
Region Midtjylland 
Regional Udvikling 
 

 

Vækstforum 26. maj 2008 
 

 
Viborg, den 12. juni 2008 

/JETSAL 
 

 

 

 

 

 

Referat  

af 

mødet i Vækstforum 

26. maj 2008 kl. 09:00 

på VIA University College 

Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens  
 
 
 
 
 
 



Indholdsfortegnelse 

 

Vækstforum 26. maj 2008 
 

 

Pkt. Tekst Side 

1 Referat af Vækstforums møde den 25. marts 2008 4

Megasatsning – energi og miljø 

2 Status fra Råd for Energi- og Miljøteknologi 5

3 Afsætning af pulje til aktiviteter i forbindelse med FN's klimatopmøde i 
2009 

6

4 Ansøgning fra Maabjerg Bioenergy A/S om midler til "MBE-Udvikling" 8

Uddannelse og kompetenceudvikling 

5 Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler 10

Iværksætteri og virksomhedsudvikling 

6 Godkendelse af Midtjysk Klyngeprogram 2009-2011 og indstilling om reser-
vation af en økonomisk ramme 

17

7 Styrkelse af det strategiske samarbejde mellem RTI (Rådet for Teknologi og 
Innovation) og Vækstforum 

22

8 Kapitalformidling - reservation af midler. 25

Oplevelsesøkonomi 

9 Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger 29

10 Formålsbestemte puljer - 2008 og 2009 33

11 Arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne - revideret tidsplan og ud-
vælgelse af kriterier til fase 4 

35

Ansøgninger 

12 Mere uddannelse - bevilling af midler 37

13 Ansøgning om støtte fra EU's Socialfond, mål 2 til projekt Detailakademiet, 
Århus Købmandsskole 

40

Partnerskabsaftale 

14 Partnerskabsaftale - status og oplæg til nye indsatsfelter 42

Handlingsplan 2009 

15 Proces for justering af handlingsplan 2009 - oplæg 44



Indholdsfortegnelse 

 

Vækstforum 26. maj 2008 
 

Orientering og meddelelser 

16 Orientering - Fast Kattegatforbindelse 46

17 Meddelelser 49

Udpegningssager 

18 Upegning af repræsentanter til Energiråd i Ringkøbing-Skjern Kommune 51

Eventuelt 

19 Eventuelt 52

Tillægsdagsorden 

1 Restmidler under Mål 2, programperioden 2000-2006 – projekt ”Passivhus 
+10” 

53 

2 Ansøgning om støtte til BABEL – Bygge og Anlægsbranchens evaluerings- og 
læringscenter – i 2008 

55 

 



 

 

Vækstforum 26. maj 2008 
 

4 

1-01-76-30-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 25. marts 2008

Sekretariatet indstiller, 

at referatet godkendes. 
  

Beslutning 

Vedtaget som indstillet.  

Sagsfremstilling 

Bilag:
Referat fra Vækstforums møde 25. marts 2008 – kort version 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_1_Bilag_1.PDF
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2. Status fra Råd for Energi- og Miljøteknologi

Resumé 

Formandskabet for Råd for Energi- og Miljøteknologi giver på mødet en orientering om 
status på megasatsningen på energi- og miljø 

Beslutning 

Vækstforum tog orientering fra Råd for Energi- og Miljøteknologi til efterretning. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har i forbindelse med igangsætning af megasatsningen på energi og miljø 
nedsat et Råd for Energi- og Miljøteknologi (REMT) med følgende opgaver:  

• Give anbefalinger til Vækstforum vedr. igangsætning af konkrete projekter  
• Følge fremdriften med fokus på satsningens faglige mål  
• Være ambassadører for megasatsningen og medvirke til at fremme dialogen regi-

onalt, nationalt og internationalt  
• Bidrage til koordinering af initiativer  
• Have en rådgivende funktion i forhold til den videre udvikling af megasatsningen  

REMT har følgende medlemmer: 

• Direktør Poul Erik Schou-Pedersen, Bankinvest New Energy Solutions (formand)  
• Dekan Erik Meineche Schmidt, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universi-

tet (næstformand)  
• Regionsrådsmedlem Kaj Møldrup Christensen  
• Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, Norddjurs Kommune   
• Udviklingskoordinator Per Hesselund Lauritsen, Siemens Wind Power  
• Chefkonsulent Bruno Sander Nielsen, Landbrugsrådet   
• Teknisk direktør Kjær Andresen, DAKA Bioindustries  
• Adm. dir. Per Albæk, Dantherm Air Handling A/S  
• Direktør Henry Juul Nielsen, Viborg Fjernvarme   
• Udviklingschef Peter Harling Lykke, NRGi  
• Vicedirektør Søren Mikkelsen, Technology Transfer and Innovation Services, År-

hus Universitet  
• Centerchef Frank Elefsen, Teknologisk Institut  

  
Formandskabet for REMT giver på mødet en orientering om status på megasatsningen på 
energi og miljø og rådets arbejde. Der vil blive udleveret statusmateriale på mødet. 
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3. Afsætning af pulje til aktiviteter i forbindelse med FN's klimatopmøde i 2009

Resumé 

Region Midtjylland oplever en markant interesse for igangsætning af aktiviteter, som 
retter fokus på klimaspørgsmål, energi m.m. med udgangspunkt i næste års klimatop-
møde i København. Der foreslås oprettet en pulje, der har til formål at profilere regio-
nens styrkepositioner inden for energi- og miljøområdet. Sekretariatet vil indkalde ideer 
til aktiviteter, som vil blive forelagt Vækstforum med udgangspunkt i et sæt af kriterier. 

Sekretariatet indstiller, 

at der afsættes en pulje på 10 mio. kr. (heraf 5 mio. kr. fra Regionalfonden – hvis 
denne kan støtte de påtænkte aktiviteter) i form af en supplerende bevilling til 
energi- og miljøsatsningen til at understøtte aktiviteter, som synliggør energi- 
og miljøaktiviteter i Region Midtjylland i forbindelse med klimatopmøde i 2009, 
som beskrevet i sagsfremstillingen. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt med bemærkning om, at egenfinansieringen af projekterne under den-
ne pulje som udgangspunkt skal udgøre min 50%, dog efter en konkret vurdering af det 
enkelte projekt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har besluttet at gennemføre en megasatsning på energi- og miljøområdet. 
Vækstforum har reserveret midler fra EU’s Regionalfond, og Regionsrådet har tilsvarende 
reserveret midler til test, afprøvning og fremvisning af energi- og miljøteknologi. En del 
af satsningen på energi- og miljøområdet udgøres bl.a. af aktiviteter rettet mod FN's 
klimatopmøde i 2009. Der er pt. ikke afsat midler til denne aktivitet. 
  
I forbindelse med FN's klimatopmøde i 2009 er det ønskeligt, at Region Midtjylland profi-
leres som en foregangsregion for vedvarende energi- og miljøteknologi lokalt, regionalt, 
nationalt og internationalt. 
  
Der er allerede igangsat en række aktiviteter som: 

 etablering af en fælles kommunal/regional klimagruppe, hvor Århus Kommune 
har formandskab og sekretariat. Klimagruppen har udarbejdet en handlingsplan 
for indsatsen. Handlingsplanen er godkendt af det regionale kontaktudvalg.  

 Udarbejdelse af energiregnskaber og kommunale handlingsplaner  
 udvikling af et projekt for erhvervsturisme med fokus på energi- og miljøområdet, 

i form af en ansøgning til den formålsbestemte pulje for regionale oplevelsespro-
jekter  
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 afholdelse af en årlig energi- og miljøkonference 

Der er ikke i megasatsningen afsat midler til profilering og synliggørelse af regionens 
styrkepositioner inden for energi- og miljøteknologi. 
Region Midtjylland kan allerede nu konstatere en stærkt stigende aktivitet fra kommu-
ner, organisationer m.fl. om igangsætning af aktiviteter, som tager udgangspunkt i det 
stærke fokus på klimaspørgsmål og næste års topmøde i København. Det er sekretaria-
tets opfattelse, at en række af disse aktiviteter enten har eller kan gives ikke kun en 
regional men også en national/international betydning, herunder i relation til profilering 
af regionen. 
  
For at understøtte aktiviteter således, at disse får en markant betydning, foreslår sekre-
tariatet, at der afsættes en særskilt pulje til aktiviteter i tilknytning til klimatopmødet.  
  
Der foreslås indkaldt ideer til anvendelse af puljen fra virksomheder, kommuner, forsy-
ningsselskaber, offentlige myndigheder i øvrigt, videninstitutioner mv. Der udarbejdes – 
forud for indkaldelse af ansøgninger – kriterier for anvendelse af puljen, som forelægges 
for Vækstforum. Det bør være et princip, at ansøgerne til puljen medfinansierer projek-
terne med min. 50%. 
  
Sekretariatet finder, at puljen for eksempel kan anvendes til:  

 Internationale konferencer.  
 ”Energiens dag” med mulighed for offentligheden for besøg på energianlæg mv.  
 Studietur for udenlandske miljø- og energijournalister – som ligger ud over er-

hvervsturisme projektet 

Indkomne ideer forventes at kunne blive behandlet af Vækstforum på møde i efteråret 
2008. 
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4. Ansøgning fra Maabjerg Bioenergy A/S om midler til "MBE-Udvikling"

Resumé 

Maabjerg Bioenergy søger om økonomisk tilskud til projektet "MBE-Udvikling". Projektet 
er tænkt som et regionalt projekt med internationalt format omfattende de nyeste tiltag 
vedr. udnyttelse af biomasseressourcerne i relation til afprøvning, dokumentation og 
fremvisning. Projektet tænkes gennemført i 4 faser. Fase 1 af projektet er anslået at 
beløbe sig til 1,5 mio. kr. 
  
Projektet falder godt i tråd med målene for Vækstforums megasatsning på energi og 
miljø, idet projektet kan bidrage til erhvervsmæssig udvikling inden for anvendelse af 
biomasse til energi.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum (under forudsætning af en positiv tilkendegivelse fra Rådet for 
Energi- og Miljøteknologi) indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 750.000 kr., 
svarende til 50%, til projektets fase 1, og at beløbet finansieres af reservationen 
til udmøntning af megasatsningen på energi og miljø. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Martin Merrild forlod mødet under sagens behandling. 

Sagsfremstilling 

Maabjerg Bioenergy søger om økonomisk tilskud til projektet "MBE-Udvikling", som er en 
aktivitet, der tænkes oprettet i tilknytning til Maabjerg Bioenergy's planlagte biogasan-
læg ved Holstebro.  
  
MBE-Udvikling er tænkt som et regionalt projekt med internationalt format omfattende 
de nyeste tiltag vedr. udnyttelse af biomasseressourcerne i forhold til afprøvning, doku-
mentation og fremvisning. 
  
Målet med MBE-Udvikling er bl.a. at optimere udnyttelsen af biomasseressourcerne til 
gavn for virksomhederne og eksportmulighederne på området.  
  
For at opnå målet vil virksomheder og videninstitutioner blive involveret. Dele af biogas-
anlægget vil blive stillet til rådighed for udviklings- og afprøvningsforsøg, og information 
vil blive stillet til rådighed over for offentligheden. 
  
Projektet er planlagt i følgende faser: 
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1. Planfasen 
2. Programfasen 
3. Realiseringsfasen 
4. Driftsfasen 
  
Fase 1 vil bl.a. bestå af indsamling og systematisering af data og viden på området, her-
under kortlægning af biomasseressourcerne i lokalområdet. Viden og data vil blive sam-
let i "MBE-udviklingsmodellen", som skal være en IT-model omfattende elementerne: 
Ressourcer, omsætning, anvendelse samt påvirkning af omgivelserne i form af miljø, 
klima, erhvervsliv mv. 
  
I fase 2 tænkes bla. "MBE-udviklingsmodellen" udvidet til en dynamisk model, hvori ud-
viklingsprojekter kan simuleres, og der kan foretages beregninger af påvirkninger på 
relevante parametre. Endvidere foretages en konkret vurdering af potentielle udviklings-
projekter.  
  
Fase 3 og 4 vil omfatte henholdsvis realisering og drift af de konkrete udviklingsprojek-
ter. 
  
Der er lavet økonomiske overslag over fase 1 og fase 2 på 1,5 henholdsvis 6,8 mio. kr. 
Administrationen vurderer, at kun fase 1 i projektet på nuværende tidspunkt har så kon-
kret en karaktér, at det vil være muligt at komme i betragtning til bevilling af tilskud. 
  
Intentionerne med projektet falder godt i tråd med målene for Vækstforums mega-
satsning på energi og miljø, idet projektet vil understøtte bestræbelserne for teknologisk 
og erhvervsmæssig udvikling inden for anvendelse af biomasse i energiforsyningen. 
Samtidig vil projektet kunne bidrage til udbredelse af anvendelsen af biomasse i energi-
forsyningen og dermed øge andelen af vedvarende energi. 
  
I lighed med andre projekter, som er indstillet til tilskud fra Vækstforum, vil der i givet 
fald blive indgået en resultatkontrakt med Maabjerg Bioenergy. 
  
Af tidsmæssige grunde har det ikke været muligt på nuværende tidspunkt at forelægge 
projektet for Rådet for Energi- og Miljøteknologi. Dette vil ske på rådets møde den 30. 
maj 2008. 
 
Bilag: 
MBE - ansøgning 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_4_Bilag_1.pdf


 

 

Vækstforum 26. maj 2008 
 

10 

1-33-76-56-07 

5. Udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt - reservation af midler

Resumé 

En forudsætning for vækst og erhvervsudvikling er, at den fornødne arbejdskraft med de 
fornødne kvalifikationer er til stede i det fornødne omfang. Arbejdsmarkedet i Midtjylland 
er kendetegnet ved stigende beskæftigelse, faldende ledighed og et demografisk betin-
get fald i arbejdsstyrken. Forhold, der betyder, at regionens virksomheder oplever re-
krutteringsproblemer og forhold, der kan være en reel barriere for virksomhedernes fort-
satte vækst. 
Opgørelser viser, at der er kommet næsten 20.000 nye arbejdspladser i Region Midtjyl-
land i perioden 2006-2007, at væksten i Vest- og Østjylland er ens - nemlig 3,2%, at der 
i 2007 var 13.000 ubesatte stillinger i Region Midtjylland, og at der er behov for en til-
gang til arbejdsstyrken på 3.000 - 5.000 personer om året. 
En arbejdsgruppe nedsat af Vækstforum har på den baggrund udarbejdet et udkast til et 
program for udvidelse af arbejdsstyrken "JOBmidt", herunder to projektbeskrivelser 
"Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft" og "Fastholdelse af udenlandske 
studerende". 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager udkast til program for udvidelse af arbejdsstyrken - JOBmidt 
- til orientering 

at Vækstforum godkender projektbeskrivelsen "Modtagelse og fastholdelse af 
udenlandsk arbejdskraft" 

at Vækstforum godkender projektbeskrivelsen "Fastholdelse af udenlandske stude-
rende" 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 11,5 mio. kr. til medfi-
nansiering af projekterne i en to-årig periode og 

at Vækstforum reserverer 23 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond, Mål 2 til pro-
jekterne for en to-årig periode 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Baggrund
Med udgangspunkt i en kortlægning af beskæftigelsessystemet og andre aktørers indsats 
godkendte Vækstforum i juni 2007 en forprojektbeskrivelse af et initiativ til udvidelse af 
arbejdsstyrken. Vækstforum godkendte samtidig en arbejdsgruppe, der skulle bidrage til 
belysning af problemstillingen. Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til et program 
for udvidelse af arbejdsstyrken - JOBmidt, herunder to projektbekrivelser ”Modtagelse og 
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fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft” og ”Fastholdelse af udenlandske studerende”. 
Formålet med programmet og de to projekter er at udvide arbejdsstyrken for således at 
sikre fundamentet for fortsat vækst og udvikling i Region Midtjylland.  
  
Udkast til program for udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt
Formålet med programmet JOBmidt er: 

 at udvide arbejdsstyrken i Region Midtjylland for således at styrke betingelserne 
for vækst, innovation og velfærd. 

Målene med programmet JOBmidt er: 

 at fastholde beskæftigede i arbejdsstyrken - fastholdelse  
 at inddrage borgere, der pt. står uden for arbejdsstyrken - inddragelse 

Programmet JOBmidt har følgende indsatsområder: 
vedrørende fastholdelse:

 Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft  
 Fastholdelse af udenlandske studerende  
 Fastholdelse af udsatte ansatte – et netværksinitiativ med fokus på forebyggelse, 

fastholdelse og integration for aktører engageret i det rummelige arbejdsmarked  
 Fastholdelse af udsatte ansatte – sygdomsforebyggelse 

vedrørende inddragelse:

 Forsøg med inddragelse af førtidspensionister i arbejdsstyrken  
 Initiativer til inddragelse af udsatte unge i arbejdsstyrken 

Der er flere midler til at sikre fastholdelse og inddragelse i arbejdsstyrken, men en om-
fattende, velkvalificeret og målrettet vejledningsindsats er nødvendig, hvorfor program-
met JOBmidt også  omfatter indsatsområdet: 

 kvalitet i vejledning.  

På denne vis omfatter programmet JOBmidt initiativerne 4.1, 4.2 og 4.6 i Vækstforums 
handlingsplan ”Fornyelse og Vækst i en international vækstregion”. 
  
Udgangspunktet for programmet JOBmidt har været en analyse af andre aktører, herun-
der særligt beskæftigelsessystemets indsats, idet målet har været at supplere deres ind-
sats. Programmet JOBmidt ligger i forlængelse af og supplerer "Aftale mellem regerin-
gen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om En jobplan af 28. februar 
2008". Aftalen omfatter bl.a. en øget indsats for international rekruttering, herunder en 
reorganisering af den internationale rekrutteringsindsats EURES med tre nye specialen-
heder placeret i hhv. København, Århus og Odense. De nye specialenheder skal tilbyde 
virksomhederne en kvalificeret og professionel rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 
og tilbyde udenlandske jobsøgere information og  vejledning. Indsatsen i regi af JOBmidt 
ligger i forlængelse af den rekrutteringsindsats EURES tilbyder virksomhederne. 
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Programmet JOBmidt er endnu ikke fuldt beskrevet, men indsatsområderne ”Modtagelse 
og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft” og ”Fastholdelse af udenlandske studerende” 
er beskrevet og belyst af arbejdsgruppen og foreligger som egentlige projektbeskrivel-
ser. De er vedlagt til godkendelse. 
  
Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft - Projektbeskrivelse
Virksomhederne i Region Midtjylland har de seneste år søgt at dække en del af deres 
efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft med arbejdskraft fra udlandet. Og virksomhe-
derne har været glade for den udenlandske arbejdskraft, der har vist sig både kvalifice-
ret og fleksibel. 
  
Det er imidlertid dyrt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, og mange virksomheder 
investerer mange ressourcer i at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det også vig-
tigt, at de udenlandske arbejdstagere og deres eventuelle familier modtages og integre-
res godt på arbejdspladsen og i lokalsamfundet, så der bliver tale om en varig ressource. 
  
Der er imidlertid forhold, der gør modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 
vanskelig. Herunder ikke mindst de mange regler og myndigheder, den udenlandske 
arbejdstager skal forholde sig til, når han eller hun kommer til landet. Kontakten til de 
offentlige myndigheder besværliggøres af sprogbarrierer og komplicerede regelsæt og 
sagsgange. Hertil kommer forhold som bolig, institutionspladser, skolegang, ægtefælle-
job, samt kulturelt betingede problematikker, der gør integration på arbejdspladsen og i 
lokalsamfundet vanskelig. 
  
Projektbeskrivelsen ”Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft” er formule-
ret med dette for øje. 
  
Arbejdsgruppen nedsat af Vækstforum har udarbejdet projektbeskrivelsen på baggrund 
af drøftelser med relevante aktører, herunder virksomheder, erhvervsserviceenheder, 
kommuner, jobcentre m.fl.  
  
Formålet med projektet ”Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft” er at 
bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er: 

1. at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft  
2. at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den uden-

landske arbejdskraft i lokalsamfundet. 

Mål 1 understøttes af følgende indsatsområder: 

1. vejledning og bistand i forbindelse med den udenlandske arbejdskrafts ankomst 
til landet  

2. bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med anskaffelse af bolig og 
boligindretning  

3. integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen  
4. integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet  
5. etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem virk-

somheder og myndigheder bl.a. med henblik på etablering af ægtefællejob  
6. fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft 

Mål 2 understøttes af følgende indsatsområder: 
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1. udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejds-
kraft  

2. udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft  
3. etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og fastholdel-

sespolitik. 

Målgruppen er primært den udenlandske arbejdskraft og dennes familie og sekundært 
private og offentlige virksomheder. 
  
Indsatsen forventes varetaget af netværk bestående af lokale erhvervs- beskæftigelses- 
og integrationspolitiske aktører i et bredt anlagt samrbejde med erhvervsorganisationer, 
myndigheder, arbejdsmarkedets parter, private organisationer m.fl., idet den præcise 
konstellation af aktører kan variere fra et lokalområde til et andet.  
  
Projektet skal varetages af en organisation bestående af: 

1. Et regionalt sekretariat med administrative opgaver, herunder koordinering i for-
hold til beslægtede politikområder og initiativer, herunder særligt i forhold til den 
rekrutterings- og markedsføringsindsats, der finder sted i regi af EURES  

2. Et antal konsortier bestående af lokale erhvervs-, beskæftigelses- og integrati-
onspolitiske aktører, hvor de lokale erhvervsserviceenheder som hovedregel vil 
være lead-partner. Samarbejde mellem flere erhvervsserviceenheder og kommu-
ner kan være hensigtsmæssig afhængig af omfanget af udenlandsk arbejdskraft i 
lokalområdet og hensynet til kritisk masse. Konsortiernes hovedopgaver er: 

  praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft og virksomhederne og 
omfatter indsatsområde 1-6 under mål 1 og 

  udvikling af den offentlige modtagelses- og integrationspolitik og omfatter 
indsatsområde 1 - 3 under mål 2 

  
Budget i mio. kr.:                           1. år           2. år           I alt 
    
Indsatsområde 1 - 6 under mål 1 
Indsatsområde 1 – 3 under mål 2 
Regionalt sekretariat 

7,2 mio. 
11,4 mio. 
1,4 mio. 

7,2 mio. 
11,4 mio. 
1,4 mio. 

14,4 mio. 
22,8 mio. 
2,8 mio.  

I alt   40,0 mio.  
  
Der er tale om en budgetmæssig ramme i mio. kroner, hvor det faktiske budget vil være 
afhængigt af konsortiernes sammensætning og deres portefølje. 
  
Finansiering: 
  

Region Midtjylland 10,0 mio. 
Europæisk Socialfond (mål 2) 20,0 mio. 
Anden medfinansiering; privat, kommunal og statslig 10,0 mio. 
I alt 40,0 mio.  
Det skal i øvrigt bemærkes at ”anden medfinansiering” kan have karakter af medgået 
tid.  
  
Tidsplan er som følger: 
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26. maj   Vækstforum godkender projektbeskrivelsen 
Medio juni      Informationsmøde for interessenter 
Medio juni Annoncering af indsatsen med henblik på konsortiedannelse og udar-

bejdelse af socialfondsansøgning, herunder ansøgning om regional 
medfinansiering  

Primo august Ansøgningsfrist for socialfondsansøgning inklusiv ansøgning om regio-
nal medfinansiering henholdsvis konsortiedannelse 

1. oktober Vækstforums godkendelse af konsortier og socialfondsansøgning her-
under regional medfinansiering med henblik på indstilling til Regions-
rådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen 

  
Der vil efterfølgende blive udarbejdet en resultatkontrakt med klare og målbare resultat-
krav, der sikrer en fokuseret indsats. Opfølgning på samme forelægges Regionsrådet og 
Vækstforum halvårligt. 
  
Fastholdelse af udenlandske studerende – Projektbeskrivelse
  
Danske - således også midtjyske – uddannelsesinstitutioner udbyder i stigende omfang 
hele uddannelser på engelsk. Det har medvirket til, at antallet af udenlandske studeren-
de på hele uddannelser i Danmark er steget med over 25% over en treårig periode. 
  
De uddannelsesinstitutioner, der har tiltrukket flest udenlandske studerende i Region 
Midtjylland er Aarhus Universitet[1], Handelshøjskolen, Ingeniørhøjskolen, Handels- og 
ingeniørhøjskolen i Herning og Vitus Bering i Horsens. Der kommer flest udenlandske 
studerende fra de nordiske lande samt fra Kina og Indien, men der er kommet flere fra 
Polen og Tyskland de senere år. De udenlandske studerende læser fortrinsvist tekniske, 
sundheds- og samfundsvidenskabelige uddannelser. De kan, hvis de forbliver i Danmark 
bidrage til at dække dansk erhvervslivs og forskningsmiljøernes efterspørgsel på højt 
kvalificeret arbejdskraft.  
  
Uddannelsesinstitutionerne har etableret internationale sekretariater og andre organisa-
toriske enheder, der blandt andet administrerer forskellige udvekslingsprogrammer og 
bilaterale aftaler og vejleder og informerer danske og udenlandske studerende. 
  
Arbejdsgruppen nedsat af Vækstforum har i forbindelse med udarbejdelsen af projektbe-
skrivelsen konstateret, at mange af de udenlandske studerende ønsker ansættelse i dan-
ske virksomheder både under og efter studierne.  Arbejdsgruppen har endvidere konsta-
teret, at mange virksomheder ønsker at ansætte veluddannet udenlandsk arbejdskraft 
med kendskab til såvel dansk kultur som hjemlandets sprog og kultur, ofte med henblik 
på eksportfremstød i de pågældende lande. Endelig har arbejdsgruppen nedsat af 
Vækstforum konstateret et behov for en institution, der bringer studerende og virksom-
heder sammen. Dette behov har været drøftet med repræsentanter for Aarhus Universi-
tet og VIA University College, Vitus Bering. 
  
Nogle af de forhold, der afgør om de udenlandske studerende forbliver i landet efter endt 
studium, er studierelevant erhvervserfaring og karrieremuligheder. Projektet ”fastholdel-
se af udenlandske studerende” er udarbejdet med dette for øje. 
  
Formålet med projektet er at bidrage til udvidelsen af arbejdsstyrken i Region Midtjyl-
land. Målene er: 
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1. at bidrage til, at udenlandske studerende får tilbudt praktikpladsophold, projekt-
arbejde eller studierelevant erhvervsarbejde under studierne  

2. at understøtte muligheden for, at udenlandske studerende tilbydes ansættelse i 
regionens virksomheder efter endt studium  

Indsatsen for at fastholde de udenlandske studerende kan bl.a. have karakter af en ud-
videlse af eksisterende erhvervskontaktenheder med en indsats målrettet primært de 
udenlandske studerende, sekundært virksomhederne i Region Midtjylland. Indsatsen 
forventes forankret to steder i regionen og omfatter følgende indsatsområder: 

1. virksomhedsopsøgende arbejde med henblik på etablering af formaliserede afta-
ler med virksomheder om praktikpladsophold, projektarbejde og studierelevant 
erhvervsarbejde for udenlandske studerende  

2. etablering af mødeforum for virksomheder og internationale studerende. Et mø-
deforum, hvor de udenlandske studerende og virksomhederne tilbydes praktisk 
bistand i forbindelse med etablering og afvikling af praktikpladsophold og pro-
jektarbejde.  

3. etablering af netværk mellem nuværende og eventuelt også tidligere udenlandske 
studerende, herunder etablering af database med CV’ere  

4. afvikling af temadage for de udenlandske studerende om Danmark, danskerne og 
dansk virksomhedskultur  

5. afvikling af temamøder for regionens virksomheder om ansættelse af udenland-
ske studerende  

6. afvikling af karrieremesser, hvor virksomheder får lejlighed til at præsentere sig 
selv og de jobs, de har  

Indsatsen forventes varetaget af erhvervs- uddannelses- og beskæftigelsespolitiske ak-
tører i et bredt anlagt samrbejde med erhvervsorganisationer, myndigheder, uddannel-
sesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter m.fl. 
  
Indsatsen skal forankres ledelsesmæssigt og administrativt i en institution, der har en 
bred kontaktflade til udenlandske studerende fra forskellige uddannelsesretninger og –
institutioner, og som tilbyder et internationalt miljø med fokus på uddannelse, beskæfti-
gelse og erhverv. Der skal være tale om en institution, der kan understøtte de udenland-
ske studerende både under studier, praktikpladsophold og projektarbejde. Der skal end-
videre være tale om en institution, der kan bistå de udenlandske studerende i praktiske 
forhold som bolig og papirgange. Endelig skal der være tale om en institution, der kan 
bedrive virksomhedsopsøgende arbejde. 
Budget og finansiering er som følger: 
  
Budget i mio. kr.: 
Virksomhedsopsøgende arbejde 2,5 mio. 
Møde og informationsvirksomhed, herunder karrieremesser 1,0 mio. 
Praktisk bistand til de udenlandske studerende 
Udviklingsaktiviteter, herunder udvikling af database og netværk 

1,5 mio. 
1,0 mio. 

I alt 6,0 mio.  
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Finansiering: 
Region 1,5 mio. 
Europæisk Socialfond (mål 2) 
Øvrig offentlig og privat finansiering  

3,0 mio. 
1,5 mio. 

I alt 6.0 mio.  
Det skal bemærkes, at øvrig medfinansiering kan have karakter af medgået tid. 
  
Tidsplan for projektet er som følger: 
  
26. maj  Vækstforum godkender projektbeskrivelsen 
Medio juni Annoncering af indsatsen med henblik på identifikation af operatør (i 

tilfælde af mere end to relevante operatører vil arbejdsgruppen blive 
inddraget i udvælgelsen) 

Primo august     Ansøgningsfrist for socialfondsansøgning inklusiv ansøgning om regio-
nal medfinansiering  

1. oktober Vækstforums godkendelse af operatør og socialfondsansøgning herun-
der regional medfinansiering med henblik på indstilling til Regionsrådet 
og Erhvervs- og byggestyrelsen  

  
Der vil efterfølgende blive udarbejdet en resultatkontrakt med klare og målbare resultat-
krav, der sikrer en fokuseret indsats. Opfølgning på samme forelægges Regionsrådet og 
Vækstforum halvårligt. 
 

 
[1] Aarhus Universitet fusionerede i 2006 og 2007 med Handels- og Ingeniørhøjskolen i 
Herning, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks JordbrugsForskning, Handelshøjskolen 
i Århus og Danmarks Pædagogiske Universitet.  
  
Bilag:  
Udkast til programbeskrivelse 16/4 2008  
Projektbeskrivelse Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 11/4 2008  
Projektbeskrivelse Fastholdelse af udenlandske studerende 10/4 2008  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_5_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_5_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_5_Bilag_3.PDF
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1-01-76-36-07 

6. Godkendelse af Midtjysk Klyngeprogram 2009-2011 og indstilling om reservati-
on af en økonomisk ramme

Resumé 

En nedsat styregruppe har udarbejdet et oplæg til et 3-årigt klyngeprogram for Region 
Midtjylland. Baggrunden for programmet, at der findes et regionalpolitisk rationale for at 
stille virkemidler til rådighed, der styrker virksomhedernes innovation og internationali-
sering gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og en større satsning på vækst-
klynger. Målet med klyngeprogrammet er således at skabe nye og stærke alliancer mel-
lem virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, som kan bidrage til øget 
vækst hos de deltagende virksomheder målt på bl.a. indtjening, internationalisering og 
innovation. Programmet er opdelt i henholdsvis et netværksinitiativ for opbygning og 
gennemførelse af forretningsbaserede netværk og et klyngeinitiativ, der gennem virk-
somhedsrettede erhvervsfremmeaktiviter skal styrke udviklingsmulighederne for både 
etablerede og nye vækstklynger. Klyngeinitiativet organiseres i tilknytning til Forsknings- 
og Innovationsstyrelsens nye initiativ vedrørende innovationsnetværk, der sammen med 
Region Midtjyllands virksomhedsrettede klyngeinitiativer vil udgøre en ressourcemæssig 
ramme på 200 mio. kr. til realisering af klyngeprogrammet. Det regionale klyngepro-
gram alene har i den 3-årige periode et budget på 56,2 mio. kr., heraf 23,6 mio. kr. i 
regional medfinansiering og et forventet tilskud fra EU's Regionalfond på 22,2 mio. kr. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender klyngeprogrammet som et 3-årigt initiativ med de be-
skrevne aktiviteter, organisering og økonomi 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 23,6 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler 

at Vækstforum reserverer i alt 22,2 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond 

at der afholdes informationsmøder og indkaldelse af ansøgninger på henholdsvis 
netværksinitiativet og klyngeinitiativet 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Værkstforum traf i 2006/2007 beslutning om iværksættelse af en række pilotprojekter 
med det formål at udarbejde en strategi for klyngeudvikling i Region Midtjylland. En ned-
sat styregruppe har udarbejdet et oplæg til et 3-årigt klyngeprogram, som skal skabe en 
regional ramme for virksomhedernes vækst gennem en større satsning på netværks-
samarbejde og udvikling af egentlige vækstklynger.  
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Erhvervspolitiske rationale 
I Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan 2007-2008 er det et centralt 
element, at der skal gennemføres en markant indsats for at udvikle og tilbyde værktøjer 
til virksomhedernes omstilling, samarbejde og vækst, herunder for regionens erhvervs-
klynger. Outsourcering og globalisering er en central erhvervspolitisk udfordring for at 
sikre den nødvendige omstilling af erhvervsstrukturen i Region Midtjylland og øge virk-
somhedernes konkurrencevne gennem innovation og internationalisering. 
 
Der har de seneste 10-15 år været en kraftig vækst i opbygning af formelle og uformelle 
netværk mellem virksomheder med udgangspunkt i både brancher og tværgående vær-
dikæder, men også netværk i samspil  med videninstitutioner. Netværk er blevet en nød-
vendig og naturlig del af forretningsgrundlaget for de fleste virksomheder, der vil skabe 
sig konkurrencefordele på bl.a. teknologisk udvikling, specialisering, sourcing af opgaver 
mm.  
 
Vækstforum ser det som en central regional opgave at sikre gode rammebetingelser for 
udvikling af forretningsbaserede netværk med udgangspunkt i virksomhedernes behov. 
Det er samtidig Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi at satse på regionens vækster-
hverv og erhvervsklynger i forhold til megasatsningerne erhverv og sundhed, fødevarer 
og energi og miljø. Klyngeprogrammet vil skabe bedre vækst- og udviklingsmuligheder 
for andre af regionens styrkepositioner og vækstklynger. 
 
Styregruppe 
Der har i 2007-2008 været gennemført 3 pilotprojekter, der fra forskellige vinkler har 
haft fokus på strategi, metoder og værktøjer til udvikling af værdikædesamarbejde, net-
værk og vækstklynger. Pilotprojekterne har omfattet videnservice i klyngeperspektiv, 
den avancerede fremstillingsindustri, samt sikkerheds- og forsvarsindustrien. Der er 
desuden indhentet en række regionale og internationale erfaringer med policyudvikling 
og klyngeinitiativer. 
 
Med henblik på at sikre kvalitet, relevans og den regionale forankring af klyngeudvik-
lingsprojektet har der været nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de centrale 
erhvervsfremmeaktører. Styregruppen har haft følgende sammensætning: 
 
- Bent Mikkelsen, Region Midtjylland 
- Erik Krarup, Væksthus Midtjylland 
- Henrik G. Larsson, Teknologisk Institut 
- Torben Busk, Horsens Erhvervsråd 
- Poul Rind Christensen, Handelshøjskolen Aarhus Universitet 
- Knud Hareskov Jensen, Center for Underleverandører 
- Ane Marie Clausen, Dansk Industri 
- Jannik Schack Linnermann, Dansk Erhverv 
  

Styregruppen har i foråret 2008 udarbejdet debatoplægget "På Vej mod et Midtjysk 
Klyngeprogram", hvor der på baggrund af policyseminar og efterfølgende høring mv. er 
udarbejdet en forprojektbeskrivelse vedr. et midtjysk klyngeprogram 2009-2011. 
 
Formål 
Det overordnede formål med klyngeprogrammet er at skabe en regional ramme for virk-
somhedernes vækst og udviklingsmuligheder gennem en endnu større satsning på for-
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retningsbaseret netværk mellem virksomheder, samt udvikling af egentlige vækstklyn-
ger. 
 
Klyngeprogrammet skal derfor bidrage til at styrke virksomhedernes innovation og inter-
nationalisering gennem øget offentligt-privat samspil mellem virksomheder, videninstitu-
tioner og offentlige myndigheder og i et partnerskab med staten opbygge et fundament i 
Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovationsnetværk, der kan understøtte net-
værks- og klyngeinitiativer - både i forhold til de eksisterende 3 megasatsninger, samt 
vækstklynger og væksterhverv inden for andre af regionens styrkepositioner. 
 
Det er målet med netværks- og klyngeinitiativerne at øge virksomhedernes motivation 
for forretningsbaseret netværkssamarbejde og klyngeudvikling, men også at de delta-
gende virksomheder faktisk udvikler deres vækstpotentiale målt på bl.a. omsætning, 
indtjening, innovation og internationalisering.  

Målgruppe mv. 
Målgruppen for netværksinitiativet vil være SMV’ere med op til 250 ansatte, som kan 
udvikle vækstpotentialet i deres virksomheder gennem opbygning af forretningsmæssigt 
samarbejde med andre virksomheder på tværs af brancher, sektorer og geografi.  
 
Målgruppen for klyngeinitiativet er tilsvarende SMV'ere, som er parate til at indgå i et 
egentligt klyngeudviklingsforløb med opbygning af tættere samarbejdsrelationer mellem 
virksomheder, forsknings- og videninstitutioner og offentlige myndigheder. 

Initiativer 
Klyngeprogrammet er opbygget af henholdsvis et netværksinitiativ og et klyngeinitiativ 
for spirende og etablerede klynger. 

Netværksinitiativet er et tilbud til virksomhederne i Region Midtjylland om opbygning af 
forretningsbaserede netværk mellem minimum 5 deltagende virksomheder. Netværks-
opbygningen sker i trin 1 med hjælp fra en netværksmægler, der er forankret i det regi-
onale erhvervsfremmesystem. Deltagelse i netværksopbygningen er gratis for virksom-
hederne.  

Virksomhederne har i trin 2 og 3 mulighed for støtte til udvikling og gennemførelse af et 
forretningsbaseret netværk med hjælp fra private rådgivere. Der er her et krav om en 
kontantfinansiering på 50% af rådgivningsydelsen fra de deltagende virksomheder inden 
for en ramme på 200-450 timer pr. netværk. 
 
Netværksinitiativet forankres hos en regional operatør, som varetager opgaven med ud-
vikling og gennemførelse af de forretningsbaserede netværk i et tæt samspil med det 
øvrige regionale erhvervsfremmesystem. Operatøren får til opgave i henhold til pro-
grammets mål og indsatsområder at sikre faciliteringen af gens. 100 forretningsbaserede 
netværk pr. år i programmets løbeperiode.  Det er målet, at minimum 25% af netvær-
kene udvikler og gennemfører et forretningsmæssigt samarbejde. 
 
Klyngeinitiativet er et tilbud til større forretningsbaserede netværk eller spirende klynger 
om gennemførelse af en forretningsanalyse/-udvikling – der samtidig udgør beslutnings-
grundlaget for, om der kan iværksættes et egentligt klyngeinitiativ med støtte fra 
Vækstforum. Indsatsen skal målrettes klynger med en regionaløkonomisk set afgørende 
betydning i forhold til markeds- og innovationspotentiale. Et klyngeinitiativ kan også ha-
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ve udgangspunkt i én af regionens etablerede  klynger, hvor der er brug for en revitali-
sering af klyngesamarbejdet. 
 
En regional klynge forudsætter en koncentreret gruppe af virksomheder, videninstitutio-
ner og offentlige myndigheder, der i et tæt samspil opbygger en definérbar værdikæde 
om unikke konkurrencefordele med tættere økonomiske og sociale relationer. Det bety-
der bl.a., at klyngeinitiativ skal have en formaliseret klyngeorganisation, som knytter 
ovenstående 3 parter sammen om udviklingen af den enkelte klynge. 

Klyngeinitiativerne organiseres derfor i tilknytning til sekretariaterne for Forsknings- og 
Innovationsstyrelsens nye innovationsnetværk, der udgør det organisatoriske fundament 
for det midtjyske klyngeprogram. Vækstforum har mulighed for at tage stilling til kon-
krete virksomhedsrettede klyngeinitiativer, der vil kunne bygges oven på de innovati-
onsnetværk, der både omfatter eksisterende Vækstforum-satsninger, men også andre 
vækstklynger. 
 
Økonomi 
Klyngeprogrammets samlede økonomiske ramme udgør i alt 200 mio. kr. i perioden 
2009-2011, hvis man medregner beregnede udgifter på 144 mio. kr. til driften af sekre-
tariaterne for de forventede 7-9 innovationsnetværk, der etableres i regionen i den 3-
årige periode. Staten finansierer 50% af sekretariaterne for disse innovationsnetværk, 
virksomhederne 40%, og 10% finansieres af andre. 
 
Det regionale klyngeprogram alene har et budget på 56,2 mio. kr. i perioden 2009-2011 
og vedrører udgifter til gennemførelse af netværksinitiativet og regional medfinansiering 
af virksomhedsrettede klyngeinitiativer. 

Budget og finansiering af klyngeprogrammet 2009-2011 (Mio.kr.)  

1. Netværksinitiativ 2009 2010 2011 I alt

1. Netværksinitiativ 9,0 10,9 13,0 33,0
Netværksopbygning 2,3 2,9 3,5 8,7 
Udvikling af netværk 5,3 6,6 7,9 19,7 
Øvrige programudgifter 1,5 1,5 1,7 4,6 

2. Klyngeinitiativer 5,1 7,9 10,3 23,3

Sekretariat for innovationsnetværk 0,0 0,0 0,0 0,0 
Virksomhedsrettede klyngeinitiativer 4,7 7,5 9,7 21,9 
Øvrige programudgifter 0,4 0,4 0,6 1,4 

Budget i alt 14,1 18,8 23,3 56,2

Finansiering     

Region Midtjylland 5,9 7,8 9,9 23,6 
EU - Mål 2 midler 5,5 7,4 9,3 22,2 
Staten 0,0 0,0 0,0 0,0 
Privat Medfinansiering (Virksomhederne) 2,6 3,3 3,9 9,8 
Andre 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiering i alt 13,9 18,6 23,1 55,6

 
Det midtjyske klyngeprogram finansieres med 23,6 mio. kr. af Region Midtjyllands mid-
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ler til erhvervsfremme og et forventet tilskud fra EU's Regionalfond på 22,2 mio. kr. Her-
til kommer virksomhedernes kontante egenfinansiering på 9,8 mio. kr. til køb af private 
rådgivningsydelser.  
  
Bilag:  
Forprojektbeskrivelse vedr. klyngeprogram 2009-2011 
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_6_Bilag_1.pdf
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1-15-1-76-10-08 

7. Styrkelse af det strategiske samarbejde mellem RTI (Rådet for Teknologi og 
Innovation) og Vækstforum

Resumé 

RTI foreslår et strategisk samarbejde med Vækstforum for at sikre sammenhæng mel-
lem den nationale og regionale innovationsindsats. Det strategiske samarbejde foreslås 
indføjet i partnerskabsaftalen. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har udarbejdet et 
oplæg, der indeholder fem elementer for samarbejdet, bl.a. udvikling af fælles initiativer 
og projekter og fælles udbud af strategiske indsatser. Et vigtigt samarbejdsfelt er de nye 
innovationsnetværk mellem virksomheder og viden- og forskningsinstitutioner, som 
kommer i udbud i 2008 og 2009. Innovationsnetværkene vil fra 2009 være en central 
del af det danske innovationssystem og erstatter tre eksisterende initiativer – de højtek-
nologiske netværk, de regionale teknologicentre og IKT-centrene.  
  
Et styrket strategisk samarbejde mellem Vækstforum og RTI er helt i tråd med tanke-
gangen bag Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, som også har fokus på at skabe en 
sammenhængende innovationsindsats. Det forventes, at de nye innovationsnetværk vil 
spille en central rolle i udmøntningen af erhvervsudviklingsstrategien på en række områ-
der. Det gælder i forhold til den kommende innovationsstrategi, som ventes forelagt 
Vækstforum på mødet i august - og i forhold til de tre megasatsninger, projektet Viden-
samarbejde og klyngeprogrammet. 
  
Med det nye innovationsnetværk vil der komme nye, stærke aktører i regionen, der kan 
blive vigtige aktører i implementeringen af Vækstforums handlingsplan. 
  
Vækstforum vil blive indbudt til samarbejde om innovationsnetværk, der understøtter 
nationale og regionale prioriteringer. 

Sekretariatet indstiller, 

at det strategiske samarbejde mellem RTI og Vækstforum indføjes i den eksiste-
rende partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum med sætningen ”at 
RTI og Vækstforum er enige om at udbygge det strategiske samarbejde i de 
kommende år”, 

at der igangsættes et fælles udviklingsarbejde mellem RTI og Vækstforum, som 
beskrevet i oplægget fra RTI. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Fælles platform for samarbejdet mellem RTI og regionerne  
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Som opfølgning på Rundbordssamtale 2007 mellem Rådet for Teknologi og Innovation 
(RTI) og de regionale vækstfora/regionsrådene er der udarbejdet et oplæg fra Forsk-
nings- og Innovationsstyrelsen om at udvikle en fælles platform for samarbejdet mellem 
RTI og regionerne. Det er tillige indstillet til Økonomi- og Erhvervsministeriet, at det ind-
føjes i den eksisterende partnerskabsaftale, ”at RTI og Vækstforum er enige om at ud-
bygge det strategiske samarbejde i de kommende år”. 
  
Et fælles udviklingsarbejde foreslås igangsat frem til Rundbordssamtale 2008, som ven-
tes afholdt ultimo 2008. 
  
Videnskabsministeriet og regionerne anvender tilsammen mellem 1 og 1,5 mia. kr. til 
virksomhedsrettede initiativer og indsatser, der i bred forstand skal bidrage til at styrke 
innovation. Hertil kommer innovationsinitiativer fra forskningsinstitutioner, universiteter 
m.fl. Udfordringen er at få skabt sammenhæng og synergi mellem den statslige og regi-
onale innovationsindsats, så der samlet opnås størst mulige samfundsmæssige gevinster 
heraf. 
  
Det foreslås i oplægget, at den fælles platform for det strategiske samarbejde mellem 
RTI og regionerne omhandler 5 strategielementer: 

1. Udvikling af rammerne for systematisk dialog og koordinering mellem RTI og de 
regionale vækstfora (og i relevante sammenhænge regionsrådene).  

2. Skabe sammenhæng og overblik over den nationale og regionale innovationsind-
sats.  

3. Videnudveksling og læring om best practise.  
4. Fælles pilotprojekter og initiativer.  
5. Fælles udbud af større strategiske satsninger. 

Nye innovationsnetværk
Et af de vigtige fælles samarbejdsprojekter mellem RTI og vækstforaene er de nye inno-
vationsnetværk mellem virksomheder og viden- og forskningsinstitutioner, som kommer 
i udbud i 2008 og 2009. Innovationsnetværkene vil fra 2009 være en central del af det 
danske innovationssystem og erstatter tre eksisterende initiativer – de højteknologiske 
netværk, de regionale teknologicentre og IKT-centre. I Region Midtjylland er der i alt 8 
af disse netværk/centre i dag (se vedlagte liste over innovationsnetværk). 
  
Formålet er at styrke det offentlig-private samspil og videnspredning mellem videninsti-
tutioner og virksomheder samt at styrke innovation og forskning i danske virksomheder 
og dermed bidrage til videnbaseret vækst. 
  
Innovationsnetværkene skal omfatte en bred kreds af virksomheder og videninstitutio-
ner. Samarbejdet kan f.eks. udspringe af en bestemt teknologi eller erhvervsmæssig 
styrkeposition, klynge eller lignende afgrænsning. Innovationsnetværkene skal have et 
nationalt udgangspunkt, men kan også understøtte regionale udviklingsmål. Derfor skal 
netværkene have samarbejde med virksomheder og videninstitutioner fra hele landet. 
  
De nuværende netværk kan søge om at blive videreført, men der er også mulighed for 
etablering af helt nye netværk. 
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Innovationsnetværkene får bl.a. til opgave at udarbejde strategier og analyser inden for 
netværket, lave matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner samt gennem-
føre udviklingsprojekter for netværkets målgruppe. 
  
Innovationsnetværkene finansieres med 50% fra staten og min. 40% fra virksomheder-
ne. Den resterende finansiering kan komme fra regioner, kommuner, EU m.m.  
  
Sammenhæng til Vækstforums erhvervsstrategi
Forslaget til udbygning af det strategiske samarbejde mellem Vækstforum og RTI er helt 
i tråd med tankegangen bag Vækstforums egen erhvervsudviklingsstrategi, som også 
har fokus på at skabe en sammenhængende innovationsindsats. 
  
Udvikling af fælles initiativer mellem Vækstforum og RTI, f.eks. i relation til de nye inno-
vationsnetværk, kan være med til at styrke opbygningen af en sammenhængende inno-
vationsindsats i Region Midtjylland, samt være med til at sikre, at der sker en koordine-
ret og sammenhængende anvendelse af midler og indsats fra Vækstforum og RTI. Det 
samme gælder fælles strategiske satsninger og udbud mellem RTI og regionerne, som 
også kan være med til at skabe større volumen og gennemslagskraft i initiativerne. 
  
Det forventes, at de nye innovationsnetværk vil spille en central rolle i udmøntningen af 
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi på en række områder. Det gælder i forhold til 
den kommende innovationsstrategi, som ventes forelagt Vækstforum på august-mødet - 
og i forhold til tre megasatsninger, projektet Vidensamarbejde samt det 3-årige klynge-
program. De enkelte innovationsnetværk vil således kunne støtte en megasatsning eller 
en klynge samtidig med, at de styrker vidensamarbejdet og medvirker til at gennemføre 
innovationsstrategien. 
  
Med de nye innovationsnetværk vil der komme nye, stærke aktører i regionen, der kan 
blive vigtige aktører i implementeringen af Vækstforums handlingsplan. 
Vækstforum vil blive indbudt til samarbejde om innovationsnetværk, der understøtter 
nationale og regionale prioriteringer. 
  
Bilag:
Platform for samarbejde - revideret udkast 
Baggrundsnotat - RTIs og VFs innovationsindsats_april2008 
Tidsplan for strategisk samarbejde 
Retningslinier for innovationsnetværk, RTI d. 27 marts 2008  
Liste over innovationsnetværk, 5/5-08 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_7_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_7_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_7_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_7_Bilag_4.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_7_Bilag_5.PDF
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1-33-76-24-07 

8. Kapitalformidling - reservation af midler.

Resumé 

Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres 
midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet har til formål at fremme tilførslen af risi-
kovillig kapital til regionens vækstiværksættere og vækstvirksomheder. Projektet omfat-
ter følgende initiativer: 
·       Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter 
·       Udvikling af et investor-readiness program for iværksætterne 
·       Fremme af Business Angels investeringer 
·       Vurdering af behovet for etablering af Regionalt investeringsselskab 

Sekretariatet indstiller, 

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

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 2,7 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler 

at Vækstforum reserverer i alt 2,7 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond 

at der afholdes informationsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger på initiativerne 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af Vækstforums handlingsplan, at der skal igangsættes initiativer til at for-
bedre kapitalformidling til vækstiværksættere og vækstvirksomheder. 

Vækstforum godkendte på sit møde april 2007, at der blev igangsat et forprojekt, der 
havde til formål at udarbejde en status på markedet for risikovillig kapital og give anbe-
falinger til det videre arbejde. 

Vækstforum behandlede projektet på sit møde den 13. september 2007, hvor følgende 
beslutning blev taget: ”Sagen udsættes med bemærkning om, at projektets økonomi 
gennemgås med henblik på at målrette indsatsen og afklare behovet for kompetenceud-
viklingen af rådgivningssystemet, således at økonomien afspejler Vækstforums ønsker 
om at begrænse den del, der vedrører kompetenceudviklingen og kan holdes på et ét-
cifret mio. beløb.”  

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu 
for Vækstforum med en reduceret økonomi. 
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Baggrund

Kapital er en afgørende faktor både i forbindelse med start af virksomhed og i de senere 
udviklingsfaser. Et velfungerende marked for risikovillig kapital betragtes således som en 
nøglefaktor i bestræbelserne på at fremme erhvervsmæssig vækst og udvikling. 
Det samlede kapitalmarked kan være vanskeligt at overskue for både iværksættere og 
rådgivere. Der er mange aktører på markedet, og finansieringskilderne afhænger ofte af, 
hvor langt ideen er fremme og hvilken risikoprofil, der er i virksomheden. En iværksæt-
ter skal derfor gøre sig klart, hvad det er for en type investering, der passer til virksom-
heden, hvilke investorer der vil være de bedst egnede til at tilføre både kapital og de 
kompetencer, der er brug for i virksomheden og dernæst sætte sig ind i investorernes 
respektive fokusområder, investeringskriterier og vurderingskriterier.  
  
Initiativerne i dette projekt har til formål at sikre iværksættere og virksomheder bedre 
adgang til risikovillig kapital, bl.a. gennem en øget lokal og regional forankring af Vækst-
fondens produkter. Af få tilført risikovillig kapital kræver også god forberedelse fra 
iværksætterens side, og projektet omfatter derfor også en indsats rettet mod iværksæt-
terne med henblik på at sikre, at der i højere grad sker et vellykket match mellem 
iværksætter og investor. 

  

Indhold

Projektet vil indeholde følgende initiativer: 

  

Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter

Vækstfondens samarbejde med Væksthusene skal styrkes, bl.a. i form af en øget regio-
nalisering af Vækstfondens produkter og etablering af et formaliseret samarbejde om 
identifikation og udvikling af virksomheder med potentiale til kapitaltilførsel fra Vækst-
fonden.   

Uddannelse af ambassadører i Væksthusene
Vækstfonden tilbyder uddannelse af ambassadører i Væksthusene: der udpeges nogle 
faste medarbejdere, der får oplæring i Vækstfondens produkter, hvorved ambassadøren 
vil kunne henvise virksomhederne til relevante produkter. Der skal indgås et formaliseret 
samarbejde mellem Vækstfonden og Væksthuset med henblik på at en større del af 
kompetencerne vedrørende screening af virksomheder lægges ud til Væksthuset. 
En uddannelse af ambassadører i Vækstfondens produkter kan dog ikke stå alene. Der 
skal derfor ske en generel kompetenceudvikling inden for kapitalformidling af en til to 
medarbejdere i Væksthuset. Det er helt afgørende, at de konsulenter, som de kapitalsø-
gende iværksættere og virksomheder kommer i kontakt med, har et dybt kendskab til 
hele kapitalmarkedet og dets opbygning, såvel nationalt som internationalt. 
  
Rejsehold fra Vækstfonden
Vækstfonden etablerer et rejsehold, der kommer til Væksthuset mindst én gang i kvarta-
let for at mødes med virksomheder, dels i form af temamøde og seminarer af generel 
karakter og dels i form af individuelle møder mellem enkeltvirksomheder og Vækstfon-
den. Denne indsats skal understøttes af en generel indsats i erhvervsservicesystemet 
med henblik på at udvikle de regionale kompetencer vedrørende kapitalmarkedet. Ind-
satsen vil omhandle temamøder, seminarer o.lign. der skal have til formål at synliggøre, 
skabe overblik over og gensidigt kendskab til de aktører, der er på kapitalmarkedet. 
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Styrkelse af Vækstfondens Kom-i-gang-lån
Vækstfondens Kom-i-gang-lån er en kombineret lånegaranti- og rådgivningsordning mål-
rettet nystartede virksomheder. Der skal i samarbejde med den lokale erhvervsservice 
sættes fokus på Kom-i-gang-lånene med henblik på at sikre, at flere pengeinstitutter vil 
tilbyde iværksættere disse lån. Hidtil har kun 5 pengeinstitutter på landsplan tilbudt dis-
se lån. Den konkrete indsats vil omhandle etablering af samarbejdsaftaler mellem det 
lokale erhvervskontor og pengeinstitutter, herunder etablering af samarbejdsaftaler, der 
skal sikre, at iværksætterne har en gennemarbejdet forretningsidé og er godt forberedte 
til mødet med banken. Indsatsen udvikles i samarbejde med den lokale erhvervsservice. 
  
Udvikling og gennemførelse af et investor-readiness program for iværksættere  
At få tilført risikovillig kapital kræver god forberedelse fra iværksætterens side. Der skal 
derfor gennemføres en indsats omfattende kompetencetilførsel til iværksætterne med 
henblik at kvalificere dem til at møde den risikovillige kapital.  
  
Kursusaktiviteterne kan indeholde emner som: 
• Kapitalmarkedet og dets opbygning 
• Typer af aktører 
• Fra forretningsplan til investor-plan 
• De nødvendige nøgletal og deres beregning 
  
Herudover skal der gennemføres en mere generel indsats med fokus på forskellige ele-
menter knyttet til kapitalformidling. Indsatsen vil omhandle temamøder, seminarer inden 
for bl.a. følgende områder:  
• Masterclasses for kapitalsøgende iværksættere  
• Sådan styrker du din dialog med investorerne (temamøde) 
• Mød investorerne og find ud af, hvad de lægger vægt på (temamøde med indlæg fra 

forskellige investorer) 
  
Styrkelse af innovationsmiljøer
Innovationsmiljøerne er et statsligt initiativ, der startede i 1998 med godkendelse af 6 
innovationsmiljøer. Ved den seneste udbudsrunde blev 7 innovationsmiljøer godkendt for 
perioden 2004-2008, heraf to i Region Midtjylland. Innovationsmiljøer stiller viden og 
kapital til rådighed for iværksættere og forskere med en vidensbaseret idé med et kom-
mercielt potentiale. 
  
Forsknings- og Innovationsstyrelsen gennemfører netop nu en udbudsrunde vedrørende 
drift af innovationsmiljøer for en 3-årig periode med mulighed for 2 års forlængelse. I 
det aktuelle udbud stilles der større krav til innovationsmiljøernes kompetencer, og må-
let er at opnå en struktur, hvor kompetencerne samles i stærkere miljøer end i dag. 
En regional indsats rettet mod innovationsmiljøerne afventer resultatet af udbudsforret-
ningen. 
   
Fremme af Business Angels-investeringer
Partnerkapital
Vækstfonden har for nylig igangsat et nyt initiativ, Partnerkapital, som har til formål at 
kunne matche Business Angels investeringer. Der forventes årligt foretaget 6-8 investe-
ringer på nationalt plan i størrelsesordenen 3-8 mio. kr. pr. investering (det tilsvarende 
beløb fra en eller flere Business Angels). Et Business Angels Match er således allerede 
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etableret på nationalt plan og understøttes kun indirekte her gennem en styrkelse af 
Business Angels Netværk. 
  
Sekretariatsbetjening af Business Angels netværk
Initiativet Business Angels Netværk blev igangsat i 2000 af staten, men de regionale 
netværk har svært ved at blive opretholdt. For at netværkene har noget at tilbyde Busi-
ness Angels, er det nødvendigt at afsætte ressourcer til sekretariatsbetjening.  

Sekretariatet skal have en screeningsfunktion og dermed frasortere de mest uoplagte 
investeringsprojekter, samtidig med at alle investeringsprojekterne bliver forhåndsbear-
bejdet inden de forelægges for Busines Angels netværket. Dette forventes at kunne styr-
ke tilgangen af investorer og derved styrke anvendelsen af Vækstfondens initiativ Part-
nerkapital. 

  

Undersøgelse af muligheder for etablering af Regionalt investeringsselskab
Der skal gennemføres et udredningsarbejde med henblik på at undersøge mulighederne 
og behovet for etablering af et regionalt investeringsselskab. Som inspiration kan frem-
hæves de forholdsvis nyetablerede regionale investeringsselskaber i Region Syddanmark 
og i Region Nordjylland. Begge selskaber er blevet til i et samarbejde mellem regionale 
aktører og Vækstfonden. Vækstfonden forventes tilsvarende at ville bidrage til etablering 
af et regionalt investeringsselskab i Region Midtjylland, men har ikke for nuværende res-
sourcer til at indgå i et samarbejde. 

Det bemærkes, at Region Midtjylland i henhold til Lov om erhvervsfremme ikke har mu-
lighed for at indskyde kapital i et investeringsselskab 

  
Økonomi 
Budget 2008/09 2009/10 I alt 
Lokal og regional forankring af Vækstfondens 
produkter, herunder uddannelse af ambassa-
dører, afholdelse af temamøder 

0,45 0,45 0,9 

Styrkelse af kom-i-gang-lån 0,25 0,25 0,5 
Investor-readiness program for iværksættere 1,0 1,0 2,0 
Sekretariatsbetjening af Business Angels net-
værk 

1,0 1,0 2,0 

I alt 2,7 2,7 5,4 
   
Finansieringsplan                                              2008/09          2009/10        I alt  
Region Midtjylland 1,35 1,35 2,7 
EU, Regionalfond 1,35 1,35 2,7 
I alt  2,7 2,7 5,4 
  
Bilag:
Kapitalformidling - projektbeskrivelse 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_8_Bilag_1.pdf
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1-26-82-07 

9. Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 13. juni 2007, at der afsættes midler til en for-
målsbestemt pulje for regionale oplevelsesprojekter. 
  
Puljen til regionale oplevelsesprojekter har været udbudt med 2 prækvalifikationsrunder 
i 2007, hvor der samlet er indkommet 97 projektideer. Det nedsatte ekspertpanel har 
prækvalificeret 20 projektideer på baggrund af disse. Vækstforum har tidligere behandlet 
12 ansøgninger. 
  
Der er efter dialog og tilretning udarbejdet egentlige ansøgninger, hvoraf der til Vækstfo-
rums møde den 26. maj 2008 er indkommet 5 ansøgninger. Der er stadig 3 projekter, 
som er under udvikling. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til 
erhvervsudvikling bevilges 7.000.834 kr. i 2008, 1.387.083 kr. i 2009, 
1.252.708 kr. i 2010 og 225.000 kr. i 2011 , i alt 9.865.625 kr., som fordeles på 
følgende måde: 

 3.085.625 kr. i alt til Midtjysk Turisme til projektet "Erhvervsturisme" fordelt 
med 1.600.000 kr. i 2008, 850.000 kr. i 2009 og 635.625 kr. i 2010  

 1 mio. kr. i alt til Fonden Nørre Vosborg til projektet "Nørre Vosborg - et kul-
turelt kraftcenter" fordelt med 333.334 kr. i 2008, 333.333 kr. i 2009 og 
333.333 kr. i 2010  

 780.000 kr. i alt til Ringkøbing-Skjern Museum til projektet "Til højbords i vi-
kingehallen" fordelt med 67.500 kr. i 2008, 203.750 kr. i 2009, 283.750 kr. 
2010 og 225.000 kr. i 2011  

 5 mio. kr. til Region Midtjylland til projektet "Pulje til tiltrækning af store in-
ternationale sportsbegivenheder til Region Midtjylland" i perioden 2008-2011 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der fra den Europæiske 
Regionalfond bevilges 4.009.848 kr. til The Centre for Advanced Visualization 
and Interaction (CAVI) til projektet "Byens digitale liv" 

at Vækstforum godkender kriterier for anvendelsen af "Pulje til tiltrækning af store 
internationale sportsbegivenheder til Region Midtjylland" 

  

Beslutning 

 Indstilling tiltrådt. 
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Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 etablering af formålsbestemte 
puljer, herunder en pulje til regionale oplevelsesprojekter, som har været udbudt med 
en ansøgningsrunde den 1. august og den 17. september 2007. Samtidig godkendte 
Vækstforum kriterier for anvendelse af puljen og etablering af et ekspertpanel, der har til 
opgave at vurdere, om projekterne lever op til Vækstforums kriterier for regionale ople-
velsesprojekter. 
  
Regionsrådet vedtog på sit møde den 20. juni 2007, at der af Region Midtjyllands midler 
til regional udvikling reserveres midler til en pulje for regionale oplevelsesprojekter. 
  
Samtidig med godkendelsen af puljen til regionale oplevelsesprojekter godkendte Vækst-
forum en række kriterier. Ansøgningsproceduren består af en prækvalifikationsrunde og 
en efterfølgende runde med konkrete ansøgninger, såfremt ansøgningen er blevet præ-
kvalificeret. Vækstforum nedsatte samtidig et ekspertpanel, som fik til opgave at vurdere 
prækvalifikationsansøgningerne. De prækvalificerede ansøgninger er blevet bedt om at 
udarbejde en egentlig ansøgning blandt andet med udgangspunkt i ekspertpanelets an-
befalinger. 
  
Der er i 1. ansøgningsrunde prækvalificeret 10 projekter (1 ansøgning er trukket tilba-
ge), og tilsvarende prækvalificeret 10 projekter i 2. ansøgningsrunde. Vækstforum har 
tidligere behandlet 12 ansøgninger. 
  
Der er til Vækstforums møde den 26. maj 2008 indkommet 5 ansøgninger:  

 Erhvervsturisme - et nyt forretningsområde med internationalt fokus på energi og 
miljø i Region Midtjylland  
Midtjysk Turisme søger om et tilskud på 3.085.625 kr. til projektet "Erhvervstu-
risme - et nyt forretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i 
Region Midtjylland". Formålet med projektet er at skabe et nyt forretningsområde 
inden for erhvervsturismen – ved at koble regionens oplevelsesmæssige potentia-
ler til energi- og miljøsektoren. Udgangspunktet er at udvikle relevante energi- og 
miljømæssige besøgsmål/studieture i kobling til videnskabelige konferencer og 
faglige møder inden for energi- og miljøområdet.     

Målet er at gøre Region Midtjylland til et interessant møde-/konferencested for 
energi og miljøsektoren - både nationalt og internationalt. Rationalet er øget be-
skæftigelse og omsætningen i turismen og oplevelsesindustrien i Region Midtjyl-
land, samt mulighederne for skabe vækst og udvikling inden for energi og miljø-
sektoren. 
 
Projektet tager afsæt i de muligheder, som klimatopmødet i København i decem-
ber 2009 skaber. Den internationale bevågenhed giver mulighed for at profilere 
Region Midtjyllands styrkeposition - og virksomhedernes kompetencer inden for 
energi og miljø på både forskning og produktion. Eksempelvis som ”Danmarks fø-
rende klimaregion”.  
 
Udfordringen bliver i den forbindelse at omsætte den fokus, der er på Danmark i 
forbindelse med klimatopmødet til gavn for en vedvarende indsats for erhvervstu-
rismen koblet til energi- og miljøsektoren i Region Midtjylland. Projektets mål-
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gruppe er offentlige og private aktører i energi- og miljøsektoren i Europa, USA 
og Fjernøsten.  

 Nørre Vosborg - et kulturelt kraftcenter 

Fonden Nørre Vosborg søger Region Midtjylland om et tilskud på 1.000.000 kr. til 
udvikling af konkrete oplevelsesprodukter og koncepter for Nørre Vosborg pri-
mært med fokus på fødevarer og natur. Oplevelserne skal tage udgangspunkt i 
krydsfeltet, hvor traditionelle erhverv i dette tilfælde inden for turisme, fødevarer 
og natur krydses med kunsternes tilgang. 
 
Nørre Vosborg skal udvikles til et kulturelt kraftcenter, der byder på en række 
konkrete oplevelser, der skal spille tæt samme med en levedygtig hotel-, restau-
rant- og kursusvirksomhed. 
 
Det samlede budget er på 1.500.000 kr. 
 

 Til højbords i vikingehallen  

Ringkøbing - Skjern Museum søger Region Midtjylland om et tilskud på 780.000 
kr. til projektet ”Til højbords i vikingehallen – levendegørelse af vikingetidens 
måltider og festtraditioner”. Projektet har til formål at formidle vikingetidens hi-
storie via en komplet vikingeoplevelse. Projektet skal samtidig bruges til udvikle 
et nyt forretningskoncept for kulturhistorisk formidling af vikingetiden. Rammen 
om projektet er en planlagt vikingehal i Bork Vikingehavn som søges finansieret 
via EU's Interreg IVA Øresund/Kattegat/Skagerrak program.  
 
Projektet vil være baseret på et fællesnordisk vidensamarbejde og et samarbejde 
med lokale leverandører af fødevarer, der kan sikre kvaliteten af de oprindelige 
og økologiske produkter, der er afgørende for den autentiske oplevelse af vikin-
getidens måltider og festtraditioner. Det samlede budget for projektet er 
1.320.000 kr. 
  

 Pulje for støtte til tiltrækning af store internationale sportsbegivenheder til Region 
Midtjylland 

 

Projektet skal medvirke til at profilere Region Midtjylland regionalt, nationalt og 
internationalt - og øge regionens attraktionsværdi og mulighederne inden for op-
levelsesøkonomien. Projektet vil bidrage med en række samfundsøkonomiske ef-
fekter som øget indtjening og beskæftigelse. Sportsbegivenhederne bidrager 
samtidig med en uvurderlig eksponering og markedsføring, som er med til at 
styrke regionens omdømme i ind- og udland.   
Puljen lægger sig op af Regeringens Handlingsplan fra 2007 om tiltrækning af 
store idrætsbegivenheder til Danmark. En del af puljens mål er således at med-
virke til en udmøntning af nationale midler i Region Midtjylland.  
 

 Byens digitale liv - innovationsplatformen  
 
The Centre for Advanced Visualization and Interaction (CAVI) søger om et tilskud 
på 4.009.848 kr. fra den Europæiske Regionalfond til projektet "Byens digitale liv 
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- innovationsplatformen". Projektet har som målsætning at muliggøre udvikling af 
nye værktøjer (toolkits), der understøtter kommunikation mellem borgere, virk-
somheder og institutioner i ”den digitale by”. Der er tale om udvikling og realise-
ring af nye interaktive demonstratorer til bl.a oplevelseskommunikation i byrum-
met og nye urbane områder, formidling af kulturarven og digital kunst i byen.  
 
Projektets erhvervsmæssige potentiale ligger ifølge ansøgningen i projektets fo-
kus på oplevelser og kommunikation i en hyperlokal sammenhæng, der dels 
rummer mulighed for øget beskæftigelse inden for bl.a. medier, reklame, museer, 
animation, arkitektur og byggeri og dels giver afledt positiv effekt på turismeom-
rådet. Projektet spiller sammen med forsknings- og udviklingsprojektet Digital 
Urban Living, der bl.a. modtager støtte fra det strategiske forskningsråd. 
 
Det samlede budget for projektet er 8.019.695 kr. 
  

En mere detaljeret gennemgang af projekterne fremgår af bilag til dagsordenen. En øko-
nomisk oversigt over puljen til regionale oplevelsesprojekter findes ligeledes som bilag. 
Tidligere er der bevilget 13.516.233 kr. af Region Midtjyllands pulje til oplevelsesprojek-
ter og 4.055.00 kr. fra Regionalfonden. 
  
Sekretariatets bemærkninger:
Det er sekretariatets opfattelse, at de 5 ansøgninger opfylder kriterierne for regionale 
oplevelsesprojekter samtidig med, at de lever op til de seks overordnede strategiske 
kriterier i erhvervsudviklingsstrategien handlingsplan (jf. side 4 og 5 i handlingsplanen). 
  
Sekretariatet har vurderet, at de opstillede kriterier for puljen til regionale oplevelsespro-
jekter har ført til en god bredde i ansøgningerne med prækvalifikation af ansøgninger 
inden for områderne attraktionsudvikling, destinationsudvikling og udvikling af kreative 
erhverv. Dette vurderes at være i overensstemmelse med de opstillede kriterier. 
  
I Vækstforums Handlingsplan 2007-2008 indgår turisme som et væsentligt element un-
der oplevelsesøkonomi, og det fremgår, at der er tale om et område med gode mulighe-
der for at skabe vækst og udvikling. 
  
Det er sekretariatets opfattelse, at alle projekter har et klart erhvervsmæssigt sigte. 
  
Bilag:
Notat med detaljeret gennemgang af projekterne  
Økonomisk oversigt over pulje til regionale oplevelsesprojekter - april 2008  
Erhvervsturisme - et nyt forretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i 
Region Midtjylland 
Nørre Vosborg - et kulturelt kraftcenter 
Til Højbords i Vikingehallen - ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Museum 
Budget for projektet til højbords i vikingehallen - Ringkøbing-Skjern Museum 
Ansøgning om pulje til støtte til tiltrækning af større sportsbegivenheder 
Kriterier m.m. for pulje for støtte til tiltrækning af større sportsbegivenheder  
Byens digitale liv - Regionalfondsansøgning fra CAVI 
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_4.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_5.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_6.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_7.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_8.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_9_Bilag_9.PDF
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1-15-0-76-12-07 

10. Formålsbestemte puljer - 2008 og 2009

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008, at der skal iværksættes for-
målsbestemte puljer for 2008 og 2009, herunder en pulje for projekter under innovativt 
offentligt-privat samarbejde.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller, at Regionsrådet for Region Midtjylland bevilger 0,8 mio. 
kr. af de regionale midler til erhvervsfremme til at forberede grundlaget for 
etablering af puljen for projekter under innovativt offentligt-privat samarbejde. 

  

Beslutning 

Indstilling tiltrådt.  

Sagsfremstilling 

Innovation er bredt anerkendt som en væsentlig driver for vækst og udvikling, og inter-
nationale undersøgelser dokumenterer, at samarbejder på tværs af sektorer og fag m.m. 
har større muligheder for at skabe innovation end hvis man arbejder hver for sig. 
  
Der sker i disse år meget inden for området, og en formålsbestemt pulje for projekter 
under innovativt offentligt-privat samarbejde skal bidrage til  

• at kvalificere projekterne i Region Midtjylland, både i forhold til Vækstforums 
egen satsning på området; men også i forhold til nationale initiativer.  

Baggrund
Regeringen har gennem flere år sat fokus på mulighederne for at skabe innovation gen-
nem offentligt-privat samarbejde. Bl.a. fremgår det af finanslovsaftalen for 2008, at der 
afsættes en ramme på 3 mia. kr. i perioden 2009-2015 til medfinansiering af investerin-
ger i ny arbejdskraftbesparende teknologi for at give den offentlige velfærdsservice et 
kvalitetsløft og imødegå manglen på arbejdskraft. GTS-institutter og innovationsnetværk 
er netop blevet indbudt til at komme med forslag til demonstrationsprojekter forud for 
den egentlige udmøntning af rammen. 
  
Rådet for Teknologi og Innovation har som vision, at offentlige institutioner, private virk-
somheder, videninstitutioner og brugerne skal samarbejde i endnu højere grad for at 
bidrage til kvalitet i det offentliges serviceydelser – med et kommercielt perspektiv for 
de private parter i samarbejdet. 
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Erhvervs- og Byggestyrelsen har fokus på et øget offentligt-privat samarbejde og har 
bl.a. nedsat et OPS-rejsehold, der kan sparre med kommuner og regioner. Samtidig ind-
går innovative offentligt-private samarbejder som et centralt element i program for Bru-
gerdreven innovation. 
  
Danmarks Vækstråd har på sit møde den 6. maj drøftet temaet Offentligt-privat samar-
bejde og også her er der fokus på de muligheder, der ligger i forhold til at udvikle den 
offentlige velfærdsservice. 
  
Indhold
Vækstforum vil gerne konkret bakke op om på disse intentioner og bidrage til udviklin-
gen af nye samarbejdsformer, der kan optimere innovationsprocesserne i den offentlige 
og private sektor. 
Forberedelsen af den formålsbestemte pulje for projekter under offentligt-privat samar-
bejde udgøres af følgende elementer: 
-  afdække innovationsudfordringer i det offentlige, særligt kommunerne, med henblik 

på mulige tematiseringer af puljen 
- identificere ideer og projektmuligheder 
- facilitere indledende samarbejder mellem de offentlige og private aktører, herunder 

særligt kommuner, videninstitutioner og virksomheder 
- bistand til idé- og projektudarbejdelse 
  
  
  



 

 

Vækstforum 26. maj 2008 
 

35 

1-33-76-95-07 

11. Arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne - revideret tidsplan og udvæl-
gelse af kriterier til fase 4

Resumé 

Arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne har afstedkommet et behov for en juste-
ring i tidsplan, krav til afrapportering af fase 2, kriterier for ansøgning til fase 4 samt en 
udvidelse af ekspertpanelet. Derfor skal Vækstforum tage stilling til grundlaget for det 
videre arbejde med internationale oplevelsesfyrtårne. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender kriterierne for udvælgelsen af internationale oplevelses-
fyrtårne, der skal modtage risikovillig udviklingsfinansiering i fase 4,  

at Vækstforum tager den skitserede proces og reviderede tidsplan til efterretning, 
herunder at det internationale ekspertpanel suppleres med eksperter i relation 
til finansiel og organisatorisk vurdering af oplevelsesprojekter. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. september 2007 et notat om model for ar-
bejdet med internationale oplevelsesfyrtårne. Processen er inddelt i fire faser: 

 Fase 1: Vækstforum vil i efteråret 2007 sikre, at der med denne ansøgningsrunde 
dannes konsortier, der vil byde ind på udvikling af oplevelsesfyrtårne.  

 Fase 2: Vækstforum vil primo 2008 udvælge et antal konsortier, der modtager en 
analysebevilling på op til 1 mio. kr., der skal bidrage til at teste, om der kan etab-
leres et udviklingssamarbejde. Midlerne kan f.eks. anvendes til konceptudvikling, 
markedsanalyse, cost-benefit analyser, international erfaringsindsamling, skitse-
forslag mv. Dette arbejde skal gennemføres i 1. halvår af 2008.  

 Fase 3: Konsortierne skal primo august 2008 afrapportere aktiviteterne i fase 2 
og eventuelt indsende ansøgning om egentlig risikovillig udviklingsfinansiering i 
fase 4.  

 Fase 4: Vækstforum forventer i oktober 2008 at kunne beslutte bidrag til risiko-
villig udviklingsfinansiering for et mindre antal fyrtårnsprojekter for perioden 
2008-2010, der har været gennem fase 2. Det er Vækstforums forventning, at 
denne udviklingsfinansiering vil kunne være i størrelsesordenen 5-15 mio. kr. pr. 
oplevelsesfyrtårn i perioden. Medfinansieringen vil f.eks. kunne anvendes til ud-
dybende analyser i forhold til fase 2, etablering af sekretariat/organisation, udvik-
ling af markedsføring samt samarbejde mellem relevante aktører. Midlerne vil ik-
ke kunne anvendes til fysisk blivende investeringer. 
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Vækstforum besluttede på sit møde den 29. januar 2008 at indstille 11 projekter til at 
modtage op til 1 mio. kr. til analyser m.v. i fase 2 - i alt 9 mio. kr. På baggrund af det 
hidtidige arbejde med de internationale oplevelsesfyrtårne indstiller sekretariatet, at fase 
2 forlænges, så afrapportering af fasen og en eventuel ansøgning til medfinansiering af 
fase 4 skal indsendes til Region Midtjylland senest 31. oktober 2008. 
  
Som følge af forlængelsen af fase 2 indstiller sekretariatet, at fase 4 strækker sig over 
perioden 2009-2011, da beslutningen om risikovillig udviklingsfinansiering først kan 
træffes i 2009. 
  
Modellen for arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne har involveret en internatio-
nal ekspertgruppe, som ud fra en række kriterier anbefalede Vækstforum, hvilke projek-
ter der skulle udvælges til at modtage støtte til analyser m.v. i fase 2. Under behandlin-
gen af prækvalifikationsansøgningerne ytrede ekspertpanelet ønske om støtte til at vur-
dere fase 4-ansøgningerne ud fra stramme forretningsøkonomiske krav. Sekretariatet 
indstiller derfor, at man inddrager eksperter i relation til finansiel og organisatorisk vur-
dering af oplevelsesprojekter, f.eks. internationale økonomer med speciale i forretnings-
planer for oplevelsesfyrtårne. 
  
Der er nu udarbejdet et notat om arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne frem til 
januar 2009. Notatet opstiller både krav til afrapportering for de midler, der blev tildelt 
konsortierne i perioden frem til efteråret 2008 og samtidig beskrives udvælgelseskriteri-
er og processen frem til medio 2009 med opnåelse af regional medfinansiering og even-
tuel indstilling til EU-medfinansiering. Vækstforum har ikke tidligere behandlet kriterier-
ne m.m. og af hensyn til projekterne er der behov for en afklaring af de fremtidige krav. 
Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender notatet som grundlag for det videre 
arbejde med de internationale oplevelsesfyrtårne, herunder kriterierne for udvælgelsen 
af projekter til fase 4. 
  
Bilag:
Notat om arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne i 2008  
  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_11_Bilag_1.pdf
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1-33-76-22-07 

12. Mere uddannelse - bevilling af midler

Resumé 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. september 2007 projekt Mere uddannelse, 
der overordnet består af to indsatsområder: 1) en undersøgelse af et antal ungdomsår-
ganges vej gennem uddannelsessystemet og 2) udvikling af nye unikke uddannelsestil-
bud i samarbejde med erhvervslivet. 
  
Undersøgelsen "De unges vandring i uddannelsessystemet" er sat i værk. Den udføres af 
AKF, og  forventes færdig ultimo 2008.  I forhold til 2. indsatsområde indkaldes der an-
søgninger om udvikling af nye uddannelser med fokus på følgende områder: 

 Stimulerer interessen for det teknisk/naturvidenskabelige område.  
 Skaber ”hul igennem” fra erhvervsuddannelser til KVU, MVU/LVU.  
 Styrker de eksisterende uddannelser.  
 Udvikler forløb med øget praktikindhold i uddannelsesforløbet.  
 Internationaliserer uddannelserne 

Der er til dette møde indkommet en ansøgning fra The Animation Workshop, VIA Univer-
sity College, der ansøger om 350.000 kr. til etablering og udvikling af en ny specialise-
ring inden for professionsbacheloruddannelsen i Karakteranimation . En specialisering 
der retter sig mod den hastigt voksende spilindustri, der mangler digitale scenografer. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum  godkender en bevilling på 350.000 kr. til The Animation Workshop, 
VIA University College til etablering og udvikling af en ny specialisering inden for 
professionsbacheloruddannelsen i Karakteranimation. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 
 
Aase Lydiksen forlod mødet under behandlingen af dette punkt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har som et af sine delmål på uddannelsesområdet valgt: 
Etablering af en regional kompetent profil, hvor den nødvendige arbejdskraft har et ge-
nerelt højt uddannelsesniveau. 
Initiativet Mere uddannelse skal specifikt medvirke til, at flere gennemfører en kompe-
tencegivende og videregående uddannelse til og med forskerniveau. Derfor blev det på 
Vækstforums møde den 13. september 2007 besluttet at iværksætte projekt Mere ud-
dannelse, der omfatter to delprojekter:  
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1) En undersøgelse af frafaldet fra såvel ungdomsuddannelserne som de videregående 
uddannelser.  
  
2) Udvikling og gennemførelse af projekter, der kan medvirke til at styrke og udbygge 
de videregående uddannelsestilbud gennem dels mere praktik i uddannelserne, hvilket i 
sig selv antages at kunne mindske frafaldet, dels gennem udvikling af nye unikke ud-
dannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet. Der indkaldes nu ansøgninger hertil 
med følgende fokusområder: 

 Stimulerer interessen for det teknisk/naturvidenskabelige område.  
 Skaber ”hul igennem” fra erhvervsuddannelser til KVU, MVU/LVU.  
 Styrker de eksisterende uddannelser.  
 Udvikler forløb med øget praktikindhold i uddannelsesforløbet.  
 Internationaliserer uddannelserne 

For at komme i betragtning til støtte skal projekterne til udvikling af de videregående 
uddannelser leve op til en flerhed af nedenstående kriterier: 

• Uddannelsen skal kunne godkendes af staten.  
• Uddannelsen skal have et betydeligt indhold af nyhed i form og/eller indhold.  
• Uddannelsen skal som hovedregel have et integreret praksiselement.  
• Uddannelsen skal gerne medvirke til et øget udbud af videregående uddannelser 

uden for universitetsbyen.  
• Uddannelserne sigter mod dokumenterede gode jobmuligheder.  
• Uddannelserne har et betydeligt element af iværksætterkultur indbygget.  
• Uddannelsen passer ind i en international sammenhæng. 

Generelt inviteres uddannelsesinstitutioner til i samarbejdsgrupper/konsortier at byde 
ind på projekterne. 
Naturvidenskabernes Hus forventes at deltage i et konsortium omkring øget interesse for 
det teknisk/naturvidenskabelige område. 
Mere praktik i uddannelserne kan med fordel inddrage konkrete brancher og/eller virk-
somheder i udviklingsarbejdet. 
AU, AU-HIH, VIA og akademierne indbydes til at udvikle og tilpasse uddannelser, som 
dels styrker megasatsningerne, og som samtidig medvirker til en fortsat geografisk 
spredning af tilbuddene om videregående uddannelser. 
  
The Animation Workshop, VIA University College ansøger som den første om 350.000 kr. 
til etablering og udvikling af en ny specialisering inden for professionsbacheloruddannel-
sen i Karakteranimation (KAU):– Computer Graphics Artist (CG Artist). Der forventes et 
årligt optag på 25 studerende på uddannelseslinjen. Det samlede budget er på 3,1 mio. 
kr., hvoraf Undervisningsministeriet dækker 840.000 kr., resten dækkes af henholdsvis 
interne besparelser og en underskudsgaranti fra VIA, dvs. pengene kommer ind, når 
uddannelsen kører, idet der herefter forventes en årlig indtægt fra Undervisningsministe-
riet på 7 mio. kr. 
  
Den nye uddannelseslinje skal imødekomme et akut behov i både den danske og den 
internationale animationsbranche, f.eks. spilindustrien som i høj grad efterspørger digi-
tale scenografer. Etableringen af uddannelseslinjen vil være en videreudvikling af den 
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styrkeposition, som The Animation Workshop allerede har som den eneste udbyder af en 
bachelorgrad i karaktéranimation i Danmark.   
  
The Animation Workshop er en internationalt anerkendt institution, der arbejder sammen 
med en række europæiske uddannelsesinstitutioner på animationsområdet, og som også 
i kraft af sine unikke uddannelser tiltrækker en del udenlandske studerende. Ansøgnin-
gen opfylder således to af ovennævnte fokusområder: styrkelse af eksisterende uddan-
nelser og internationalisering samt samtlige kriterier. Ansøgningen indstilles derfor til 
bevilling. 
  
Tidsplanen for det videre forløb af indsatsområdet er, at de ansøgninger, der forventes 
indkommet efter annoncering,  godkendes af Vækstforum på møde den 29. august 2008, 
hvorefter pilotprojekter kan forventes at starte i efteråret 2008. 
  
Forankring efter projektperioden. 
Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra projekterne  og Region Midtjyl-
land, som i slutningen af 2008 arrangerer en konference, hvor delprojekternes resultater 
og erfaringer præsenteres. 
  
Bilag:
Ansøgning fra Animationsværkstedet 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_12_Bilag_1.PDF
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1-33-76-22-1-08 

13. Ansøgning om støtte fra EU's Socialfond, mål 2 til projekt Detailakademiet, 
Århus Købmandsskole

Resumé 

Århus Købmandsskole ansøger om i alt 6 mio. kr. i støtte fra EU's Socialfond under mål 2 
til projekt Detailakademiet. Detailakademiet er et samarbejde mellem 3 offentlige og 2 
private udbydere af efteruddannelser for detailhandlen over hele landet samt en række 
detailkæder om at udvikle, afprøve og implementere en landsdækkende og sammen-
hængende efteruddannelse for ansatte i de deltagende kæder samt udvikle, afprøve og 
implementere et tilhørende web-baseret kompetenceafklaringsværktøj. Udvikling og im-
plementering skal ske i et forpligtende samarbejde mellem alle aktører.  

Formålet med projektet er at afhjælpe detailbranchens manglende evne til at tiltrække 
den fornødne arbejdskraft og fastholde kvalificerede medarbejdere. Projektet indstilles til 
afslag, idet Vækstforum allerede har iværksat KOMPETENCEmidt, som via sine 6 lokale 
konsortier dækker de regionale behov for efteruddannelse i regionens virksomheder, 
også på detailhandelsområdet.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at ansøger meddeles af-
slag med den begrundelse, at Vækstforum allerede har iværksat projekt KOM-
PETENCEmidt, der skal løse de regionale behov for efteruddannelse, også på 
detailhandelsområdet. 

  

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Århus Købmandsskole ansøger om i alt 6 mio. kr. i støtte fra EU's Socialfond under mål 2 
til projekt Detailakademiet. Projektet er et udviklingsprojekt, der udføres i et samarbejde 
mellem henholdsvis Århus Købmandsskole, Vejle og Aalborg handelsskoler samt to pri-
vate kursusudbydere i henholdsvis Ballerup og Vallensbæk.  
  
Formålet med projektet er at udvikle en uddannelse for ansatte i detailhandlen, fortrins-
vis en række detailhandelskæder. De 6 mio. kr., der ansøges om af Århus Købmands-
skole, skal således hovedsageligt anvendes til projektledelse samt køb af konsulentydel-
ser fra de to private firmaer, idet de i projektet indeholdte uddannelsesaktiviteter finan-
sieres af statsligt taxametertilskud. Det vil sige, at de samlede udviklingsomkostninger 
løber op i langt over 20 mio. kr. , idet de to andre skoler samt det ene private firma sø-
ger tilsvarende beløb. Projektperioden er 2008-2010. 
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Detailakademiet udvikles i 4 dimensioner:  

1. Et mål: at udvikle en sammenhængende efteruddannelse for detailhandlen, som 
både hænger sammen internt, så det er muligt at gå den lige vej fra salgsassi-
stent til Master in Retail, og eksternt med hverdagen i butikken, så det også rent 
praktisk kan lade sig gøre at tage uddannelsen.  

2. Et redskab:et web-baseret testværktøj, der på den ene side kan kompetenceaf-
klare/-vurdere de butiksansatte, så de kan få merit for de kompetencer, de be-
sidder i forvejen og blive indplaceret på de rigtige moduler på den udviklede de-
tailuddannelse - og på den anden side kan anvendes til evaluering og effektmå-
ling af de gennemførte uddannelser.  

3. Et middel: et forpligtende samarbejde mellem alle aktørere - såvel undervisere 
som uddannelsesansvarlige butiksledere -  der skabes ved, at alle gennemgår et 
certificeringsforløb, som giver dem et fælles sprog og gør dem i stand til i tæt 
samarbejde at tilrettelægge og gennemføre effektive og udbytterige uddannelses-
forløb for hver enkelt butiksansat.  

4. Et grundlag: et stærkt brand, båret af en troværdig historie om kvalitetsuddan-
nelser og professionel vejledning og betjening via én virtuel indgang til detailud-
dannelse - fortalt både på web og andre elektroniske medieplatforme, og af front 
office personalet hos alle partnerne i Detailakademiet. 

Til ansøgningen skal bemærkes, at efteruddannelsesudvalget for Handel, Kontor, Admi-
nistration og Kommunikation i marts i år har fået godkendt 11 nye kurser inden for de-
tailhandelsområdet, som Vejle Handelsskole bl.a. har deltaget i udviklingen af. Kurserne 
skal modsvare de nye behov, kunderne har for service i detailbutikkerne. 
  
Sekretariatet finder på denne baggrund ikke behovet for udvikling af et detailhandels-
akademi generelt og slet ikke i forhold til specifikke behov i Region Midtjylland begrundet 
i den foreliggende ansøgning. Endvidere skal anføres, at skal der udvikles yderligere ud-
dannelser inden for detailhandelsområdet bør det ske i samarbejde med førnævnte ef-
teruddannelsesudvalg, hvilket ikke er tilfældet i dette projekt. Med det formål at støtte 
væksten og udviklingen i Region Midtjylland ved at imødekomme regionale behov for 
efteruddannelse har Vækstforum iværksat projekt KOMPETENCEmidt, der skal sikre virk-
somhederne i regionen den efteruddannelse, de har behov for. I den udstrækning der er 
tale om regionale behov for uddannelse på detailhandelsområdet, må der derfor henvi-
ses til KOMPETENCEmidt. Ansøgningen foreslås på denne baggrund indstillet til afslag. 
  
Ansøgningen fremlægges for Vækstforum i henhold til procedurekrav. 
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1-30-76-2-07 

14. Partnerskabsaftale - status og oplæg til nye indsatsfelter

Sekretariatet indstiller, 

at formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland på vegne af Vækstforum 
og med udgangspunkt i de indsatsområder, Vækstforum har besluttet, drøfter 
implementering af aftalen og behovet for eventuelle justeringer med økonomi- 
og erhvervsministeren den 17. juni 2008. 

  

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Som indledning til den politiske drøftelse af Partnerskabsaftalen mellem Regeringen og 
Vækstforum for Region Midtjylland er der fra Vækstforum indsendt en status til Økono-
mi- og Erhvervsministeriet i forhold til den eksisterende aftale. 
  
Status er vedlagt i sin fulde form; men hovedpunkterne er som følger: 
  
Tema 1 - Uddannelse og arbejdskraftudbud
Der er allerede etableret en række projekter i forhold til aftalens indsatsfelter f.eks. 
KompetenceMidt og en lang række initiativer på uddannelsesområdet iværksat via Re-
gionsrådets uddannelsespulje. Der planlægges iværksat flere initiativer - bl.a. JOBMidt 
og Mere Uddannelse, som Vækstforum behandler på mødet den 26. maj. 
  
Tema 2 - Bedre Vækstvilkår for nye og mindre virksomheder
På dette område har Vækstforum iværksat progammerne StartMidt, VækstMidt, og der 
er desuden etableret samarbejde med IDEA, The Animation Workshop og Erhvervsaka-
demiet Minerva i forhold til iværksætteri og idéudvikling i uddannelserne. 
  
Tema 3 - Innovation
Vækstforum har i forbindelse med megasatsning Erhverv-Sundhed etableret to udvik-
lingsplatforme. Derudover er der iværksat et større projekt inden for Brugerdreven inno-
vation med fokus på handicapteknologi. I forhold til megasatsningen Fødevarer, så er 
man her opmærksom på de midler, staten har afsat til strategisk forskning. 
  
Tema 4 - Videnspredning
Vækstforum har iværksat initiativet Markedspladsen, som har til formål at sikre højtud-
dannet arbejdskraft også i den vestlige del af regionen og som understøtter partner-
skabsaftalens målsætninger for temaet, som også rummer Ledelsesudvikling, hvor 
Vækstforum har bevilget midler til fase 1 af satsningen. 
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Tema 5 - Markedsføring af Danmark - tiltrækning af investeringer og turisme
Her har Vækstforum etableret Vestdansk Investeringsfremme, samt etableret en pulje til 
regionale oplevelsesprojekter - også af international karakter. 
  
Tema 6 - Energi og miljø
Megasatsningen Energi og Miljø understøtter på alle områder partnerskabsaftalens ind-
satsområder. 
  
Tema 7 - Landdistrikter og yderområder
Vækstforum har iværksat en række delprojekter - bl.a. landsbyfornyelse og redegørelse 
om rammevilkår - som understøtter denne del af partnerskabsaftalens målsætning. 
  
Vækstforum drøftede på sit møde den 25. marts 2008 mulige nye indsatsfelter for part-
nerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland. 
  
Følgende emner blev drøftet: 

 Internationalisering  
 Erhvervsuddannelsesområdet – forholdet mellem udbud og efterspørgsel af ud-

dannelser  
 Landdistriktsudvikling - herunder landsbyfornyelse og samspillet med de pulje-

ordninger, som eksisterer i flere ministerier  
 Klimatopmødet 2009  
 Konkretisering af den eksisterende aftales indhold 

Formandskabet for Vækstforum skal den 17. juni 2008 kl. 14.00 mødes med økonomi- 
og erhvervsminister Bent Bendtsen til en politisk drøftelse af partnerskabsaftalen. 
  
Bilag:
Status på fremdriften i partnerskabsaftalerne - notat fra Danmarks Vækstråd 
Nulpunktsmåling af partnerskabsmål - Skema fra Danmarks Vækstråd  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_14_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_14_Bilag_2.pdf
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1-33-76-23-19-08 

15. Proces for justering af handlingsplan 2009 - oplæg

Resumé 

Vækstforum for Region Midtjylland har siden 2007 iværksat en lang række initiativer 
med udganspunkt i Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 og den dertilhørende Hand-
lingsplan 2007-2008. 
  
Det er derfor nødvendigt for Vækstforum at udarbejde en handlingsplan for 2009. Mange 
af de iværksatte initiativer er af sådan et omfang, at de vil fortsætte ind i 2009, og der 
vil derfor i høj grad være tale om en justering af den eksisterende handlingsplan. 
  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender oplæg til arbejdsplan for justering af Handlingsplan 
2009. 

  

Beslutning 

 Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har i de forgangne knap to år arbejdet med Erhvervsudviklingsstrategi 
2007-2010 og Handlingsplan 2007-2008. 
  
Det foreslås, at Vækstforum iværksætter en proces som beskrevet i det vedhæftede no-
tat, således at der foreligger statuspapir for 2007 og 2008, samt oplæg til den videre 
proces og afholdelse af midtvejskonference til Vækstforums møde den 29. august 2008.  
Statuspapiret tager udgangspunkt i de 9 indsatsområder: 
  
Husets 3 lodrette indsatsfelter: 

 Komptenceudvikling og udannelse  
 Innovation og IT  
 Iværksætteri 

  
Husets 3 vandrette indsatsfelter: 

 Landdistriktsudvikling  
 Oplevelsesøkonomi og turisme  
 Internationalisering 
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De tre megasatsninger: 

 Energi og miljø  
 Erhverv - Sundhed  
 Fødevarer 

Partnerskabet bag Vækstforum vil være omdrejningspunktet i processen for formulerin-
gen af en justeret handlingsplan for 2009. Der vil således blive afholdt seminar for se-
kretariatet for Vækstforum og en workshop for den gruppe, som repræsenterer partner-
skabet bag Vækstforum. 
  
Det foreslås, at Vækstforum i 2009, som led i i sit arbejde, udformer et oplæg til en ny 
erhvervsudviklingsstrategi, som kan overleveres til det kommende vækstforum ved en 
statuskonference i december 2009. 
  
Primo juni - 2008
Strategiseminar for vækstforumsekretariatet 
Drøftelse af forslag til: 

 Status for de 9 indsatsområder  
 Proces for arbejdet i august-december, herunder program for midtvejskonference 

i oktober 2008. 

Workshop for partnerskabet bag Vækstforum

 Status for de 9 indsatsområder  
 Den videre proces for arbejdet med justering af handlingsplan 2009 

Vækstforums møde den 29. august 2008
Drøftelse af proces for udarbejdelse af justeret handlingsplan 2009  
Godkendelse af program for midtvejskonference 
  
Primo oktober 2008
Midtvejskonference 

 Status for Handlingsplan 2007-2008  
 Afholdelse af workshops, der skal give input til det videre arbejde 

Vækstforums møde den 26. november
Godkendelse af justereret handlingsplan for 2009 
  
Ultimo 2009
Vækstforum afholder en statuskonference med overrækkelse af en "erhvervsudviklings-
stafet" til det kommende vækstforum. 
  
Bilag:
Arbejdsplan for justering af Handlingsplan 2009 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_15_Bilag_1.PDF
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1-30-76-56-07 

16. Orientering - Fast Kattegatforbindelse

Resumé 

I løbet af det sidste år har der været fokus på at få etableret en fast Kattegatforbindelse. 
Region Midtjylland har sammen med Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland og År-
hus Kommune taget initiativ til at nedsætte en Kattegatkomité. Der vil være behov for at 
sætte en række analyser i gang med det formål at belyse, hvad en egentlig forundersø-
gelse for en fast Kattegatforbindelse skal indeholde, og hvor meget den kommer til at 
koste. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager sagen til orientering og henviser til Vækstforums høringssvar 
om den regionale udviklingsplan: Det er her vigtigt for Vækstforum at under-
strege, at der skal tages højde for en national sammenhæng, og at etablering af 
en Kattegatforbindelse er vigtig for et sammenhængende Danmark. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Baggrund

Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen udarbejdede i fællesskab et indspil til 
Infrastrukturkommissionen i foråret 2007. Indspillet indeholdt fem anbefalinger til stats-
lige investeringer i infrastrukturen i den midtjyske region. Én af anbefalingerne var en 
fast Kattegatforbindelse. 
  
Netop en fast Kattegatforbindelse fyldte meget i pressen og på den politiske dagsorden 
det meste af 2007. Region Midtjylland arrangerede sammen med Kommunekontaktrådet 
i Region Midtjylland, Region Nordjylland, Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland, 
Århus og Københavns kommuner en stor konference om en fast Kattegatforbindelse i 
oktober 2007. I denne konference var der ca. 200 deltagere, hvoraf mange var politikere 
fra Folketing, regioner og kommuner. 
  
Efter folketingsvalget i november 2007 blev der indgået en aftale i Folketinget om at 
afsætte 1-2 mio. kr. til en screeningsundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse. Scree-
ningen skal baseres på kendt viden, udføres af et uafhængigt konsulentfirma og være 
færdig i sommeren 2008. 
  
Sideløbende hermed har Region Midtjylland, Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland 
og Århus Kommune taget initiativ til at nedsætte en Kattegatkomité, hvis formål er at 



 

 

Vækstforum 26. maj 2008 
 

47 

videreudvikle og synliggøre visionen om et sammenhængende Danmark samt at påvirke 
Folketinget til at sætte en egentlig forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse i gang. 
  
Udviklingsperspektiver
I forbindelse med Kattegatkonferencen og nedsættelsen af Kattegatkomitéen er der ud-
arbejdet et visionspapir for et sammenhængende Danmark. 
En fast Kattegatforbindelse vil være en vigtig brik i udbygningen af et moderne og dy-
namisk service- og vidensamfund, der kan udløse ny dynamik, vækst og muligheder for 
et bedre liv i hele Danmark. Der kan skabes et nyt kraftfelt, der vil kunne markere sig 
som et attraktivt nordeuropæisk vækstområde, hvor der som ringe i vandet vil opstå nye 
muligheder for vækst og udvikling i alle regioner i Danmark. 
  
En fast Kattegatforbindelse vil være et naturligt skridt i at skabe nye danske trafikløsnin-
ger, der kan give kvantespring for samfundsudviklingen, som det ikke er muligt med 
opgradering af de eksisterende transportkorridorer. 
  
Forbindelsen skal bidrage til at skabe et nyt Danmark med en større sammenhængs-
kraft, der kan udnyttes globalt, nationalt, regionalt og lokalt. 
Inden for fem centrale samfundsmæssige områder kan der opstilles visioner for, hvilke 
udfordringer for det moderne Danmark en fast Kattegatforbindelse kan være med til at 
løse. 
  
En fast Kattegatforbindelse skal: 

• Bidrage til at give Danmark som vækstområde en unik international konkurrence-
kraft.  

• Skabe større mobilitet og bedre udnyttelse af hele landets ressourcer og kompe-
tencer.  

• Medvirke til, at der kan etableres Nordeuropas førende forsknings- og uddannel-
sesmiljø.  

• Bidrage til at gøre Danmark til verdens bedste oplevelsesregion.  
• Give mindre miljøbelastning.  

Perspektiverne for en fast Kattegatforbindelse er enorme. Det bør være muligt at samle 
alle relevante aktører – lige fra offentlige myndigheder over videninstitutioner, virksom-
heder, organisationer, kulturinstitutioner osv. om den brede samfundsmæssige værdi af 
en fast Kattegatforbindelse. 
  
Kattegatkomitéen
Kattegatkomitéen er en sammenslutning af interesser i det private erhvervsliv, organisa-
tioner, videninstitutioner m.v., der alle arbejder for en beslutning om anlæg af en fast 
forbindelse til hurtigtog og biler over Kattegat mellem Jylland og Sjælland. 
  
Kattegatkomitéens formål er at: 

• Synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om et nyt sammenhængende Dan-
mark.  

• Påvirke Folketinget til at igangsætte en analyse/undersøgelse af en fast Kattegat-
forbindelse.  

• Arbejde for en bred politisk beslutning om en fast Kattegatforbindelse. 
Kattegatkomitéens formandskab er på plads, og formandskabet er i øjeblikket i gang 
med at kontakte yderligere potentielle medlemmer, således at komitéen i alt kommer til 
at bestå af ca. 15 medlemmer. 
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Komitéen sekretariatsbetjenes af Region Midtjylland, Århus Kommune og Kommunekon-
taktrådet i Region Midtjylland efter nærmere aftale. 
  
Foreløbig plan for analyserne
En del af Kattegatkomitéens arbejde er at igangsætte relevante analyser og redegørel-
ser. 
  
Formålet med analyserne er at indsamle konkret viden på en række områder, så vi har 
eksakt viden om, hvad der bør indgå i en egentlig forundersøgelse, og hvor meget en 
sådan forundersøgelse kommer til at koste. Dette vil give et solidt grundlag for at påvir-
ke Folketinget til at sætte en egentlig forundersøgelse i gang. 
Til at gennemføre analyserne vil det være nødvendigt at inddrage eksperter på en lang 
række områder: Trafik, tekniske anlæg, miljø, geologi, økonomioverslag og finansiering. 
Der bør især fokuseres på forskellige finansieringsmuligheder.  
  
Eksempler på konkrete analyser, som alle sigter på at skabe et beslutningsgrundlag for 
at sætte en egentlig forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse i gang: 
  
Tekniske løsninger: 
Hvilke undersøgelser er nødvendige for at kunne træffe beslutning om linjeføring, 
bro/tunnel, konstruktion, havbunds- og jordbundsanalyser m.v.? 
  
Natur og miljø: 
Hvilke natur- og miljøhensyn skal indgå i en forundersøgelse? 
  
Finansieringsmodeller: 
Brugerfinansiering, erfaringer fra finansiering af andre infrastrukturprojekter, belåning af 
anden infrastruktur, f.eks. Storebæltsbroen, til finansiering af en Kattegatforbindelse, 
OPP-samarbejde. 
  
Samfundsbetydning: 
Hvilken betydning vil en fast Kattegatforbindelse få for den fremtidige sammenhængs-
kraft i Danmark? 
  
Regionsrådet har afsat en pulje i relation til analyser m.v. til gennemførelse af den regi-
onale udviklingsplan. Denne pulje vil kunne anvendes til ovennævnte formål. 
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1-01-11-06-V 

17. Meddelelser

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager referat af møde i Danmarks Vækstråd den 11. marts 2008 til 
orientering. 

  

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Danke Regioner har i april udgivet publikationen "Vækstforums resultater - 2007", 
som sætter fokus på vækstforaenes investeringer og de igangsatte initiativer. 
  
Fra Region Midtjylland indgår følgende projekter: 

 StartMidt - for vækstiværksættere  
 KompetenceMidt 

Regeringen har netop udgivet sin regionalpolitiske vækstredegørelse 2008. 
  
I redegørelsen analyseres udviklingen i vækst og produktivitet i regionerne. 
Af redegørelsen fremgår det, at Hovedstadsregionen er ca. 10 procent højere i forhold til 
produktivitet end i resten af landet.  
  
Derudover beskriver redegørelsen, hvor regionerne står i dag inden for områder med 
betydning for vækst og erhvervsudvikling, herunder særligt uddannelse, etablering og 
vækst i nye virksomheder samt innovation. 
  
Afslutningsvis redegøres for en række initiativer, som vækstforaene har sat i værk som 
led i realiseringen af deres erhvervsudviklingsstrategier og partnerskabsaftalerne. 
  
Med udgangspunkt i følgende regionale vækstvilkår, gives der i redegørelsen en række 
anbefalinger: 
  
Uddannelse 
De regionale og lokale aktører kan yde et vigtigt bidrag til, at målsætningerne på områ-
det nås. 
  
Iværksætteri
De regionale aktører kan skabe bedre rammevilkår for vækstiværksættere f.eks. gennem 
et styrket kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen, mere specialiserede råd-
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givningstilbud til iværksættere eller samarbejde om iværksætteri og idéudvikling i ud-
dannelserne. Meget af dette er allerede igangsat 
  
Innovation
I alle regioner er det ca. to ud af tre virksomheder, der har udviklet nye former for mar-
keting og/eller nye organisationsformer i 2002-04. På dette område er Danmark placeret 
lidt efter de bedste lande. Alle regioner bør derfor arbejde med at skabe gode rammevil-
kår, som kan resultere i flere innovative virksomheder. 
  
Forskning og udvikling
Hvis Danmark skal nå målet om, at midlerne til forskning og udvikling skal udgøre 
mindst 3% af BNP, er der derfor en udfordring i at styrke den private forskning og udvik-
ling. Dette kan bl.a ske gennem øget samspil mellem videninstitutioner og erhvervsliv. 
  
Danmarks Vækstråd har afholdt møde den 11. marts med følgende dagsorden:

1. Velkomst/orientering  
2. Godkendelse af referat  
3. Opfølgning på "Det grønne guld"  
4. Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft  
5. Den konkurrenceudsatte pulje 2008  
6. Regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling  
7. Indstilling til Teknologirådets bestyrelse  
8. Eventuelt 

Danmarks Vækstråd har afholdt møde den 6. maj med følgende dagsorden - der 
foreligger ikke referat fra mødet: 

1. Velkomst/orientering  
2. Godkendelse af referat  
3. Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft  
4. Regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling  
5. Offentligt-privat samarbejde som drivkraft for udvikling af nye produkter og løs-

ninger  
6. Eventuelt 

Bilag:
Regionale vækstfora - investeringer i fremtiden - fremsendt i papirudgave. 
Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 - fremsendt i papirform 
Referat Danmarks Vækstråd 11. marts 2008 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Punkt_17_Bilag_1.pdf
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18. Upegning af repræsentanter til Energiråd i Ringkøbing-Skjern Kommune

Resumé 

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at oprettet et energiråd i forbindelse med sin sats-
ning på vedvarende energi. Vækstforum Midtjylland samt Regionrådet opfordres til hver 
især at udpege et medlem til energirådet. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum udpeger et medlem til Energirådet for Ringkøbing-Skjern Kommune 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der udpeges et medlem fra Regionsrå-
det til Energirådet for Ringkøbing-Skjern kommune 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt med bemærkning om, at Rådet for Energi- og Miljøteknologi udpeger 
repræsentant. 

Sagsfremstilling 

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker i forbindelse med sin satsning på vedvarende ener-
gi at oprette et Energiråd. Formålet med energirådet er at etablere en organisation, der 
kan virke som rådgiver for Byrådet samt som tænketank for idéer og initiativer relateret 
til energiudnyttelse og energipolitik. 
  
Energirådets hovedopgave er at drøfte og udforme idéer vedrørende kommunens over-
ordnede og fremtidige energipolitik. Envidere vil Energirådet kunne drøfte planforslag på 
miljø- og energiområdet, herunder afgive udtalelser på eget initiativ i sager af væsentlig 
betydning på energiområdet. 
  
Rådets sammensætning er: 

 Økonomi- og Erhvervsudvalget (2 medlemmer)  
 Chef for Planafdelingen  
 Direktøren for ErhvervsCenteret  
 Dansk Landbrugsrådgivning  
 Vindmølleindustrien  
 Byggebranchen  
 Energiforsyningen  
 Organisationenen for vedvarende energi  
 Region Midtjylland  
 Vækstforum for Region Midtjylland  
 Energistyrelsen  
 Videninstitutioner (2 medlemmer) 
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19. Eventuelt

Beslutning 

Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 
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 TILLÆGSDAGSORDEN 
 
1-33-70-2-07 

1. Restmidler - under Mål 2, programperioden 2000-2006 - projekt "Passivhus 
+10"

Resumé 

Under det gamle mål 2 program 2000-2006, har Region Midtjylland fået mulighed for at 
få med finansiering til et projekt på Samsø. Samsø Energiakademi søger om medfinanse-
ring af projektet "Passivhus +10". Projektet omhandler en indsamling af viden om lav-
energi- og passivhusbyggeri. Erfaringerne fra danske og udenlandske byggerier skal un-
dersøges og katalogiseres  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller projektet til støtte i Erhvervs- og Byggestyrelsen. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Under det gamle mål 2 program, har Region Midtjylland fået mulighed for at få med fi-
nansiering til et projekt på Samsø. Samsø Energiakademi søger om medfinansering af 
projektet "Passivhus +10". Projektet omhandler en indsamling af viden om lavenergi- og 
passivhusbyggeri. Erfaringerne fra danske og udenlandske byggerier skal undersøges og 
katalogiseres. 
 
Ideen er at de indsamlede erfaringer skal danne grundlag for et koncept "Passivhus 
+10", hvor opgaven er at udgiften til etablering af et passivhus ikke må overstige 10% i 
forhold til en bolig, der opføres efter kravene i bygningsregelementet. Samstidig skal 
energiforsyningen komme fra en CHP-unit (combined heat and power), der drives af 
brint. Der er i øjeblikket et elektrolyseanlæg til brintproduktion under opbygning ved 
Samsø Energiakademi. El til at drive elektrolyseanlægget kommer fra øens vindmøller. 
Brinten fra anlægget skal bruges til drift af køretøjer, men skal også anvendes som 
energiforsyning til fremtidige boliger (boliger til Energiakademiets kursusdeltagere) ved 
Samsø Energiakademi. 
 
Projektet afsluttes med en række kurser mod regionale og kommunale embedsmænd, 
rådgivere, entreprenører og håndværkere i Region Midtjylland. 
 
Det samlede projektet er opdelt i 3 faser. Fase 1 er indsamling og katalogisering af vi-
den. Fase 2 er kursusafvikling i passivhusbyggeri, og Fase 3 er opførelse af Danmarks 
første bolig udført efter konceptet "Passivhus +10".  
 



 

 

Vækstforum 26. maj 2008 
 

54 

Der søges om midler til Fase 1 og Fase 2. Det samlede budget er kr. 965.000,- og der 
ansøges om kr. 675.000,- fra de gamle mål 2 midler. 
 
Administrationen vurderer, at projektet falder ind under megasatsningen energi og miljø. 
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2. Ansøgning om støtte til BABEL - Bygge og anlægsbranchens evaluerings- og 
læringscenter - i 2008

Resumé 

Bygge og AnlægsBranchens Evaluerings- og Læringscenter, BABEL, ansøger om en bevil-
ling på 900.000 kr. i 2008 til udvikling og videreførelse af BABEL. Centeret skal sikre 
bygge- og anlægsbranchens fremtidige og innovative videreudvikling ved at der skabes 
en sammenhængende indsats mellem virksomhederne, forsknings- og uddannelsesinsti-
tutioner og videninstitutioner på området. Ansøgningen omfatter regional støtte til vi-
denscenteret med fokus på formidling, nytænkning og innovation. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af regionsrådets midler til er-
hvervsfremme bevilges 900.000 kr. til BABEL i 2008 

 
at bevillingen gives med forventning om, at BABEL kan videreføres som en del af 

de nye statslige innovationsnetværk, som Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
forventes at udbyde med virkning fra 2009 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

BABEL ansøger om tilskud til udvikling og videreførelse af bygge- og anlægsbranchens 
evalueringscenter. Babel blev skabt i 2005 med det formål at samle de mange forskellige 
aktører i byggebranchen for at sætte fokus på nytænkning og innovation i byggebran-
chen. BABEL har tidligere modtaget økonomisk støtte fra Århus Amts Regionale Udvik-
lingsPulje og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. I dag er der etableret et sekretariat og 
en hjemmeside på www.babelbyg.dk. 
 
Arkitekstkolen i Aarhus, Ingeniørhøjskolen i Aarnhus og Vitus Bering - nu en del af VIA 
University College, Horsens er de bærende kræfter i udviklingen af det innovative net-
værk. 
 
Ansøgningen om regional medfinansiering søges for at kunne videreføre følgende ind-
satsområder: 
· Sikre adgang til innovative forskningsresultater for virksomheder, bygherrer og ud-

dannelsesinstitutioner 
· Afprøve ideer og teorier i praksis for at udvikle nye løsningsmuligheder 
· Bringe virksomheder og forskning sammen for at udvikle nye metoder 
· Sætte fokus på branchens udviklingspotentialer 
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· Udvikle branchens kompetencer ved at innovere og udvikle uddannelser inden for 
alle led i branchen 

· Have fokus på innovation indenfor både produkter og processer 
 
I analysen ”Det Midtjyske Vækstlag” fra november 2007 (udarbejdet af Teknologisk In-
stitut) vises det, at ”hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midt-
jylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for at lave nye produkter og ser-
vices”. Undersøgelsen viser også, at virksomhederne har stor gavn af samarbejde med 
videnscentre. Næsten 2 ud af 3 virksomheder, der er i kontakt med et videns- eller tek-
nologicenter, har udviklet nye produkter eller services. 
 
Der er dog stor forskel fra den ene branche til den anden. Undersøgelsen viser således, 
at det særligt inden for bygge- og anlægsbranchen er en lav andel af virksomhederne, 
der arbejder med at udvikle nyt. Samtidig vises det, at bygge- og anlægsbranchen sco-
rer markant lavt i forhold til andre brancher i forhold til at kunne betragtes som videnin-
tensiv.  
 
Undersøgelsen viser bl.a. også, at de virksomheder, der har samarbejdet med videns- og 
teknologicentre er blevet hjulpet til at udvikle nye produkter eller processer i virksomhe-
den. Der er derfor et stort potentiale til forbedringer inden for bygge- og anlægsbran-
chen, også med henblik på at udvikle innovative løsninger og produkter. Branchen har 
en væsentlig betydning for erhvervsudvikling og beskæftigelse i Region Midtjylland med 
ca. 50.000 personer direkte eller indirekte beskæftiget i inden for branchen.  
 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) planlægger sammenlægning af en række af de 
eksisterende statslige innovationsordninger, herunder GTS-institutter, højteknologiske 
netværk mv., til at omfatte større såkaldte innovationsnetværk med virkning fra 2009. 
Det forventes, at de fremtidige statslige innovationsordninger fremover skal sikres en 
bedre koordinering og prioritering af de strategiske indsatsområder gennem inddragelse 
af de regionale vækstfora. Målene for et regionalt innovationssystem er bl.a. at sikre 
fagligt bæredygtige enheder, skabe større klarhed for videncentrenes opgaver og tilbud 
og sikre sammenhæng til den øvrige erhvervsfremmeindsats.  
 
De fremtidige statslige støtteordninger forventes at omfatte større innovationsnetværk 
mellem en række parter, hvor BABEL i givet fald vil kunne indgå i et innovationsnetværk 
med de nuværende videncentre, uddannelsesinstitutioner mv.  
 
BABEL vurderes at være relevant for Vækstforums megsatsninger, herunder Erhverv-
Sundhed, hvorBABEL indgår et samarbejdsprojekt i Skejby, hvor formålet er at etablere 
et læringsmiljø på byggepladsen, hvor virksomheder, inistitutioner og lærlinge tilbydes 
uddannelsesmoduler. 
 
I forhold til megasatsning vedr. Energi og miljø er BABEL ligeledes relevant som led i den 
produktudvikling, som nødvendigvis må finde sted for at nå de ambitiøse energimål i 
Region Midtjylland. 
 
Bevillingen gives med en forventning om, at BABEL fra 2009 vil kunne blive integreret i 
et større statsligt innovationsnetværk. 
 
Bilag:
Ansøgning fra BABEL 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Maj%202008/Bilag%20Ans�gning%20Babel.pdf
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Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder 
Henrik Brask Pedersen, afdelingsleder 
Pia Fabrin, sekretariatet for Vækstforum 
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