
Udkast til strategi for ”det nye IT-Råd” 
 
1. Indledning 
”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.  
 
Kommunalreformen har ændret forudsætningerne for IT-rådets arbejde. Århus Amt er ikke længere 
en naturlig geografisk ”base” - og en ny vigtig spiller, Vækstforum, er etableret. 
 
Det har fået rådet til at stoppe op og genoverveje strategi og opbygning for rådet. Der er blevet fore-
taget en evaluering, og rådet har gennemført et strategiseminar, hvor det fremtidige arbejde er ble-
vet drøftet. 
 
Medlemmerne er enige om, at IT-rådet har vist sin berettigelse og bør fortsætte i en eller anden 
form. Rådet er en central spiller i opbygningen og udviklingen af it-byen Katrinebjerg, og IT-rådets 
tænketanke har skabt det faglige grundlag for det jysk-fynske it-kompetencecenter, ISIS, der består 
af Center for Pervasive Healthcare, Center for Interaktive Rum og Center for Softwareudvikling. 
Andre resultater er etableringen af Nanofood - et konsortium for sunde og sikre fødevarer med 
fokus på nano-, bio- og informationsteknologi, og Dared – et netværk for udvikling af digital kunst 
og kultur. Endelig har IT-rådet spillet en stor rolle set i forhold til, at der i dag er en stærkt forøget 
synlighed omkring og kendskab til Århusregionens it-kompetencer - hos virksomheder, forsknings- 
og uddannelsesinstitutioner. 
 
Men først og fremmest har IT-rådet skabt samarbejde, netværk og fælles visioner og strategier for 
de vigtige it-aktører.  
 
Dette udkast til strategi er et resultat af rådets drøftelser på seminaret. 
 
2. Navn og geografi 
IT-rådets geografiske base skal fremover være Region Midtjylland, men der skal samtidigt være 
fokus på nationalt og internationalt samarbejde udover regionsgrænsen. 
Som følge heraf bør ”Århus-regionens IT-Råd” skifte navn - f.eks. til ”it-råd midt”. 
 
3. Mission, vision og indsatsområder 
Mission 
It-rådet skal samle de væsentlige aktører på it-området om en fælles vision og indsats, for at sikre 
optimal udnyttelse af teknologiens vækstpotentiale i erhvervsliv, forskning, uddannelse og den 
offentlige sektor. 
 
Samarbejdsmiljøet baseres på åbenhed og videndeling i regionen – og i forhold til andre aktører i 
ind- og udland.  
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Vision 
Region Midtjylland skal være førende i udvikling og anvendelse af it, såvel i den private som i den 
offentlige sektor. Det skal ske med afsæt i et stærkt og kompetent internationalt samarbejds- og 
innovationsmiljø.  
 
Indsatsområder 

� Etablering af nye it-virksomheder 
� Udviklingen af it-erhvervet 
� Udvikling af forskningsmiljøet på it-området 
� Udvikling af it-uddannelse og -efteruddannelse  
� Anvendelse af it i offentlige og private virksomheder 
� Udvikling af samarbejde mellem forskning, erhverv, uddannelse og offentlige myndigheder 
� Profilering af Region Midtjyllands stærke it-kompetencer 
� Kvalificering af it-strategier, lovgivning og støtteordninger i Danmark og EU.   

 
4. Organisering 
It-rådet skal forsat have en selvstændig profil, men der skal samtidigt etableres et tæt samarbejde 
med Vækstforum. 
 
Vækstforum arbejder bredt med erhvervsudviklingen i Region Midtjylland, og it-området er en helt 
naturlig del af indsatsen. 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 handlings-
planer som i udmøntningen af udviklingsplanerne. Samtidig vil Vækstforum kunne bidrage med 
inspiration, projektidéer og mere konkrete initiativforslag i relation til IT-rådets arbejde. I den 
sammenhæng vil det være naturligt, at Vækstforums formandskab er repræsenteret i IT-Rådet. 
 
Formandskab 
Det nye it-råds formandskab foreslås sammensat af formanden for Region Midtjylland, borgmes-
teren fra Århus Kommune, evt. suppleret med en anden borgmester, en repræsentant fra viden/ 
uddannelsesinstitutionerne og en repræsentant fra erhvervslivet. Den kommunale repræsentation 
afgøres indbyrdes mellem regionens kommuner. 
 
Medlemmer  
Rådet sammensættes af 25 medlemmer, der repræsenterer: 

� It-virksomheder 
� Andre virksomheder, hvor it er af strategisk betydning  
� Viden- og uddannelsesinstitutioner 
� It-foreninger og -netværk 
� Videnskabsministeriet og/eller Økonomi- og Erhvervsministeriet 
� Formandskabet for Vækstforum 
� Kommuner i Region Midtjylland 
� Region Midtjylland 

  
I sammensætningen af rådet skal det sikres, at der er en rimelig geografisk dækning af regionen.  
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Sekretariat 
Betjening af it-rådet varetages af afdelingen for Regional Udvikling i Region Midtjylland samt 
erhvervsafdelingen i Århus Kommune, evt. suppleret med yderligere en kommune. Den nærmere 
opgavefordeling aftales region og kommune(r) imellem.  
 
Sekretariatets opgaver er:  

• at arrangere it-rådets møder, studieture, konferencer o.lign. 
• at følge op på it-rådets beslutninger 
• at sekretariatsbetjene tænketanke og arbejdsgrupper 
• at udvikle og opdatere it-rådets hjemmeside 
• at informere pressen om it-rådets aktiviteter 
• at administrere økonomi 

 
Procedure for rådets sammensætning 

• Regionsrådsformanden i Region Midtjylland og Borgmesteren i Århus Kommune er fødte 
medlemmer af it-rådets formandskab i hele valgperioden. De udpeger de to øvrige medlem-
mer for 2 år ad gangen. 

� De øvrige medlemmer af it-rådet udpeges af det samlede formandskab for en 2-årig periode.  
� Formandskabet kan løbende udpege nye medlemmer, hvis der sker frafald. 
� Formandskabet kan supplere rådet med op til 3 ekstra medlemmer efter behov.  
� Sekretariatet bistår formandskabet i udpegningen af nye medlemmer. 
 

4. Arbejdsform 
It-rådets møder 
Temaer for it-rådets møder er: 

• udvikling af strategi, handlingsplaner og indsatsområder 
• igangsætning af og opfølgning på tænketanke, arbejdsgrupper og projekter 
• gensidig information og erfaringsudveksling 
• inspiration fra samarbejdspartnere, udenlandske aktører og projekter mv. 
• networking 

 
Arbejdsformen skifter mellem oplæg/foredrag, fælles drøftelser, gruppedrøftelser og netværks-
aktiviteter. 
 
Som udgangspunkt vil der blive afholdt 2 møder årligt. Det sidste møde i den to-årige valgperiode 
vil have form af et udviklingsseminar, hvor mission, vision og indsatsområder bliver evalueret og 
revurderet, bl.a. på baggrund af en resultatopgørelse for de seneste 2 år. 
 
Tænketanke 
It-rådet nedsætter tænketanke, der kan gå i dybden med forskellige temaer. Tidligere eksempler er 
pervasive healthcare, interaktive rum og bygninger, it, nano- og bioteknologi, it, kunst og kultur, 
fysiske produkter med it og masterplan for Katrinebjerg. Tænketankene sammensættes af relevante 
ressourcepersoner blandt rådets medlemmer og andre relevante aktører.  
Der informeres løbende om tænketankenes arbejde via it-rådets hjemmeside – og efter ca. et år sker 
den endelige afrapportering. Det foregår på et it-rådsmøde, hvor rådets medlemmer diskuterer 
oplæget med tænketankens medlemmer og planlægger nye initiativer som opfølgning. 
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Arbejdsgrupper 
Rådet kan nedsætte særlige arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med temaer, der kræver en læn-
gerevarende indsats. Eksempler er udvikling af Katrinebjerg eller profilering af regionens it-kompe-
tencer. Arbejdsgrupperne sammensættes ligesom tænketankene af relevante aktører i og udenfor it-
rådet, og holder løbende it-rådet orienteret via hjemmeside og information/drøftelse på it-rådets mø-
der. 
 
Arbejdsform mellem møder 
Medlemmerne af it-rådet kan løbende følge de konkrete projekter, tænketanke og arbejdsgrupper 
via hjemmesiden. Her er der mulighed for at komme med kommentarer eller byde ind på projekter, 
som man finder spændende. Blogging er en mulig arbejdsform.  
 
Evaluering af arbejdet 
Der udarbejdes en årlig statusrapport for rådets arbejde. Hvert andet år, i forbindelse med udvik-
lingsseminaret, udarbejdes samtidigt en resultatopgørelse.  
 
5. Finansiering 
It-rådet søger Vækstforum om en bevilling på 500.000 kr. pr. år 2007 og 2008. Det ville give IT-
rådet mulighed for løbende at sætte mindre projekter og initiativer igang indenfor rammen af 
Vækstforums 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. 
 
Sekretariat foreslås finansieret af Århus Kommune og Region Midtjylland, evt. suppleret med yder-
ligere kommunal finansiering. 
 
Herudover bør der søges medfinansiering til konkrete projekter fra forsknings- og uddannelses-
institutioner, erhvervsliv, EU, stat, og andre relevante kilder. 
 
6. Profilering 
Sekretariatet har ansvaret for at profilere det nye it-råd. Blandt de første opgaver er fastlæggelse af 
nyt navn og logo samt modernisering af hjemmesiden. Herudover skal sekretariatet sørge for 
løbende dialog med pressen og markedsføring af konferencer mv.  
 


