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1-01-76-16-08 

1. Godkendelse af referat af Vækstforums møde den 26. januar 2009

Sekretariatet indstiller, 

at referatet godkendes. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Bilag:
Referat af Vækstforums møde den 26. januar 2009  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Punkt_1_Bilag_1.pdf
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1-33-76-23-19-08 

2. Vækstforums Handlingsplan 2009, bevillinger og reservationer i lyset af 
konjunkturkrisen.

Sekretariatet indstiller, 

at orientering om økonomi for Vækstforums Handlingsplan 2009 tages til efterret-
ning, 

  
at Vækstforum drøfter sine indsatsområder set i lyset af konjunkturkrisen. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget, således at Vækstforum retter henvendelse til 
 

• Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen 
• Undervisningsminister Bertel Haarder 
• Udenrigsminister Per Stig Møller 
• Videnskabsminister Helge Sander 

 
for at gøre opmærksom på de muligheder, der er for styrke effekten af de indsatsområ-
der, som både Vækstforum og regeringen prioriterer i lyset af konjunkturkrisen og som 
umiddelbart kan styrkes gennem et øget samarbejde mellem region og stat. 
 
Udkast til henvendelserne udarbejdes i samarbejde med den administrative styregruppe 
for Vækstforum. 

Sagsfremstilling 

Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 og Handlingsplan 2009
Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland har indtil dags dato bevilget og re-
serveret regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-midler, som sammen med medfinan-
siering vil beløbe sig til i alt 932 mio. kr. for årene 2007 – 2013 til gavn for de tre mega-
satsninger: Energi og Miljø, Erhverv og Sundhed samt Fødevarer, de tre vækstmotorer: 
Uddannelse og Kompetenceudvikling, Innovation og it samt Iværksætteri og virksom-
hedsudvikling og endelig oplevelsesøkonomi, landdistrikter og internationalisering. 
  
Vækstforums strategi og handlingsplan er først og fremmest rettet mod de mellem- og 
langsigtede erhvervsmæssige rammebetingelser. 
  
Budget – mio. kr. Perioden 2007-2013 
Regionale erhvervsfremme 
midler – budgetramme 

729 

Bevillinger B 327 
Reservationer R 143 
Ikke prioriterede midler IP 259 
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Til prioritering R + IP 402 
EU’s Strukturfonde Mål 2 - 
budgetramme 

504 

Bevillinger B 302 
Reservationer R 108 
Ikke prioriterede midler IP 94 
Til prioritering R + IP 202 
I alt til prioritering for pe-
rioden 2009-2013 

604 

  
  
Vækstforums sekretariat har gennemgået de reserverede regionale erhvervsfremmemid-
ler på i alt 143 mio. kr., og fordelingen heraf er følgende: 
  
Megasatsningen Energi og Miljø
Vækstforum indstillede på sit møde den 26. januar 2009 64 mio. kr. til reservation for 
megasatningen Energi og Miljø. De konkrete ansøgninger forelægges Vækstforum til ind-
stilling og godkendelse. 
  
Megasatsningen Fødevarer
Vækstforum indstillede på sit møde den 26. januar 2009 31 mio. kr. til reservation for 
megasatningen Fødevarer. De konkrete ansøgninger forelægges Vækstforum til indstil-
ling og godkendelse. 
  
Uddannelse og Kompetence
Af den reserverede ramme til ”Mere Uddannelse” under indsatsområdet Uddannelse og 
Kompetenceudvikling resterer der 1,7 mio. kr. til udvikling af uddannelsesaktiviteter ret-
tet mod det teknisk-naturvidenskabelige område. De konkrete ansøgninger forelægges 
Vækstforum til indstilling og godkendelse. 
  
Innovation og it
Efter indstilling fra Vækstforum har Regionsrådet reserveret en samlet ramme på 10 
mio. kr. til it-satsningen og 5 mio. kr. til OPI-pulje. De konkrete ansøgninger forelægges 
Vækstforum til indstilling og godkendelse. 
  
Iværksætteri og virksomhedsudvikling
Efter indstilling fra Vækstforum har Regionsrådet reserveret en samlet ramme på 8,7 
mio. kr. til de virksomhedsrettede aktiviteter under klyngeprogrammet for Region Midt-
jylland. De konkrete ansøgninger forelægges Vækstforum til indstilling og godkendelse. 
  
Landdistrikter
Vækstforum indstillede på sit møde den 26. januar 2009 en samlet ramme på 8 mio. kr. 
til Landdistrikter. De konkrete ansøgninger forelægges Vækstforum til indstilling og god-
kendelse. 
  
Oplevelsesøkonomi
Vækstforum indstillede på sit møde den 26. januar 2009 en samlet ramme på 5 mio. kr. 
til oplevelsesøkonomi. De konkrete ansøgninger forelægges Vækstforum til indstilling og 
godkendelse. 
   
Internationalisering
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Efter indstilling fra Vækstforum har Regionsrådet reserveret 9 mio. kr. til styrkelse af 
Shanghai samarbejdet. De konkrete ansøgninger forelægges Vækstforum til indstilling 
og godkendelse. 
  
Vækstforums sekretariat anbefaler, at de prioriteringsprincipper, som Vækstforum drøf-
tede på sit møde den 26. januar 2009 lægges til grund for Vækstforums prioritering af 
projektforslag, som indstilles til bevilling:  

 Regionaløkonomisk effekt gennem menneskelige ressourcer, innovation, iværk-
sætteri og virksomhedsudvikling  

 Geografiske hensyn (20% af midlerne til gavn for yderområder jf. EU Mål 2-
midler)  

 Gearing – der bør sikres maksimal EU- og anden medfinansiering  
 Sammenhæng – der bør sikres maksimal synergi mellem indsatsområderne og 

andre relevante tiltag inden for disse – f.eks. statslige initiativer  
 Metodeudvikling - der bør fortsat sikres rum til en eksperimenterende tilgang jf. 

innovationsstrategien  
 Fleksibilitet og rådighed – der bør sikres et rimeligt økonomisk råderum for det 

Vækstforum, som tiltræder i 2010  

Vækstforums indsatsområder i lyset af konjunkturudviklingen
  
Den globale økonomiske udvikling og effekterne af finanskrisen og konjunkturudviklingen 
har aktualiseret de indsatsområder, som Vækstforum har prioriteret.  
  
Det gælder først og fremmest: 

 Kompetenceudvikling,  
 Tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft,  
 Innovation,  
 Bedre tilbud til Vækstiværksættere og  
 Bedre støtte til Eksportudvikling 

Efter to års markant fald i ledigheden forventer Beskæftigelsesregionen nu en mere ne-
gativ udvikling på arbejdsmarkedet.Der forventes faldende beskæftigelse i de private 
virksomheder i Midtjylland frem til slutningen af 2010 og en stigning i ledigheden. Dog 
forventes en fortsat lav ledighed sammenlignet med de seneste år. 
  
Der er således et stort behov for efter- og videreuddannelse, og KompetenceMidt iværk-
sætter nu et stort initiativ, hvor ca.  3.000 små og mellemstore virksomheder får afdæk-
ket de ansattes behov for efter- og videreuddannelse. 
  
Samtidig oplever virksomhederne i Midtjylland fortsat rekrutteringsproblemer, og geo-
grafisk er arbejdskraftmanglen fordelt over hele regionen. Der er mangel på arbejdskraft 
inden for alle kvalifikationsniveauer. Der er således fortsat behov for international re-
kruttering. 
  
Vækstforums sekretariat har drøftet Vækstforums indsatsområder i lyset af den aktuelle 
finanskrise og konjunkturudvikling. Vækstforums indsatsområder er i høj grad af en 
langsigtet karakter, og det er sekretariatets vurdering, at det er vigtigt at bevare fokus 
på konsekvenserne af den demografiske udvikling - store grupper forlader arbejdsmar-
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kedet de kommende år, og det faktum, at strukturerne på arbejdsmarkedet ændrer sig - 
ændrede krav til kompetencer. Det er derfor vigtigt at fokusere på de muligheder, som 
allerede ligger i de iværksatte initiativer i kombination med en statslig indsats, som kan 
øge effekten af den regionale indsats nu og på lang sigt.  
  
Det gælder især KompetenceMidt-programmet, der giver virksomhederne én indgang til 
al information, vejledning og rådgivning om efter- og videreuddannelse for virksomhe-
dernes medarbejdere. Det kan overvejes at rette henvendelse til Undervisningsministeri-
et med henblik på at medfinansiere en forlængelse af statens vejledningscentre, som 
udgør en del af Kompetenceplatformen og som ellers vil ophøre med udgangen af 2009. 
  
Det gælder VÆKSTmidt Accelerator-programmet, som er særlige tilbud om rådgivnings- 
og investeringstilbud til små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner. Det 
kan overvejes at rette henvendelse til Økonomi- og Erhvervsministeriet og foreslå, at 
Vækstfonden øger sit økonomiske engagement i Region Midtjylland, således at tilbuddet 
til iværksættere og virksomheder kan styrkes og dermed afdæmpe de uhensigtsmæssige 
effekter af finanskrisen. 
  
Vækstforums overvågning af den regionaløkonomiske udvikling viser, at der er behov for 
at styrke den virksomhedsrettede innovationsindsats. Det kan overvejes at foreslå Øko-
nomi- og Erhvervsministeriet at indgå i et regionalt virksomhedsrettet innovationspro-
gram, hvor de nuværende statslige ordninger samles i et overskueligt regionalt system 
med én indgang. 
  
Endelig drøftede Vækstforums sekretariat Vækstforums samarbejde med Danmarks Eks-
portråd forankret i Væksthuset. Det kan overvejes at søge etableret et regionalt eks-
portudviklingsprogram for små og mellemstore virksomheder. 
  
De ovennævnte tiltag kan alle gennemføres via de initiativer, som Vækstforum har 
iværksat. Der ville således være tale om en styrkelse af indsatsen gennem et øget sam-
arbejde mellem region og stat. 
  
Regionsrådsmedlem Ove Nørholm har rettet henvendelse til regionsrådsformand Bent 
Hansen og foreslået, at Vækstforum i lyset af udviklingen i byggebranchen og klimaåret 
drøfter mulighederne for at udvikle et koncept, der kan understøtte en indsats, der kan 
nedbringe energiforbruget i bygninger til gavn for bl.a. CO²-udslippet jf. vedlagte notat 
herom. 
  
Bilag:
Budget for Handlingsplan 2009 pr. 26. februar 2009 
Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ove Nørholm på vegne af den konservative gruppe i 
Regionsrådet  
Notat til belysning af henvendelse fra regionsrådsmedlem Ove Nørholm. 
  
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Punkt_2_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Punkt_2_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Belysning%20af%20henvendelse%20fra%20Ove%20N�rholm%20-%200309.pdf
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1-30-76-3-09 

3. Ansøgning - Prøv1Elbil - Projekt fremsendt af Teknologisk Institut

Resumé 

Energistyrelsen administrerer en forsøgsordning for tilskud til elbiler. Ordningen er en del 
af den danske energipolitik i årene 2008 - 2011, hvor det er besluttet at afsætte 10 mio. 
kr. i 2009 til forsøg med elbiler. Formålet med ordningen er at bidrage med nye konkrete 
og praktiske erfaringer med elbiler og den nødvendige infrastruktur.Teknologisk Institut i 
Århus har på vegne af et projektkonsortium bestående af Teknologisk Institut, NRGi Net 
A/S, Foreningen Horsens Energi, Horsens Kommune og Hedensted Kommune fremsendt 
en ansøgning til Energistyrelsen på et flådeprojekt om elbiler, hvortil der søges om med-
finansiering fra regionen. Projektet omfatter 16 elbiler og forløber fra 1. marts 2009 til 
30. december 2012. Den samlede projektanskaffelse udgør 11.145.600 kr., hvoraf regi-
onen anmodes om at bidrage med 1.700.000 kr. svarende til 15% af projektets samlede 
omkostning. 

Sekretariatet indstiller, 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til mega-
satsningen energi og miljø, bevilges 1,7 mio. kr. i støtte til projektet (524.000 
kr. i 2009, 406.000 kr. i 2010, 385.000 kr. i 2011 og 385.000 kr. 2012) under 
forudsætning af, at der opnås den øvrige forudsatte finansiering af projektet. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at Energistyrelsens beslutning om at be-
vilge 1 mio. kr. til projektet medsendes referatet af Vækstforums møde. 
 
Energistyrelsens beslutning skal ligeledes fremgå af sagen i indstillingen til Regionsrådet. 

Sagsfremstilling 

Baggrund
Energistyrelsen administrerer en forsøgsordning for tilskud til elbiler. Ordningen er en del 
af den danske energipolitik i årene 2008 - 2011, hvor det er besluttet at afsætte 10 mio. 
kr. i 2009 til forsøg med elbiler. Formålet med ordningen er at bidrage med nye konkrete 
og praktiske erfaringer med elbiler og den nødvendige infrastruktur. Teknologisk Institut 
i Århus har på vegne af et projektkonsortium bestående af Teknologisk Institut, NRGi 
Net A/S, Foreningen Horsens Energi, Horsens Kommune og Hedensted Kommune frem-
sendt en ansøgning til Energistyrelsen på et flådeprojekt om elbiler, hvortil der søges om 
medfinansiering fra regionen. P rojektet forløber fra 1. marts 2009 til 30. december 
2012. Der indgår i projektet 16 elbiler, hvoraf de 10 elbiler skal anvendes i private hus-
holdninger, 4 biler i kommunale driftsopgaver i Horsens og Hedensted kommuner, 1 elbil 
til særlige undersøgelser på Teknologisk Institut og 1 elbil som back up. 
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Projektet falder inden for handlingsplanen for megasatsningen på energi og miljø, idet 
projektet retter sig mod integrering af nye transportmidler i det samledede energisy-
stem, herunder muligheden for et mere fleksibelt elforbrug med henblik på en bedre 
fremtidig udnyttelse af el fra vindmøller. Projektet er først og fremmest rettet mod an-
søgningskriterierne i Energistyrelsens forsøgsordning for tilskud til elbiler, men skal i 
forhold til megasatsningen på energi og miljø ses som et projekt, der kan medvirke til at 
løfte satsningen generelt og herudover inddrage regionale virksomheder med det formål 
at gøre opmærksom på elbil-området som et nyt produktområde. Projektet i sig selv vil 
medvirke til at frembringe data og erfaringer i forbindelse med brugen af elbiler, herun-
der medvirke til at afdække mulige forretningsområder og i et vist omfang muliggøre 
afprøvning af nye produkter. På længere sigt kan projektet bane vejen for yderligere 
erhvervsudviklingsprojekter inden for elbil-området. 
  
Med hensyn til elbil-området skal det nævnes, at der aktuelt arbejdes på flere forskellige 
elbilsprojekter i Danmark. Blandt andet arbejdes med et nyt designprojekt i Syddanmark 
i regi af Designskolen Kolding, hvor målet er at gøre elbilen til en kommerciel succes. 
  
Råd for Energi og Miljø
Råd for Energi og Miljø har på sit møde den 21. november 2008 med baggrund i projek-
tideen besluttet at anbefale, at der udarbejdes og fremsendes en ansøgning for projektet 
til Vækstforum. 
   
Projektets hovedformål
Formålet med flådeprojektet er at bidrage til en fremtidig udbygning med elbiler og få 
belyst, i hvor vid udstrækning en bred anvendelse af elbiler kan bidrage som fleksibelt 
strømlager, fungere som en del af et samlet energisystem og dermed udnytte mulighe-
derne for at indpasse en stigende andel af vedvarende og fluktuerende energi samt sik-
re, at grøn energi anvendes i Danmark. Formålet er også at få synliggjort brugernes ad-
færd med elbilerne og afdække døgnbelastninger på el-nettet. Flådeprojektet vil omfatte 
et antal praktiske forsøg i Region Midtjylland samt analyser for at kunne opbygge kom-
petencer på området. I projektet indsættes elektriske køretøjer, der ikke anvendes til 
store afstande og har et brugsmønster, der tillader den nødvendige opladning. Projektet 
skal desuden anvendes som en elbil-testplatform i forbindelse med adfærdsundersøgel-
ser, afprøvning af nye koncepter og produkter.  
  
Herudover er målet at afdække nye forretningsmuligheder. Demonstrationsprojektet vil 
dels kunne afdække muligheder for udvikling af udstyr til integrering af bilerne, dels til-
vejebringe datamateriale, der kan anvendes af virksomheder, der ønsker at udvikle pro-
dukter og gennemføre indledende markedsanalyser. Ideen i projektet er således, at der 
gennem dataopsamling og erfaringsopsamling fra bruger-paneler kan peges på nye for-
retningsområder i tilknytning til anvendelse af elbiler. Relevante virksomheder vil i pro-
jektforløbet blive orienteret om muligheden for afprøvning af nye produkter. 
  
Projektets delmål
Projektets delmål består i: 

 Demonstration af elbilen som et pålideligt og bekvemt transportmiddel og kort-
lægning af brugeroplevelser.  

 Formidling af brugererfaringer.  
 Dataopsamling til forskningsformål og til brug for virksomheder som grundlag for 

produktudvikling, markedsanalyse og markedsføring.  
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 Metoder til håndtering og beskyttelse af distributionsnettet ved opladning af biler.  
 Opstilling, tilslutning og styring af infrastruktur.  
 Reduktion af CO2-udledning fra vejtransporten. 

Aktiviteter
Følgende aktiviteter gennemføres: 

 Kontrol af elbilernes tekniske tilstand under projektforløbet med henblik på do-
kumentation af sammenhænge mellem forskellige former for kørselsmøn-
stre/anvendelser og indvirkningen på køretøjerne.  

 Kortlægning af sammenhæng mellem el-priser og brugernes adfærd i forbindelse 
med opladning af biler. Kortlægningen kan afdække sammenhænge og mulighe-
der omkring indregulering af overskydende strøm fra eksempelvis vindmøller i 
transportsektoren.  

 Analyser af dimensionering af el-nettet og belastningen heraf samt vurdering af 
elbilers betydning for en fremtidig udbygning og drift af distributionsnettet.  

 Kortlægning af brugeradfærden – både i husstande og i anvendelsen i den kom-
munale virksomhed (hjemmepleje etc.). Der forventes, at der over hele projekt-
forløbet i alt vil være mere end 100 brugere af bilerne.  

 Deltagelse i COP15 (FN’s klimakonference i København i december 2009), hvor de 
16 køretøjer stilles til rådighed for Klima- og Energiministeriets medarbejdere un-
der forudsætning af, at bilerne samtidig synliggøres på konferencen og derved 
også fungerer som et ”udstillingsvindue”.  

 Opsamling af tekniske data på bilerne samt elektronisk dataopsamling på minut-
basis for alle involverede elbiler og sekundbasis i enkelte perioder på udvalgte kø-
retøjer.   

 Analyse, databehandling og formidling. 

Projektets effekt og handlinger  
Projektet retter sig først og fremmest mod Energistyrelsens kriterier for at opnå tilskud 
til elbiler. Disse kriterier vedrører primært opsamling af tekniske data på køremønstre, 
energiforbrug, infrastruktur, brugererfaringer med videre samt belysning af barrierer og 
perspektiver for anvendelse af elbiler. 

  

I forhold til regionens virksomheder forventes projektet at få den effekt, at det frem-
komne datamateriale og brugererfaringerne kan medvirke til at identificere nye behov 
for teknologi til elbiler og infrastruktur, hvor regionale underleverandører kan udvikle 
nye produkter og metoder. I praksis sikres dette ved, at der inden for projektets første 
år afholdes 2 informationsmøder nær demonstrationsområdet rettet mod professionelle 
interessenter fra virksomheder og offentlige institutioner. Målet er at informere virksom-
heder om resultater og muligheder og inspirere virksomheder til at rette fokus mod elbil-
området. I de efterfølgende 2 år afholdes i alt 8 informationsmøder/workshops i regio-
nen, ligeledes rettet mod professionelle interessenter og produktudviklere. Det sidste år 
afholdes en afsluttende workshop med formidling af de samlede resultater. Der forventes 
20 til 50 deltagere pr. arrangement. 

  

Dersom virksomheder i løbet af demonstrationsperioden udvikler relevante produkter til 
brug for elbiler, kan sådanne produkter afprøves i forbindelse med flådeforsøget, hvis 
Teknologisk Institut vurderer, at afprøvningen er forenelig med demonstrationsprojektet 
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i øvrigt. Under forudsætning af at produktafprøvningen er forenelig med demonstrati-
onsprojektet, vil der i givet fald være mulighed for, at op til 5 biler samtidig anvendes til 
parallel afprøvning i 2 – 4 perioder af 3 måneder. Ekstraomkostninger i forbindelse med 
sådanne afprøvninger afholdes af deltagende virksomheder. 

  

Økonomi
  

Budget (1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 I alt 

Merudgift til indkøb af elbiler 2.663 0 0 0 2.663 

Leasing af batterier 134 268 269 269 940 

Udstyr (ladestandere mv.) 420 0 0 0 420 

Forsøgselementer 1.359 1.024 901 901 4.185 

Driftsomkostninger 97 195 195 195 682 

Projektledelse/flådeadministration 564 564 564 564 2.256 

I alt 5.237 2.051 1.929 1.929 11.146 

   

Finansiering (1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 I alt 

Energiministeriet 1.380 557 504 505 2.946 

Region Midtjylland 524 406 385 385 1.700 

NRGi 1.300 424 405 405 2.534 

Foreningen Horsens Energi 744 243 232 232 1.451 

Hedensted Kommune 436 142 136 136 850 

Horsens Kommune 436 142 136 136 850 

Teknologisk Institut 417 137 131 130 815 

I alt 5.237 2.051 1.929 1.929 11.146 
  
Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med?
Ansøger ønsker at Vækstforum bidrager med 1,7 mio. kr. svarende til ca. 35% af projek-
tets omkostninger til projektforberedelse, instruktion af deltagerne, projektledelse, flå-
deadministration, databehandling, formidling og deltagelse i COP15 i København. Regio-
nens bidrag fordeler sig som: 524.000 kr. i 2009, 406.000 kr. i 2010, 385.000 kr. i 2011 
og 385.000 kr. 2012. 
  
Bilag:
Ansøgning - Prøv1Elbil 
  
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Punkt_3_Bilag_1.pdf
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1-15-0-76-2-09 

4. Ansøgning - Kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn

Resumé 

I forlængelse af nedlæggelsen af Fiskeriskolen i Grenå og optagelsen af Fiskeriskolen i 
Thyborøn i EUC Nordvest samarbejdes der nu aktivt med fiskeriets parter og organisati-
oner om at etablere et samlet kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser i Thybo-
røn. Et sådant center er beskrevet i Fødevareministeriets handlingsplan: "En ny fremtid 
for dansk fiskeri og akvakultur". EUC Vest har besluttet at investere 14-15 mio. kr. i 
etableringen af centrets fysiske rammer og ansøger nu Vækstforum om 1.876.256 kr. i 
støtte til ansættelsen af en procesmedarbejder. Det vurderes, at dette ambitiøse projekt 
kan understøtte Vækstforums megasatsning på fødevareområdet og medvirke til at ska-
be udvikling i en af regionens yderkommuner med udgangspunkt i de eksisterende res-
sourcer og kompetencer. 

Sekretariatet indstiller, 

at der af de reserverede regionale midler til erhvervsudvikling under megasatsnin-
gen på fødevareområdet bevilges et tilskud på 650.000 kr. til ansættelse af en 
procesmedarbejder i forbindelse med etablering af et kompetencecenter for fi-
skeriuddannelser i Thyborøn. 

  
Bevillingen gives som et tilskud til tovholderfunktionen i et år. Vækstforum vil herefter 
tage stilling til en evt. bevilling for yderligere 2 år, under hensyntagen til projektets 
fremdrift og potentiale for udvikling af Thyborøn-området. 

Beslutning 

Vækstforum besluttede at indstille, at der bevilges 1.876.256 mio. kr. til projektet for en 
treårig periode, dog således at der skal foreligge en midtvejsevaluering for projektet. 

Sagsfremstilling 

EUC Nordvest har sammen med en række af fiskeriets parter og organisationer taget 
initiativ til etablering af et kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn. I den 
forbindelse har EUC Nordvest ansøgt Vækstforum om et tilskud på 1.876.256 kr. over en 
treårig periode til ansættelse af en procesmedarbejder, der skal stå for udvikling, inte-
grering og implementering af udannelsesinitiativer og samarbejder i forbindelse med 
centerdannelsen.      
  
Baggrund  
Strukturudviklingen og den generelle nedgang inden for fiskerierhvervet har ændret 
rammerne for fiskeriets uddannelser. Det kommer bl.a. til udtryk i en handlingsplan, 
aftalt mellem Regeringen og Dansk Folkeparti i 2007: "En ny fremtid for dansk fiskeri og 
akvakultur", hvor etableringen af ét samlet kompetencecenter for alle fiskeriets uddan-
nelser er beskrevet. 
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I samarbejde med fiskeriets parter og organisationer arbejder EUC Nordvest nu aktivt for 
at etablere et center i Region Midtjylland, og flere tiltag trækker i positiv retning, når det 
gælder etableringen af et sådant kompetencecenter i Thyborøn: 

 EUC Nordvest, som fra årsskiftet har optaget Fiskeriskolen i Thyborøn, er efter 
nedlæggelsen af Fiskeriskolen i Grenå den eneste skole i Danmark, som udbyder 
uddannelser bredt til fiskerierhvervet og har som følge deraf en bred kontakt til 
erhvervet, servicefagene, forskningsinstitutioner m.fl. Ca. 600 erhvervsaktive fi-
skere benytter årligt centrets kompetenceudviklingstilbud.   

 Med en placering i Thyborøn kan der etableres en naturlig tilknytning og nærhed 
til fiskerierhvervet, fiskerihavnen, Nordsøen og Limfjorden.  

 Lemvig Kommune støtter EUC Vest i centerdannelsen ved at eftergive indeståen-
de kommunale lån og ved at tilbyde velegnede kommunale bygninger til en for-
delagtig pris.  

 Alle direkte fiskerirelaterede uddannelser er blevet samlet under Undervisnings-
ministeriets resortområde og i én erhvervsskole.  

 Fiskerierhvervets parter, Danmarks Fiskeriforening og 3F, har på centralt ud-
valgsniveau besluttet en sammenlægning af relevante lærlinge- og efteruddan-
nelsesudvalg.   

EUC Nordvest er i dialog med Fødevareministeren om centerdannelsen, og der er nu på 
ministerens foranledning aftalt et møde med udviklingschefen i Fødevareministeriet med 
henblik på yderligere drøftelser af handlingsplanen for dansk fiskeri og akvakultur, samt 
europæiske tiltag på området.  
  
Vision og indhold
EUC Nordvests vision er at skabe et center, hvor kompetencer i fiskeriet knyttes sam-
men, så synergier opstår med henblik på at skabe værditilvækst overalt i erhvervet og 
med henblik på at udnytte fiskeressourcen bedst muligt. 
  
Indledningsvis skal centret bygges op omkring en række allerede etablerede uddannel-
sesaktiviteter og samarbejder med andre uddannelsesudbydere og brancheorganisatio-
ner. Desuden pågår der i øjeblikket drøftelser med DTU AQUA om et fisker-/forsker-
samarbejde om fælles fiskeri- og biologistuderende på praktik i Thyborøn samt med Aal-
borg Universitet om forlægning af Fiskeriteknologuddannelsen til Thyborøn. Endelig er 
der udarbejdet en analyse til forberedelse af en ny lederuddannelse: "Seafoodmanager". 
En analyse af uddannelsesbehov for muslingeavlere er under udarbejdelse. 
  
Ud over egentlige uddannelsesaktiviteter vil centret indgå i udviklingssamarbejder med 
virksomheder, eksempelvis omkring udvikling og afprøvning af fiskeriudstyr, sporbarhed, 
mærkning mv. 
  
Regionale perspektiver
Etableringen af et kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn kan på flere 
områder medvirke til at støtte op omkring Vækstforums initiativer i handlingsplan 2009. 
I Strategi og handlingplan 2009-2011 for megasatsningen for fødevarer har Vækstforum 
beskrevet udvikling af fødevareuddannelser som én af aktiviteterne under det overord-
nede KOMPETENCE-initiativ.  
  
Samtidig ligger kompetencecenterinitiativet fint i forlængelse af projektet " Vækst 2011 
– Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsum-
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fisk", som Vækstforum tidligere har støttet med en bevilling på 1 mio. kr. og som for-
ventes afsluttet i sensommeren 2009. 
  
Lemvig Kommune er anført som en yderkommune i Fødevareministeriets landdistriktsin-
deks, der blev udarbejdet i forbindelse med implementeringen af EU's Landdistriktspro-
gram 2007-2013. Vækstforum har i Handlingsplan 2009 valgt at sætte ekstra fokus på 
udvikling af erhvervsmæssige styrkepostioner og bosætning i regionens yderkommuner. 
Kompetencecenterprojektet i Thyborøn er et eksempel på en konkret aktivitet, som vur-
deres til at kunne bidrage til at løfte denne målsætning.   
  
Økonomi 
Det samlede budget for den treårige procesmedarbejderfunktion er 1.876.256 kr., og 
EUC Vest har besluttet at investere 14-15 mio. kr. i etableringen af centrets fysiske 
rammer.  
  
Bilag:
Følgebrev til ansøgning af den 24. februar 2009  
Ansøgning til Vækstforum vedr. procesmedarbejder til etablering af et kompetencecenter 
for fiskeriets uddannelser i Thyborøn 
Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser  
  
  
  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Punkt_4_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Punkt_4_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Punkt_4_Bilag_3.pdf
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1-30-76-42-08 

5. Ansøgning - Den Europæiske Kulturhovedstad 2017 - forprojekt med henblik på 
den regionale vækstindsats

Resumé 

Forprojektet vedr. den regionale vækstindsats i forhold til Kulturhovedstadsprojektet 
beskrives, og Vækstforum anmodes om at indstille til Regionsrådet, at der af midlerne til 
regional udvikling bevilges 1 mio. kr. fordelt med 500.000 kr. i hhv. 2009 og 2010 af 
den eksisterende reservation. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at reservationen på 1 mio. kr. af de regi-
onale erhvervsfremmemidler udmøntes i en bevilling på  500.000 kr. i 2009 og 
500.000 kr. i 2010 til projekt Europæisk Kulturhovedstad 2017. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Århus Kommune har valgt, at der fra 2009 sættes en fireårig proces i gang for Århus 
som by, en proces, der bl.a. omfatter en grundig kulturel kortlægning af byen – byens 
ressourcer, identitet, image set udefra samt en række tværgående og tematiske kort-
lægninger. I foråret 2010 skydes en række visionsseminarer i gang, og i efteråret 2010 
går projektfolk sammen om udarbejdelse af projektforslag til Århus’ 2017-program. Det 
afgøres i 2012, hvilken dansk by, der udpeges til Kulturhovedstad 2017. 
  
De kommende år vil være en arbejdsproces, hvor ikke alene byens kulturinstitutioner, 
men også byens læreanstalter, virksomheder, medier og ikke mindst byens borgere ind-
drages i samarbejdet om Århus’ projektforslag. Herudover inviteres samarbejdspartnere 
fra andre kommuner og fra Region Midtjylland, og kontakter til både nationale og inter-
nationale institutioner mm. etableres. Århus Kommune har ansat en projektleder for År-
hus 2017. 
  
Vækstforum vedtog 24. november 2008, at der skal gennemføres et forprojekt med 
henblik på den regionale vækstindsats i forhold til Kulturhovedstadsprojektet, og at der 
til dette indstilles til Regionsrådet, at der af midlerne til regional udvikling bevilges 1 
mio. kr. fordelt med ½ mio. kr. i hhv. 2009 og 2010. 
  
Der foreligger et forslag til forprojekt, hvor formålet er at afdække mulighederne for en 
regional og vækstorienteret forankring af Kulturhovedstadsprojektet. Med "regional" me-
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nes ikke blot Region Midtjylland/Vækstforum, men også relevante og interesserede 
kommuner inden for regionen. 
  
Formålet med forprojektet er at belyse mulighederne for et regionalt partnerskab med 
hensyn til vækstindsatsen. 
  
Målene med indsaten er et langt bredere ejerskab til satsningen, herunder at relevante 
og interesserede kommuner og andre aktører bliver en integreret del af vækstsatsnin-
gen. Herunder skal en evt. videregående samarbejdstale mellem parterne beskrives og 
evt. indgås. 
  
De konkrete aktiviteter i forprojektet er kulturel kortlægning og netværksopbygning, 
herunder internationale relationer og samarbejde om regionens vækstindsats, bl.a. på 
turist- og eventområderne, samt med hensyn til udvikling af det kreative potentiale. Det 
konkrete forslag til valg af indsatser vil blive forelagt Vækstforum inden udgangen af 
2010. 
  
Bilag:
Regionalt samarbejde omkring Århus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 
Ansøgning om midler til forprojekt for Den europæiske Kulturhovedstad 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Punkt_5_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Punkt_5_Bilag_2.pdf
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1-33-76-95-07 

6. Internationale oplevelsesfyrtårne - den videre proces for projekterne "Ele-
ment.Z", "Hedens Colosseum" og "Planet Randers"

Resumé 

Vækstforum besluttede på mødet den 26. januar 2009 at indstille til Regionsrådet, at der 
bevilges 1 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsudvikling til hvert af projekterne 
"Element.Z", "Hedens Colosseum" og "Planet Randers" til videre bearbejdning af projek-
terne. Vækstforum vurderede, at der her var tale om projekter med et internationalt 
potentiale. Der foreslås en tids- og procesplan for det videre arbejde. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender administrationens notat som grundlag for det videre 
arbejde med internationale oplevelsesfyrtårne, herunder tidsplan for arbejdet. 

  
Beslutning 
 
Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at det enkelte projekt kan afrapportere 
hurtigere end anført i den angivne tidsplan. 

Sagsfremstilling 

I januar 2008 besluttede Vækstforum at give 11 konsortier en indledende udviklingsfi-
nansiering på op til 1 mio. kr. til analyse og forprojekt med det formål at undersøge og 
kortlægge potentialerne for et internationalt oplevelsesfyrtårn. Konsortierne afrapporte-
rede dette arbejde den 31. oktober 2008, hvor seks af konsortierne endvidere søgte om 
støtte til videreudvikling af internationale oplevelsesfyrtårne i fase 4. 
  
På mødet den 26. januar 2009 reserverede Vækstforum 7,5 mio. kr. til "FÆNGSLET" og 
9.762.000 kr. til "Havets Hus" fra den Europæiske Regionalfond. Desuden indstillede 
Vækstforum til Regionsrådet, at der bevilges 3.238.000 kr. til "Havets Hus", 250.000 kr. 
til Meaning Making Experiences (MMEx) og 1 mio. kr. til hvert af projekterne "Ele-
ment.Z", "Hedens Colosseum" og "Planet Randers" af de regionale midler til erhvervsud-
vikling.    
Projekt Den Europæi-

ke Regionalfond 
De regionale 

udviklingsmidler 
Fængslet 7.500.000 kr.* 0 kr. 
Meaning Making Experiences 
(MMEx) 0 kr. 250.000 kr. 
Hedens Colosseum 0 kr. 1.000.000 kr. 
Planet Randers 0 kr. 1.000.000 kr. 
Havets Hus 9.762.000 kr.* 3.238.000 kr. 
Element.Z 0 kr. 1.000.000 kr. 
I alt 17.262.000kr.* 6.488.000 Kr. 
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 *Vækstforum reserverer 17.262.000 kr. fra den Europæiske Regionalfond. 
  
Projekterne "Element.Z", "Hedens Colosseum" og "Planet Randers" har hver fået bevilget 
1 mio. kr. til det videre arbejde med projekterne med henblik på en eventuel ny ansøg-
ning til Vækstforum. Administrationen har udarbejdet "Notat om den videre proces for 
Internationale oplevelsesfyrtårne i 2009", hvor proces og tidsplan er beskrevet. 
  
Der er således planlagt et forløb med to runder, hvor ekspertpanelet kan indgå i dialog 
med ansøgerne og yde sparring til ansøgernes arbejde med den ny ansøgning. Disse 
møder ligger hhv. medio marts og primo april, så der kan være indgået en resultatkon-
trakt om anvendelsen af udviklingsfinansieringen omkring 1. maj. Et forberedelsesarbej-
de, der er estimeret til 1 mio. kr. til hver af de 3 projekter, tager naturligvis nogen tid at 
gennemføre, og det er ikke realistisk at forvente en afrapportering fra de 3 projekter før 
udgangen af 2009. Herefter ligger en fornyet behandling i ekspertpanelet, og endelig 
beslutning om indstilling til fase 4-finansiering kan tages på Vækstforums andet møde i 
2010. Indeholdt i denne tidsramme vil også være udformningen af en evt. regional-
fondsansøgning. 
  
I beslutningen vedrørende satsningen på udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne 
var det Vækstforums forventning, at der ville kunne bevilges fase 4-finansiering til 1-3 
oplevelsesfyrtårne i størrelsesordenen 5 - 15 mio. kr. Der er på Vækstforums møde den 
26. januar 2009 indstillet bevilling eller reservation på i alt knap 24 mio. kr. 
  
Bilag:  
Notat om den videre proces for Internationale oplevelsesfyrtårne i 2009  
Notat om arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne i 2008 af 05.05.2008 
Internationale oplevelsesfyrtårne uddybning af vurderingskriterier af 01.10.2008 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Punkt_6_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Punkt_6_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Punkt_6_Bilag_3.pdf
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1-30-76-2-07 

7. Orientering - Partnerskabsaftalen mellem Vækstforum for Region Midtjylland 
og Staten - tillægsaftale 2009

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager sagen til orientering. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget med bemærkning om, at det for Vækstforum er afgørende, at 
den kommende partnerskabsaftale i højere grad er gensidigt forpligtende. 

Sagsfremstilling 

Der skal i juni 2009 indgås en tillægsaftale til partnerskabsaftelen mellem Vækstforum 
og Regeringen. 
  
Økonomi- og Erhvervsministeriet har anmodet om et oplæg til aftalen, og sekretariatet 
har fremsendt et foreløbigt oplæg, som tager sit udgangspunkt i den aftale, der er lavet 
med Videnskabsministeriet, Rådet for teknologi og innovation og de regionale vækstfora 
i december 2008. Her er fokus at udvikle et strategisk samarbejde med det formål at 
sikre sammenhæng mellem den nationale og regionale innovationsindsats på tre niveau-
er: 

1. Gennem styrkede samarbejdsstrukturer – såvel på administrativt som på politisk 
niveau. 

2. Gennem igangsætning af fælles pilotprojekter og initiativer. 
3. På sigt gennem udvikling af nye større strategiske satsninger, der f.eks. kan gen-

nemføres gennem fælles udbud. 

Der er i Vækstforums sekretariat nedsat to arbejdsgrupper, som vil udarbejde et oplæg 
for: 

 Fødevareområdet og landdistriktsudvikling  
 Uddannelsesområdet 

Oplæggene vil foreligge til Vækstforums møde den 27. maj 2009 og danne grundlag for 
en drøftelse af det udspil, som formandskabet for Vækstforum skal drøfte med økonomi- 
og erhvervsminister Lene Espersen den 19. juni 2009. 
  
Bilag:
Oplæg til Partnerskabsaftaletillæg 2009 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Punkt_7_Bilag_1.pdf
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1-30-76-2-07 

8. Orientering - Status for etablering af testpladser til Vindmølleindustrien

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager sagen til orientering. 
  

Beslutning 

Vækstforum besluttede at henvende sig til Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen 
for at påpege vigtigheden af, at der, således som det blev aftalt i Partnerskabsaftalen, 
hurtigt træffes en beslutning om placering af testpladser til vindmølleindustrien i den 
nærmeste fremtid for at sikre, at Regionen også på sigt vil være attraktiv for vindmølle-
industrien. 

Sagsfremstilling 

I partnerskabsaftalen mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen har et af 
elementerne været etablering af testpladser til vindmølleindustrien. 
  
I nyhedsbrevet fra Vindmølleindustrien www.windpower.org  fremgår det, at der er nu 
etableret en arbejdsgruppe i Økonomi- og Erhvervsministeriet, som skal aflevere deres 
anbefaling af etableringen af testpladser til Lene Espersen til maj. 
  
Ministeren har inviteret branchen med til møderne i arbejdsgruppen for at sikre samar-
bejdet. 
  
Bilag:
Nyhedsbrev fra Windpower Test og demonstration 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Marts%202009/Punkt_8_Bilag_1.PDF
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1-01-76-16-08 

9. Eventuelt

Beslutning 
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