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1-01-76-17-07 

1. Referat fra Vækstforums møde den 16. april 2007

Formandskabet indstiller, 

at referatet godkendes. 
 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
Bilag:
Referat fra Vækstforums møde den 16. april 2007
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_1_Bilag_1.PDF
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1-30-76-2-07 

2. Partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 16. april 2007, at formandskabet på vegne af 
Vækstforum og med udgangspunkt i oplæg fra administrationen skulle indgå forhandlin-
ger med Regeringen om en partnerskabsaftale med Vækstforum for Region Midtjylland. 
  
Der har indledningsvist været afholdt to møder på embedsmandsniveau, og den 31. maj 
2007 har Væksforum modtaget et revideret udkast, som skal danne grundlag for for-
handlingerne mellem formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland og Regerin-
gen. 
 
Der er aftalt møde med økonomi- og erhvervsministeren den 14. juni 2007. 

Administrationen indstilller, 

at formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland, som tidligere besluttet, 
på vegne af Vækstforum og med udgangspunkt i oplæg fra administrationen 
indgår i forhandlinger med økonomi- og erhvervsministeren den 14. juni 2007 
om en partnerskabsaftale mellem Regeringen  og Vækstforum for Region Midt-
jylland. 

Beslutning 

Som indstillet med bemærkning om, at megasatsningen på energi- og miljøområdet skal 
søges prioriteret i aftalen. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum besluttede på sit møde den 16. april 2007, at formandskabet på vegne af 
vækstforum og med udgangspunkt i oplæg fra administrationen skulle indgå forhandlin-
ger med Regeringen om en partnerskabsaftale med Vækstforum for Region Midtjylland. 
  
Der har indledningsvist været afholdt to møder på embedsmandsniveau og den 31. maj 
2007 har Vækstforum modtaget et revideret udkast, som skal danne grundlag for for-
handlingerne mellem formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland og Regerin-
gen. Der er aftalt møde med økonomi- og erhvervsministeren den 14. juni 2007. 
  
Det reviderede aftaleudkast er vedhæftet som bilag. 
  
Bilag:
Midtjylland - revideret udspil 31. maj 2007
 
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_2_Bilag_1.PDF
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1-30-232-06-V 

3. Synliggørelse af Vækstforums arbejde med udmøntning af erhvervsudviklings-
strategi og handlingsplan.

Resumé 

Arbejdet med udviklingen og implementeringen af handlingsplanens initiativer tilrette-
lægges i en åben proces, hvor Vækstforum igangsætter arbejdet gennem et forprojekt, 
der udvikler og beskriver et samlet projekt eller program, som Vækstforum godkender 
som grundlag for indkaldelse af ansøgninger. Vækstforum kan på denne baggrund fore-
tage en samtidig indstilling til Regionsrådet vedrørende de afsatte midler til erhvervsud-
viklingsformål og til Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende EU’s Mål 2 midler. 
I forbindelse med projektudviklingen og indkaldelse af ansøgninger foretages der en 
målrettet informationsindsats. 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum godkender planen for arbejdet med udviklingen og implementerin-
gen af initiativerne i handlingsplanen, herunder gennemførelse af målrettet in-
formationsindsats i forhold til relevante parter på de forskellige initiativfelter. 

Beslutning 

Som indstillet med bemærkning om, at det skal tydeliggøres, at et forprojekt skal belyse 
og indeholde en vurdering af projektets bæredygtighed. 

Sagsfremstilling 

På baggrund af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 for Region Midtjyl-
land – Fornyelse og vækst i en international vækstregion – er der med handlingsplanen 
opstillet de tre megasatsninger samt en række konkrete initiativer. Sidst i handlingspla-
nen er der opstillet en tids- og aktivitetsplan for arbejdet med implementering af initiati-
verne. Vækstforum godkendte på mødet den 16. april 2007 en revideret tids- og aktivi-
tetsplan. 
 
Det er vigtigt for Vækstforum, at den proces, hvormed initiativerne udvikles og omsæt-
tes fra idé til konkret indsats, sker i et partnerskab mellem relevante aktører, således at 
indsatsen har bred opbakning og ejerskab. Der skal gennemføres en koordineret regional 
indsats, der skaber sammenhæng i den erhvervspolitiske indsats og mulighed for fælles 
prioritering på tværs af region, kommuner, staten, virksomhederne, uddannelses- 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.  
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Vækstforum har reserveret 80% af de regionale midler til erhvervsudviklingsformål og 
EU’s Mål 2 midler til udvikling og implementering af handlingsplanen initiativer. 
  
De resterende 20% er reserveret til formålsbestemte puljer inden for erhvervsudvik-
lingsstrategiens rammer, jf. særskilt punkt på dagsordenen. 
  
Arbejdet med udviklingen og implementeringen af initiativerne i erhvervsudviklingsstra-
tegiens handlingsplan er tilrettelagt på en sådan måde, at Vækstforum kan foretage en 
samtidig indstilling til Regionsrådet i forhold til de afsatte midler til erhvervsudviklings-
formål og til Erhvervs- og Byggestyrelsen i forhold til EU’s Mål 2 midler. 
  
Arbejdet med det enkelte initiativ igangsættes ved Vækstforums godkendelse af et 
forprojekt, hvor der nedsættes en projektgruppe, der med udgangspunkt i evt. eksiste-
rende initiativer, handlingsplanens målsætninger og en overordnet indikativ økonomisk 
ramme, skal udvikle og præsentere et egentligt projekt eller program til Vækstforums 
godkendelse. 
  
Vækstforum godkender herefter det egentlige projekt på baggrund af forprojektgruppens 
arbejde, og Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres en økonomisk 
ramme til gennemførelse af initiativet. Tilsvarende reserverer Vækstforum Mål 2 midler 
til initiativet. 
  
På baggrund af det godkendte projekt indkaldes ansøgninger. For de større initiativer 
tilrettelægges en prækvalificeringsrunde inden indkaldelse af ansøgninger.  
  
Ansøgningerne forelægges herefter Vækstforum til godkendelse og indstilling til Regions-
råd vedrørende midler til erhvervsudviklingsformål og indstilling til Erhvervs- og Bygge-
styrelsen vedrørende EU’s Mål 2 midler. Vækstforum kan i forbindelse med behandlingen 
af de større initiativer indstille, at der indgås resultatkontrakter med de valgte operatø-
rer m.h.p. fastlæggelse af succeskriterier, effektmål, milepæle, afrapporteringer mv. 
  
I forbindelse med hele udviklings- og implementeringsprocessen vedrørende handlings-
planens initiativer foretages der en målrettet informationsindsats over for de relevante 
aktører via annonceringer på hjemmesiden samt møde- og konferencevirksomhed mv. 
  
Bilag:
Notat vedr. udviklings- og implementeringsplan for initiativer i Vækstfo-
rums handlingsplan
 
Notat vedr. tilrettelæggelse af sekretariatsbetjeningen af Vækstforum for 
Region Midtjylland
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_3_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_3_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_3_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_3_Bilag_2.PDF
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1-31-76-4-07 

4. Udmøntning af megasatsning inden for energi og miljø - Handlingsplanens 
pkt.5.5

Resumé 

Vækstforum har besluttet at igangsætte forberedelsen af en megasatsning inden for 
energi og miljø, hvor regionen har en særlig erhvervsmæssig styrkeposition. Resultatet 
foreligger nu i form af et program til udmøntning af indsatsen. Programmet er udarbej-
det i samarbejde med en arbejdsgruppe, med en bred kreds af faglige eksperter. Der 
opstilles i satsningen fælles langsigtede mål for udviklingen, som skal sikre en målrettet 
og koordineret indsats på lokalt og regionalt niveau. Vækstforum vil selv bidrage til er-
hvervsudviklingen ved at gå foran med et politisk lederskab. Derudover vil Vækstforum 
bidrage ved at indstille til medfinansiering af nogle af de konkrete erhvervsrettede aktivi-
teter.  

Formandskabet indstiller, 

at program for udmøntning af megasatsningen godkendes, og at indsatsen igang-
sættes,  

at Vækstforum opfordrer en bred kreds af aktører fra erhvervsliv, energisektoren, 
forskning og udvikling, kommuner, regionsrådet m.fl. til at bidrage til indsatsen,  

at der reserveres 13 mio. kr. fra EU's Regionalfond (Mål 2) til indsatsen i perioden 
2007-2008,  

at det indstilles til Regionsrådet, at der reserveres en ramme på 23 mio. kr. til ind-
satsen i perioden 2007-2008, der udmøntes efter konkrete indstillinger fra 
Vækstforum,  

at der nedsættes et "Råd for energi- og miljøteknologi", med følgende sammen-
sætning: Vækstforum (1 repr., formand), kommunerne (1 repr.), regionsrådet 
(1 repr.), vindmølleindustrien (1 repr.), landbruget (1 repr.), biomasseindustrien 
(1 repr.), kraftvarmeværker (1 repr.), elsektoren (1 repr.), forsknings- og ud-
viklingsinstitutioner (2 repr.). I alt 10 personer.  

Beslutning: 

at program for udmøntning af megasatsningen godkendes, og at indsatsen igang-
sættes, dog med den tilføjelse, at der udarbejdes et supplement til programmet, 
som vedrører potentialerne inden for brændselsceller og brint. 

at Vækstforum opfordrer en bred kreds af aktører fra erhvervsliv, energisektoren, 
forskning og udvikling, kommuner, regionsrådet m.fl. til at bidrage til indsatsen,  

at der reserveres 13 mio. kr. fra EU's Regionalfond (Mål 2) til indsatsen i perioden 
2007-2008,  

at det indstilles til Regionsrådet, at der reserveres en ramme på 23 mio. kr. til ind-
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satsen i perioden 2007-2008, der udmøntes efter konkrete indstillinger fra 
Vækstforum,  

at der nedsættes et "Råd for energi- og miljøteknologi", med følgende sammen-
sætning:kommunerne (1 repr.), regionsrådet (1 repr.),  vindmølleindustrien (1 
repr.),  landbruget (1 repr.), biomasseindustrien (1 repr.), kraftvarmeværker (1 
repr.), elsektoren (1 repr.), forsknings- og udviklingsinstitutioner (2 repr.), samt 
1 rep. fra DI med særlig viden om brændselsceller og brint og en formand. For-
mandskabet bemyndiges til udpege vedkommende. 

Lavenergibyggeri medtages i den særlige belysning af mulighederne indenfor energiom-
rådet. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har på et tidligere møde besluttet, at der i forbindelse med forprojekter skal 
nedsættes arbejdsgrupper til udvikling og belysning af indsatsområderne. 
  
Forprojektgruppen har haft følgende sammensætning: 

 Flemming Nissen, Dansk Energi 
 Peter Harling Lykke, Dansk Industri 
 Katrine Hauge Madsen, Dansk Landbrug 
 Kim Behnke, Energinet.dk 
 Benny Christensen, Ingeniørforeningen 
 Finn Pedersen, Syd- og Norddjurs Kommune 
 Peter Møller, Ikast Kommune 
 Henrik Brask Pedersen, Region Midtjylland 
 Frank Elefsen, Teknologisk Institut 
 Per Hessellund Lauritsen, Vindmølleindustrien 
 Uffe Jørgensen, Aarhus Universitet. 

Region Midtjylland har en absolut erhvervsmæssig styrkeposition på energi- og miljøom-
rådet. Det skyldes både store virksomheder som Vestas, Siemens og Grundfos, men og-
så at mange små og mellemstore virksomheder har specialiseret sig på området. Enten 
med egne produkter eller som underleverandører. Region Midtjylland har en særlig stor 
koncentration af virksomheder på vind- og biomasseområdet, herudover er der en række 
aktiviteter på brint-området. 
  
Det øgede politiske fokus på f.eks. at afbøde klimaeffekter og på at øge forsyningssik-
kerheden med energi betyder, at det globale marked for effektive energi- og miljøtekno-
logiske løsninger er i kraftig vækst. Dette i kombination med den erhvervsmæssige styr-
keposition betyder, at Region Midtjylland har et særligt potentiale for at skabe erhvervs-
udvikling på energi- og miljøområdet.  
  
På denne baggrund besluttede Vækstforum på sit møde den 6. februar 2007 at igang-
sætte forberedelsen af en megasatsning inden for energi og miljø. Resultatet foreligger 
nu i form af programmet: "Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk fore-
gangsregion". Programmet er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe med en 
bred kreds af faglige eksperter. 
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I programmet opstilles langsigtede mål for udviklingen. Målene er ambitiøse og kan kun 
nås, hvis en bred kreds af aktører bidrager hertil. Programmet skal derfor forstås som en 
fælles ramme om en målrettet og koordineret indsats, hvor en række aktører fra er-
hvervsliv, forskning og udvikling, kommuner og regionsrådet bidrager. Vækstforum vil 
selv bidrage ved at gå foran med et politisk lederskab. Derudover vil Vækstforum bidra-
ge ved at indstille til medfinansiering af nogle af de konkrete erhvervsrettede aktiviteter. 
  
Vækstforums erhvervspolitiske satsning giver en række afledte effekter, både i forhold til 
miljøet og til øget produktion af vedvarende energi. Satsningen understøtter således 
også nationale og EU-målsætninger på disse områder. Det indgår i drøftelserne med Re-
geringen om partnerskabsaftalen, at Region Midtjylland udpeges som en foregangsregion 
inden for energi og miljøområdet. 
  
Erfaringerne fra vindmølleindustrien viser, at det danske vindmølleeventyr blev grund-
lagt i en række mindre virksomheder. Erfaringer viser ligeledes, at det ikke på forhånd 
var muligt at udpege vinderteknologierne, og at teknologiske innovationer ofte ikke skyl-
des store radikale gennembrud, men derimod fremkommer ved en kombination af mere 
eller mindre kendte teknologier og en systematisk fremme af udnyttelsen af disse. Pro-
grammet har derfor særlig fokus på innovation i små og mellemstore virksomheder, at 
understøtte videreudvikilng af den eksisterende teknologi, og at styrke rammevilkårene 
for regionens virksomheder. 
  
Ved at opstille langsigtede og ambitiøse mål for udviklingen inden for energi og miljø er 
det muligt at understøtte udviklingen af et marked for virksomhedernes produkter. 
Energi- og miljømål skal med andre ord være en drivkraft for erhvervsudvikling. På 
samme måde som det gennem en længere årrække har været miljøeffekterne, der har 
båret efterspørgslen på vindmølleområdet. 
  
Programmet indeholder en beskrivelse af indsatsområder og aktiviteter til realisering af 
målene. Indsatsen tager udgangspunkt i de teknologiområder, som i nær fremtid må 
forventes at bidrage væsentligt til regionens erhvervsudvikling, men giver også mulighed 
for at understøtte teknologier med mere langsigtede udviklingspotentialer. Indsatsen 
peger ikke på enkeltteknologier, men lægger op til at en række teknologier skal bringes i 
spil og samspil. Eksempelvis vindkraft-, forbrændings-, forgasnings-, brint-, brændsels-
celle-, sol- og varmepumpeteknologier samt energibesparende og energiregulerende 
teknologier. 
  
Der vil blive igangsat en række demonstrationsprojekter, som skal understøtte virksom-
hederne i at afprøve og fremvise nye teknologier i stor skala samt stimulere den regio-
nale energisektor til at efterspørge nye teknologier og produkter. I projekterne lægges 
der vægt på at demonstrere hele kæden fra udnyttelse af naturressourcer over energi-
produktion til forbrug. Der prioriteres projekter, som er forankrede i det regionale er-
hvervsliv og er levedygtige efter støtteperiodens ophør. Disse projekter understøtter 
derfor også det overordnede mål om at blive en foregangsregion for demonstration af 
energi- og miljøteknologi. 
  
Vækstforum vil indstille til medfinansiering af nogle af de konkrete erhvervsrettede pro-
jekter og aktiviteter. Andre aktiviteter skal igangsættes og medfinansieres af regionsrå-
det og andre offentlige og private aktører. Vækstforum indstiller, at Region Midtjylland 
medfinansierer i overensstemmelse med lovgrundlaget.   
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I overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan omfatter programmet i første om-
gang aktiviteter, som igangsættes i perioden 2007-2008. Men der lægges op til, at pro-
grammet er rammen om en længerevarende indsats. 
  
Programmet har følgende indsatsområder: 

 Strategisk lederskab 
- Vedvarende energi i offentlig transport 
- Lokalt engagement i vedvarende energi 
- Energiteknologi i bygninger 
- Opmærksomhedsskabende initiativer 
- Agenda 21 (bæredygtig udvikling) 

 Teknologiudviklingsprogram 
- Uvildigt rådgivningstilbud 
- Specialiceret rådgivningtilbud 
- Virksomhedsnetværk 

 Forbedret udnyttelse og integration af el fra vindkraft 
- Fleksibel elproduktion på kraftvarmeværker 
- Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere 

 Samspil mellem energi og miljø 
- Energiproduktion i engområder 
- Energiproduktion på basis af restprodukter 
- Energiafgrøder 

 Test og afprøvning 
- Testområder for store vindmøller 
- Viden- og testcenter for underleverandører til vindmølleindustrien 
- Test og certificering på biomasseområdet  

 Miljøteknologi 

Råd for energi og miljøteknologi
Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes et "Råd for Energi- og miljøteknologi" under 
Vækstforum. Rådet bemyndiges af Vækstforum til at: 

 give anbefalinger til Vækstforum vedrørende igangsætning af konkrete projekter 
 følge fremdriften med fokus på satsningens faglige mål 
 være ambassadører for megasatsningen lokalt, regionalt og internationalt 
 have en rådgivende funktion i forhold til den videre udvikling af megasatsningen. 

Arbejdsgruppen anbefaler, at rådet har 10 medlemmer og sammensættes på følgende 
måde: 

 Vækstforum - 1 repr. fra formandskabet, som samtidig er formand for rådet 
 Kommunerne - 1 repr. 
 Regionsrådet - 1 repr. 
 Vindmølleindustrien - 1 repr. 
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 Landbruget - 1 repr. 
 Biomasseindustrien - 1 repr. 
 Kraftvarmeværker - 1 repr. 
 Forsyningsselskaber og Det overordnede elnet - 1 repr. 
 Forsknings og udviklingsinstitutioner - 2 repr.  

Tidsplan
Sept. 2007:  - Opstartskonference 
2. halvår 2007: - Igangsætning af de første aktiviteter 
                    - Udvikling af aktiviteter til igangsætning i 2008 
1. halvår 2008: - Igangsætning af de resterende aktiviteter 
2. halvår 2008: - Afholdelse af "Energiens Dag", Energikonference m.m. for første gang 
2008+:         - Opfølgning på allerede igangsatte aktiviteter 
                    - Videreudvikling af indsatsen  
Økonomi
  
Indikativt budget (mio. kr.) for aktiviteter, der igangsættes i perioden 2007-2008 
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
* 
For-
uden 
de 23 
mio. 
kr., 
har 
Væks
tfo-
rum 

allerede bevilget en maks. ramme på 1,8 mio. kr. til forberedelse af megasatsningen. 

Indsatsområde Region EU mål 2 EU mål 3 EU landdistr. Andet I alt 
Strategisk Lederskab 5 4 - 2 - 11 
Teknologiudviklingsprogram 4 4 - - 8 16 
Forbedret udnyttelse og integra-
tion af el fra vindkraft 4 2 2 - 4 12 
Samspil mellem energi og miljø 6 1 1 2 4 14 
Test og afprøvning 4 2 1  4 11 
I alt 23* 13 4 4 20 64 

  
Bilag: 
Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion - pro-
gram til udmøntning af en fælles regional indsats
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_4_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_4_Bilag_1.pdf
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1-31-76-4-07 

5. Anmodning fra Århus Kommune om at reservere en økonomisk ramme til 
realisering af Navitas Park - et innovationscenter for energi og energiteknologi

Resumé 

Århus Kommune har haft nedsat en tænketank for vindenergi med repræsentanter for 
erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder.  
Centralt i anbefalingerne er forslaget om at skabe et innovationscenter for energi og 
energiteknologi – Navitas Park. Idéen bag Navitas Park er, med IT-byen Katrinebjerg 
som forbillede, at skabe et stærkt og særegent innovationsmiljø til gavn for hele regio-
nen.  
  
Projektet er indtænkt i såvel Vækstforums megasatsning inden for energi og miljø som 
partnerskabsaftalen med Regeringen, men uden at der er afsat en økonomisk ramme til 
realiseringen af projektet. 
  
Århus Kommune ønsker, at Navitas Park skal indgå som et projekt i den samlede udvik-
lingsplan for Århus Havn, og anmoder i den forbindelse om, at der afsættes en økono-
misk ramme til Navitas Park. 
  
Anmodningen har ikke været behandlet af administrationen i Region Midtjylland og 
Vækstforums sekretariat. Det er Århus Kommune, der har udarbejdet sagsfremstillingen. 

Formandskabet indstiller, 

at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Århus Kommune, Region 
Midtjylland og andre relevante parter med henblik på konkretisering af projek-
tet. Herunder udarbejdelse af udbud og et egentligt beslutningsgrundlag, som 
senere fremlægges for Vækstforum til indstilling om bevilling, 

at det meddeles Århus Kommune, at Vækstforum vil se positivt på sagen under 
forudsætning af, at projektet er inden for rammerne af megasatsningen.  

Beslutning 

Administrationen bemyndiges til i samarbejde med Århus Kommune at gennemføre et 
udbud med henblik på etablering af en energi-forskerpark.  

Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der til etablering af forskerparken reserveres et 
årligt udviklingstilskud på 3 mio. kr. i forskerparkens første fem leveår – svarende til en 
samlet reservation på 15 mio. kr. over 5 år. 

Sagsfremstilling 
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Idéen bag Navitas Park er, med IT-byen Katrinebjerg som forbillede, at skabe en åben 
og levende bydel, hvor erhvervsfolk, forskere, uddannelsesfolk og studerende samarbej-
der, inspirerer og beriger hinanden på kryds og tværs. Et miljø, der sikrer et tæt privat-
offentligt samspil til gavn for erhvervslivet, den offentlige forskning og uddannelsesmil-
jøet.  
  
Projektet skal overordnet set være med til at forbedre ramme- og udviklingsbetingelser-
ne for den midtjyske/danske kompetenceklynge inden for energi – herunder med det 
klare sigte at skabe yderligere vækst og nye jobs inden for denne kompetenceklynge. 
Det er målet, at Navitas Park formår at blive en national platform og dynamo for udvik-
ling og anvendelse af energiteknologi. 
  
Som led i en første ”masterplan” for Navitas Park forslås følgende projekter realiseret: 
  
1.     Etablering af en energi-forskerpark med tilhørende projekthotel, testfacili-

tet og studentervæksthus – via udbud 
Der etableres en forskerpark på10.000 m2 forbeholdt firmaer inden for/med stærke 
relationer til energisektoren. Det konceptmæssige udgangspunkt er en forskerpark 
med afsæt i det internationalt anerkendte koncept for forskerparker suppleret med 
funktioner i form af en projekthotelfacilitet, en test- og afprøvningsfacilitet samt et 
studentervæksthus. 
En central målgruppe for den foreslåede forskerpark ud over nystartede virksomhe-
der skal være udviklingsenheder/-afdelinger af eksisterende udenlandske og danske 
virksomheder – som man tilsvarende har set det på it-området med senest Google’s 
og Vmware’s lokaliseringer af udviklingsafdelinger i IT-huset (it-forskerparken) på 
Katrinebjerg. 
Som en central funktion i forskerparken etableres et projekthotel ud fra en ambition 
om at få skabt optimale rammer for innovativt projektsamarbejde – som det i dag 
med succes praktiseres i Alexandra Instituttets projekthotel på Katrinebjerg. 
  
Som en yderligere meget afgørende funktion i forskerparken etableres en test- og 
afprøvningsfacilitet, der meget aktivt understøtter de firmaer og udviklingsafdelinger, 
der er lokaliseret i forskerparken. Test- og afprøvningsfaciliteten tænkes etableret i 
fysisk samspil med Maskinmesterskolen og Ingeniørhøjskolens værksteds- og labora-
toriefaciliteter. Herved skabes yderligere interaktion og samspil med erhverv, uddan-
nelse, forskning og udvikling. 
Herudover skal en del af forskerparken indrettes som et studentervæksthus. Dvs. et 
”hus”, hvor studerende og dimittender på de regionale uddannelsesinstitutioner får 
mulighed for at udfolde og modne en forretningsidé, herunder ud fra et mål om start 
af egen virksomhed.  
Endelig vil der blive stillet krav om skabelse af synergier mellem Ingeniørhøjskolen, 
Maskinmesterskolen og forskerparken via fælles kantine, mødelokaler, auditorier, ud-
stillingsarealer mm. 

 
2.     Etablering af en brobygnings- og matchmaking-organisation på energiom-

rådet – via udbud. 
Der etableres et Alexandra-lignende institut for energi med henblik på at sikre en ef-
fektfuld brobygning mellem erhvervslivet og forskningen og udviklingen i offentligt 
regi. En organisation, der som Alexandra Instituttet i dag gør det på it-området, bl.a. 
kan levere serviceydelser hvor nøgleord bl.a. er: Vidennetværk, forsknings- og udvik-
lingsprojekter, teknologioverførsel, faglige netværk, kurser, forskningsformidling, 
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konsulentydelser, jobservice og markedsføring.  
 
Der lægges fra start op til, at instituttet organiseres med en central base samt en 
række filialer. Dette med henblik på at sikre en større synergi og sammenhæng mel-
lem de videnmiljøer inden for energi, der i dag findes i regionen. Konkret forslås in-
stituttet etableret med domicil i den foreslåede energi-forskerpark i Århus. Vedrøren-
de etablering af filialer kan der peges på eksempelvis videnmiljøer ved HIRC, Foulum 
og Bygholm. 
 

3.     Etablering af en demonstrationsfacilitet – et udstillingsvindue – for energi-
teknologi 
Der etableres et ”showroom” for energi/innovationsmiljøet – rettet mod både profes-
sionelle og ikke-professionelle besøgende. En udstillingsaktivitet, der på den ene side 
i ord og billeder informerer og oplyser om energisektoren på mere generelt og over-
ordnet plan (industriens betydning og potentiale - før, nu og i fremtiden) – og som 
på den anden side også udgør en demo-facilitet for forsknings- og udviklingsaktivite-
ter med relation til miljøet på havnen. 
Som udgangspunkt tænkes faciliteten etableret og drevet i et samarbejde mellem 
driftsherren for energi-forskerparken, Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen – og 
fysisk placeret i det fælles bygningskompleks som forventes etableret mellem de tre 
nævnte parter. 

  
Tidsplan 

• Forskerpark: Udbud igangsættes umiddelbart inden/alternativt lige efter sommer-
ferien 2007  

• Brobygnings- og matchmakingorganisation: Udbud igangsættes september 2007  
• Demonstrationsfacilitet: Yderligere konkretisering og planlægning påbegyndes 

august 2007 
 
Økonomi - offentlig medfinansiering 
Etablering og drift af forskerpark – via udbud 

Aktør Medinvestering 
Region Midtjylland 3 mio. kr. i driftstilskud pr. år i 5 år 
Århus Kommune* 20 mio. kr. i rente- og afdragsfrit lån løbende 

over 20 år 
Andre parter** 4 mio. kr. fordelt over to år 

*) Indstilling forventes godkendt af Århus Byråd i juni 2007. 
**) Der vil blive indledt dialog med Staten med henblik på støtte til etableringen af test-
faciliteten, herunder konkret i form af midler til køb af udstyr på samlet 4 mio. kr. 
  
Etablering af brobygnings- og matchmaking organisation – via udbud: 

Aktør Medinvestering 
Region Midtjylland* 1,5 mio. kr. pr. år i en 3-årig etableringsfase 
Århus Kommune** 0,6 mio. kr. pr. år i en 3-årig etableringsfase 
Hjemkommuner for filia-
ler  

0,3 mio. kr. pr. år i en 3-årig etableringsfase 

*) Forudsat at der fra start etableres 3 filialer 
**) Indstilling forventes godkendt af Århus Byråd i juni 2007. 
  
Etablering af demonstrationsfacilitet 

Aktør Medinvestering 
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Region Midtjylland 0,5 mio. kr. i 3 år 
Andre*  

*) Der vil blive indledt dialog med relevante firmaer og organisationer med henblik på, at 
disse støtter etableringen af demonstrationsfaciliteten med et pt. ikke nærmere defineret 
beløb. 
 
Bilag:
Notat fra Århus Kommune om realisering af Navitas Park
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_5_Bilag_1.PDF
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1-33-76-10-07 

6. Megasatsning fødevarer - kommissorium - Handlingsplanens pkt.5.7

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 15. december 2006 at iværksætte 3 mega-
satsninger, herunder inden for fødevarer. Til Vækstforums møde den 6. februar 2007 
forelå et kommissorium for arbejdet med en megasatsning inden for fødevareområdet. 
På baggrund af Vækstforums beslutning om at udskyde behandlingen af kommissoriet, 
foreligger der til mødet den 13. juni 2007 et yderligere bearbejdet kommissorium for 
megaprojektet. I kommissoriet anbefales det, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 
eksperter til at forberede megasatsningen. 

Formandskabet indstiller, 

at kommissoriet godkendes, 

at der nedsættes en arbejdsgruppe med eksperter, som får ansvaret for at beskri-
ve og prioritere indsatsområder for fødevareområdet i Region Midtjylland, her-
under belyse effekten af mulige initiativer, 

at der udpeges en repræsentant fra Vækstforum som formand for arbejdsgruppen, 

at det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges en ramme på 1,5 mio. kr. til forbe-
redelse af satsningen. 

Beslutning 

Som indstillet med bemærkning om, at Region Midtjylland skal have en repræsentant i 
arbejdsgruppen. 

Vækstforum udpeger Niels Mikkelsen som formand for arbejdsgruppen. 

Sagsfremstilling 

Af Vækstforums handlingsplan 2007-2009 fremgår, at der vil blive iværksat en mega-
satsning, der tager udgangspunkt i styrkepositioner og udviklingspotentialer på fødeva-
reområdet i Region Midtjylland. 
 
Der er udarbejdet et kommissorium, som beskriver processen med forberedelse af me-
gasatsningen. Der nedsættes en arbejdsgruppe med eksperter bestående af repræsen-
tanter for centrale aktører inden for fødevareområdet til at forberede megasatsningen.  
  
Arbejdsgruppen har til opgave, 

1. at afdække, beskrive og prioritere et antal udfordringer og indsatsområder for fø-
devareområdet i Region Midtjylland i et langsigtet perspektiv,  

2. at identificere og beskrive 2-3 startprojekter til igangsætning ultimo 
2007/primo2008 f.eks. inden for følgende temaområder: innovationskulturen i 
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små og mellemstore virksomheder i tilknytning til fødevareerhvervet, kvalificeret 
arbejdskraft til fødevarevirksomheder samt kvalitetsconvenience,  

3. at foreslå medlemmer til et antal udviklingsgrupper. Udviklingsgrupperne skal 
kvalificere de prioriterede indsatsområder og foreslå konkrete udviklingstiltag 
(udbud, demonstrationsprojekter, forsknings- og udviklingsprojekter, formålsbe-
stemte puljer mv.),  

4. at fungere som styregruppe for udviklingsgrupperne frem til disses afslutning 
medio 2008,  

5. at udarbejde og iværksætte en kommunikationsstrategi, der skal sikre, at der 
skabes synlighed omkring og overblik over megaprojektets aktiviteter for borgere 
og aktører. 

 
Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter for følgende aktører/interesser: 
  

• Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret (1)  
• Fødevareindustrien/DI (1)  
• LO (1)  
• Dansk Fisk (1)  
• Dansk Akvakultur (1)  
• Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) og Han-

delshøjskolen Århus (Centre for research on customer relations in the food sector 
– MAPP) (2)  

• Danmarks Tekniske Universitet, Food-DTU (1)  
• Videncenter for FødevareUdvikling, VIFU (1)  
• Fødevarevirksomheder (2)  
• Detailhandelen (1)  
• Gastronomi og oplevelsesøkonomi (1)  
• Kommuner (1)  
• Fødevareministeriet, Direktoratet for FødevareErhverv (1)  
• Vækstforum (formand)  

  
Tidsplan
Arbejdsgruppen fremlægger forslag til indsatsområder og udviklingsgrupper samt pro-
jektbeskrivelser vedrørende 2-3 startprojekter på Vækstforums møde den 10. december 
2007.  
  
Kommissoriet sætter rammerne for arbejdsgruppens arbejde indtil sommeren 2008.  
  
Økonomi
Indikativt budget (mio. kr.) for implementering af hele megasatsningen: 
Aktivitet Region  EU Mål 2 EU Mål 3 EU landd. Andet I alt 
      100 
Heraf afsættes 1,5 mio. kr. til procesmidler i forbindelse med arbejdsgruppens arbejde, 
herunder informationsaktiviteter, analyser m.v. 
  
Bilag:
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Megasatsning fødevarer - kommissorium
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_6_Bilag_1.PDF
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1-33-76-20-07 

7. Uddannelse og kompetenceudvikling - Kompetenceplatform - projekt - Hand-
lingsplanens pkt.4.3

Resumé 

Kompetenceplatformen skal være med til at sikre, at uddannelsesindsatsen i små og 
mellemstore midtjyske virksomheder får et kvalitativt og kvantitativt løft, samt at med-
arbejdernes kompetencer er af høj kvalitet og til stede i et omfang, så de konkret kan 
bidrage til innovation, vækst og velfærd i regionen. 
  
Kompetenceplatformen skal styrke virksomhedernes arbejde med strategisk kompeten-
ceudvikling og samspillet mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne.  
  
Kompetenceplatformen skal skabe kontakt og dialog mellem virksomhederne og de eksi-
sterende uddannelsesinstitutioner, den skal fungere som udviklingsdynamo og net-
værkscentrum, og den skal understøtte kompetenceudvikling og uddannelsesplanlæg-
ning i virksomhederne såvel som udvikling af nye læringsformer. 
  
Kompetenceplatformen etableres i tilknytning til erhvervsfremmeindsatsen og Væksthus 
Midtjylland og organiseres med syv lokale enheder fordelt i regionen (se bilag ang. orga-
nisation).  

Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum godkender projektforslaget til kompetenceplatform, herunder 
at Vækstforum etablerer et kompetenceråd med den foreslåede sammensætning, 

samt udpeger en formand for kompetencerådet, 
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 20 mio. kr. til medfi-

nansiering af projektet i en toårig periode, 
at Vækstforum reserverer 30 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond, Mål 2 til pro-

jektet for en toårig periode, 
at der afholdes informationsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til Vækstforums 

godkendelse på mødet den 29. oktober 2007. 

Beslutning 

Som indstillet, dog således at Vækstforum over for Undervisningsministeriet peger på at 
der ud fra hensynet til regionens vidtstrakte geografi og tyndt befolkede områder opere-
res med 8 kompetencecentre. 

 

Der vil til Vækstforums møde den 13. september 2007 foreligge et notat med yderligere 
præcisering af projektets indhold. 



 

 

Vækstforum 13. juni 2007 
 

22 

Viggo Thinggård blev udpeget som formand for kompetencerådet. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har på et tidligere møde besluttet, at der i forbindelse med forprojekter skal 
nedsættes arbejdsgrupper til udvikling og belysning af indsatsområderne. 
  
Forprojektgruppen har haft følgende sammensætning: 

 Frans Bjørn Thygesen, Væksthus Midtjylland 
 Lisbeth Mikkelsen, Beskæftigelsesregion Midtjylland 
 Jørgen Jensen, Vitus Bering, Kompetencecentrene i region midtjylland 
 Anne-Mette Juhl, Silkeborg Kommune 
 Søren Qvist, LO 
 Lisbeth Christensen, Teknologisk Institut 
 Bent Mikkelsen, Region Midtjylland. 

Kompetenceplatformens indhold og opgaver: 
Med udgangspunkt i velfærdsforliget og globaliseringsaftalen har Undervisningsministeri-
et iværksat en række initiativer i forhold til en styrkelse af efter- og videreuddannelses-
indsatsen. Herunder blandt andet initiativer om en udbygning af udviklingsprogrammet 
om forsøg med kompetencecentre. I disse initiativer skal kompetencecentrene fortsat 
varetage behov om uddannelsesplanlægning og kompetenceafklaring, men også foretage 
realkompetenceafklaring og -vurderinger. Det er intentionen med det nærværende pro-
jekt at supplere og komplettere ministeriets initiativer.  
  
1. Det er kompetenceplatformens opgave i forhold til virksomhederne at: 

 tilbyde støtte til strategisk uddannelsesplanlægning  
 bistå med konkret uddannelsesplanlægning  
 etablere netværk mellem virksomheder  
 rådgive om brug af kompetenceudvikling som personalepolitisk instrument  
 sikre kontakt til og dialog med uddannelsesinstitutionerne 

2. Det er kompetenceplatformens opgave i forhold til uddannelsesinstitutioner at bistå 
med udvikling af: 

 dialogen mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne  
 nye læringsformer  
 redskaber til afklaring af realkompetencer  
 tilbud om praksislæring  
 voksenvejledningen  
 den virksomhedsforlagte undervisning 

3. Det er kompetenceplatformens opgave i forhold til aktørerne omkring kompetenceud-
vikling at: 

 etablere et kompetenceråd for Region Midtjylland  
 etablere dialogfora mellem relevante aktører  
 tilknytte viden- og forskningsinstitutioner til indsatsen  
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 udvikle konkrete samarbejdsaftaler mellem aktørerne 

Organisation
Det tilstræbes, at  kompetenceplatformen ses som en organisatorisk selvstændig enhed. 
Så selv om kompetenceplatformen indebærer et nært samarbejde med såvel virksomhe-
der som uddannelsesinstitutioner og andre relevante interessenter, er den uafhængig af 
lokale eller institutionelle interesser. Der er dog ikke tale om en parallel organisation til 
allerede eksisterende organiseringer, idet sådanne indgår, hvor det er muligt.  
Kompetenceplatformen er en organisation i tre led, som består af (organisationsdiagram 
fremgår af bilag): 
  
1)  Et regionalt sekretariat, der forankres i Væksthus Midtjylland  
2)  Syv lokale konsortier, der organiseres i forlængelse af eksisterende og kommende 

kompetencecentre  
3)  Et kompetenceråd 
  
Ad 1. Sekretariat: 
I kompetenceplatformens regionale sekretariat iværksættes, i samarbejde og samråd 
med de enkelte konsortier ogkompetencerådet, videnindsamling og -formidling samt 
udviklingsaktiviteter og særlige kompetenceudviklingsforløb, ligesom uddannelse af kon-
sortiernes konsulenter vil være en opgave. Sekretariatsopgaven udbydes på hjemmesi-
den til interesserede, men forventes placeret i Væksthus Midtjylland. 
  
Ad. 2. Konsortier: 
I kompetenceplatformen findes der syv konsortier, som med udgangspunkt i syv byer 
dækker hele regionen. Det er de lokale konsortiers opgave, at:  

 lave opsøgende aktiviteter over for små og mellemstore virksomheder i lokalom-
rådet 

 tilbyde støtte til strategisk uddannelsesplanlægning 
 bistå med konkret uddannelsesplanlægning  
 sikre kontakt til og dialog med de relevante uddannelsesinstitutioner 
 planlægge og sætte den egentlige kompetenceudviklingsvirksomhed i værk – i en 

dialog og et nært samarbejde mellem de lokale uddannelsesinstitutioner og virk-
somhederne  

 etablere netværk mellem virksomheder 
 rådgive om brug af kompetenceudvikling som personalepolitisk instrument. 

Hvert af de syv konsortier udgøres af et gensidigt forpligtende netværkssamarbejde mel-
lem lokale uddannelsesinstitutioner, virksomheder, jobcentre, kompetencecentre, repræ-
sentanter for arbejdsmarkedets parter, erhvervsserviceenheder eller øvrige relevante 
aktører. Netværkssamarbejdet i de lokale konsortier ledes og drives af en følgegruppe, 
som består af lokale interessenter, f.eks. repræsentanter fra de lokale erhvervsråd, re-
præsentanter fra de lokale jobcentre, lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets par-
ter, repræsentanter fra lokale virksomheder mv. Der indhentes ligeledes tilbud på kon-
sortierne, men det præciseres, at de skal organiseres i forlængelse af Undervisningsmi-
nisteriets kompetencecentre. Konsortierne bliver således et konglomerat af Undervis-
ningsministeriets kompetencecentre og Vækstforums projekt, der så at sige udvider 
kompetencecentrenes volumen, jf. partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstfo-
rum for Region Midtjylland. 
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Ad 3. Kompetenceråd:  
Kompetencerådets sammensætning på 11 medlemmer ser ud som følger: 

 1 formand for kompetencerådet (Formanden udpeges direkte af Vækstforum)  
 6 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter 
 1 repræsentant fra beskæftigelsesregionen  
 2 repræsentanter for uddannelsesinstitutionerne eller andre videninstitutioner 

(udpeges af Undervisningsministeriet) 
 1 repræsentant for kommunerne 

Økonomi og tidsplan
  
Budget for en toårig periode 
Sekretariat 6 mio. 
Konsortier 24 mio. 
Udviklingsaktiviteter 12 mio. 
Netværk 2 mio. 
Særlige forløb 20 mio. 
I alt 64 mio.  
Ud over disse poster medgår kompetenceudviklingsforløb (indeholdende taxametertil-
skud) i størrelsesordenen 60-80 mio. kr.,  en virksomhedsmedfinansiering heraf i stør-
relsesordenen 30 mio. kr. samt statslig finansiering af kompetencecentrene på 30 mio. 
kr.  
  
Finansiering: 
  
Region Midtjylland 20 mio. 
Den Europæiske Socialfond (mål 2) 30 mio. 
Stat 14 mio.  
I alt 64 mio.  
  
Kompetenceplatformen skal råde over en rammebevilling til udviklingsprojekter inden for 
særligt definerede områder som f.eks.: Små virksomheder og virksomheder, der skal 
omstille sig til international konkurrence, samt til udvikling af nye pædagogiske metoder 
og nye uddannelsesforløb. Disse er budgetteret som særlige forløb og udviklingsaktivite-
ter. 
  
Tidsplan
Initiativet iværksættes i følgende faser: 
  
1. Indkaldelse af ansøgninger vedrørende varetagelse af sekretariatsfunktionen samt 
konsortierne primo august 2007. De endelige ansøgninger forelægges Vækstforum på 
mødet d. 29. oktober 2007.  
  
2. Igangsætning af konkrete aktiviteter.  
Primo 2008 igangsættes konkrete initiativer inden for følgende områder:  

 Udvikling af virksomhedsrettede tilbud omkring uddannelsesplanlægning i virk-
somhederne. De første partnerskabsaftaler mellem virksomhederne og uddannel-
sesinstitutionerne udvikles, og konkrete uddannelsesforløb igangsættes.   
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 Der igangsættes udviklingen af nye læringsformer, herunder øget anvendelse af 
praksislæring. Der igangsættes konkrete projekter, hvor nye metoder inden for 
voksenvejledning og virksomhedsforlagt undervisning afprøves, og jobrotation 
anvendes.  

 Kompetenceplatformen tager initiativ til etablering af lokale dialogfora mellem ak-
tørerne og samarbejdsaftaler med relevante nationale og internationale viden-
institutioner.  

 Kompetenceplatformen etablerer primo 2008 et forum, der skal arbejde med mu-
lighederne for realkompetenceafklaring. En del heraf vil være at udvikle nye initi-
ativer og arbejde for øgede skolesamarbejder samt iværksættelse af forsøgspro-
jekter.  

 Kompetenceplatformen etablerer primo 2008 en række voksenvejledningsinitiati-
ver, herunder etableringen af et call-center og et korps af learning angels udpe-
get blandt tillidsrepræsentanter på virksomheder og/eller i fagbevægelsen.  

Bilag:
Projektbeskrivelse kompetenceplatform
 
Organisationsbeskrivelse kompetenceplatform
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_7_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_7_Bilag_2.PDF
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1-33-76-12-07 

8. Markedsplads for højtuddannede - projekt - Handlingsplanens pkt.5.1

Resumé 

Der igangsættes et projekt bestående af 4-6 gensidigt supplerende eksperimenter, som 
har til formål at understøtte ansættelsen af højtuddannede i Region Midtjyllands virk-
somheder, i særdeleshed små og mellemstore virksomheder, samt virksomheder belig-
gende i regionens yderområder. Eksperimenterne følges af en forsker, der løbende skal 
dokumentere effekten.  
Det indstilles, at projektet igangsættes inden for en samlet budgetramm på 22,9 mio. kr. 
i perioden 2007-2010, og at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 9,1 
mio. kr. til projektet fra Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler. Fra EU's mål 2-
program indstilles det, at der reserveres 4,8 mio. kr. Derudover forudsættes medfinan-
siering fra stat, kommuner/erhvervsråd, videninstitutioner og private. Med hensyn til 
organisering indstilles det, at Vækstforum nedsætter en følgegruppe, der koordinerer 
projektets aktiviteter. 

Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum igangsætter projektet Markedsplads for højtuddannede som be-
skrevet, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 9,1 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projektet i perioden 2007-2010, 

at Vækstforum reserverer 4,8 mio. kr. fra EU's mål 2-program til projektet, 

at Vækstforum nedsætter en følgegruppe som beskrevet, der koordinerer initiati-
verne i projektet, og 

at Ringkøbing-Skjern Kommune anmodes om at ansøge om at blive test-kommune 
for eksperiment 1, Etablering af netværk mellem studerende og højtuddannede i 
lokalt Campus, 

at der afholdes informationsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i 
Vækstforum. 

  
Det forudsættes, at der opnås en medfinansiering fra andre parter som beskrevet i fi-
nansieringsoversigten. 

Beslutning 

Som indstillet med bemærkning om, at eksisterende initiativer inddrages i projektet.
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Sagsfremstilling 

Vækstforum har på et tidligere møde besluttet, at der i forbindelse med forprojekter skal 
nedsættes arbejdsgrupper til udvikling og belysning af indsatsområderne. 
  
Forprojektgruppen har haft følgende sammensætning: 

 Helen Rosager, Favrskov Kommune  
 Anders Holm, Ringkøbing-Skjern Kommune  
 Jens Mølbach, Akademikernes Centralorganisation  
 Jonas Elsborg, Studenterrådet ved Aarhus Universitet  
 Poul Lautrup, Aarhus Universitet  
 Christian Kolthoff, Vetfocus  
 Henrik Stokholm, Stokoplast  
 Elinor Bæk Thomsen, Region Midtjylland. 

Der eksisterer en række nationale tiltag, som har til formål at fremme ansættelsen af 
højtuddannede i erhvervslivet, i særdeleshed i små og mellemstore virksomheder. Men 
der er endnu ikke sket det afgørende gennembrud, der kan sikre de nationale såvel som 
regionale målsætninger om, at andelen af højtuddannede i virksomhederne skal stige 
markant i de kommende år. Derfor er formålet med det foreslåede projekt at afprøve 
metoder og modeller til at fremme virksomheders ansættelse af højtuddannet arbejds-
kraft. 
  
Der nedsættes en følgegruppe til at koordinere projektets aktiviteter, bestående af: 

 1 repræsentant fra Aarhus Universitet, 
 1 repræsentant fra Akademikernes Centralorganisation, 
 1 repræsentant fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 
 1 repræsentant fra Dansk Industri, 
 1 repræsentant fra Dansk Erhverv, 
 1 repræsentant fra Håndværksrådet, 
 2 repræsentanter fra kommunerne,  
 1 repræsentant fra Region Midtjylland.  

  
Projektet er bygget op omkring en række selvstændige, men gensidigt supplerende eks-
perimenter, som sigter mod forskellige delelementer af problemstillingen med at få flere 
højtuddannede kandidater ansat i regionens virksomheder: 
  
Eksperiment 1, Etablering af netværk mellem studerende og højtuddannede i lokalt 
Campus, sigter mod tiltrækning til og fastholdelse af studerende og kandidater i regio-
nens yderområder . Der foreligger en konkret plan om etableringen af et Campus i Ring-
købing-Skjern Kommune. Det foreslås derfor, at Ringkøbing-Skjern Kommune anmodes 
om at ansøge om at blive test-kommune for Campus-eksperimentet, men med inddra-
gelse af andre interesserede kommuner. 
  
Eksperiment 2, Lokale kontaktmæglere, omfatter en målrettet og intensiv indsats for at 
afdække behovet for højtuddannet arbejdskraft. Mæglerne skal være opsøgende over for 
lokale virksomheder og bistå disse i en konkret analyse af behovet for højtuddannet ar-
bejdskraft; samt være bindeled til videregående uddannelsesinstitutioner. Der udstatio-
neres kontaktmæglere i op til 4 lokalområder for en 3-årig periode. En kontaktmægler 
skal deles af mindst to erhvervskontorer/-råd. 



 

 

Vækstforum 13. juni 2007 
 

28 

  
Eksperiment 3, Karriere-kurser, sigter mod at øge de studerendes interesse for og ind-
sigt i de faglige udfordringer, som små og mellemstore virksomheder kan byde på. Kur-
serne, der udbydes af Aarhus Universitet, afvikles i samarbejde med erhvervsvirksom-
heder og kobles sammen med universitetets eksisterende mentorordning. 
  
Eksperiment 4, Regionale karriere-messer, sigter mod at arrangere konkrete fysiske mø-
desteder for virksomheder, studerende og højtuddannede kandidater. Der udbydes i alt 
tre lokale karrieremesser, som skal have markante lokale virksomheder som trækpla-
ster.  
  
Der tilknyttes en følgeforsker til projektet. Forskeren får til opgave løbende at dokumen-
tere forløbet og vurdere eksperimenternes gennemslagskraft i forhold til den overordne-
de målsætning om at få flere højtuddannede ud i regionens virksomheder samt bidrage 
til udviklingen af nye eksperimenter, såfremt der viser sig behov herfor. Der afsættes i 
den forbindelse midler til at igangsætte yderligere 1-2 endnu ikke specificerede eksperi-
menter i løbet af projektperioden. 
  
Økonomi 
Budget for en tre-årig periode:  
Eksperiment 1 8,1 mio. 
Eksperiment 2 9,0 mio. 
Eksperiment 3 1,5 mio. 
Eksperiment 4 0,3 mio. 
Ikke-specificerede eksperimenter 2,5 mio. 
Formidling (webside, jobbørs, konference) 0,6 mio. 
Følgeforskning, barriereundersøgelse, evaluering 0,9 mio. 
I alt 22,9 mio. 
  
Finansiering: 

 

Stat 0,2 mio. 
Kommuner/erhvervsråd 3,6 mio. 
Private 4,6 mio. 
Videninstitutioner 0,6 mio. 
EU 4,8 mio. 
Region Midtjylland 9,1 mio. 
I alt 22,9 mio. 
 
Bilag: 
Projektbeskrivelse markedsplads

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_8_Bilag_1.pdf
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1-01-76-7-07 

9. Mere iværksætteri i uddannelser - projekt - Handlingsplanens pkt.6.1 

Resumé 

Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fo-
kus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. 
Indsatsen for at styrke den regionale iværksætterkultur omfatter følgende områder: 

• En øget regional forankring af iværksætterakademiet IDEA, herunder støtte til 
udviklingsaktiviteter på de enkelte uddannelsesinstitutioner, udvikling af under-
visningsmateriale og gennemførelse af netværksaktiviteter.  

• Etablering af miljøer til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer 
– Studentervæksthuse. 

Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum godkender projektet som et 2-årigt initiativ med den beskrevne 
organisering og økonomi, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 8 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af IDEA og etablering 
af studentervæksthuse, 

at Vækstforum reserverer 2 mio. kr. af midlerne fra Den europæiske Socialfond til 
medfinansiering af IDEA, 

at Vækstforum reserverer 6 mio. kr. af midlerne fra Den Europæiske Regionalfond 
til medfinansiering af studentervæksthuse, 

at der afholdes informationsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i 
Vækstforum. 

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har på et tidligere møde besluttet, at der i forbindelse med forprojekter skal 
nedsættes arbejdsgrupper til udvikling og belysning af indsatsområderne. 
  
Forprojektgruppen har haft følgende sammensætning: 

 Poul Rind Christensen, IDEA 
 Erik Krarup, Væksthus Midtjylland 
 Jan Kvist Martinsen, Studentervæksthus HIH 
 Konstantin Lassithiotakis, Studentervæksthus Vitus Bering 
 Lars Stig Møller, Innovation MidtVest 
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 Lis Randa, Erhvervsakademi Randers 
 Ole Lehrmann Madsen, Aarhus Universitet 
 Trine Have, Horsens Kommune 
 Niels Chr. Sidenius, Forskerpark Århus 
 Bent Mikkelsen, Region Midtjylland. 

  
Vækstforum har i erhvervsudviklingsstrategien sat som mål, at den regionale iværksæt-
terkultur skal styrkes, og at etableringsraten øges. For at nå dette mål skal der sættes 
fokus på iværksætteri som en integreret del af undervisningssystemet. Initiativerne ret-
tes mod ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og især mellemlange og lange vide-
regående uddannelser. 
  
En øget regional forankring af IDEA
Region Midtjyllands indsats for at styrke iværksætteri i uddannelserne skal primært ske 
gennem en øget regional forankring af IDEA. Iværksætterakademiet IDEA blev stiftet i 
2005 på foranledning af et initiativ fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
med det formål at fremme innovation og iværksætteri blandt studerende og færdigud-
dannede fra de videregående uddannelser. 
  
En øget regional forankring af IDEA vil omfatte følgende opgaver: 

1. Etablering af undervisernetværk, herunder kompetenceudvikling af undervisere.  
2. Gennemførelse af udviklingsprojekter på de enkelte uddannelsesinstitutioner.  
3. Fælles aktiviteter, f.eks. regionale iværksætterdage, konkurrencer, udarbejdelse 

af regional iværksætter-casesamling.  
4. Udveksling af best practice uddannelsesinstitutionerne imellem.  
5. Skabe overblik over eksisterende instrumenter og udvikling af nye. 

Opgaverne fastsættes i en resultatkontrakt med IDEA. IDEA skal som uvildig regional 
aktør være ansvarlig for at opgaverne løftes, herudover vil de være facilitator for net-
værkene, koordinator for fælles aktiviteter og lign. Endvidere vil de være ansvarlige for 
koordinering af nye aktiviteter på de regionale uddannelsesinstitutioner. De enkelte insti-
tutioner vil selv være ansvarlige for den konkrete gennemførelse af aktiviteterne. Der 
skal nedsættes en bestyrelse for IDEA Midtjylland. 
  
Etablering af studentervæksthuse
Region Midtjylland vil støtte etablering af studentervæksthuse i tilknytning til videregå-
ende uddannelsesinstitutioner i regionen. Formålet med etablering af studentervæksthu-
se er at styrke iværksætterpotentialet blandt studerende og dimittender på de regionale 
uddannelsesinstitutioner. Ved at give de studerende mulighed for at udvikle og afprøve 
en forretningsidé er det målet, at flere ideer omsættes til kommercielle aktiviteter. I hu-
sene kan de studerende få stillet kontor, laboratoriefaciliteter og lignende til rådighed. 
Endvidere vil udvikling af forretningsplaner i samarbejde med erfarne rådgivere, er-
hvervsfolk og undervisere være et grundelement i husene, og der skal stilles faglig og 
forretningsmæssig rådgivning og sparring til rådighed. 
  
Region Midtjylland vil medvirke til etablering af et studentervæksthus i tilknytning til 
CVU/Film- og animationsmiljøet i Viborg og et eller flere studentervæksthuse i Århus. 
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Der indgås en resultatkontrakt med CVU/The Animation Workshop i Viborg vedrørende 
etablering af studentervæksthus, og i Århus indgås der en resultatkontrakt med et kon-
sortium bestående af Forskerpark Aarhus og de deltagende institutioner. 
  
Som supplement til etablering af studentervæksthuse vil der blive afprøvet en model for 
et virtuelt studentervæksthus. Et virtuelt studentervæksthus skal medvirke til at fremme 
motivation og mulighed for innovation i lighed med de øvrige fysiske studentervæksthu-
se, men med et virtuelt studentervæksthus kan indsatsen udvides til også at omfatte 
yderområderne. Der indgås en resultatkontrakt mellem Region Midtjylland og et konsor-
tium bestående af de regionale erhvervsakademier.  
  
Økonomi og tidsplan 
Budget for en toårig periode 
Regional forankring af IDEA 6 mio. 
Nye studentervæksthuse 14 mio. 
Virtuelt og eksisterende studenter-
væksthuse 

2 mio. 

I alt 22 mio. 
  
Finansiering: 
Region Midtjylland 8 mio. 
Staten, FIST 2 mio. 
Staten, EBST  4 mio. 
EU, Socialfonden 2 mio. 
EU, Regionalfonden 6 mio. 
I alt 22 mio. 
  

Bilag:

Notat vedr. mere iværksætteri i uddannelser

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_9_Bilag_1.PDF
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1-01-76-15-07 

10. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt - projekt - Handlingsplanens 
pkt.6.5

Resumé 

Vækstforum vedtog på sit møde den 15. december 2006 at igangsætte et program for 
virksomhedsudvikling, der viderefører best practise vedrørende rådgivning, sparring og 
kompetenceudvikling for små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner. Efter 
denne indstilling bevilgede Regionsrådet på sit møde 10. januar 2007 6 mio. kr. til at 
igangsætte programmet. 
  
Væksthus Midtjylland har udarbejdet ansøgning til midler fra EU´s mål 2 program til 
iværksættelse af virksomhedsudviklingsprogrammet VÆKSTmidt.  
VÆKSTmidt har et samlet budget på 25,4 mio. kr. i 2007.  

Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der anvendes 6 mio. 
kr. fra EU´s mål 2 midler under regionalfonden til medfinansiering af VÆKST-
midt,  

at Vækstforum godkender brugerpanelets sammensætning. 

Beslutning 

Som indstillet med bemærkning om, at HTS repræsenteres i brugerpanelet, således at 
DI repræsenteres med 4 i stedet for 5. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum besluttede på sit møde den 15. december 2006 at indstille igangsættelse af 
et program for virksomhedsudvikling omfattende en vækstpakke for rådgivning og spar-
ring og kompetenceudvikling for vækstvirksomheder til udførelse af Væksthus Midtjyl-
land som såkaldt operatøropgave i et tæt samspil med de lokale erhvervsserviceenhe-
der, private konsulenter og øvrige brobygningsinstitutioner. 
  
VÆKSTmidt/Vækstpakken skal sikre et innovativt og konkurrencedygtigt erhvervsliv og 
videreføre succesfulde regionale initiativer og sætte dem ind i en ny regional ramme, der 
dækker hele Midtjylland. Erfaringer viser, at det er vigtigt, at de små og mellemstore 
virksomheder med vækstambitioner sikres bistand til at:  

 afdække  innovationspotentiale 
 få overblik over markedet for rådgivning, sparring og kompetenceudvikling 
 overkomme eventuelle økonomiske begrænsninger 
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Vækstpakken består af en række sammenhængende fokusområder, der med forskellige 
vinkler og metodiske tilgange skal dække deres behov for rådgivning, sparring og kom-
petenceudvikling. De fire fokusområder er: 
  

 strategi og ledelse 
 eksport og globalisering 
 teknologi og viden 
 kompetenceudvikling  

Under hvert fokusområde iværksættes en række rådgivnings-, sparrings- og kompeten-
ceudviklingsprodukter/værktøjer som en videreførelse og videreudvikling af de bedste 
erfaringer fra regionale indsatser. 
  
Udvikling af initiativet sker tidsmæssigt parallelt med etableringen af Væksthus Midtjyl-
land som ny regional operatør i samarbejde med lokal erhvervsservice og øvrige er-
hvervsserviceaktører. 
  
Som led i samarbejdet mellem det lokale og regionale niveau forudsættes det lokale ni-
veau at foretage en lokal visitation af virksomheder med vækstambitioner og henvise 
dem til Væksthus Midtjylland med henblik på behovsafklaring og tilknytning af speciali-
serede produkter under VÆKSTmidt. 
  
Med henblik på at sikre kvalitet, relevans og den regionale forankring af projektet ned-
sættes et brugerpanel, der skal følge arbejdet. Brugerpanelet skal bestå af brugerne af 
værktøjerne i VÆKSTmidt og skal have følgende sammensætning:  
  

• 5 medlemmer fra Dansk Industri  
• 3 medlemmer fra Dansk Erhverv  
• 1 medlem fra Håndværksrådet  
• 1 medlem fra byggeriets organisationer  
• 2 medlemmer fra arbejdstagerorganisationer 

  
VÆKSTmidt opstartes inden for rammen af handlingsplan 2007-2008 og har et samlet 
budget på 25,4 mio. kr. i 2007. Finansieringen forudsættes udgjort af en bevilling på 6 
mio. kr. fra Vækstforum, 6 mio. kr. fra EU strukturfonde mål 2 (se vedlagte ansøgning 
fra Væksthus Midtjylland) samt 13,4 mio. kr. i egenbetaling fra de deltagende virksom-
heder. 
  
Det er forventningen, at programmet kan udbygges i perioden 2009-2010 i takt med, at 
samarbejdet mellem det lokale og regionale niveau udvikles og virksomheders erfaringer 
med og efterspørgsel efter produkter i Den Midtjyske Vækstpakke øges.  
  
Bilag:
Ansøgning til mål 2 om finansiering af programmet Vækstmidt
 
Virksomhedsudviklingsprogrammet VÆKST midt
 
Statuspapir vedr. miniprojekter
 
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_10_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_10_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_10_Bilag_3.pdf
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1-15-0-76-12-07 

11. Anvendelse af formålsbestemte puljer under erhvervsudviklingsstrategien

Resumé 

Vækstforum har besluttet, at 20% af midlerne til regional udvikling reserveres til for-
målsbestemte puljer. Med udgangspunkt i Vækstforums handlingsplan er der udarbejdet 
forslag til anvendelse af formålsbestemte puljer. I første omgang foreslås der afsat mid-
ler til formålsbestemte midler inden for temaerne ”Udvikling af arbejdsstyrken” og til 
”Regionale oplevelsesprojekter”. 

Formandskabet indstiller, 

at forslaget til etablering af formålsbestemte puljer inden for temaerne ”udvikling 
af arbejdsstyrken” og ”regionale oplevelsesprojekter” godkendes, 

at økonomi, kriterier som beskrevet i notater vedlagt dagsordenen godkendes, 
således at der i 2007 afsættes 37 mio. kr. til de to puljer,  

at der udarbejdes et oplæg til en eventuel pulje til internationale aktiviteter og of-
fentligt/privat samspil, 

at den formålsbestemte pulje for regionale oplevelsesprojekter udbydes i 2007 
med ansøgningsrunde  1. august og 15. september, og at puljen til udvikling af 
arbejdsstyrken udbydes med første ansøgningsrunde 1. september 2007. 

Beslutning 

Som indstillet med bemærkning om, at de formålsbestemte puljer især rettes mod de 
angivne emner. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 15. december 2006 erhvervsudviklingsstrategi-
en for 2007-2009 og den tilhørende handlingsplan for 2007-2008. 
I handlingsplanen er der angivet, at 20% af midlerne til regional udvikling anvendes til 
formålsbestemte puljer. 
  
Der har været etableret en arbejdsgruppe med deltagelse fra kommunerne, Erhvervs- og 
Byggestyrelsen og Region Midtjylland, som har haft til opgave at udarbejde et udkast til 
kriterier for anvendelse af formålsbestemte puljer. 
  
De formålsbestemte puljer skal understøtte erhvervsstrategien og handlingsplanen på 
områder, hvor Vækstforum ikke på forhånd har fastlagt indholdet af de konkrete initiati-
ver og projekter. Puljerne giver mulighed for at rette fokus på særlige indsatsområder, 
som Vækstforum finder relevante og giver mulighed for at fremme f.eks. demonstrati-
onsprojekter inden for valgte temaer. 
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Med udgangspunkt i Vækstforums tidligere udmeldinger og Danmarks Vækstråds hø-
ringssvar på erhvervsudviklingsstrategien peges der på følgende temaer for de formåls-
bestemte puljer: 
  

 Oplevelsesøkonomi  
 Arbejdsmarkedsområdet – udvikling af arbejdsstyrken  
 Internationale aktiviteter  
 Offentlig privat samspil. 

  
Arbejdsgruppen foreslår, at de to første temaer prioriteres i 2007-2008, dog således at 
der i begyndelsen af 2008 ses på muligheden for at etablere en pulje med internationali-
sering og offentligt/privat samarbejde som tema. 
  
Midlerne til regional udvikling i 2007 er på 115 mio. kr., hvilket betyder at puljen til for-
målsbestemte formål udgør 23 mio. kr. (20%). Samtidig hermed kan der påregnes en 
medfinansiering fra mål 2 på 14 mio. kr. (svarende til 20% af 72 mio. kr.). Det vil sige i 
alt 37 mio. kr. til formålsbestemte puljer. Hertil kommer midler fra andre EU program-
mer (mål 3), andre offentlige midler (stat og kommuner) og private midler. 
  
Arbejdsgruppen foreslår, at de 12 mio. kr. anvendes til udvikling af arbejdsstyrken og de 
25 mio. kr. til puljen for oplevelsesøkonomi. Pengene bevilget for 2007 (og evt. senere 
for 2008) kan anvendes i en længere periode ud over de år, hvor pengene er bevilget. 
De formålsbestemte puljer skal opfylde de 6 generelle kriterier beskrevet i handlingspla-
nen (side 4 og 5) samt konkrete faglige retningslinjer for de enkelte puljer. 
  
De generelle kriterier er følgende: 

 Initiativer har en faglig volumen og er mega-projekter, der kan favne bredt over 
brancher, fag, parter og geografi  

 Initiativer er en styrkelse af og koordineres med igangværende initiativer inden 
for samme og relaterede områder  

 Initiativer har elementer, der bidrager til vækst i yderområder eller anvender 
yderområdernes særlige styrker og potentialer  

 Initiativer har et internationalt perspektiv, der anvender globale muligheder til at 
styrke den regionale konkurrencekraft  

 Initiativer gennemføres i et privat-offentligt samarbejde, hvor parternes viden, 
styrke og potentiale fusioneres til nye løsninger, produkter og ydelser  

 Initiativer har flere finansieringskilder. Det sikrer fælles prioritering, ejerskab og 
implementering og forankring mellem flere parter. Der er krav om medfinansie-
ring ved finansiering af initiativer ved hjælp af EU's strukturfondsprogrammer og 
regionale udviklingsmidler. 

  
For de formålsbestemte puljer skal der være rum for særlige projekter. Der er udarbej-
det konkrete kriterier for udvikling af arbejdsstyrken (jf. notatet ”Formålsbestemt pulje 
til udvikling af arbejdsstyrken")  og kriterier for regionale oplevelsesprojekter (jf. notatet 
”Kriterier for regionale oplevelsesprojekter”). 
  
Arbejdsgruppen foreslår følgende procedure for anvendelse af puljerne: 

 Det etableres et ekspertpanel for hver pulje.  
 Ekspertpanelerne sammensættes med deltagelse af Vækstforums parter og fag-

folk inden for det pågældende område.  
 Ekspertpanelerne udarbejder ansøgningsmateriale.  
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 Ansøgere afleverer en 1-2 sides idé-beskrivelse til en prækvalifikation.  
 Ekspertpanelet udvælger projekter til at indgå som ansøgninger, eventuelt efter 

en fælles bearbejdning af flere projekter.  
 Ekspertpanelet forelægger de enkelte projektansøgninger for Vækstforums sekre-

tariat.  
 Puljerne udbydes i 2 eller 3 årlige ansøgningsrunder. 

  
 Ekspertpanelet for udvikling af arbejdsstyrken sammensættes på følgende måde: 

 Kommunerne (1 person)  
 Arbejdsmarkedets parter (2 personer)  
 Beskæftigelsesregionen  (1 person)  
 Jobcentrene (3 personer)  
 Region Midtjylland (1 person) 

  
Ekspertpanelet for regionale oplevelsesprojekter sammensættes på følgende måde: 

 Kommunerne (1 personer)  
 Midtjysk Turisme - MT (1 person)  
 Attraktioner/oplevelsescentre (1 person udpeget af MT)  
 Videnmiljø – f.eks. Aarhus Universitet (1 person)  
 Region Midtjylland (1 person) 

 
Bilag:
Formålsbestemte puljer - generelt
 
Formålsbestemt pulje til udvikling af arbejdsstyrken
 
Kriterier for regionale oplevelsesprojekter
 
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_11_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_11_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_11_Bilag_3.PDF
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1-33-76-56-07 

12. Udvikling af arbejdsstyrken - forprojekt - Handlingsplanens pkt.4.6

Resumé 

Arbejdsmarkedet i Region Midtjylland er kendetegnet ved stigende beskæftigelse, fal-
dende ledighed og et demografisk betinget fald i arbejdsstyrken – forhold, der betyder, 
at der er tiltagende rekrutteringsproblemer i regionen.  
Udviklingen af menneskelige ressourcer og regionale kompetencer er afgørende for fort-
sat vækst og udvikling.  
  
På baggrund af en kortlægning af beskæftigelsessystemet samt statistik for arbejdsmar-
kedet i Region Midtjylland indstilles følgende: 

Formandskabet indstiller: 

at Vækstforum godkender forprojekt ”udvikling af arbejdsstyrken” med henblik på, 

at der udarbejdes endelig projektbeskrivelse til Vækstforums møde den 29. okto-
ber 2007. 

Beslutning 

Som indstillet, dog med bemærkning om at forprojektet benævnes ”Udvidelse af ar-
bejdsstyrken”. 

Sagsfremstilling 

I en tid med stigende beskæftigelse, faldende ledighed og tiltagende mangel på arbejds-
kraft er en udvidelse af arbejdsstyrken nødvendig for fortsat vækst og erhvervsudvikling.  
  
For at sikre et stort og effektivt arbejdsudbud på sigt er det nødvendigt at få flere af de 
personer, der i dag står uden for arbejdsstyrken, ind på arbejdsmarkedet. Samtidig er 
det afgørende, at der ydes en særlig indsats for at bremse tilgangen til grupper uden for 
arbejdsstyrken, herunder modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension og 
efterløn. Der er med andre ord behov for at udvide arbejdsstyrken og dermed virksom-
hedernes rekrutteringspotentiale og for at fastholde dem, der er i beskæftigelse, men 
truet af tilbagetrækning på grund af alder, helbred eller sociale forhold. 
  
Der er således to udfordringer: 

 flere af grupperne uden for arbejdsstyrken skal ind på arbejdsmarkedet for at ud-
vide virksomhedernes rekrutteringspotentiale  

 beskæftigede med risiko for udstødning af aldersbetingede eller helbredsmæssige 
årsager skal fastholdes i beskæftigelse.  
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Beskæftigelsessystemet skal sikre, at ledige hurtigst muligt kommer i beskæftigelse, at 
virksomhederne får den arbejdskraft de efterspørger, og at sygemeldte kan vende tilba-
ge til jobbet. Jobcentrene varetager den beskæftigelsespolitiske indsats. De skal sikre en 
sammenhængende indsats over for borgere og virksomheder. Beskæftigelsesregionerne 
følger op på effekter og resultater af denne indsats. De skal endvidere overvåge og ana-
lysere udviklingen på arbejdsmarkedet, stille viden til rådighed for de ansvarlige for be-
skæftigelsesindsatsen og koordinere uddannelses- og erhvervsvejledningen.   
  
Vækstforum kan supplere den beskæftigelsespolitiske dagsorden ved at:  

 fokusere på beskæftigede  
 iværksætte regionale forsøgs- og udviklingsinitiativer til udvidelse af arbejdsstyr-

ken  
 bidrage til samarbejde mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitiske 

aktører i regionen. 

Vækstforums bidrag til bestræbelserne på at udvide arbejdsstyrken kan derfor have ka-
rakter af:  

 tiltag for at fastholde udsatte ansatte i beskæftigelse, herunder ansatte, der 
overvejer eller trues af varig eller midlertidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 
som følge af alder, helbred eller sociale forhold. Indsatsområderne er sygefravær 
og seniorpolitik.  

 nyskabende initiativer til inddragelse af de grupper af borgere, der i dag står 
uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet. En del af dem, der står uden for ar-
bejdsmarkedet kan kun inkluderes via særlige indsatser og fokus på rummelig-
hed. Målgruppen er både ressourcesvage danskere og etniske minoriteter. De fle-
ste er ufaglærte eller kortuddannede, og målgruppen domineres af kvinder. Man-
ge har dårligt helbred, nedsat erhvervsevne og kun ringe eller ingen erfaring fra 
arbejdsmarkedet. Indsatsområderne er både rummelighed, basal kompetenceud-
vikling og motivation.  

 forsøg med inddragelse af udenlandsk arbejdskraft.  
 tiltag, der bidrager til samarbejde og netværk mellem erhvervs-, uddannelses- og 

beskæftigelsespolitiske aktører i Region Midtjylland. Indsatsområderne er etable-
ring af netværk og fora, hvor faglig opkvalificering, videndeling og videnformid-
ling vedrørende rekruttering og fastholdelse kan finde sted.  

Forslaget om udvikling af projekt ”udvikling af arbejdsstyrken” har baggrund i anbefalin-
ger fra Vækstforums tænketank vedrørende menneskelige ressourcer.  
  
Det foreslås, at der nedsættes en projektgruppe med nedenstående repræsentanter til at 
udforme den endelige projektbeskrivelse:  

 jobcentrene i Region Midtjylland (3. 1 fra et c-center, 1 statslig leder og 1 kom-
munal leder)  

 Beskæftigelsesregion Midtjylland (1)  
 kommuner (1 med høj faglig viden om og ekspertise inden for sygedagpengeom-

rådet)  
 virksomheder i Region Midtjylland (1)  
 arbejdsmarkedets parter (2)  
 Region Midtjylland (1)  
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Økonomi og tidsplan 
Indikativ økonomiramme fro forprojekt 4.6 Sikring af arbejdsstyrken: 
  
Region   
Anden offentlig 

0 
0 

  
  
I alt 0  
Indikativ økonomiramme for projektgennemførelse 2007/2008 
  

Region 5,0 mio. 
Den Europæiske Socialfond 
Anden Offentlig 

10,0 mio. 
2,0 mio. 

Privat 8 mio. 
I alt 25 mio.  
Økonomiramme, indikativ. Mio. kr.   
Projektgruppens forslag til projektbeskrivelse forelægges Vækstforum den 29. oktober 
2007. Herefter sættes projektgennemførelsen i værk. 
  
Bilag:
Udvikling af arbejdsstyrken forprojekt juni 2007
 
  
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt%2012_Bilag_1.pdf
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1-33-76-60-07 

13. Viden i Arbejde - forprojekt - Handlingsplanens pkt.5.2

Resumé 

Det foreslås at igangsætte et forprojekt - Viden i Arbejde. Forprojektet kører frem til 
udgangen af september 2007, hvor der indstilles et projekt for en 3-årig indsats på om-
rådet. Formålet er at sætte fokus på vidensamarbejde og at få belyst indsatsområder og 
initiativer, hvor Vækstforum kan spille en markant og betydningsfuld rolle. Der foreslås 
nedsat en forprojektgruppe, som skal bidrage med faglige input og styre forløbet.  

Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum igangsætter forprojektet Viden i Arbejde som beskrevet, 

at der etableres en forprojektgruppe, som får ansvaret for at udvikle det 3-årige 
projekt Viden i Arbejde. 

Beslutning 

Som indstillet med bemærkning om, at projektets formål og indhold skal præciseres. 

Sagsfremstilling 

I Region Midtjylland findes der forskning på højt niveau, et velfungerende uddannelses-
sytem, mange udviklingsorienterede virksomheder – og en række organisationer, der 
har som formål at formidle samarbejde og videndeling mellem videninstitutioner og er-
hvervsliv. Hertil kommer, at der findes en række nationale ordninger, der skal styrke 
udnyttelse af viden i virksomheder – og et antal EU-ordninger. Formålet med projektet 
er at få belyst barrierer og potentialer i vidensamarbejdet og at anvise indsatsområder, 
hvor den regionale indsats kan gøre en forskel.  
  
I forprojektet skal der specielt fokuseres på: 

 Vækstforums særlige rolle: Der skal peges på indsatsområder og initiativer, hvor 
Vækstforum kan spille en markant og betydningsfuld rolle  

 Barrierer og potentialer i vidensamarbejdet  
 Konkrete redskaber og metoder  
 Netværk: Det skal undersøges, hvordan netværk kan medvirke til at fremme vi-

densamarbejdet - herunder anvendelsen af moderne videndelingsredskaber  
 Det internationale perspektiv: Erfaringer fra innovative regioner i andre lande skal 

inddrages i arbejdet og mulighederne for deltagelse i et tværnationalt EU-projekt 
om vidensamarbejde skal udersøges  

 Følgeforskning: Mulighederne for at knytte en forsker til projektet undersøges.  
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Der nedsættes en forprojektgruppe, som skal bidrage til det faglige input til processen 
og styre forløbet. 
  
Forprojektgruppen sammensættes af: 

 2 repræsentanter fra Aarhus Universitet (udpeges af universitetet) 
 1 repræsentant fra en større offentlig institution  
 1 repræsentant fra en virksomhed (udpeges af DI) 
 1 repræsentant fra en 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. 
  
Forslag til projekt fremlægges for Vækstforum den 29. oktober 2007.  
  
Herefter forventes projektet at blive gennemført fra den 1. november 2007 til den 1. 
november 2010. 
  
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. 
  
Bilag:

Forprojekt Viden i Arbejde

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_13_Bilag_1.pdf
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1-30-76-16-07 

14. Vestdansk Investeringsfremme og forslag til videreførelse af projektet - 
Handlingsplanens pkt.  3.3

Resumé 

Sagen vedrørende videreførelse af Vestdansk Investeringsfremme har været forelagt de 
tre vækstfora i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark, og de to 
førstnævnte har anbefalet de respektive regionsråd at bevilge midler til projektet, men 
Vækstforum for Region Syddanmark har sagt nej på det foreliggende grundlag. Der er 
herefter blevet arbejdet på en alternativ løsning, indtil de regionale partnerskabsaftaler - 
hvori Vestdansk Investeringsfremme indgår som et tværgående initiativ - kan træde i 
kraft, og på seneste Vækstforummøde den 16. april 2007 blev det besluttet at anbefale 
Regionsrådet at frigive de 3,3 mio. kr., som Regionsrådet bevilgede ved mødet den 10. 
januar 2007, så projektet kan holdes i gang. Forretningsudvalget har på sit møde den 
24. april 2007 vedtaget at anbefale Regionsrådet at frigive midlerne. 
  
Samtidig foreslås det, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at anvende 3,3 mio. kr. 
om året i 3 år - i alt 9,9 mio. kr. til at videreføre projektet som en del af de regionale 
partnerskabsaftaler med Regeringen i samarbejde med Danmarks Eksportråd/Invest in 
Denmark samt Region Syddanmark og Region Nordjylland. Vækstforum har allerede be-
sluttet at indstille de 3,3 mio. kr. for år 2007, og det foreslås nu, at der indstilles 6,6 
mio. kr. for de resterende 2 år. 

Formandskabet indstiller, 

at statusorienteringen tages til efterretning, 

at Vækstforum indstiller, at Regionsrådet anvender 3,3 mio kr. om året i de reste-
rende 2 år - i alt 6,6 mio. kr. til videreførelse af Vestdansk Investeringsfremme 
som led i partnerskabsaftalen med Regeringen. 

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Status på Vestdansk Investeringsfremme.  
På seneste møde i Vækstforum den 16. april 2007 blev det besluttet at indstille til Re-
gionsrådet, at de 3,3 mio. kr., som Regionsrådet på sit møde den 10. januar 2007 god-
kendte til videreførelse af Vestdansk Investeringsfremme, blev frigivet til at videreføre 
projektet, indtil de regionale partnerskabsaftaler med Regeringen falder på plads. 
  
Baggrunden for dette var, at Vækstforum for Region Midtjylland og Vækstforum for Re-
gion Nordjylland har vedtaget at anbefale anvendelsen af midler til videreførelse af pro-
jektet i 2007, mens Vækstforum for Region Syddanmark ikke kunne anbefale dette på 
det foreliggende grundlag. 
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Forskellige alternative modeller er blevet undersøgt. Danmarks Eksportråd har rettet 
henvendelse til formandskabet for Vækstforum for Region Syddanmark og de tre berørte 
regioner med henblik på at finde en løsning, og på administrativt niveau har der været 
et række kontakter. 
  
På et møde den 29. marts 2007 mellem de tre regioners regionale udviklingsafdelinger 
blev det besluttet at arbejde videre på såvel en overgangsløsning, hvor Region Midtjyl-
land frigiver de allerede bevilgede 3,3 mio. kr. til at videreføre projektet, og at en lang-
sigtet løsning skal findes gennem de regionale partnerskabsaftaler. 
  
Forretningsudvalget for Region Midtjylland besluttede på sit møde den 24. april at ind-
stille til Regionsrådets møde den 2. maj, at de tidligere bevilgede midler frigives. 
  
På denne baggrund er der gennemført forhandlinger om kontraktforlængelse med de syv 
ansatte projektledere og de udviklingsmiljøer, hvor de er ansat, og disse forhandlinger er 
nu faldet på plads, så projektet kan videreføres fra 1. maj 2007 - dog således, at de syv 
regionale projektledere fortsat ansættes direkte i udviklingsmiljøerne og ikke i forenin-
gen Vestdansk Investeringsfremme. Foreningen har ikke kunnet dannes, da kun Region 
Midtjylland har vedtaget videreførelsen. 
  
Til orientering vedlægges status for opnåede resultater i 2006 og oplysninger om nye 
investeringsprojekter, som er på vej i Vestdanmark i foråret 2007. 
  
Videreførelse af Vestdansk Investeringsfremme efter 2007
Som nævnt ovenfor indgår Vestdansk Investeringsfremme som et tværgående initiativ i 
de regionale partnerskabsaftaler, og det foreslås, at Vestdansk Investeringsfremme vide-
reføres som et samarbejde mellem de 3 vestdanske regioner og Danmarks Eksport-
råd/Invest in Denmark som en forening. Projektlederne skal fortsat være placeret i de 
relevante udviklingsmiljøer med 2 medarbejdere i Aalborg (Novi A/S), 2 medarbejdere i 
Århus (1 på Alexandra Instituttet og 1 på iNano ved Aarhus Universitet), 1 medarbejder i 
Herning (Innovation MidtVest A/S) og 2 medarbejdere i Odense (Syddanske Forskerpar-
ker A/S). 
  
Hjemmeapparatet i Vestdansk Investeringsfremme finansieres af de 3 vestdanske regio-
ner således: Region Midtjylland 3,3 mio. kr. pr. år, Region Syddanmark 3,2 mio. kr. pr. 
år og Region Nordjylland 1,5 mio. kr. pr. år - i alt 8 mio. kr. pr. år, mens en netværks-
koordinator og 3 konsulenter i hhv. USA, Asien og Europa finansieres med 4 mio. kr. pr. 
år af Danmarks Eksportråd - se vedlagte budget og projektbeskrivelse. 
  
Bilag:
Budget for Vestdansk Investeringsfremme 2007
 
Beskrivelse af projektet Vestdansk Investeringsfremme
 
Resultater for 2006 og pipeline for 2007
 
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_14_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_14_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_14_Bilag_3.PDF
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1-33-76-57-07 

15. Landdistriktsudvikling. Status for projekterne, indstilling om reservation af 
midler m.v. - Handlingsplanens pkt 3.4

Resumé 

Vækstforums handlingsplan for 2007-2008, pkt. 3.4, indeholder 4 projekter til udvikling i 
landdistrikter. Der redegøres for status for projekterne og det videre arbejde og det ind-
stilles, at der reserveres midler til gennemførelsen fra Regionsrådet og MÅL 2. 

Administrationen indstiller,  

at redegørelsen for status for projekterne og det videre arbejde tages til oriente-
ring, 

at det indstilles til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervs-
udvikling reserveres en ramme på 11 mio. kr. til projekterne for perioden 2007-
2008, 

at der reserveres 4 mio. kr. af EU’s strukturfondsmidler, Mål 2, til indsatsen 2007-
2008. 

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Handlingsplanens pkt. 3.4 indeholder i alt fire projekter. I det følgende redegøres for 
status og det videre arbejde med de enkelte projekter, tidsplan, økonomi m.v.: 

 

3.4.1 Partnerskaber i landdistriktsudvikling - dannelse af Lokale Aktions Grup-
per (LAG-er) efter landdistriktsprogrammet 2007-2013 m.v.  

Der forventes dannet følgende 16 LAG's i Region Midtjyllands område: 
LAG Djursland omfattende Norddjurs og Syddjurs kommuner. 
LAG Læsø, Samsø og Ærø, der er fastlagt fastlagt i regeringens politiske aftale om ud-
møntning af landdistriktsprogrammet. 
LAG i Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Odder, 
Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg kommuner. 
LAG-erne dannes efter foreningsmodellen ved en stiftende generalforsamling. 

 

Der er den 29. maj 2007 udsendt endelig bekendtgørelse om oprettelse og drift af LAG-
erne. I forhold til tidligere udkast til bekendtgørelse er der nu mulighed for at kommu-
nalbestyrelsen kan udpege op til 2 medlemmer af bestyrelsen mod tidligere 1. Hvor en 
LAG dækker 2 eller flere kommuner kan hver kommunalbestyrelse udpege op til 2 med-
lemmer.  
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Regionsrådet og Vækstforum udpeger, som efter tidligere udkast til bekendtgørelse, i 
forening det regionale offentlige medlem til bestyrelsen for den enkelte LAG. Hvor en 
LAG´s geografiske område ligger i 2 eller flere regioner, kan de pågældende regioner og 
vækstfora nu, efter den endelige bekendtgørelse, i forening udpege tilsvarende antal 
bestyrelsesmedlemmer. Efter tidligere udkast til bekendtgørelse kunne de pågældende 
regioner og vækstfora i forening udpege et medlem. 

  

Bestyrelsen skal bestå af mindst syv medlemmer, og repræsentanter for offentlige myn-
digheder må højest udgøre 30 procent af bestyrelsens medlemmer.  

  

For LAG Læsø, Samsø, Ærø kan der således nu udpeges et medlem fra hver af de 3 regi-
oner og vækstfora i forening, forudsat at LAG-en ønsker det og beslutter en tilstrækkelig 
stor bestyrelse. Ellers må repræsentationen afklares mellem de 3 regioner og vækstfora. 

  

I regeringens politiske aftale er der, tilsvarende som for de nævnte 3 større øer, fastlagt 
en LAG for de 28 småøer, der tilsvarende var samlet i en LAG i den tidligere programpe-
riode. Kun 6 af disse småøer er beliggende i Region Midtjyllands område, Anholt (Nord-
djurs Kommune), Fur (Skive), Endelave og Hjarnø (Horsens), Tunø (Odder) og Venø 
(Struer). Langt de fleste af småøerne ligger i Region Syd’s område. Det har på dette 
grundlag ikke indtil videre indgået, at der fra Region Midtjylland og Vækstforum udpeges 
et medlem til LAG-småøernes bestyrelse.       

  

Arbejdet med dannelse af LAG-erne forløber fra april til september 2007. Frem til 6. juni 
er der dannet 3 LAG's, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner. Alle 3 
steder er bestyrelsen på 9 medlemmer. 

  

Vækstforum besluttede på mødet den 16. april 2007, at formandskabet varetager ud-
pegningsopgaven for Vækstforums vedkommende. Udpegningen har været behandlet af 
forretningsudvalget og regionsrådet, og udpegningen vil blive koordineret i formandska-
bet for Vækstforum. 

  

Samtidig med udsendelse af bekendtgørelsen om oprettelse og drift af LAG-erne udsend-
te Fødevareministeriet en fordeling af EU-midler og statsmidler, i alt 108,5 mio. kr./år 
for hvert af årene 2007 2008, til LAG-ernes prioritering til projekter og til LAG-ernes 
drift. Regeringens aftale om midlerne omfatter kun 2007 og 2008. Midlerne for 2009-
2013 fastlægges i 2008 og forventes at være stigende.   

  

Midlerne er fordelt på de kommuner, der er omfattet af landdistriktsprogrammet. De 17 
kommuner, der er omfattet af programmet i Region Midtjyllands område, er tildelt i alt 
ca. 32 mio. kr./år i hvert af årene 2007 og 2008. Midlerne varierer fra 0,7 mio. kr./år i 
Odder Kommune til 3,1 mio. kr./år i Ringkøbing-Skjern.   

  

Tilskud til de enkelte projekter forventes højst at kunne være 50% af de støtteberettige-
de udgifter. Der kommer senere bekendtgørelse om tilskud til projekter m.v.   
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Ud over partnerskaberne i LAG-erne udvikles partnerskaber om projekter rettet mod 
landdistrikter og yderområder under Mål 2 programmet. Der arbejdes bl.a. med ideer til 
et projekt om udvikling af mindre fødevarevirksomheder. Formålet er at drage nytte af 
den stigende interesse, der er for kvalitetsprodukter med historie og styrke erhvervsud-
viklingen i regionen på området, udnytte de styrkepositioner, der er i regionen med en 
stor fødevaresektor, forsknings- og videninstitutioner m.v.  

  

3.4.2 Landsbyfornyelse - eksempelprojekter for fornyelse i landsbyer m.v. 

Arbejdet med projektet er igangsat.  

  

Projektet indeholder bl.a. to konkrete modelprojekter for udvikling og fornyelse af lands-
byer. Der er nedsat en projektgruppe med deltagelse af repræsentanter for kommunerne 
og fra LAG-erne, når de er dannet. Projektgruppen har påbegyndt arbejdet med at kon-
kretisere og beskrive aktiviteterne i projektet, forberede invitationer til kommunerne og 
LAG-erne om at byde ind på medfinansiering og gennemførelse af modelprojekterne 
m.v. 

  

3.4.3 Profilering af landdistrikterne.  

Arbejdet med projektet er igangsat. 

  

Projektet indeholder bl.a. to konkrete modelprojekter for profilering af landdistrikter. Der 
er nedsat en projektgruppe med deltagelse af repræsentanter for kommunerne og fra 
LAG-erne, når de er dannet. Projektgruppen har påbegyndt arbejdet med at konkretisere 
og beskrive aktiviteterne i projektet, forberede invitationer til kommunerne og LAG-erne 
om at byde ind på medfinansiering og gennemførelse af modelprojekterne m.v. 

  

3.4.4 Udarbejdelse af regional strategi for landbrugets udvikling.   

Der pågår drøftelser med Miljøministeriet om rammerne for udarbejdelse af regionale 
strategier for landbrugets udvikling, herunder for statens medfinansiering og øvrige 
medvirken i opgaven.  

  

Tidsplan  

De ca. 16 LAG-er, pkt. 3.4.1, forventes dannet i løbet af 2007 og arbejder til Landdi-
striktsprogrammet udløber i 2013. 

  

Projekterne om landsbyfornyelse og profilering, 3.4.2 og 3.4.3, er igangsat og forventes 
at løbe til 2009. Tidsplanen for regional strategi for landbruget udarbejdes efter afklaring 
af rammerne for arbejdet med Miljøministeriet. 
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Økonomi  

Budgettet for projekterne under 3.4 landdistriktsudvikling er for hvert af årene 2007 og 
2008 følgende: 

  Region EU 
Mål 
2 

EU - 
Landdist. 

Kommuner Staten Private I alt 

Partnerskaber 2 2 14 14 14 15 61 
Projekt: Landbyfornyel-
se 

1,25   1 1 1  4,25 

Projekt: Profilering 1,25  1 1 1  4,25 
Reg. strategi for land-
brugets udvikling 

1    1  2 

Landdistriktsudvikling 
I alt 

5,5 2 16 16 17 15 71,5 

Regionens midler under partnerskaber matcher EU-Mål 2 midlerne til et større tværgå-
ende erhvervsprojekt. Der er, som nævnt ovenfor under 3.4.1, ideer til et projekt om 
udvikling af mindre fødevarevirksomheder. Desuden indgår, at Regionen bidrager med 
op til 50% af konsulentudgifter til udarbejdelse af udviklingsstrategi og ansøgning om 
godkendelse af LAG-erne i samarbejde med kommunerne, svarende til i alt ca. 1,5 mio. 
kr. 

  
Bilag:
Projektbeskrivelse: Landsbyfornyelse - det samlede projekt
 
Projektbeskrivelse: Profilering

 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_15_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_15_Bilag_2.pdf
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16. Status - Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og Kvalitet i 
vejledningen - Handlingsplanens pkt. 4.1. og 4.2. Status på forprojektet.

Resumé 

Målsætningen bag initiativet er dobbelt. Den første del af initiativet (delmål 4.1.) har 
som intention at medvirke til, at flere unge i Region Midtjylland gennemfører en ung-
domsuddannelse. Intentionen bag den anden del af initiativet (delmål 4.2.) er at bidrage 
til en generel kvalitetsudvikling af regionens vejledningstilbud - herunder også de eksi-
sterende vejledningstilbud for voksne på og uden for arbejdsmarkedet. Denne del af ini-
tiativet retter sig således mod et bredere udsnit af regionens vejledningstilbud og rum-
mer intentioner om kvalitetsudvikling af såvel uddannelsesvejledning som erhvervs- og 
arbejdsmarkedsvejledningen. Med udgangspunkt i et fælles sekretariat, der fungerer 
som videnbank og koordinator på projekterne inden for begge områder, skal der udvikles 
og implementeres nye initiativer på uddannelses- og vejledningsområdet. Sekretariatet 
skal medvirke til at sikre en øget dialog, en udbygget viden og et styrket samarbejde 
imellem vejledningscentre og kommunale forvaltninger, ungdomsuddannelsesinstitutio-
ner og arbejdsmarkedets parter på tværs af regionen med det formål at få flere i uddan-
nelse.   
 
Initiativet er udarbejdet under hensyntagen til de tre megasatsninger. 
  
Med baggrund i såvel velfærdsforliget som globaliseringspuljen har Undervisningsmini-
steriet fremsat en række lovforslag på begge områder. Der vil derfor i den endelige ud-
foldelse af indsatsområdet blive lagt vægt på, at de konkret beskrevne initiativer supple-
rer og er komplementære til den statslige indsats. 

Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum godkender arbejdsgruppens oplæg som grundlag for det videre 
arbejde med at udfolde regionens indsats som supplement til Undervisningsmi-
nisteriets lovforslag.  

Beslutning 

Projektet udsættes. 

Sagsfremstilling 

Delprojekt 4.1.  Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
  
Vækstforum har på et tidligere møde besluttet, at der i forbindelse med forprojekter skal 
nedsættes arbejdsgrupper til udvikling og belysning af indsatsområderne. 
  
Forprojektgruppen har haft følgende sammensætning: 
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 Arne Refslund, Teknisk Skole Skjern  
 Kurt Møller Pedersen, Ikast Gymnasium  
 Henry Spangsberg Hansen, UU Skive  
 Inger Veng Rasmussen, Herning Kommune  
 Lone Lollesgaard, Jobcenter Favrskov  
 Steen Jonassen, LO Herning/Ikast  
 Jens Høffner, TEKNIQ  
 Bent Mikkelsen, Region Midtjylland. 

20% af en ungdomsårgang får i dag ikke en ungdomsuddannelse. En tredjedel af disse 
kan forventes at være uden for arbejdsstyrken som 29-årige. Denne gruppe består over-
vejende af unge mænd og flygtninge/indvandrere, som på sigt vil marginaliseres i det 
danske samfund. 95% af en ungdomsårgang påbegynder imidlertid en ungdomsuddan-
nelse efter folkeskolen, hvorfor tallene dækker over en stor gruppe unge, som afbryder 
deres uddannelsesforløb. Denne gruppe er vokset i de seneste 10 år, og hele 60% af de 
unge med anden etnisk baggrund end dansk falder fra ungdomsuddannelserne. Frafaldet 
er især udbredt på erhvervsuddannelserne, særligt i overgangsfaserne fra folkeskole til 
ungdomsuddannelse, og på ungdomsuddannelserne fra grundforløb til hovedforløb samt 
ved overgangen til og i praktikperioderne. 
  
Folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, kommuner, virksomheder, vejledningsinstitutioner 
og civilsamfund (f.eks. gennem foreninger) er fælles ansvarlige for at tage disse udfor-
dringer op og sammen finde og afprøve mulige løsningsforslag. Der skal indgås aftaler 
om den konkrete indsats mellem UU og kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og 
arbejdsmarkedets parter for at sikre målsætningen på indsatsområderne, udmøntet i 
konkrete, lokale, tværfaglige projekter. 
  
Indhold 

1. Der skal igangsættes pædagogiske udviklingsarbejder, der bl.a. sikrer praksisnæ-
re indgange til erhvervsuddannelserne.  

2. Støtten til de frafaldstruede unge skal forbedres.  
3. Der skal arbejdes på at øge antallet af praktikpladser. 

 
Delprojekt 4.2. Kvalitetsudvikling af vejledningstilbud
  
Vækstforum har på et tidligere møde besluttet, at der i forbindelse med forprojekter skal 
nedsættes arbejdsgrupper til udvikling og belysning af indsatsområderne. 
  
Forprojektgruppen har haft følgende sammensætning: 

 Karen Påske, CVU MidtVest  
 Lone Buch, UU Skanderborg  
 Niels Christian Nielsen, Beskæftigelsesregion Midt  
 Steen Würtz, UU Viborg  
 Poul Højmose, SOSU Fredericia/Horsens  
 Jens Høffner, TEKNIQ  
 Svend Åge Hansen, LO Horsens  
 Bent Mikkelsen, Region Midtjylland. 

Regionens indsats for en generel kvalitetsudvikling i vejledningen handler både om mere 
og om bedre viden. Det handler ikke mindst om at styrke vejledernes faglige overblik 
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over nye metodiske tilgange, dvs. styrke den vejledningsfaglige viden om, hvad der vir-
ker, og hvordan forskellige former for vejledning virker på forskellige områder og måder. 
  
Styrkelse af kvaliteten i regionens vejledningstilbud vedrører derfor en kvalificering af 
vejledernes faglige viden, om deres eget område og om andres, så der kan skabes en 
fælles faglig platform for den videre udvikling af vejledningsmetoderne.  
  
En væsentlig del af den kvalitetsudviklende indsats vil derfor også omhandle etablerin-
gen af et ”vejledningsforum”, hvis primære opgaver vedrører videnindsamling, formid-
ling, arrangementer og netværksudvikling. Dvs. et forum hvor regionale (samt nationale 
og internationale) erfaringer, vejledningsfaglige diskussioner, begreber og teorier kan 
blive sat på dagsordenen i en regional kontekst. Et sådant forum vil ikke blot styrke den 
enkelte vejleders kendskab til de aktuelle problemstillinger, udviklinger og projekter i 
egen region, men tillige muliggøre en koordineret vejledningsfaglig videnspredning (og 
dermed udvikling) på tværs af institutioner eller vejledningsområder.  
  
Indhold 

1. Styrkelse af kvaliteten i de regionale vejledningstilbud gennem oprettelse af et 
vejledningsforum 

2. Etablering af et vejledningssekretariat (tilknyttet vejledningsforum) for at styrke 
udviklingen af et tværinstitutionelt og tværsektorielt videnmiljø om den regionale 
vejledningsindsats.  

  
Fælles sekretariat for ”flere unge” og ”kvalitet i vejledning”
Indsatsområderne Flere unge i uddannelse og Kvalitetsudvikling af vejledningen er fag-
ligt nært beslægtede. Begge initiativer vedrører en forbedring af uddannelsesindsatsen 
og anvender vejledning som et ”instrument ” i dette arbejde. Af denne grund opereres 
med et fælles sekretariat. Den fælles sekretariatsopgave for de to initiativer beskrives 
måske bedst som en opgave med et overordnet formål om at medvirke til, at flere unge i 
region Midtjylland gennemfører en ungdomsuddannelse, samt et formål om en generel 
koordinering og kvalitetsudvikling af vejledningsindsatsen. 
  
Organisationsbeskrivelse  
Den fælles organisation for de to initiativer (4.1. og 4.2.) beskrives i tre organisatoriske 
enheder:  
 

1. En styregruppe 
2. Et regionalt sekretariat 
3. Et regionalt vejledningsforum 

  
Ad 1.  
Til at styre initiativerne etableres en styregruppe, hvis opgave består i overordnet mål-
retning af indsatserne gennem styring af aktiviteter, indsatsområder, projekter mv. Kon-
kret skal styregruppen godkende indsatsens handlingsplaner, årsberetninger, budgetter, 
regnskaber samt forretningsordner for vejlederforum. Det er således styregruppens op-
gave at reservere og allokere midler til de opgaver, som sekretariatet udfører (under 
rådgivning af vejledningsforum). Det er også styregruppens opgave at prioritere res-
sourcer i forhold til indsatsområder af særlig interesse eller relevans. 
  
Styregruppen sammensættes ud fra kriterier om relevans og høj faglighed og består af: 
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 1 formand for styregruppen (udpeges af Vækstforum)  
 1 repræsentant for UU centrene  
 1 repræsentant for en videninstitution, som arbejder med vejledning (universitet, 

professionshøjskole eller lign.)  
 3 repræsentanter for uddannelsesinstitutioner (gymnasium, handelsskole og tek-

nisk skole)  
 2 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter  
 1 repræsentant for beskæftigelsesregionen  
 1 repræsentant for kommunerne 

Ad 2.  
I sekretariatet planlægges, budgetteres, implementeres og evalueres projekter og tiltag. 
Sekretariatet varetager ligeledes formidlings-, informations- og brobygningsaktiviteter 
(som f.eks. uddannelses- og erhvervsmesser for unge med særlige behov og udgivelsen 
af et regionalt ungdomsuddannelseskatalog, et idékatalog for initiativer på ungeområ-
det). Disse informationsaktiviteter skal samlet bidrage til udbredelsen af relevant, gene-
rel eller specifik viden om særlige aktiviteter på ungdomsuddannelsesområdet samt vej-
ledningsfaglige aktiviteter i regionen, og rettes mod alle relevante aktører og interessen-
ter.  
  
Ad. 3. 
Sammensætningen af det regionale vejledningsforum skal afspejle regionens forskellige 
vejledningsinstitutioner. Dette fordi en sådan enhed nødvendigvis må have et professio-
nelt kendskab til områdets mange (og ofte forskelligartede) problemstillinger.  
Det regionale vejledningsforum har til opgave at identificere og komme med forslag til 
overordnede indsatsområder og opgaver for sekretariatet, dvs. opgaver som kan fremme 
den generelle koordinering og videndeling mellem vejledningens forskellige aktører – og 
opgaver som kan sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. 
  
Økonomi og tidsplan 
Årligt budget: 
  
Sekretariat (løn, drift, hjemmeside mv.)   
Initiativer på ungdomsuddannelsesområdet 

-          Pædagogisk udviklingsarbejde  
  

-          Frafald     
-          Praktikpladser     

2,0 mio. 
3,0 mio. 
4,0 mio. 
1,5 mio.  

Initiativer på vejledningsområdet 
-          Netværksaktiviteter i vejledningforum   
-          Tværsektorielt samarbejde og videnmiljø   

      

1,0 mio. 
2,5 mio. 

  
I alt 14,0 mio.  
  
Finansiering 
Udviklingsaktiviteten finansieres af Region Midtjylland og Den Europæiske Socialfond. 
Den samlede årlige økonomiske ramme for det færdigudviklede projekt forventes at væ-
re 14 mio. kr., heraf 4 mio. kr. finansieret af Region Midtjylland inden for den økonomi-
ske ramme for handlingsplan 2007-2008.  
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Fordelt på de to delmål ser initiativets forventede økonomiske ramme over en toårig pe-
riode således ud: 
  
  

Region 8 mio. 
Den Europæiske Socialfond 
Anden Offentlig 

14 mio. 
5 mio. 

Privat 1 mio. 
I alt 28 mio.  
  
Tidsplan
Initiativet iværksættes i følgende faser: 

1. Vækstforum godkender arbejdsgrundlag for den videre udfoldelse af regionens 
initiativer på områderne den 13. juni 2007.  

2. Vækstforum behandler endelig projektbeskrivelse på septembermødet 2007  
3. Indkaldelse af ansøgninger om opgavevaretagelsen oktober 2007  
4. Vækstforum godkender endelige ansøgninger på decembermødet 2007  
5. Etablering af sekretariat , igangsættelse af konkrete aktiviteter, primo 2008  
6. Løbende overvågning, effektmåling, videreudvikling og afrapportering af initiati-

vet, 2008-2009. 
 
Bilag:  
Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og kvalitet i vejledningen
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_16_Bilag_1.PDF
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1-32-2-06-V 

17. Status - Etablering af Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles - Handlingsplanens 
pkt. 3.1

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 15. december 2006 at anbefale Regionsrådet for 
Region Midtjylland at anvende 2,4 mio. kr. om året til etablering af et fælles midtjysk 
EU-kontor i Bruxelles sammen med de 19 kommuner i regionen. Kontoret er juridisk or-
ganiseret som en forening med et repræsentantskab, hvor alle ejerne er repræsenteret, 
samt en årlig generalforsamling og en bestyrelse på syv medlemmer, som er udpeget af 
parterne bag kontoret og Vækstforum. Kontoret er etableret pr. 1. januar 2007 - indtil 
videre med tre medarbejdere, men yderligere to medarbejdere forventes ansat i 2007. 

Formandskabet indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

Som indstillet med bemærkning om at kendskabet til EU-kontoret skal prioriteres. 

Sagsfremstilling 

Midtjyllands EU-kontor er juridisk set en forening, som blev stiftet den 24. november 
2006. Foreningens medlemmer og ejere er de 19 midtjyske kommuner og Region Midt-
jylland. Foreningen har et repræsentantskab, hvor alle ejerne er repræsenteret, som 
mødes årligt til generalforsamling.  
  
Ifølge Lov om Erhvervsfremme skal repræsentanter for regioner i bestyrelser godkendes 
af økonomi- og erhvervsministeren. Vækstforum har igangsat denne godkendelsespro-
cedure for regionens repræsentanter i bestyrelsen. Indtil godkendelsen er opnået, funge-
rer regionens repræsentanter som observatører i bestyrelsen. 
  

Bestyrelsens formand udpeges for en 2-årig periode skiftevis af de regionale repræsen-
tanter i bestyrelsen, skiftevis af de kommunale repræsentanter. Da regionens repræsen-
tanter ved konstitueringen fungerer som observatører i bestyrelsen, er det aftalt, at 
kommunerepræsentanterne udpeger formanden i den første bestyrelsesperiode. Det er 
besluttet at udpege borgmester Erik Flyvholm som bestyrelsesformand. 
  
Bestyrelsen har følgende medlemmer: 

 Borgmester Erik Flyvholm (formand), Lemvig Kommune 
 Byrådsmedlem Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune 
 Byrådsmedlem Hans Halvorsen, Århus Kommune 
 Regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland 
 Regionsrådsnæstformand Aleksander Aagaard, Region Midtjylland 
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 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, Aarhus Universitet (Vækstforum) 
 Adm. direktør Thorning Bonne Larsen, FAA Holding A/S (Vækstforum) 

  
Der er afholdt bestyrelsesmøde den 5. februar og igen den 8. maj 2007. 
  
I det daglige ledes kontoret af direktør Lars Holte Nielsen. De øvrige medarbejdere er 
vicekontorchef Birgitte Wederking, EU-specialkonsulent Niels Tanderup Kristensen og 
praktikant Mathias Wilkens. Der ansættes ny praktikant hvert halve år. I forbindelse med 
etableringen af det nye kontor forventes to nye medarbejdere ansat i løbet af 2007.  
  
Kontoret finansieres af de 19 kommuner med 2 kr. pr. indbygger og et tilsvarende beløb 
fra Region Midtjylland. Det giver et samlet basisbudget på ca. 4.8 mio. kroner. Derud-
over tager kontoret betaling for såkaldte tilkøbsydelser, der ligger ud over de basisydel-
ser, som kontoret tilbyder gratis. Dette bl.a. for at undgå konkurrenceforvridning med 
private konsulentfirmaer mv.  
  
Moms- og skatteforhold for foreningen er blevet undersøgt, idet særligt den momsmæs-
sige behandling af foreningen ikke er åbenlys, da der ikke foreligger kendte fortilfælde. 
Konklusionen er blevet, at foreningen er fuldt momspligtig. Det vil sige, at kontingent-
indbetalingerne for kommunerne og regionen pålægges moms, og at foreningen kan 
fradrage købsmoms. Den betalte moms får kommunerne og regionen godtgjort i moms-
udligningsordningen. Den moms, foreningen betaler i Belgien, godtgøres af de belgiske 
myndigheder efter nogle særlige regler, som er reguleret af EU-direktiver. 
Foreningen er ikke skattepligtig af indtægter fra kontingenterne. Det betyder, at forenin-
gen ikke vil blive beskattet af et eventuelt overskud. 
KMPG er valgt som revisor for foreningen. 
  

Midtjyllands EU-kontor har  kontorer i House of Mid & North Denmark på Avenue de Ter-
vuren i det centrale Bruxelles sammen med bl.a. Norddanmarks EU-kontor og South Fin-
land EU Office.  
  
Midtjyllands EU-kontor arbejder for aktører i Midtjylland i relation til EU systemet. Konto-
ret arbejder ud af Bruxelles og besøger med jævne mellemrum Midtjylland. Kontoret 
tilbyder alle aktører i regionen at bruge kontorets EU kompetence og indsigt. Blandt kon-
torets aktiviteter og ydelser er: at rådgive og informere om EU-forhold, at bidrage til EU 
medfinansierede projekter og ansøgninger, at skabe forbindelser til andre europæiske 
regioner gennem netværk og partnersøgninger, at varetage Region Midtjyllands EU-
politiske interesser, at skaffe specialiseret viden på udvalgte policyområder, at arrangere 
studieture og møder i Bruxelles, at tilbyde international kompetenceudvikling,at assistere 
med at udarbejde international handlingsplan, at medvirke til markedsføring og PR af 
regionen samt at tilbyde møde- og kontorfaciliteter i Bruxelles. 
  
Der er i forbindelse med kontorets etablering gennemført besøgsrunder til kommunerne 
og Region Midtjylland med henblik på at skabe forbindelseslinjer for kontoret til regio-
nens virksomheder, uddannelsesinstitutioner og myndigheder, samt for at opsamle ideer 
og skabe dialog om mulige projekter. 
  
Til orientering vedlægges pressemeddelelse fra den 16. april vedrørende Midtjyllands EU-
kontor - eller Central Denmark EU Office i Bruxelles, som kontoret kaldes på engelsk. 
  
Bilag:
Pressemeddelelse  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_17_Bilag_1.PDF
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1-33-70-6-07 

18. Status - Klyngeudvikling i Region Midtjylland (Advanced Manufacturing) - 
Handlingsplanens pkt. 6.5

Resumé 

Vækstforum vedtog på sit møde den 15. december 2006 at videreføre klyngeudviklings-
projektet, der har som mål dels at generere nye vækstforløb for de deltagende virksom-
heder gennem udvikling af nye, strategiske forretningsnetværk og klynger, dels at 
igangsætte et arbejde, der skal opsamle viden om metoder og værktøjer til identifikation 
og udvikling af potentielle og modne vækstklynger. Sidstnævnte med henblik på udvik-
ling af en strategi for klyngeudvikling i Region Midtjylland. 
  
Region Midtjylland har udarbejdet ansøgning til Erhvervs- og Boligstyrelsen om 1 mio. 
kr. fra den såkaldte starthjælp til igangsættelse af Vækstforums erhvervsudviklingsstra-
tegi til gennemførsel af Fase 1 af projektet, Netværksamarbejde inden for avanceret 
fremstillingsindustri samt projektet, Videnservice i et klyngeperspektiv. 

Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum godkender statusredegørelsen for klyngeudviklingsprojektet. 

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Siden juni 2006 har Region Midtjylland i tæt samarbejde med den australske klyngeeks-
pert, Rodin Genoff og de regionale erhvervsservicecentre – nu Væksthus Midtjylland – 
gennemført et pilotprojekt, der sigter mod at opbygge nye strategiske netværk mellem 
virksomheder inden for den avancerede fremstillingsindustri. 
  
På baggrund af pilotprojektets positive resultater besluttede Vækstforum i december 
2006 at videreføre pilotprojektet. Målet med det nye klyngeudviklingsprojekt er: 

 at generere nye vækstforløb for de deltagende virksomheder gennem udvikling af 
nye, strategiske forretningsnetværk og klynger, 

 at igangsætte et udviklingsarbejde, der skal opsamle viden om metoder og værk-
tøjer til identifikation og udvikling af potentielle og modne vækstklynger.  

Den opsamlede viden skal danne grundlag for udarbejdelsen af en egentlig strategi for 
klyngeudvikling i Region Midtjylland, herunder afklare Væksthus Midtjyllands og andre 
relevante erhvervsfremmeaktørers fremtidige opgaver i forbindelse med udvikling af 
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klynger i Region Midtjylland. Strategien skal forelægges Vækstforum i efteråret 2008 
med henblik på en eventuel inddragelse i Vækstforums handlingsplan for 2009-10. 
For at sikre et solidt videninput til udviklingen af Region Midtjyllands klyngeudviklings-
strategi søges en række af regionens klyngeinitiativer samlet under klyngeudviklingspro-
jektet. 
Klyngeudviklingsprojektet består p.t. af tre projekter, der med forskellige vinkler og me-
todiske tilgange skal dække en række af de vigtigste udfordringer i forbindelse med ud-
vikling af vækstklynger i Region Midtjylland, jf. vedlagte projektbeskrivelse. 
Det forventes dog, at projektet vil blive udvidet med yderligere en række klyngeinitiati-
ver med henblik på at sikre, at videnopsamlingen sker ud fra et større erfaringsgrundlag. 
Delprojekt 1: Netværkssamarbejde inden for avanceret fremstillingsindustri. 
Projektet gennemføres i tæt samarbejde med RodinGenoff og bygger på de gode erfarin-
ger, Genoff har gjort med udvikling af globale forretningsnetværk. Et arbejde, der resul-
terede i, at OECD i 2005 kårede Genoffs metode som world best practice.  
  
Projektet er opdelt i tre faser: 
Fase 1: Værdikædeanalyse af min. 50 af de avancerede fremstillingsvirksomheder i regi-
onen. 
Fase 2: Udarbejdelse af strategi og handlingsplan for min. 25 kernevirksomheder i regi-
onen. 
Fase 3: Etablering og facilitering af min. 10 nye forretningsnetværk. 
  
Fase 1 er opstartet tilfredsstillende. Relevante virksomheder er identificeret, og analysen 
er påbegyndt. Den afsluttende afrapportering af værdikædeanalysen forventes derfor 
planmæssigt færdiggjort primo august 2007. Fire virksomhedskonsulenter fra regionens 
erhvervsfremmesystem deltager i værdikædeanalysen med henblik på opkvalificering af 
deres globale netværkskompetencer, så Region Midtjylland på sigt selv kan løfte opga-
ven. Dokumentation af anvendte metoder og værktøjer samt resultater er påbegyndt.  
  
Fase 2 og 3 vil blive gennemført af Væksthus Midtjylland i tæt samarbejde med Rodin 
Genoff, Center for Underleverandører og Teknologisk Institut og løber fra august 2007 til 
juni 2008. Finansiering heraf forventes udgjort af Vækstforums bevilling til klyngeudvik-
lingsprojektet, EU Regionalfond mål 2 samt VTU bevilling til Teknologisk Instituts Inno-
vationsagenter. Væksthus Midtjylland ansøger Erhvervs- og Byggestyrelsen om anven-
delse af midler til gennemførelse af fase 2 og 3. 
  
Delprojekt 2: Videnservice i et klyngeperspektiv. 
Den avancerede fremstillingsindustri undergår p.t. en vigtig transformation, som har til 
formål at styrke dens globale konkurrenceevne. Mens basal varefremstilling automatise-
res eller udflyttes til lavindkomstlande, så udvikler de mest succesfulde industrivirksom-
heder et betydeligt videnserviceelement internt i virksomheden, koncentreret omkring 
supply chain management, global produktionsstyring, analyse, test, design og levering af 
full-service-løsninger til kunderne. Grænserne mellem fremstilling og service bliver såle-
des stadigt mere flydende for disse virksomheder, der typisk kommer til at indtage en 
meget vigtig position som connector-virksomheder for en lang række andre virksomhe-
der i de enkelte værdikæder. 
  
Fremtidens regionale vækst er derfor baseret på, at man kan styrke videnserviceelemen-
tet i de traditionelle industrivirksomheder samt naturligvis fastholde, tiltrække og udvikle 
nye videnservicevirksomheder. 
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Der iværksættes i juni 2007-juni 2008 derfor et analyse- og udviklingsprojekt med hen-
blik på at etablere en større forståelse af samspillet mellem service- og fremstillingser-
hvervet i regionen, herunder en dybere viden om connector-virksomhedernes betydning 
for den regionale klyngeudvikling og -økonomi. 
  
Delprojekt 3: Udvikling af ny klynge inden for sikkerhedsindustrien 
Region Midtjylland har særlige erhvervs- og videnmæssige styrker inden for sikkerheds-
industrien. På den baggrund besluttede Viborg og Herning kommuner samt det gamle 
Viborg Amt i 2006 at etablere en midtjysk satsning, der skal styrke udvikling af en ny 
klynge inden for sikkerhedsindustrien. Konkret skal det ske gennem etablering af et 
medlemsfinansieret center, CenSec, der skal stå for innovation og erhvervsmæssig ud-
vikling baseret på den forsvarsmæssige viden, der er opbygget i Region Midtjylland.  
  
CenSec har i dag omkring 50 medlemsvirksomheder og er via en række arrangementer i 
ind- og udlandet i gang med at opbygge relationer mellem centrale aktører på det natio-
nale og internationale sikkerheds- og forsvarsområde og danske virksomheder, herunder 
typisk underleverandører i Region Midtjylland. Satsninger forventes at generere vigtigt 
input til Region Midtjyllands klyngeudviklingsstrategi. 
  
Styregruppe 
Med henblik på at sikre kvalitet, relevans og den regionale forankring af projektet er der 
nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de centrale erhvervsfremmeaktører. 
  
Bilag:
Projektbeskrivelse af Region Midtjyllands klyngeudviklingsprojekt
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_18_Bilag_1.PDF
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1-30-232-06-V 

19. Status - forprojekter iværksat med udgangspunkt i Vækstforums Handlingsplan 
2007-2008

Resumé 

Vækstforum vedtog på sit møde den 15. december 2006 henholdsvis Erhvervsudvik-
lingsstrategi 2007-2009 og Handlingsplan 2007-2008.  
  
Vækstforum har ligeledes besluttet, at der på mødet den 13. juni 2007 skal foreligge en 
status for de iværksatte initiativer og herunder forprojekterne, som er følgende: 

 4.4 Mere uddannelse  
 4.5 Ledelsesudvikling  
 5.3 IT som drivkraft  
 5.4 Brugerdreven innovation  
 5.6 Sundhed  
 5.8 Oplevelsesøkonomi  
 6.2 Specialiseret rådgivning  
 6.7 Kapitalformidling 

Formandskabet indstiller, 

at status for forprojekterne tages til efterretning. 

Beslutning  

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum vedtog på sit møde den 15. december 2006 henholdsvis Erhvervsudvik-
lingsstrategi 2007-2009 og Handlingsplan 2007-2008.  
  
Handlingsplanen indeholder inden for de overordnede indsatsområder en række initiati-
ver, der kan prioriteres og gennemføres på kort sigt eller langt sigt: 

 projekter, der kræver godkendelse og indstilling om bevilling, fra Vækstforum til 
Regionsrådet. 

 forprojekter, som skal bearbejdes af Vækstforums sekretariat og forelægges 
Vækstforum til prioritering. Såfremt et forprojekt kræver en bevilling, skal det li-
geledes indstilles til Regionsrådets godkendelse. 

 megaprojekter og andre projekter, der kræver kvalificering og konkretisering, 
før de kan igangsættes af Vækstforum. For disse projekter udarbejder Vækstfo-
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rums sekretariat et forslag til kommissorium, som forelægges vækstforum til 
godkendelse.  

Vækstforum har ligeledes besluttet, at der på mødet den 13. juni 2007 skal foreligge en 
status for de iværksatte initiativer og herunder forprojekterne, som er følgende: 

 4.4 Mere uddannelse  
 4.5 Ledelsesudvikling  
 5.3 It som drivkraft  
 5.4 Brugerdreven innovation  
 5.6 Sundhed - erhverv  
 5.8 Oplevelsesøkonomi  
 6.2 Specialiseret rådgivning  
 6.7 Kapitalformidling 

4.4 Mere uddannelse
Vækstforum besluttede på sit møde den 16. april 2007 at iværksætte forprojektet.  En 
arbejdsgruppe er etableret, og der vil til Vækstforums møde den 13. september 2007 
foreligge et projektforslag. 
  
4.5 Ledelsesudvikling
Første møde blev gennemført den 19. april 2007, hvor tænketankens medlemmer fast-
lagde ambitionsniveau og skitserede aktuelle og kommende problematiseringer i ledelse. 
Der udtryktes et ønske om mere præcist at have et billede af Midtjyllands profiler hvad 
angår virksomheder og ledelsesniveauer, offentlig og privat, for på sigt at kunne under-
søge segmenternes specielle problematikker bl.a. gennem interviews m.m. Der er opret-
tet en blog, hvor medlemmerne af tænketanken kan diskutere og hvor andre kan give 
deres besyv med. Se: http://www.ledelsesudviklingRM.blogspot.com/. Der vil til vækst-
forums møde den 10. december 2007 foreligge et projektforslag. 
  
5.3 It som drivkraft 
Forprojektet blev vedtaget iværksat på mødet den 16. april 2007. Arbejdsgruppen vil 
forsøge at indarbejde de mange eksisterende it-projekter og bl.a. med udgangspunkt 
heri fremkomme med et forslag til en samlet it-satsning for Midtjylland. Projektet frem-
lægges på Vækstforums møde den 29. oktober 2007. 
  
5.4 Brugerdreven innovation (BDI) 
Forprojektgruppen har afholdt to møder og der vil blive afholdt endnu to, inden der 
fremlægges et projekt for Vækstforum den 13. september 2007. 
 
På møderne har man præciseret forprojektets resultat, og siden har idégenerering været 
fokus. Det videre arbejde vil handle om præcisering og konkretisering af den række af 
underprojekter, der skal indgå i demonstrationsprojektet, samt opsamling og konklusion, 
således at en ansøgning til programmet for BDI efterfølgende kan udarbejdes.
  
Mellem møderne er der indlagt forskellige aktiviteter, hvortil gruppen er inviteret, og der 
er afholdt en række møder med forskellige aktører, der arbejder med BDI og/eller hjæl-
pemidler. 
  
Forprojektgruppen er endnu ikke nået frem til det endelige design for demonstrations-
projektet, men det vil komme til at bestå af en række underprojekter som nedslag for-
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skellige steder i værdikæden. Der vil blive inddraget flest muligt aktører og interessen-
ter, således at demonstrationsprojektet bedst muligt kan være med til at generere det 
fremtidige videnmiljø for BDI i RM. 
  
5.6 Sundhed-erhverv
Der blev på Vækstforums møde den 16. april 2007 vedtaget et kommissorium for mega-
satsningen Sundhed-Erhverv, og projektet vil blive fremlagt på Vækstforums møde den 
29. oktober 2007. 
  
5.8 Oplevelsesøkonomi
Vækstforum godkendte på mødet den 16. april 2007 forprojektet 5.8 om oplevelsesøko-
nomi, som indeholder tre indsatsområder a) Internationale oplevelsesfyrtårne, b) regio-
nale oplevelsesprojekter, c) oplevelsesøkonomisk videnplatform. 
  
Det blev besluttet at nedsætte en projektgruppe, der har til opgave at udarbejde forslag 
til det konkrete og indholdsmæssige arbejde med disse tre indsatsområder. 
  
Projektgruppen har holdt sit første møde den 1. maj 2007. På mødet opstillede projekt-
gruppen forslag til kriterier for arbejdet med de regionale oplevelsesprojekter, som fi-
nansieres fra de formålsbestemte puljer. Disse faglige kriterier indgår i de samlede ret-
ningslinier for anvendelse af de formålsbestemte puljer, jf. punkt 11 på dagsordenen. 
Projektgruppen planlægger det tredje møde den 13. juni 2007, hvor det forventes, at 
gruppen kan færdiggøre et oplæg til Vækstforum til mødet den 13. september 2007. 
  
6.2 Specialiseret rådgivning
I forhold til dette forprojekt er der etableret en arbejdsgruppe, som i overensstemmelse 
med Vækstforums beslutning på mødet den 16. april 2007, vil arbejde med udvikling af 
initiativet. Der vil foreligge et projektforslag til Vækstforums møde den 13. september 
2007. 
  
6.7 Kapitalformidling

Der er etableret en arbejdsgruppe, hvor der er planlagt tre møder til forberedelse af et 
projektforslag, som vil foreligge til Vækstforums møde den 13. september 2007. 
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0-2-45-07 

20. Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om at godkende, 
at Regionsrådet deltager med to medlemmer i repræsentantskabet for Er-
hvervsrådet Herning og Ikast-Brande

Resumé 

Regionsrådet anmoder Vækstforum om at indhente økonomi- og erhvervsministerens 
godkendelse af, at Regionsrådet udpeger to medlemmer til repræsentantskabet for Er-
hvervsrådet Herning & Ikast-Brande. 

Administrationen indstiller, 

at  Vækstforum indstiller til økonomi- og erhvervsministeren, at det godkendes, at 
Regionsrådet for Region Midtjylland deltager med to medlemmer i repræsentant-
skabet for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. 

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har anmodet Regionsrådet om at udpege to med-
lemmer til Erhvervsrådets repræsentantskab. 
  
Efter bestemmelsen i erhvervsfremmelovens § 9 skal økonomi- og erhvervsministeren 
efter indstilling fra Vækstforum godkende, at medlemmer af Regionsrådet deltager i be-
styrelser for selvstændige juridiske erhvervsfremmeenheder. 
  
Regionsrådets forretningsudvalg har på sit møde den 15. maj 2007 besluttet at anmode 
Vækstforum om at indhente økonomi- og erhvervsministerens godkendelse af, at Re-
gionsrådet udpeger to medlemmer til repræsentantskabet for Erhvervsrådet Herning & 
Ikast-Brande, 
  
Erhvervsrådet er en forening, som efter sin vedtægt har som formål at skabe bedst mu-
lige betingelser for erhvervslivet gennem erhvervspolitisk arbejde, at styrke denne ind-
sats igennem igangsætning og afvikling af erhvervsudviklende aktiviteter og at virke 
som operatør for kommunernes erhvervsservice samt påtage sig andre eksterne sekreta-
riatsopgaver. 
  
Repræsentantskabet består af op til 71 medlemmer. 37 medlemmer vælges på Er-
hvervsrådets generalforsamling, mens en række organisationer – herunder Region Midt-
jylland - hver har adgang til at udpege to medlemmer. 
  
Repræsentantskabet vælger af sin midte en bestyrelse på op til 20 personer.  
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1-30-232-06-V 

21. Orientering 

Resumé 

Dette punkt vedrører  

 økonomi i forhold til de projekter, som blev overdraget fra Århus og Ringkøbing 
amter, hvor det viser sig, at der i delingsaftalen mellem de 4 amter er afsat mid-
ler til projekternes videreførelse i forhold til oprindelige bevillinger,  

 økonomistatus i forhold til forbrug af midler til erhvervsudvikling,  
 henvendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. udisponerede Socialfondsmid-

ler under Mål 3 for perioden 2000-2006, samt  
 henvendelse fra Visitdenmark - "helårsturisme" i Danmark 

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning: 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Økonomi i forhold til projekter overdraget fra Århus og Ringkøbing amter
Vækstforum besluttede på sit møde den 15. december 2006 at indstille 10.145.000 kr. 
af de til erhvervsudvikling rettede midler til videreførelse af projekter overført fra hen-
holdsvis Århus og Ringkøbing amter. 
  
På daværende tidspunkt var det endnu uklart, om de to amter havde overført tilstrække-
lige midler til videreførelsen af disse projekter. 
Det ligger nu fast, efter udarbejdelse af de endelige opgørelser, at der i delingsaftalen er 
reserveret 49.660.530 kr. til videreførelsen af de omtalte projekter i overensstemmelse 
med de forpligtelser, hvorunder den oprindelige bevilling er givet. 
  
Projekternes videreførelse vil derfor ikke belaste de midler, som vedrører den regionale 
erhvervsudvikling. 
 
Der tilknyttes en sagsbehandler til projekterne for at sikre projekternes drift og eventu-
elle inddragelse, hvis relevant for Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. 
  
Økonomioversigt
Som opfølgning på økonomi og forbrug af de til erhvervsudviklingsrettede aktiviteter 
fremlægges her økonomioversigt. 
Oversigten indeholder de indstillinger til Regionsrådet, som på nuværende tidspunkt er 
bevilget. 
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Udisponerede Socialfondsmidler under Mål 3 for perioden 2000-2006
Sekretariatet for Vækstforum for Region Midtjylland har den 27. april 2007 modtaget 
skrivelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende "Udisponerede Socialfondsmidler 
under Mål 3 for perioden 2000 - 2006."  
  
Det drejer sig om 100 mio. kr., som er fremkommet efter en grundig gennemgang af 
porteføljen overtaget fra amterne.  
  
Midlerne fordeler sig som følger: 

 ca. 35 mio. kr. under indsatsområdet for fremme af lige muligheder til at komme 
ind på arbejdsmarkedet  

 ca. 25 mio. kr. under indsatsområdet for kompetenceudvikling  
 ca. 40 mio. kr. under indsatsområdet for udvikling af en iværksætter- og innova-

tionskultur. 

En forudsætning for at opnå støtte er Vækstforums indstilling til Erhvervs- og Byggesty-
relsen. Indstillingerne skal være Erhvervs- og Byggestyrelsen i hænde senest medio juni. 
  
Det betyder, at de til Vækstforum for Region Midtjylland indkomne ansøgninger ikke kan 
behandles på mødet den 13. juni og i stedet vil blive sendt i skriftlig høring blandt 
vækstforums medlemmer. Ansøgninger sagsbehandles i Regional Udvikling, Region Midt-
jylland i samarbejde med sekretariat for vækstforum. 
  
Der er på nuværende tidspunkt indkommet 27 ansøgninger til Vækstforum for Region 
Midtjylland, og der forventes yderligere henvendelser. 
  
Orientering fra Visitdenmark - "helårsturisme" i Danmark
Visitdenmark har med brev af 16. april 2007 orienteret om projektet ”helårsturisme” i 
Danmark, der har til formål at vende de seneste års nedgang i antal overnatninger. 
  
Projektet er en opfølgning på Regeringens Turismepolitiske Redegørelse fra 2006, hvori 
der peges på behovet for offentlige partnerskaber om produktudvikling inden for kystfe-
rieturisme. Projektet lægger op til gennemførelse af nogle konkrete projekter for udvik-
ling af helårsdestinationer. 
  
Visitdenmark lægger vægt på at høre Regionsrådet og Vækstforum om projektet og ger-
ne med bemærkninger til projektet. 
  
I et notat "Helårsturisme skal matche fremtiden krav" vedlagt Visitdenmarks henvendel-
se redegøres der nærmere for projektets baggrund. 
Visitdenmark vil stille midler til rådighed til i samarbejde med turismedestinationer at 
indgå i udviklingen af helårsturisme i form af en udviklingsplan for, hvorledes den enkel-
te destination kan udvikles. Der forventes udvalgt 5-7 destinationer til dette udviklings-
arbejde. Destinationerne har skullet indsende ansøgninger inden 1. maj 2007 for at Vi-
sitdenmark inden 1. juni 2007 kan udvælge de destinationer, som kommer til at indgå i 
projektet. 
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Visitdenmark har på et møde i Viborg i februar 2007 orienteret turismeerhvervet i Regi-
on Nordjylland og Region Midtjylland om projektet. Af denne redegørelse fremgik det, at 
der også forventes en medfinansiering fra Vækstforum/Regionsrådet. 
  
Det er administrations opfattelse, at der er tale om et projekt, som kan få stor betydning 
for udvikling af turismen i Region Midtjylland. Det forventes, at Midtjysk Turisme (MT) 
også vil indgå i samarbejdet om udvikling af helårsturisme, dels hvis der udvælges en 
eller flere destinationer i regionen, dels i forhold til interesserede destinationer som ikke 
bliver udvalgt i form af et fælles regionalt helårsturisme projekt. 
Det er administrationens opfattelse, at arbejdet med helårsturisme kan indgå under er-
hvervsudviklingsstrategiens indsatsområde 5.8 oplevelsesøkonomi under regionale ople-
velsesprojekter, hvor der forventes afsat midler fra formålsbestemte puljer. 
  
Administrationen har – på grund af svarfrist den 21. maj 2007 – meddelt Visitdenmark, 
at Region Midtjylland ser positivt på projektet og gerne vil indgå i et samarbejde om ud-
vikling af helårsturisme. Af hensyn til udvikling af turismen i regionen vil det være øn-
skeligt, om en eller flere destinationer i regionen udpeges til at indgå i projektet. 
  
Bilag:
Økonomioversigt pr. 13. juni 2007
 
Oversigt over projekter overdraget af Århus og Ringkøbing amter
 
Udisponerede socialfondsmidler under mål 3

 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_21_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_21_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_21_Bilag_3.pdf


 

 

Vækstforum 13. juni 2007 
 

65 

1-16-0-26-06-V 

22. Indkaldelse af forslag til særlige medlemmer af de midlertidige bestyrelser for 
professionshøjskoler - henvendelse fra Undervisningsministeriet

Resumé 

Folketinget har fredag den 1. juni 2007 vedtaget lovforslag om etablering af professions-
højskoler med det formål at styrke kvaliteten og øge udbuddet af de videregående ud-
dannelser ved at samle de nuværende uddannelsesinstitutioner med professionsrettede 
bacheloruddannelser i 8 professionshøjskoler med styrkede faglige miljøer. 
  
Der skal i den forbindelse etableres midlertidige bestyrelser, som skal forberede og gen-
nemføre sammenlægningen af de institutioner, som indgår i de nye professionshøjskoler 
fra 1. januar 2008. 
  
Vækstforum kan i den anledning indstille 4 personer til at deltage i den midlertidige be-
styrelse for professionshøjskolen for Region Midtjylland til Undervisningsministeriet. Det 
er Undervisningsministeriet, som forestår den endelige udpegning. 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum indstiller 4 medlemmer til deltagelse i den midlertidige bestyrelse 
for professionshøjskolen for Region Midtjylland. 

Beslutning 

Vækstforum indstiller at der udpeges 1 repræsentant fra henholdsvis DI, LO, Kommu-
nerne og Region Midtjylland. 

Sagsfremstilling 

Folketinget har fredag den 1. juni 2007 vedtaget lovforslag om etablering af professions-
højskoler med det formål at styrke kvaliteten og øge udbuddet af de videregående ud-
dannelser ved at samle de nuværende uddannelsesinstitutioner med professionsrettede 
bacheloruddannelser i 8 professionshøjskoler med styrkede faglige miljøer. 
  
Der skal i den forbindelse etableres midlertidige bestyrelser, som skal forberede og gen-
nemføre sammenlægningen af de institutioner, som indgår i de nye professionshøjskoler 
fra 1. januar 2008. 
  
Vækstforum kan i den anledning indstille 4 personer til at deltage i den midlertidige be-
styrelse for professionshøjskolen for Region Midtjylland til Undervisningsministeriet. Det 
er Undervisningsministeriet, som forestår den endelige udpegning. 
  
Vækstforums forslag til medlemmer skal fremsendes senest den 20. juni 2007 til Under-
visningsministeriet. 
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De kompetencer, der skal tilgodeses ved sammensætningen af de midlertidige bestyrel-
ser er: 

 faglig indsigt i uddannelse og arbejdsmarkedets behov for inden for de profes-
sionsrettede uddannelser,  

 erfaring med ledelse, organisation og økonomi, samt  
 viden om behovet for uddannelse. 

De midlertidige bestyrelser skal sammensættes af: 

 1 til 3 medlemmer udpeget af undervisningsministeren efter indstilling fra hver af 
bestyrelserne for de institutioner, der sammenlægges,  

 2 medarbejderrepræsentanter fra de institutioner, der sammenlægges,  
 2 repræsentanter fra de studerende fra de institutioner, som sammenlægges,  
 op til 4 medlemmer, som kan udpeges direkte af undervisningsministeren med 

henblik på at supplere de øvrige medlemmers kompetencer, herunder betone 
professionshøjskolereformens nationale sigte. 

Bilag:
Indkaldelse af forslag til særlige medlemmer til de midlertidige bestyrel-
ser for professionshøjskoler
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_22_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_22_Bilag_1.PDF
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1-33-76-70-07 

23. Udpegning af medlem til overvågningsudvalg for strukturfonde i Danmark.

Resumé 

Den Europæiske Kommission har den 16. april 2007 godkendt Danmarks strategiske re-
ferenceramme for strukturfondsindsatsen 2007-2013 og Danmarks socialfondsprogram 
”Flere og bedre job”. 
  
Vækstforum for Region Midtjylland har den 8. maj 2007 modtaget henvendelse fra Er-
hvervs- og Byggestyrelsen med anmodning om at udpege et medlem til overvågnings-
udvalget for strukturfonde i Danmark. 
  
Overvågningsudvalget har bl.a. til opgave at sikre, at de operationelle programmer gen-
nemføres effektivt og med høj kvalitet. 
 
På den baggrund kan Vækstforum for Region Midtjylland udpege et medlem til overvåg-
ningsudvalget for strukturfonde i Danmark, samt en suppleant. 
  
Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt, at det er muligt at udpege en embedsmand, 
og at der fra Erhvervs- og Byggestyrelsen vil deltage en kontorchef. 
  

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum udpeger en embedsmand som medlem og suppleant til overvåg-
ningsudvalget for strukturfonde i Danmark. 

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum for Region Midtjylland har den 8. maj 2007 modtaget henvendelse fra Er-
hvervs- og Byggestyrelsen med anmodning om at udpege et medlem til overvågnings-
udvalget for strukturfonde i Danmark. 
  
Den Europæiske Kommission har den 16. april 2007 godkendt Danmarks strategiske 
referenceramme for strukturfondsindsatsen 2007-2013 og Danmarks socialfondsprogram 
”Flere og bedre job”. 
  
Godkendelsen af Danmarks regionalfondsprogram ”Innovation og viden” forventes god-
kendt primo juni 2007. 
 



 

 

Vækstforum 13. juni 2007 
 

68 

Der skal inden tre måneder efter den dato, hvor Danmark er blevet underrettet om afgø-
relsen om godkendelse, nedsættes et overvågningsudvalg for programmet. 
 
Udvalget nedsættes af direktøren for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Styrelsen varetager 
formandskabet og sekretariatsfunktionen. 
  
Overvågningsudvalget har bl.a. til opgave at sikre, at de operationelle programmer gen-
nemføres effektivt og med høj kvalitet. Udvalgets arbejde er af teknisk karakter. 
  
På den baggrund kan Vækstforum for Region Midtjylland udpege et medlem til overvåg-
ningsudvalget for strukturfonde i Danmark, samt en suppleant. 
  
Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt, at det er muligt at udpege en embedsmand, 
og at der fra Erhvervs- og Byggestyrelsen vil deltage en kontorchef. 
  
Bilag:
Brev fra Erhvervs- og Byggestyrelsen om udpegning af medlem til overvåg-
ningsudvalget for strukturfonde i Danmark
  
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_23_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Juni%202007/Punkt_23_Bilag_1.pdf
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1-01-76-30-07 

24. Mødeplan for Vækstforum for Region Midtjylland - 2008

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum drøfter forslaget til mødeplan. 

Beslutning 

Mødeplan for Vækstforum for Region Midtjylland i 2008 

Tirsdag den 29. januar 2008  
Kl. 10.00-14.00  
  
Tirsdag den 25. marts 2008
Kl. 12.00-16.00 
  
Mandag den 26. maj 2008
Kl. 10.00-14.00  
  
Fredag den 29. august 2008  
Kl. 14.00 - 18.00 
  
Onsdag den 1. oktober 2008
Kl. 10.00-14.00  
  
Mandag den 24. november 2008
Kl. 12.00-16.00 

Sagsfremstilling 

Forslag til mødedatoer for Vækstforum i 2008 
  
Møderne foreslås afholdt på relevante virksomheder og institutioner, og administrationen 
modtager gerne forslag. 
  
Mandag den 25. februar 2008  
Kl. 10.00-14.00  
  
Tirsdag den 25. marts 2008
Kl. 12.00-16.00 
  
Mandag den 26. maj 2008
Kl. 10.00-14.00  
  
Fredag den 29. august 2008  
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Kl. 14.00 - 18.00 
  
Onsdag den 1. oktober 2008
Kl. 10.00-14.00  
  
Mandag den 24. november 2008
Kl. 12.00-16.00 
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1-01-76-17-07 

25. Eventuelt

  
Udisponerede Socialfondsmidler under Mål 3 for perioden 2000-2006
Sekretariatet for Vækstforum for Region Midtjylland har den 27. april 2007 modtaget 
skrivelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende "Udisponerede Socialfondsmidler 
under Mål 3 for perioden 2000 - 2006."  
  
Det drejer sig om 100 mio. kr., som er fremkommet efter en grundig gennemgang af 
porteføljen overtaget fra amterne.  
  
Midlerne fordeler sig som følger: 

 ca. 35 mio. kr. under indsatsområdet for fremme af lige muligheder til at komme 
ind på arbejdsmarkedet  

 ca. 25 mio. kr. under indsatsområdet for kompetenceudvikling  
 ca. 40 mio. kr. under indsatsområdet for udvikling af en iværksætter- og innova-

tionskultur. 

En forudsætning for at opnå støtte er Vækstforums indstilling til Erhvervs- og Byggesty-
relsen. Indstillingerne skal være Erhvervs- og Byggestyrelsen i hænde senest medio juni. 
  
Ansøgninger sagsbehandles i Regional Udvikling, Region Midtjylland i samarbejde med 
sekretariat for vækstforum. 
  
Der er indkommet 50 ansøgninger til Vækstforum for Region Midtjylland. 
  
Vækstforum besluttede at bemyndige administrationen til at foretage indstilling til Er-
hvervs- og Byggestyrelsen. 
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Mødedeltagere: 
Bent Hansen, regionsrådsformand 
Viggo Nielsen, regionsrådsmedlem 
Poul Müller, regionsrådsmedlem 
Carsten Kissmeyer, borgmester 
Nicolai Wammen, borgmester 
Jens Grønlund, borgmester 
Anders Buhl-Christensen, byrådsmedlem 
Viggo Thinggård, formand for HK Østjylland 
Anne Mette Zachariassen, rektor 
Gitte Grønbæk, forstander 
Th. Bonne Larsen, adm. direktør 
Lars Aagaard, adm. direktør 
Lone Færch, direktør 
Søren Skræddergaard, el-installatør 
Heine Bach, områdedirektør 
 
Afbud: 
Niels Mikkelsen, gårdejer 
Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor 
Martin Merrild, borgmester 
Lisbet Thyge Frandsen, direktør 
Johannes Stensgaard, borgmester 
 
Fra administrationen deltog: 
Bo Johansen, regionsdirektør 
Lars Hansson, direktør 
Lars Vildbrad, vicedirektør 
Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder 
Henrik Brask Pedersen, afdelingsleder 
Pia Fabrin, sekretariatet for Vækstforum 
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