
 
5.2. Viden i Arbejde - Forprojekt 
 
1. Udfordring 
Viden er en afgørende faktor for at offentlige og private virksomheder kan møde nuværende 
og fremtidige udfordringer fra globaliseringen og den faldende arbejdsstyrke. I Region Midtjyl-
land findes der forskning på højt niveau, et velfungerende uddannelsessystem, mange udvik-
lingsorienterede virksomheder – og en række organisationer, der har som formål at formidle 
samarbejde og videndeling mellem videninstitutioner og erhvervsliv. Hertil kommer, at der 
findes en række nationale ordninger, der skal styrke udnyttelse af viden i virksomheder – og et 
antal EU-ordninger. 
 
Alligevel er der stadig et stort potentiale i at få ”Viden i arbejde” i de midtjyske virksomheder. 
Formålet med projektet er at få belyst barrierer og potentialer i vidensamarbejdet og at anvise 
indsatsområder, hvor den regionale indsats kan gøre en forskel. 
 
2. Mål og delmål 
 
Viden i Arbejde er et forprojekt, der kører frem til udgangen af september 2007. Målet med 
forprojektet er at formulere mål og konkrete indsatsområder, der kan skærpe og effektivisere 
den regionale indsats og medvirke til en øget regional vidensamarbejde og –udvikling. 
 
Et vigtigt element i forprojektet bliver desuden at undersøge, hvordan de eksisterende projek-
ter på området kan integreres i indsatsen. Det gælder erhvervskontakten og forskerkontakten, 
to projekter, der er startet i amterne, samt Vækstforums eget projekt ”Markedsplads for højt-
uddannede”, der naturligt vil kunne rummes indenfor samme formål. Eventuelle kommende 
projekter inden for videnopbygning og videndeling i forprojektperioden skal det overvejes at 
integrere. 
 
Indsatsen kan f.eks. handle om forsknings- og -udviklingssamarbejde, ansættelse af højtud-
dannede medarbejdere eller udnyttelse af forskningsresultater og patenter. En særlig vinkel er 
samarbejdet på kryds og tværs af faglige discipliner, brancher og institutioner, der ikke nor-
malt arbejder sammen. Et sådant samarbejde giver særlige gode forudsætninger for innovati-
on og udvikling. 
 
 
3.  Overordnet indhold og ydelser 
 
I forprojektet skal der specielt fokuseres på: 
 
• Vækstforums særlige rolle: Der skal peges på indsatsområder og initiativer, hvor Vækst-

forum kan spille en markant og betydningsfuld rolle ved siden af eller sammen med de na-
tionale og internationale initiativer. 

 
• Barrierer og potentialer i vidensamarbejdet: I forprojektet skal processerne i viden-

samarbejde udforskes nærmere for at kunne give bud på fremtidige effektive initiativer. 
 
• Konkrete redskaber og metoder: I forprojektet skal der peges på konkrete eksperimen-

ter, der kan være med til at udvikle helt nye redskaber på området. 
 
• Netværk: Det skal undersøges, hvordan netværk kan medvirke til at fremme vidensamar-

bejdet. I den forbindelse skal der ses nærmere på de nye muligheder i web 2.0 med blogs 
og særlige communities, der gør det muligt at arbejde tæt sammen på tværs af grænser og 
geografiske afstande. 

 
• Det internationale perspektiv: Erfaringer fra innovative regioner i andre lande skal ind-

drages i arbejdet. Samtidigt skal det undersøges, om der kan etableres internationalt sam-
arbejdet om udvikling af projektet, f.eks. i EU-regi. Endelig skal det internationale aspekt 
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være en integreret del af hele projektet, så det sikres, at også internationalt vidensamar-
bejde indgår som en vigtig mulighed.  

 
• Følgeforskning: Mulighederne for at knytte en forsker til projektet undersøges. 
 
 
3. Processen 
 
Juni 2007:  
• 1. møde i forprojektgruppen: Tilrettelæggelse af arbejdet i forprojektgruppen, forberedelse 

af mini-seminar i juni og 2-dages seminar i august. 
• Mini-seminar for forprojektgruppen med inviterede foredragsholdere. 
 
August 2007:  
• 2. møde i forprojektgruppen: Forberedelse af 2-dages seminar  
• 2-dages seminar for centrale aktører i Region Midtjylland og andre regioner i Danmark og 

udlandet. 
 
September 2007 
• 3. møde i forprojektgruppen: 1. udkast til program for det 3-årige projekt 
• 4. møde i forprojektgruppen: Endeligt program for projekt Viden i arbejde. 

 
Oktober 2007 
Forslaget fremlæggelse for Vækstforum. 
 
Herefter forventes projektet at blive gennemført i 2008-2010. 
 
 
4. Forprojektgruppen 
Der etableres en forprojektgruppe, som får ansvaret for at udvikle det 3-årige projekt Viden i 
Arbejde. 
 
Forprojektgruppen sammensættes af; 
2 repræsentanter fra Aarhus Universitet (Udpeges af universitetet) 
1 repræsentant fra en større offentlig institution  
1 repræsentant fra en større virksomhed (Udpeges af DI) 
1 repræsentant fra en mindre virksomhed (Udpeges af Danske Erhverv) 
1 repræsentant fra Akademikernes Centralorganisation (Udpeges af AC) 
1 repræsentant fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (Udpeges af FIST) 
1 repræsentant fra kommunerne (Udpeges af KKR) 
1 repræsentant fra Alexandrainstituttet  
1 repræsentant fra anden brobygger eller matchmaker institution  
1 forsker, der beskæftiger sig med vidensamarbejde og –udvikling  
1 repræsentant fra Region Midtjylland 
 
Sekretariatsbetjeningen forestås af Vækstforums sekretariat. 
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5. Økonomi  
Det foreslås, at der arbejdes videre på baggrund af følgende økonomiramme i forprojektperio-
den.  
 
Budgetramme for forprojekt 
Mio.kr. Region Andre I alt 
Forprojekt 0 0 0 
 

Oprindelig indikativ budgetramme for projekt Viden i Arbejde:  

Mio. kr.  Region Andre I alt 
2007 3 0 3 
Som led i forprojektet udarbejdes forslag til den endelige budgetramme for det 3-årige projekt 
Viden i arbejde, 2007-2010, herunder evt. ekstern finansiering. 


