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Forslag til samarbejde mellem Vækstforum og IT-Rådet 

”Århusregionens IT-råd” har siden 1999 fungeret som stedet, hvor centrale aktører på it-området i 
fællesskab udformer strategier og udviklingsplaner, koordinerer deres indsats og sætter nye 
projekter i søen. Udgangspunktet er og har igennem hele perioden været en ambition om at  skabe 
yderligere vækst og nye jobs med afsæt i Århusregionens meget stærke it-kompetencer inden for 
såvel erhverv, forskning og uddannelse. Det har ført til mange resultater, bl.a. opbygningen af it-
byen Katrinebjerg og en stærkt forøget synlighed af it-kompetencerne hos virksomheder, 
forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Århus Amt. 
 
Kommunalreformen har ændret forudsætningerne for IT-rådets arbejde. Det har fået os til at 
overveje rådets fremtidige rolle og organisering. Vi har foretaget en evaluering af rådet, og vi har 
gennemført et strategiseminar, hvor fremtiden for it-rådet er blevet drøftet. 
 
Rådets medlemmer er enige om at udvide den geografiske base til Region Midtjylland og søge et 
nært samarbejde med Vækstforum. IT-rådet vil kunne bidrage aktivt til at kvalificere Vækstforums 
indsats på it-området, såvel i forhold til det overordnede arbejde med udformning af strategier og 
handlingsplaner som i udmøntningen af udviklingsplanerne. Samtidig vil Vækstforum kunne 
bidrage med inspiration, projektidéer og mere konkrete initiativforslag i relation til IT-rådets arbej-
de. I den sammenhæng vil det være naturligt, at Vækstforums formandskab er repræsenteret i IT-
Rådet. 
 
Et samarbejde kunne også indebære, at Vækstforum støtter IT-rådets arbejde økonomisk. Det kunne 
være i form af en basisbevilling på 500.000 kr. pr. år i 2007 og 2008. Det ville give IT-rådet 
mulighed for løbende at sætte mindre projekter og initiativer i gang indenfor rammen af Vækst-
forums og IT-rådets strategi og for at kvalificere og formidle arbejdet. Det kan f.eks. dreje sig om 
etablering af nye samarbejdsfora, igangsætning af tænketanke og afholdelse af konferencer. Ved 
disse aktiviteter bør der tilstræbes 50 % medfinansiering. 
 
Vi ser frem til at høre jeres holdning til dette! 
 

Med venlig hilsen 
IT-Rådets formandskab 

                                                                               
Borgmester Nicolai Wammen Amtsborgmester Johannes Flensted-Jensen 
          Århus Kommune                            Århus Amt 

 
 
 
Bilag: Fakta om IT-rådet, Udkast til strategi for det nye it-råd 


