilge 2 mio. kr. til egenkapital i 
den erhvervsdrivende fond OPTEK under forudsætning af, at Ministeriet for Videnskab 
efterfølgende bevilgede 22 mio. kr. til OPTEK som nyt GTS-institut. 
  
Rådet for Teknologi og Innovation har på sit møde den 13. december 2007 efter en lang 
proces behandlet ansøgningen fra NyX - forum for kultur og erhverv om at få godkendt 
OPTEK, som det nye godkendt teknologisk serviceinstitut (GTS) med fokus på det ople-
velsesøkonomiske område. Rådet har besluttet at give afslag på ansøgningen, idet det 
var Rådets samlede vurdering, at der ikke er dokumenteret et betryggende fagligt, øko-
nomisk og organisatorisk grundlag for etableringen af et GTS-institut, som det kræves i 
"Lov om teknologi og innovation". 
  
Et bredt flertal i Folketinget besluttede parallelt hermed i juni 2007 at oprette et center 
for kultur- og oplevelsesøkonomi, som skal styrke vilkårene for vækst gennem bedre 
samspil mellem erhvervsliv og kulturliv. OPTEK ville have samme fokus, og afslaget kan 
ses som udtryk for, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (som GTS-
institutter sorterer under) nu har koordineret deres indsats med Kulturministeriet (som 
står bag Center for kultur- og oplevelsesøkonomi) ud fra en vurdering af, at markedet og 
efterspørgselen ikke er stort nok til både et center og et GTS-institut. 
  
Center for kultur og oplevelsesøkonomis målgruppe er i bred forstand danske virksom-
heder, der kan have fordel af at integrere og bruge kreative kompetencer og oplevelses-
elementer i produkter og serviceydelser og aktører i kulturlivet, der ønsker at indgå i 
samspil med erhvervslivet. 
  
Århus Kommune og Region Midtjylland har budt ind på en placering af centret i Århus. 
Centrets placering er fastlagt til Roskilde. Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi skal 
styrke vilkårene for vækst ved at fremme samspillet mellem kulturliv og erhvervsliv, 
herunder styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. Halvdelen af de i alt 
50 mio. kr., der er afsat til centret, går til konkrete samspilsprojekter.  
 
Fire erhvervsrettede oplevelseszoner skal styrke vilkårene for vækst i oplevelseserhverv, 
hvor Danmark har særlige erhvervsmæssige potentialer eller kreative kompetencer. Op-
levelseszonerne etableres efter to udbudsrunder. De to første zoner forventes udbudt i 
februar 2008 på tværs af områderne: Computerspil, mode, arkitektur/design eller mad-
kultur. Erhvervs- og Byggestyrelsen afvikler hurtigst muligt informationsmøde om ud-
buddet. De sidste to zoner forventes udbudt ultimo 2008 i fri konkurrence. Administrati-
onen afventer information og udbudsmateriale. 
  
Det er vurderingen, at et initiativ til bredere, mere systematiseret samspil i erhvervsud-
viklingen med kultur og oplevelsesøkonomi skal indgå i Vækstforums kommende hand-
lingsplan, og dette vil på sigt kunne bringe den nationale og regionale dagsorden i trit. 
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Med afslaget fra Rådet for Teknologi og Innovation falder forudsætningen for Regionsrå-
dets bevilling bort. 
 
Beslutning: 
Taget til orientering. 
  
Bilag:
Afslag på ansøgningen om GTS-godkendelse af OPTEK som nyt GTS-institut  
Aftale om styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomi i Danmark (20. juni 2007)  
Faktaark om aftale af 20. juni 2007 om styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomi i 
Danmark  
 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_18_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_18_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_18_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_18_Bilag_3.pdf
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1-32-2-06-V 

19. Grønbog vedr. det europæiske forskningsrum samt strategi- og aktivitetsplan 
for Midtjyllands EU-kontor

Sagsfremstilling 

På sit møde den 13. september 2007 under drøftelsen af EU's grønbog om nye perspek-
tiver på det europæiske forskningsrum bad Vækstforum om, at Midtjyllands Bruxelles-
kontor inddrages i at konkretisere, hvordan Vækstforums initiativer kan komme i be-
tragtning i forhold til EUs Lissabon-strategi om vækst og jobskabelse. 
  
Midtjyllands EU-kontor giver på denne baggrund i nærværende notat sin vurdering af 
sammenhængen mellem Lissabon-strategien og initiativer i Midtjylland. 
  
Midtjyllands EU-kontors rolle er at bidrage til, at midtjyske aktører kan udnytte EUs mu-
ligheder så effektivt som muligt, herunder de muligheder som udspringer af Lissabon-
dagsordenen. Midtjyllands EU-kontor henvender sig således til private virksomheder, 
offentlige organisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og 
andre organisationer, som har behov for viden og rådgivning om EU og internationale 
forhold.  
  
Bestyrelsen for Midtjyllands EU-kontor har ultimo november 2007 godkendt en strategi 
for kontoret i Bruxelles, som tager udgangspunkt i Vækstforums prioriteter for Midtjyl-
land. I strategien fremgår det således, at kontoret skal fokusere på følgende områder: 
 

o        energi og miljø 
o        sundhed 
o        fødevarer 
o        uddannelse – med særlig fokus på skoleudveksling 
o        iværksættere og erhvervsfremme – herunder oplevelsesøkonomi 
o        internationalisering – international strategi og kompetenceopbygning 

  
Kontoret i Bruxelles er således i stor udstrækning rettet ind mod at bidrage til at realise-
re den internationale dimension af Vækstforums prioriteter og hermed også sikre, at 
elementerne i Lissabon-dagsordenen kan udnyttes bedst muligt i Midtjylland.  
  
Strategien for Midtjyllands EU-kontor drøftes af de midtjyske borgmestre og regionsråds-
formand på en studietur til Bruxelles i dagene 31. januar til 1. februar 2008. Strategien 
bilægges dette notat, således at Vækstforum også får mulighed for at fremkomme med 
sine kommentarer. 
 
Beslutning: 
Taget til orientering. 
 
Bilag:
Vækstforum om Lissabon
Strategi godkendt af bestyrelsen
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1-00-7-07 

20. Udkast til international strategi for Region Midtjylland

Resumé 

Regionsrådets udvalg vedrørende internationale aktiviteter behandlede på sit møde den 
4. december 2007 udkast til international strategi for Region Midtjylland og anbefalede, 
at strategien sendes til orientering til Vækstforum og kommunerne i regionen inden fore-
læggelse for Regionsrådet på mødet den 12. marts 2008.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Beslutning: 
Taget til efterretning. 
  
Sagsfremstilling 
Der fremlægges hermed Udkast til International strategi for Region Midtjylland  med tit-
len: Fornyelse gennem globalt udsyn, hvor visionen er, at Region Midtjylland vil anvende 
det globale udsyn som en strategisk dimension til at skabe fornyelse og innovation i re-
gionen. Den internationale strategi skal synliggøre, at Region Midtjylland er rustet til at 
indgå aktivt i en globaliseringsstrategi for hele regionen. 
  
Regionsrådets udvalg vedrørende internationale aktiviteter behandlede på sit møde den 
4. december 2007 udkast til international strategi for Region Midtjylland og anbefalede, 
at strategien sendes til orientering til Vækstforum og kommunerne i regionen inden fore-
læggelse for Regionsrådet på mødet den 12. marts 2008. Brev fra Regionsrådsformand 
Bent Hansen vedlægges til orientering 
  
Forberedelsesudvalget vedtog i marts 2006 fire formål med det internationale arbejde i 
Region Midtjylland, og Udvalget vedrørende internationale aktiviteter har i 2006 og 2007 
arbejdet med at skabe et solidt fundament for det internationale arbejde - bl.a. i forhold 
til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og i forhold til den regionale udviklingsplan 
med henblik på at sikre, at den internationale dimension er et synligt og væsentligt ele-
ment i disse planer. 
  
Der er nu behov for, at Region Midtjylland også får en synlig og strategisk baseret plat-
form for det internationale arbejde, og dette skal ses i sammenhæng med den strategi-
ske referenceramme, Region Midtjylland indgår i. Det er således intentionen at skabe et 
fælles grundlag for det internationale arbejde i Region Midtjylland og at sikre, at det in-
ternationale arbejde er en integreret del af Region Midtjyllands arbejdsområder. 
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Samtidig er der overfor omverdenen behov for at signalere, at Region Midtjylland som 
organisation er en aktiv medspiller, når det gælder internationalt samarbejde, og at den 
internationale dimension kan medvirke til at styrke regionens udvikling på en lang række 
områder som f.eks. energi- og miljøspørgsmål, sundhed, innovation, virksomhedsudvik-
ling, turisme m.v. 
  
Udkast til international strategi har som en del af visionen, at Region Midtjylland skal 
være en international vækstregion, hvor globale muligheder udnyttes og risici mindskes 
til gavn for borgere, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, og dette skal bl.a. ske 
ved en aktiv indsats fra Regionsrådet i europæiske politiske organisationer, at det inter-
nationale arbejde bliver en integreret del af arbejdet overalt i Region Midtjyllands afde-
linger og at Region Midtjylland samarbejder med en bred række af aktører i regionen. 
  
Forberedelsesudvalget/Regionsrådet har på baggrund af oplæg fra Underudvalget vedrø-
rende internationale aktiviteter taget en række beslutninger, som har betydning for det 
internationale arbejde, nemlig Region Midtjyllands deltagelse i Midjyllands EU kontor i 
Bruxelles (15.11.2006), beslutning om deltagelse i europæiske politiske organisationer 
og internationale samarbejdsregioner (10.1.2007), Region Midtjyllands deltagelse i Vest-
dansk Investeringsfremme (2.5.2007)samt vedtagelse af Forslag til Region Midtjyllands 
internationale humanitære arbejde (22.8.2007). 
  
I organisationsplanen for Region Midtjylland er det forudsat, at den internationale di-
mension skal være en del af alle dele af Region Midtjyllands virksomhed og indgå i de 
enkelte afdelingers handlingsplaner. 
  
Bilag:
Udkast til International strategi for Region Midtjylland. 
Brev vedr international strategi fra Bent Hansen
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_20_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_20_Bilag_2.PDF
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