
 
 

 

Udviklings- og implementeringsplan for initiativerne i Vækstfo-

rums handlingsplan. 

 

Baggrund 

På baggrund af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 for 
Region Midtjylland – Fornyelse og vækst i en international vækstregion – 
er der med handlingsplanen opstillet 26 konkrete initiativer. Sidst i 
handlingsplanen er der opstillet en tids- og aktivitetsplan for arbejdet 
med implementering af initiativerne.  
 
Det er vigtigt for Vækstforum, at den proces, hvormed initiativerne ud-
vikles og omsættes fra idé til konkret indsats, sker i et partnerskab mel-
lem relevante aktører, således at indsatsen har bred opbakning og ejer-
skab. Der skal gennemføres en koordineret regional indsats, der skaber 
sammenhæng i den erhvervspolitiske indsats og mulighed for fælles pri-
oritering på tværs af region, kommuner, staten, virksomhederne, ud-
dannelses- og forskningsinstitutioner samt øvrige relevante aktører. 
 
Vækstforums arbejde med initiativerne gennemløber en række faser, 
der skal sikre, at de modsvarer virksomhedernes konkrete efterspørgsel 
efter vækstfokuserede regionale rammebetingelser, samt at der sker en 
kvalitetssikring heraf og etablering af en bred regional legitimitet og 
ejerskab organisatorisk, finansielt og samarbejdsmæssigt.  
 
Vækstforum har reserveret 80% af de regionale midler til erhvervsud-
viklingsformål og EU’s Mål 2 midler til udvikling og implementering af 
handlingsplanen initiativer, jfr. nedenstående faser. 
 
De resternde 20% er reserveret til formålsbestemte puljer indenfor er-
hvervsudviklingsstrategiens rammer. 
 

Fase 1: Udarbejdelse af forprojekter 

For hvert af initiativerne i handlingsplanen, og for hvert nyt initiativ som 
Vækstforum inden for handlingsplanens løbetid i tillæg hertil vælger at 
igangsætte, skal der udarbejdes et forprojekt.  
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For de tre megastsninger gennemføres en mere omfattende proces, hvor Vækstforum godken-
der et kommisorium og nedsætter en større gruppe eller task force med repræsentation af  re-
levante parter og faglige ekspertiser til udvikling af et samlet forslag til megasatsningens ini-
tiativer. 
 
Formålet med at gennemføre et forprojektforløb er at samle et udsnit af relevante regionale 
aktører i en forprojektgruppe, der skal bistå med at omsætte initiativet fra idéstadiet i hand-
lingsplanen til et færdigudviklet forslag som Vækstforum kan behandle.  
 
Vækstforum beslutter sammensætning af forprojektgrupperne med henblik på at sikre en bred 
og relevant regional repræsentation, der både indholdmæssigt, strategisk og i forhold til initia-
tivets gennemførelse kan bidrage til udvikling heraf. 
 
Forprojektets indhold og forprojektgruppens sammensætning annonceres på hjemmesiden 
bl.a. for at give øvrige parter lejlighed til at komme med bidrag til arbejdet. Arbejdet i forpro-
jektet skal tillige tilrettelægges i en åben proces, hvor der sikres mulighed for at eksterne par-
ter kan komme med indspil til forprojektet. 
 
Referater og materialer fra forprojektgruppens arbejde annonceres tillige på hjemmesiden. 
 

Fase 2: Første behandling i Vækstforum 

Forprojektgruppens forslag forelægges Vækstforum til godkendelse (svarer til ”OK” i tabellen 
på side 27 i handlingsplanen).  
 
Vækstforum forholder sig til, om intentionerne med initiativet i handlingsplan er omsat på en 
måde, der kan skabe regional vækst og ejerskab til initiativet. Der skal foruden den indholds-
mæssige beskrivelse være en indstilling omkring organisering af initiativet samt konkrete mål, 
der kan danne baggrund for en senere evaluering og effektmåling. Der skal som minimum 
endvidere være udarbejdet et overordnet budget og en finansieringsplan for initiativets gen-
nemførelse.  
 
På den baggrund indstiller Vækstforum til Regionsrådet, at der reserveres en økonomisk ram-
me til gennemførelse af initiativet.  
 
Samtidig reserverer Vækstforum EU mål 2 midler til initiativet.  
 

Fase 3: Første behandling i Regionsrådet og indkaldelse af ansøgninger 

Regionsrådet behandler indstillingen fra Vækstforum, og der igangsættes det videre arbejde 
med implementering af initiativet ved Regionsrådets reservation af et rammebeløb.  
 
Det vil normalt medføre, at der skal findes en operatør. Hvis initiativet er tilstrækkeligt præcist 
formuleret kan det ske ved at indhente ansøgning. 
 
Det sker ved, at det godkendte initiativ i Vækstforum og Regionsråd annonceres på hjemmesi-
den, og i forbindelse med de større initiativer gennemføres informationsmøder om Vækstfo-
rums konkrete ønsker og mål med initiativet. 
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Såfremt initiativet kræver mere udvikling, fx i et partnerskab mellem forskellige regionale ak-
tører, kan der gennemføres en interessetilkendegivelsesfase forud for udbud af opgaven.  
 
Opgaverne vil oftest blive finansieret af regionale udviklingsmidler og EU’s Mål 2 midler, hvor-
for operatøren sædvanligvis også skal udfylde et ansøgningsskema til Mål 2. 
  
Endvidere skal operatøren dokumentere tredjeparts medfinansiering, fx fra staten, kommuner, 
private virksomheder, fonde osv. 
 

Fase 4: Endelig behandling i Vækstforum 

Vækstforum beslutter valg af operatør og videresender indstilling herom til Regionsrådet med 
konkret indstilling om Regionens medfinansiering og Regionsrådets bevilling. 
 
I forbindelse med Vækstforums godkendelse af de større initiativer forventes der indstillet en 
resultatkontrakt, der angiver Vækstforums ønsker og krav m.h.t. succeskriterier, milepæle, ef-
fektmål, afrapporteringer mv. 
 
Væksforum indstiller tilsvarende EU Mål 2 ansøgningen til Erhvervs- og Byggestyrelsens god-
kendelse 
 

Fase 5: Endelig behandling i Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen 

Efter Regionsrådets beslutning om at tiltræde en indstilling fra Vækstforum og dermed god-
kende en bevilling kan der indgås resultatkontrakt med den valgte operatør.  
 
Erhvervs- og Byggestyrelsen meddeler bevilling af EU’s mål 2 midler. 
 

Fase 6: Monitorering og evaluering 

Der gennemføres monitorering af initiativets fremdrift, der videreformidles til Vækstforum. På 
passende tidspunkter for de forskellige initiativer gennemføres både midtvejs- og slutevalue-
ringer samt effektvurderinger af alle initiativer. Disse videreformidles til Vækstforum. 
 
Offentliggørelse 

Vækstforum offentliggør denne udviklings- og implementeringsplan via hjemmeside, informati-
onsmaterialer og møder. 


