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Overordnet tidsplan for justeret af Handlingsplan og udkast til oplæg 
til erhvervsudviklingsstrategi 
 
2008 
Måned Dato/tid Aktivitet 

 
April Ultimo 

 
 
 

Sekretariatsmøde den 29. april  
Drøftelse af udkast til proces og tidsplan 

Maj Medio 
 
 
 
 
 
Ultimo 

Møde i administrativ styregruppe 13. maj 
Drøftelse af udkast til proces og tidsplan 
 
Møde i formandskabet for Vækstforum 14. maj  
Drøftelse af udkast til proces og tidsplan 
 
Vækstforum 26. maj  
Beslutter tidsplan for arbejde med justering af handlingsplan, 
herunder oplæg til afholdelse af konference primo oktober 2008 
 

Juni Medio Opstartsseminar for vækstforumsekretariat og centrale operatører 
den 16. og 17. juni 2008 
 
Drøftelse af forslag til: 
 

• Status for de 9 indsatsområder 
• Proces for gennemførelse af arbejdet i august-december, 

herunder program til VF-konferencen i oktober 2008. 
• Udkast til elementer i justeret indsats på de 9 indsatsområder  

 
 

Juli   
 

August 
 
 
Medio 
 
 
 
 
 
 
 
29. august 

  
 
 
Det åbne sekretariat – workshop- 15. august 
Drøftelse af statuspapir, samt elementer til justeret indsats for de 9 
indsatsområder. 
 
Møde i administrativ styregruppe 18. august –  
Drøftelse af statuspapir, samt elementer til justeret indsats for de 9 
indsatsområder, samt oplæg til konference. 
 
Vækstforum 

• Drøftelse af statuspapir, samt elementer til justeret indsats for 
de 9 indsatsområder. 

• Endelig godkendelse af program for midtvejskonference 
• Beslutning om tilrettelæggelsen af det videre arbejde. 

 
Oktober Primo 

 
 
 
 
 

Midtvejskonference 
• Status Vækstforums arbejde i 2007 og 2008 
• 9 Workshops (et for hvert indsatsområde) der skal give input 

til det videre arbejde 
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November 
 
 
 

 Vækstforum 26. november 
Drøftelse af den første regionale vækstredegørelse 
 
Godkendelse af justeret handlingsplan 2009 
 
 

2009   

   

Februar  Tilrettelæggelse af proces vedr. oplæg til revision af 
erhvervsudviklingsstrategi 

   

Juni  VF-seminar 
   

December   Konference – vækstforum overdrager oplæg til 
erhvervsudviklingsstrategi til det kommende vækstforum 

 
 

Statuspapir 
Udgangspunktet for processen er en gennemskrivning af de statuspapirer, som er iværksat for 
de 9 indsatsområder. 
 
Erhvervsfremmerationalet skal være bærende for det kommende papir og bidrage til belysning 
af de enkelte initiativer, samt deres indbyrdes sammenhæng. 
 
Med erhvervsfremmerationale menes: 

� Indsatsområdet skal tage sit udgangspunkt i erhvervsfremmelovens indsatsområder 
� Indsatsområdet skal tage udgangspunkt i et af regionens styrkepunkter  
� Indsatsområdet skal tage sit udgangspunkt i de principper, som Vækstforum lægger til 

grund for sin prioritering 
 
Seminar med sekretariat og centrale operatører tager udgangspunkt i statuspapiret, 
oplæg fra de centrale operatører som f.eks. Væksthus Midtjyllad, IDEA, Alexandra-Instituttet, 
Midtjysk Turisme m.fl. 
 
Sekretariatsmedlemmer – 3-4 personer – ”opponnerer” og denne del af seminaret udgør 
grundlaget for mere konkrete forslag til revision af handlingsplanens indsatsområder og det 
videre arbejde med disse. 
 
Konference – Vækstforums midtvejsstatus – vækstforums medlemmer præsenterer de 9 
indsatsområder i mindre workshops for at give mulighed for åben og konkret dialog om de 
iværksatte initiativer og det videre arbejde med disse. 
 
Der engageres en journalist/ordstyrer, som har til opgave at opsamle den gode historie – det 
kritiske spørgsmål – den skæve vinkel – i de 9 workshops, for så efterfølgende at skabe dialog 
mellem deltagere og et panel bestående af formandskabet for vækstforum. 
 
Strategi-konference 2009 
I 2009 vil Vækstforum som stafet til det næste vækstforum afholde en konference med status 
for 2007-2009 og oplæg til en ny strategi. 
 


