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1-01-76-17-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 10. december 2007

Den administrative styregruppe indstiller, 

at referatet godkendes. 

Beslutning 
Vedtaget som indstillet.  
 
Bilag:
Referat fra Vækstforums møde den 10. december 2007 - kort version
  
 
 

1-30-231-06-V 

2. Vækstforums arbejde 2007 - evaluering

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum i sin evaluering af arbejdet i 2007 bl.a. inddrager de overordnede 
rammer, sekretariatsbetjeningen herunder organiseringen, og den konkrete im-
plementering af erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.  

Beslutning 
Vækstforum evaluerede arbejdet i 2007 og besluttede: 

• at sekretariatet skal gennemskrive forretningsordenen for Vækstforum med hen-
blik på redaktionelle bemærkninger, således at der herudover udarbejdes et for-
slag til bemyndigelse af formandskabet til at træffe afgørelse i hastende sager. 

Vækstforum gav udtryk for tilfredshed med arbejdet i forhold til at iværksætte erhvervs-
udviklingsstrategien og handlingsplan. Det gælder såvel proces som beslutningsgrund-
lag. Det blev pointeret, at det i det omfang, det er muligt, bør sagsfremstillingen inde-
holde de væsentligste elementer fra de effektmål, som vil komme til at indgå i  den en-
delige resultatkontrakt. 

Især arbejdet med megasatsningerne vurderedes at være af afgørende betydning for de 
mange iværksatte initiativer. 

Der var et ønske om, at der foretages en systematisk evaluering af iværksatte initiativer 
og gerne med en international benchmarking. 

Vækstforum ønskede en gennemgang af det juridiske grundlag for sit arbejde med 
iværksættelse af erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_1_Bilag_1.pdf
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Bilag:
Notat - Vækstforums for Region Midtjylland - evaluering 2007 (udsendes på papir til 
Vækstforums medlemmer) 
Bilag 1 - Lov om Erhvervsfremme - Lov nr 602 af 24-06-2005
Bilag 2 - ForretningsordenVækstforum (udsendes på papir til Vækstforums medlemmer) 
Bilag 3 - Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010
Bilag 4 - Handlingsplan 2007-2008
Bilag 5 - Udviklings- og implementeringsplanen
Bilag 6 - Partnerskabsaftale - Midtjylland 14062007
Bilag 7 - Høringssvar til Vækstforum for Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi 

2007 - 2010
Bilag 8 - Opfølgning på høringssvar vedr. Erhvervsudviklingsstrategi for Region Midtjyl-
land. 
 
 
 

1-33-76-23-1-08 

3. Vækstforums høringssvar til den regionale udviklingsplan

Resumé 
Forslag til Den Regionale Udviklingsplan for Region Midtjylland blev behandlet i Regions-
rådet den 12. december 2007 og sendt i offentlig høring den 7. januar 2008. Høringspe-
rioden løber i otte uger frem til den 3. marts 2008. 
Forslaget bygger bl.a. på Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og beskriver den 
overordnede vision for udviklingen i regionen samt delvisioner på ni indsatsområder, 
hvoraf flere vedrører Vækstforums arbejdsområder. Det er områderne: erhvervsudvik-
ling og turisme, arbejdskraft og beskæftigelse, uddannelse og energi. 
Vækstforum for Region Midtjylland skal afgive et høringssvar til Regionsrådet, som efter 
høringsfristens udløb vil behandle de indkomne høringssvar på regionsrådsmødet den 
21. maj 2008. Herefter forventes udviklingsplanen vedtaget. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at  forslaget til den regionale udviklingsplan drøftes med henblik på afgivelse af et 
høringssvar til regionsrådet 

Beslutning 
Vedtaget som indstillet med følgende bemærkninger til udkast til høringssvar: 
 

• Større byer i hele regionen og deres vækstpotentiale og drivkraft bør indarbejdes 
i den Regionale Udviklingsplan som en mulighed for at sikre sammenhæng i regi-
onen. 

 
• I forhold til den vision, der vedrører energi og fremme af anvendelsen af vedva-

rende energi, bør det indgå, at udviklingen af den nødvendige teknologi skal un-
derstøtte udviklingen i erhvervslivet. 

 
• Den del af den regionale udviklingsplan som vedrører infrastrukturen kan i højere 

grad tage højde for den nationale sammenhæng og her vil Vækstforum pege på 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_4.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_5.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_6.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_7.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_8.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_8.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_9.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_2_Bilag_9.PDF
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etableringen af Kattegat-forbindelsen, som meget vigtig for et sammenhængende 
Danmark. 

Bilag:  
Del I Vision (fremsendes på papir til Vækstforums medlemmer) 
Del II Redegørelse (fremsendes på papir til Vækstforums medlemmer) 
Delvisioner, strategi og anbefalinger inden for fire indsatsområder
Udkast til Vækstforums høringssvar til Den Regionale Udviklingsplan 2008 for Region 
Midtjylland
  
 
 
1-33-76-26-07 

4. Valg af operatører og indstilling af bevillinger under megasatsningen Erhverv-
Sundhed

Resumé 
Vækstforum godkendte på sit møde den 29. oktober 2007 en foreløbig handlingsplan for 
megasatsningen Erhverv-Sundhed, herunder etablering af to udviklingsplatforme. Efter-
følgende er der indkaldt ansøgninger vedrørende etablering af to udviklingsplatforme. 
Der er indkommet to ansøgninger, der beskriver en indsats i tæt overensstemmelse med 
de respektive platformes indhold, dog overstiger ansøgningerne den reserverede øko-
nomiske ramme. Der er udarbejdet udkast til resultatkontrakter med de to operatører. 
Endvidere er der udarbejdet forslag til etablering af en strategisk indsats, der skal koble 
Vækstforums strategi og indsatsen på udviklingsplatformene sammen. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender Alexandra Instituttet og MTIC som operatører på de to 
udviklingsplatforme 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at bevillingen fra Region Midtjyllands er-
hvervsudviklingsmidler hæves fra de reserverede  i alt 30 mio. kr. til i alt 
35.045.750 kr. i perioden 2008-2010, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at bevillingen fra EU's 
Regionalfondsmidler hæves fra de reserverede i alt 30 mio. kr til i alt 
35.045.750 kr. i perioden 2008-2010, 

at Vækstforum godkender, at der gennemføres et udredningsarbejde vedrørende 
en generel innovationsindsats i sundhedsvæsenet med henblik på senere frem-
læggelse i Vækstforum 

at Vækstforum godkender, at der gennemføres et udredningsarbejde vedrørende 
erhvervspotentialet i tilknytning til hospitalsbyggerierne i Skejby og den vestlige 
del af regionen med henblik på senere fremlæggelse i Vækstforum 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, 
 

• At resultatkontrakterne for de to operatørers arbejde skal indeholde en passus 
om, at kontrakterne skal afrapporteres til Vækstforums halvårsvis, og således at 
Vækstforum ved den lejlighed får mulighed for at justere det videre arbejde. 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_3_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_3_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_3_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_3_Bilag_4.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_3_Bilag_4.PDF
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Bilag:
Ansøgning udviklingsplatforum IKT Sundhed
Ansøgning MTIC
Bilag 1 til Ansøgning MTIC
  
 
 

1-33-76-95-07 

5. Internationale oplevelsesfyrtårne

Resumé 
På baggrund af Vækstforums godkendelse af det videre arbejde med internationale ople-
velsesfyrtårne har der været indkaldelse af forslag. Der er indkommet 21 projektforslag. 
Ekspertpanelet har behandlet forslagene og anbefaler Vækstforum, at der gives udvik-
lingsfinansiering til 9 af de 21 projekter - i alt 7 mio. kr. 
  
Et internationalt oplevelsesfyrtårn skal omsætte regionens viden, kreativitet og udvik-
lingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens styrkepositioner til nye kommer-
cielle forretningsområder. De kommende oplevelsesfyrtårne skal have internationalt po-
tentiale og bygge på et stærkt offentlig-privat samspil. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum drøfter ekspertpanelets anbefaling af indstilling til Regionsrådet om, 
at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges i alt 7 mio. kr. 
i 2008, som fordeles på følgende måde: 

 1 mio. kr. til projektet "World of Crime"  
 500.000 kr. til projektet "International vidensindsamling"  
 1 mio. kr. til projektet "Midtjysk oplevelsesproduktion"  
 1 mio. kr. i alt til at undersøge mulighederne for at etablere en samar-

bejdsplatform mellem de to projekter - "Vindenergi - et viden- og oplevel-
sescenter" og "Danmarks Energi Museum" under betingelse af, at de to pro-
jekter godkendes af "Rådet for energi- og miljøteknologi"  

 1 mio. kr. til projektet "Planet Randers"  
 500.000 kr. til projektet "Kilden"  
 1 mio. kr. til projektet "Havets Hus"  
 1 mio. kr. til projektet "Stjernen, et oplevelses eksperimentarium ved Ring-

købing Fjord" 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at fase 2 forlænges og at fase 3 og 4 
dermed bliver forskudt, så Vækstforum på sit møde den 24. november 2008 kan 
indstille til Regionsrådet, hvilke projekter, der skal have bidrag til risikovillig ud-
viklingsfinansiering for perioden 2008-2010. 

  
Beslutning 
Indstillingen tiltrådt med denne tilføjelse  
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_4_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_4_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_4_Bilag_3.pdf
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• At projektet ”Multiarena Århus” indstilles til bevilling af 1 mio. kr. af Region Midt-
jyllands midler til erhvervsudvikling og 

 
• At projektet ”Hedens Colosseum” indstilles til bevilling af 1 mio. kr. af Region 

Midtjyllands midler til erhvervsudvikling. 
 
Formanden for Vækstforum, Bent Hansen indledte mødet med at fremlægge diverse kor-
respondance modtaget i relation til projektet ”World of Crime”. 
 
Martin Merrild ønskede ikke at støtte projektet ”World of Crime”. 
 
Bilag:  
Oplevelsesfyrtårne i Region Midtjylland (ekspertpanelets anbefalinger)  
Notat om model for arbejde om internationale oplevelsesfyrtårne   
Projektforslag: 
1. World of Crime   
2. Multiarena Århus  
3. Indendørs forlystelsespark ved Tivoli Friheden  
4. International vidensindsamling  
5. Midtjysk oplevelsesproduktion  
6. Internationalt hestesportscenter  
7. Zoovolution  
8. Ski og wellnesscenter  
9. Vindenergi – et viden- og oplevelsescenter  
10. Hedens Colosseum  
11. Planet Randers  
12. LabLand  
13. Danmarks Energi Museum  
14. ”Kilden”  
15. Herning Center of the Arts  
16. Havets Hus  
17. Stjernen, et oplevelses eksperimentarium ved Ringkøbing Fjord  
18. Music Town Denmark  
19. Just Having Fun  
20. Show Academy Herning  
21. Sundhedseksperimentarium  
  
  
 

1-30-76-20-07 

6. Landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer 

Resumé 
Projekt 3.4.2 Landsbyfornyelse i Vækstforums Handlingsplan 2007-2008 indeholder bl.a. 
delprojekter om at arbejde for dannelse af en national landsbyfornyelsesfond og beskri-
velse af rammevilkår og initiativer til udvikling og fornyelse af landsbyerne. 
Det instilles, at redegørelsen om rammevilkår og initiativer - af Regionsrådet og Vækst-
forum i forening - fremsendes til berørte ministerier med anmodning om, at der afsættes 
betydeligt flere midler til fornyelse i landsbyerne, at der oprettes en særlig landsbyforny-

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_7.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_8.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_9.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_10.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_11.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_12.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_13.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_14.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_15.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_16.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_17.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_18.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_19.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_20.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_21.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_22.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_23.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_5_Bilag_24.pdf
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elsesfond, at kommunerne får bedre muligheder for erhvervelse af fast ejendom med 
henblik på sanering og fornyelse m.v.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at redegørelsen: "Udvikling og fornyelse af landsbyerne - rammevilkår og forslag til 
initiativer" - af Regionsrådet og Vækstforum i forening - fremsendes til Statsmi-
nisteriet, Velfærdsministeriet, Miljøministeriet og Fødevareministeriet. 

at Velfærdsministeriet samtidig - i overensstemmelse med forslagene i redegørel-
sen - anmodes om at tage initiativ til, at der afsættes betydeligt flere midler til 
sanering og fornyelse i landsbyer og på landet, oprettelse af en særlig landsby-
fornyelsesfond og en skrotningsordning for nedslidte huse, tilpasning og forenk-
ling af reglerne om byfornyelse til en betydelig større indsats m.v.  

at Miljøministeriet samtidig - i overensstemmelse med forslagene i redegørelsen - 
anmodes om at tage initiativ til udvidelse af mulighederne efter planloven for 
kommunernes erhvervelse af fast ejendom med henblik på sanering og fornyel-
se, at kommunerne tillægges de samme muligheder for erhvervelse af fast 
ejendom i landsbyer uden lokalplan og i det åbne land, som i landsbyer med 
lokalplan m.v. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt.  
 
Bilag:
Rammevilkår og muligheder
  
  

1-26-82-07 

7. Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger

Resumé 

Vækstforum besluttede på møde den 13. juni 2007, at der afsættes midler til en for-
målsbestemt pulje for regionale oplevelsesprojekter, hvor der afsættes 15,5 mio. kr. fra 
Region Midtjyllands midler til regional udvikling samtidig med at der tilsvarende påreg-
nes en medfinansiering fra EU's Regionalfond på 9,5 mio. kr. 
  
Puljen til regionale oplevelsesprojekter har været udbudt med 2 ansøgningsrunder, hvor 
der samlet er indkommet 97 ansøgninger. Det nedsatte ekspertpanel har prækvalificeret 
18 ansøgninger på baggrund af disse. Der er efter dialog og tilretning udarbejdet egent-
lige ansøgninger, hvoraf der til Vækstforums møde den 29. januar 2008 er indkommet 6. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til 
erhvervsudvikling, reservationen til regionale oplevelsesprojekter, bevilges 
2.003.500 kr. i 2008, 1.212.335 kr. i 2009 og 560.398 mio. kr. i 2010, som for-
deles på følgende måde: 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_6_Bilag_1.pdf
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 558.620 kr. i alt til Søhøjlandets Økomuseum til projektet ”Natur- og kultur-
database,”  

 700.000 kr. i alt til Ringkøbing-Skjern Kommune til projektet ”Oplevelses-
økonomi i nationalparken – fra teori til praksis,”   

 517.613 kr. til Silkeborg Kommune til projektet ”Nye veje til vækst – ople-
velsesbaseret forretningsudvikling,”  

 800.000 kr. til Turistgruppen Vestjylland til projektet ”100 nye sunde ople-
velsestilbud,”  

 1.200.000 kr. til Viborg Turistbureau til projektet ”Hærvejen – et moderne 
oplevelsesrum med historiske rammer”, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der gives afslag på ansøgningen fra 
TEKO Playground, idet projektet ikke lever op til kriterierne for puljen, og 

  
at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der fra den Europæiske 

Regionalfond bevilges 6.523.845 kr., som fordeles på følgende måde 

 558.620 kr. til Søhøjlandets Økomuseum til projektet ”Natur- og kulturdata-
base,” 

 1.300.000 kr. til Ringkøbing-Skjern Kommune til projektet ”Oplevelsesøko-
nomi i nationalparken – fra teori til praksis,” 

 3.165.225 kr. til Silkeborg Kommune til projektet ”Nye veje til vækst – ople-
velsesbaseret forretningsudvikling,” 

 1.500.000 kr. til Turistgruppen Vestjylland til projektet ”100 nye sunde ople-
velsestilbud”. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Anne Mette Zachariassen, TEKO, forlod mødet under behandlingen af dette punkt. 
 
Bilag: 
Notat med detaljeret gennemgang af projekterne
"Natur- og kulturdatabase"
"TEKO Playground"
"Oplevelsesøkonomi i nationalparken - fra teori til praksis"
"100 nye sunde oplevelsestilbud"
"Nye veje til vækst"
"Hærvejen - et moderne oplevelsesrum med historiske rammer"
  
  
 

1-01-76-40-07 

8. Igangsætning af tværregionalt samarbejde om film og nye medier med henblik 
på øget samarbejde og videreudvikling af lokale erhvervsmæssige fyrtårne i 
Region Nordjylland og Region Midtjylland

Resumé 
Region Midtjylland og Region Nordjylland vil sammen med en række kommuner udvikle 
det kreative potentiale inden for film og nye medier frem mod en større erhvervsmæssig 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_7_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_7_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_7_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_7_Bilag_4.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_7_Bilag_5.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_7_Bilag_6.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_7_Bilag_7.pdf
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satsning. Der ansøges om 500.000 kr. fra Regionsrådet i hver af de to regioner til facili-
tering af samarbejdet, afholdelse af dialogkonference, opbygning af netværk i forhold til 
internationalt samarbejde samt kortlægning af erhvervspotentialet.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der afsættes 500.000 kr. af udvik-
lingsmidlerne, til facilitering af det tværregionale samarbejde samt afholdelse af 
dialogkonference om "Film og nye medier - teknologi og kreativitet skaber ny 
vækst" som startskud til en koordineret tværregional satsning. 

at Vækstforum godkender strategien "Film og nye medier - teknologi og kreativitet 
skaber ny vækst" som udgangspunkt for udarbejdelse af handleplan og egentlig 
ansøgning til en større satsning på det tværregionale film- og mediesamarbejde.  

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt.  
 
Bilag:
Strategi: "Film og nye medier - Teknologi og kreativitet skaber ny vækst"
  
  

1-26-70-07 

9. Analyse af erhvervspotentialet i fødevarer til storkøkkener

Den administrative styregruppe indstiller, 

at der til forprojektet for megasatsning på fødevareområdet gives en merbevilling 
på 500.000 kr. til en analyse af erhvervspotentialet i udvikling og produktion af 
fødevarer til storkøkkener. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt med bemærkning om at inddrage VIFU i det videre arbejde. 
 
 

1-30-76-39-07 

10. Ansøgning om tilskud til brintprojektet H2HUB Vestjylland

Resumé 

Vækstforum indstillede den 29. oktober 2007, at en ansøgning fra H2Logic. H2HUB Vest-
jylland blev bevilget 1,975 mio. fra Regionalfonden. 
Den nærmere behandling af sagen hos Erhvervs- og Byggestyrelsen har vist, at styrel-
sen efter EU's støtteregler ikke kan støtte projektet med det ansøgte beløb.  
Erhvervs- og Byggestyrelsen har bedt Vækstforum for Region Midtjylland om at tage 
stilling til, om de resterende midler til projeket kan bevilliges som regionale midler. 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_8_Bilag_1.pdf
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Administrationen indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 0,305 mio. til H2Hub 
Vestjylland projektet. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 
 
 
 
 

1-01-76-43-07 

11. Udpegning til bestyrelsen for VIA University College

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller et medlem til bestyrelsen for VIA University College 

Beslutning 
Formandskabet for Vækstforum bemyndiges til at foretage udpegningen. 
 
Bilag:
Anmodning om udpegning af et medlem til bestyrelsen VIA University College
Vedtægter og bestyrelsessammensætning for VIA University College
 
 
  
 

1-01-76-1-08 

12. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Ingeniørhøjskolen i Århus

Den administrative styregruppe indstiller, 

at der udpeges et medlem til bestyrelsen for Ingeniørhøjskolen i Århus. 

Beslutning 
Formandskabet for Vækstforum bemyndiges til at foretage udpegningen. 
 
Bilag:
Henvendelse fra Ingeniørhøjskolen i Århus om udpegning af bestyrelsesmedlem
  
 
 
 
 
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_11_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_11_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_12_Bilag_1.pdf
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1-10-76-1-08 

13. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning 
m.v. og ligningsloven og om ophævelse af lov om godkendelse af visse forsk-
ningsaktiviteter

Resumé 

Region Midtjylland har fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen modtaget udkast til for-
slag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og ligningsloven og om op-
hævelse af lov om godkendelse af visse forskningsaktiviteter til høring. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at høringssvaret tages til efterretning. 

Beslutning 
Taget til efterretning.  
 
Bilag:
Høringssvar  
  
 
 
 
 

1-33-76-106-07 

14. Status for Brugerdreven Innovation (BDI) og Innovationsstrategi.

Resumé 

Demonstrationsprojektet for BDI om udvikling af hjælpemiddelteknologi på det sociale 
område har fået 6 mio. kr. i bevilling fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og 5 mio. kr. fra 
Region Midtjylland. Projektet igangsættes 1. januar 2008.  
  
I forlængelse af BDI- gruppens arbejde blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal ud-
arbejde en regional innovationsstrategi. Innovationsstrategien forventes at blive præsen-
teret for Vækstforum i maj 2008. Endvidere er næste satsningsområde for Brugerdreven 
Innovation under overvejelse. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum tager status for Brugerdreven Innovation og Innovationsstrategi til 
orientering. 

Beslutning 
Taget til orientering.  
 
 
 
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_13_Bilag_1.PDF
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1-33-76-60-07 

15. Vidensamarbejde i Region Midtjylland

Resumé 

I juni 2007 nedsatte Vækstforum en forprojektgruppe om vidensamarbejde. Gruppen har 
afsluttet sit arbejde ved udgangen af 2007 og udarbejdet forslag til initiativer – jf. bilag. 
Ændringer på området medfører behov for at revurdere indsatsen og det foreslås derfor, 
at der udarbejdes forslag til en ny proces for udvikling af vidensamarbejdet. Forprojekt-
gruppens overvejelser medtages i det videre arbejde. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at forprojektgruppens arbejde afsluttes, og at gruppens overvejelser medtages i 
det videre arbejde, 

at forslag til ny proces for udvikling af vidensamarbejdet i regionen forelægges for 
Vækstforum i 2008. 

Beslutning 
Indstilling tiltrådt.  
 
Bilag:
Vidensamarbejde - projektbeskrivelse  
  
  
 
  

1-30-76-2-07 

16. Partnerskabsaftale mellem Region Midtjylland og regeringen - udmøntning

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 29. oktober 2007, at administrationen frem til 
Vækstforums møde den 29. januar 2008 skulle indlede dialog med de relevante aktører 
for at fastsætte partnerskabsaftalens målsætninger og de konkrete tiltag for at nå disse. 

I partnerskabsaftalen indgår følgende områder: 

• Uddannelse og arbejdskraftsudbud  
• Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder  
• Innovation og forskning  
• Energi og Miljø  
• Markedsføring af Danmark og tiltrækning af investeringer og turisme 

Sekretariatet for Vækstforum har tidligere udarbejdet en skematisk oversigt - bilag 1, 
hvor følgende fremgår 

• Partnerskabsaftalen  
• Vækstforums strategi og handlingsplan  
• Statslige initiativer  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_15_Bilag_1.pdf
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• Handling/aktør 

Partnerskabsaftalen vil blive drøftet af Danmarks Vækstråd den 6. maj 2008. 
Sekretariatet vil til Vækstforums møde den 25. marts 2008 udarbejde et oplæg til afrap-
portering til Danmarks Vækstråd 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum tager sagen til efterretning. 

Beslutning 
Taget til efterretning.  
 
Bilag:
Partnerskabsaftalen - Skematisk oversigt
  
 

 

0-2-32-07 

17. Udpegninger af medlemmer af Regionsrådet til bestyrelser for erhvervsorgani-
sationer

Resumé 

Økonomi- og Erhvervsministeren skal, efter indstilling fra Vækstforum, godkende, at 
medlemmer af Regionsrådet deltager i bestyrelser for erhvervsfremmeenheder. Ministe-
ren har i forbindelse med godkendelsen af, at et medlem af Regionsrådet indtræder i 
bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, fastsat som vilkår for godkendelsen, at Vækstforum 
udpeger det konkrete medlem af Regionsrådet, som skal indgå i bestyrelsen. Udpegnin-
ger til bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, til repræsentantskabet for Erhvervsrådet 
Herning & Ikast-Brande og til bestyrelsen for Forskerpark Foulum, forelægges på bag-
grund af ministerens tilkendegivelse til fornyet behandling i Vækstforum. 

Beslutning 
Sagen udsættes til Vækstforums møde den 25. marts 2008. 
  
 
 

1-26-22-07 

18. OPTEK - Institut for Oplevelsesøkonomi og -teknologi

 
Beslutning: 
Taget til orientering. 
  
Bilag:
Afslag på ansøgningen om GTS-godkendelse af OPTEK som nyt GTS-institut  
Aftale om styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomi i Danmark (20. juni 2007)  
Faktaark om aftale af 20. juni 2007 om styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomi i 
Danmark  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_16_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_18_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_18_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_18_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_18_Bilag_3.pdf
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1-32-2-06-V 

19. Grønbog vedr. det europæiske forskningsrum samt strategi- og aktivitetsplan 
for Midtjyllands EU-kontor

 
Beslutning: 
Taget til orientering. 
 
Bilag:
Vækstforum om Lissabon
Strategi godkendt af bestyrelsen
   
 
 
 

1-00-7-07 

20. Udkast til international strategi for Region Midtjylland

Resumé 

Regionsrådets udvalg vedrørende internationale aktiviteter behandlede på sit møde den 
4. december 2007 udkast til international strategi for Region Midtjylland og anbefalede, 
at strategien sendes til orientering til Vækstforum og kommunerne i regionen inden fore-
læggelse for Regionsrådet på mødet den 12. marts 2008.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
 
Bilag:
Udkast til International strategi for Region Midtjylland. 
Brev vedr international strategi fra Bent Hansen
  
  

1-01-76-17-07 

21. Eventuelt

 
Intet. 
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_20_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Januar%202008/Punkt_20_Bilag_2.PDF
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