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1-01-76-30-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 29. august 2008.

Sekretariatet indstiller, 

at referatet godkendes. 
  
Beslutning 
Vedtaget som indstillet. 
 
Bilag:
Referat fra Vækstforums møde den 29. august 2008 - kort udgave. 
  

 

1-30-232-06-V 

2. Budget 2009 for Regional Udvikling

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager dette punkt til orientering. 
  
Beslutning 
Vedtaget om indstillet. 
 

1-33-76-56-07 

3. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft - endelig bevilling

Resumé 
Formålet med projektet er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland 
for således at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd. Den lokale indsats 
skal understøttes af et Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse af uden-
landsk arbejdskraft. Der er afholdt informationsmøder og indkaldt ansøgninger om god-
kendelse af konsortier til varetagelse af indsatsen såvel som ansøgninger om godkendel-
se til etablering og betjening af et Midtjysk Dialogforum. Der er indkommet 7 ansøgnin-
ger om godkendelse af konsortier og 1 ansøgning om etablering og betjening af Det 
Midtjyske Dialogforum. De 8 ansøgere har alle indsendt ansøgninger til den Europæiske 
Socialfond med ønske om regional medfinansiering i overensstemmelse med den finan-
sieringsplan, der indgår i den projetkbeskrivelse, Vækstforum godkendte i maj. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender de syv lokale konsortier som ansøgt 

at Vækstforum godkender ansøgningen om etablering og betjening af det Midtjy-
ske Dialogforum 
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at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at de 8 ansøgninger om 
støtte fra Den Europæiske Socialfond imødekommes som ansøgt til en samlet 
maksimal ramme på 21 mio. kr. over en to-årig periode 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af midlerne til Erhvervsfremme 
bevilges midler til de 7 konsortier og etableringen og betjeningen af Det Midtjy-
ske Dialogforum som ansøgt til en samlet maksimal ramme på 10 mio. kr. over 
en to-årig periode i 2009-2010. 

 
Beslutning 
Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge initiativet tæt. 
 
Bilag:
Bilag 1 – Økonomioversigt 
Bilag 2 – samarbejdsrelationer og indholdsoversigt  
 
 
 
1-33-76-23-55-08 

4. Godkendelse af operatør og indstilling af bevillinger til netværksinitiativet i det 
midtjyske klyngeprogram

Resumé 
Programmet har til formål at styrke virksomhedernes innovation og internationalisering 
gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og en større satsning på vækstklynger. 
Væksthus Midtjylland har indsendt en ansøgning om at blive operatør på netværksinitia-
tivet, der omfatter udvikling og gennemførelse af forretningsbaserede netværk. 

Sekretariatet indstiller,  

at Vækstforum godkender Væksthus Midtjylland som operatør til gennemførelse af 
netværksinitiativet under det midtjyske klyngeprogram 2009-2011 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af regionsrådets midler til er-
hvervsudvikling bevilges 8,7 mio. kr. 

at Vækstforum anbefaler Erhvervs- og Byggestyrelsen en tilsvarende statslig med-
finansiering på tilsvarende 8,7 mio. kr. til medfinansiering af regionale struktur-
fondsprojekter i henhold til de regionale partnerskabsaftaler 

at Vækstforum indstiller til Erhvers- og Byggestyrelsen, at der til netværksinitiati-
vet bevilges 17,5 mio. kr.over en 3-årig perode fra Regionsfonden under mål 2 

at netværksinitiativet fagligt og metodisk bliver vurderet af en ekstern evaluator 
efter første år, og at dette indgår i resultatkontraktens krav til gennemførelse af 
den samlede effekt- og resultatvurdering. 

 
Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 
 

Bilag:

Ansøgning fra Væksthus Midtjylland vedr. operatør på netværksinitiativet - klyngepro-
gram.  
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1-33-76-24-07 

5. Indstilling om bevilling til initiativet Kapitalformidling

Resumé 
Et konsortium bestående af Væksthus Midtjylland og de to regionale innovationsmiljøer, 
Østjysk Innovation og Innovation MidtVest har ansøgt om opgaven, som omfatter en 
øget regional forankring af Vækstfondens produkter, udvikling af et investor-readiness 
program for iværksættere og fremme af Business Angels investeringer.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender Væksthus Midtjylland og de to regionale innovationsmil-
jøer, Østjysk Innovation og InnovationMidtVest som operatører på initiativet 
Kapitalformidling 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands erhvervsud-
viklingsmidler bevilges 2,7 mio. kr. i perioden 2008-2010 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Regional-
fondsmidler bevilges 2,7 mio. kr. i perioden 2008-2010 

 
Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Bilag:
Ansøgning til Vækstforum 
  
  

1-15-2-76-10-08 

6. Ansøgning om medfinansiering af Europe Enterprise Network i Region Midtjyl-
land

Resumé 
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i Herning, Håndværksrådet International i Viborg 
og Agro Business Park i Foulum ansøger om medfinansiering af aktiviteter i Region Midt-
jylland i forbindelse med det europæiske netværk Europe Enterprise Network. Medfinan-
sieringen udgør 1.134.000 kr. pr. år i 3 år - i alt 3.402.000 kr. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at bevilge 1.134.000 kr. i 3 år - i alt 
3.402.000 kr. til de tre midtjyske konsortiedeltagere i Europe Enterprise Net-
work. 

  
Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Bilag:
Ansøgning 
Supplerence tekst til ansøgning 
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Bilag 2: Økonomioversigt. 
Bilag 3: Samarbejdsparter i Region Midtjylland 
Samarbejdsaftale med Central Denmark EU-office, Bruxelles 
Hensigtserklæring vedr samarbejde med Væksthus Midtjylland 
Aktivitetsoversigt 
  
  
  

1-00-3-08 

7. Oplæg om globaliseringens udfordringer

Resumé 
Der forelægges 1. udkast til et oplæg om globaliseringens udfordringer for Region Midt-
jylland. Udkastet har været behandlet på Udvalget vedrørende Region Midtjyllands glo-
baliseringsstrategi den 3. september 2008 og videresendes hermed til Vækstforum til 
drøftelse. Det foreslås at arbejde videre i 2 spor – et erhvervsspor og et spor, som retter 
sig mod den regionale udviklingsplan. Det indstilles, at det overvejes at belyse, hvorle-
des de globale udfordringer og muligheder med endnu større vægt kan indgå i den 
kommende revision af erhvervsudviklingsstrategien og den regionale udviklingsplan 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum anmoder Vækstforums sekretariat om i samarbejde med relevante 
aktører at overveje og belyse, hvorledes de globale udfordringer og muligheder 
med endnu større vægt kan indgå i den kommende revision af erhvervsudvik-
lingsstrategien, 

at Vækstforum opfordrer Region Midtjylland og kommunerne i regi af den admini-
strative styregruppe vedrørende den regionale udviklingsplan at overveje og 
belyse, hvorledes de globale udfordringer og muligheder i højere grad kan indgå 
i den regionale og lokale udviklings- og kommuneplanlægning fremover. 

 
Beslutning 
Indstillingen tiltrådt med vedtagelse af følgende formulering: 
 
at Vækstforum anmoder Vækstforums sekretariat om i samarbejde med relevante 

aktører at overveje og belyse, hvorledes de globale udfordringer og muligheder 
med endnu større vægt kan indgå i den kommende revision af erhvervsudvik-
lingsstrategien, 
 

at Vækstforum opfordrer Region Midtjylland og kommunerne til at overveje og be-
lyse, hvorledes de globale udfordringer og muligheder i højere grad kan indgå i 
den regionale og lokale udviklings- og kommuneplanlægning fremover. 

 
Således at følgende udgår: …i regi af den administrative styregruppe vedrørende den 
regionale udviklingsplan….  
 
Bilag:
Oplæg om globaliseringens udfordringer 
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1-33-76-3-08 

8. Ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler 2008 - 
med regional medfinansiering

Resumé 
Den konkurrenceudsatte pulje er en national pulje, som udgøres af 10% af de samlede 
strukturfondsmidler i Danmark - svarende til ca. 49 mio. kr. pr. år. Danmarks Vækstråd 
fastlægger temaerne for puljen og er også høringspart i forhold til de regionale vækstfo-
ras indstillinger, som afgøres i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
  
Der vil, i det omfang Finansloven giver mulighed for det, være mulighed for en statslig 
medfinansiering som udgør 25 mio. kr. om året. 
  
Det foreslås, at de 49 mio. kr. ikke skal være en fast ramme, således at der i tilfælde af 
mange og større projekter skal være mulighed for at bevilge midler af den samlede 
ramme - f.eks. et år frem. 
  
Temaer for 2008 er: 

• Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende energi (Regionalfonden)  
• Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark (Socialfonden)  
• Forbedrede rammevilkår for udvikling af klyngerelationer (Socialfonden og Regio-

nalfonden) 

Vækstforum for Region Midtjylland har modtaget i alt 9 ansøgninger. 
  
Dette punkt vedrører de ansøgninger, hvortil der også søges om medfinansiering fra de 
regionale erhvervsfremmemidler. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der bevilges 4.732.111 
kr. fra den konkurrenceudsatte pulje - EU’s Regionalfond til medfinansiering af 
projekt CenSec 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der bevilges 5.260.270 
kr. fra den konkurrenceuddsatte pulje - EU’s Socialfond til medfinansiering af 
projekt CenSec 

at Vækstforum anvender 2.512.859 kr. fra det kommende klyngeprogram, Klyn-
geMidt til medfinansiering af projekt CenSec 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ikke bevilges mid-
ler fra den konkurrenceudsatte pulje - EU’s regionalfond  eller de statslige midler 
til medfinansiering af projekt Elbil Samsø/Midtjylland med den begrundelse, at 
projektet savner relevante parter, og at der er mangler ved projektets finansie-
ring. 

Rådet for Energi og Miljøteknologi har den  19. september behandlet sagen.
 
Beslutning 
Tiltrådt som indstillet med bemærkning om, at ansøger, som instilles til afslag, modtager 
den begrundede indstilling fra Rådet for Energi og Miljøteknologi. 
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Bilag:
Projekt CenSec - Klyngeudvikling 
Projekt Elbil SamsoMidtjylland23092008 
  

 

1-33-76-3-08 

9. Ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler 2008 - 
uden regional medfinansiering

Resumé 
Den konkurrenceudsatte pulje er en national pulje, som udgøres af 10% af de samlede 
strukturfondsmidler i Danmark - svarende til ca. 49 mio. kr. pr. år. Danmarks Vækstråd 
fastlægger temaerne for puljen og er også høringspart i forhold til de regionale vækstfo-
ras indstillinger, som afgøres i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
  
Der vil, i det omfang Finansloven giver mulighed for det, være mulighed for en statslig 
medfinansiering som udgør 25 mio. kr. om året. 
  
Det foreslås, at de 49 mio. kr. ikke skal være en fast ramme, således at der i tilfælde af 
mange og større projekter skal være mulighed for at bevilge midler af den samlede 
ramme - f.eks. et år frem. 
  
Temaer for 2008 er: 

• Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende energi (Regionalfonden)  
• Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark (Socialfonden)  
• Forbedrede rammevilkår for udvikling af klyngerelationer (Socialfonden og Regio-

nalfonden) 

Vækstforum for Region Midtjylland har modtaget i alt 9 ansøgninger. 
  
Dette punkt vedrører de ansøgninger, hvortil der søges om midler fra den konkurrence-
udsatte pulje og statslig medfinansiering. 
  
Projekterne er opstillet i prioriteret rækkefølge - inden for temaerne. 

Sekretariatet indstiller, 

at  Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der uagtet at det sam-
lede projekt er på under 10 mio. kr. bevilges 3.936.000 kr. fra den konkurren-
ceudsatte pulje - EU’s regionalfond og 1.968.000 kr. af de statslige midler til 
medfinansiering af projekt Erhvervsklynge og demonstrationsprojekt for næste 
generation integreret passivhus/brint-minikraftvarme/brintbil-system - inden for 
tema Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende energi, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der uagtet at det sam-
lede budget er på under 10 mio. kr. bevilges 1.783.125. kr. fra den konkurren-
ceudsatte pulje - EU’s regionalfond til medfinansiering af projekt Bedre fjern-
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varme - inden for tema Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende 
energi,  

at  Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ikke bevilges mid-
ler fra den konkurrence udsatte pulje - EU’s regionalfond  eller de statslige mid-
ler til medfinansiering af projekt Vedvarende elektricitet til transport - inden for 
tema Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende energi, med den be-
grundelse, at projektet ikke har et tilstrækkeligt erhvervsmæssigt rationale. 

  
Rådet for Energi og Miljøteknologi har den 19. september behandlet ansøgningerne.
  
at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt ” Manet – regi-

onale mangfoldighedsnetværk” bevilges 6.750.000 kr. fra den konkurrenceud-
satte pulje -EU´s Socialfond - inden for tema Gode rammevilkår for udenlandsk 
arbejdskraft i Danmark.  

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt ”Come2Work in 
Denmark” bevilges 5.333.559 kr. fra den konkurrenceudsatte pulje -  EU´s So-
cialfond - inden for tema Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Dan-
mark.  

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ikke anvendes mid-
ler fra den konkurrrenceudsatte pulje - EU´ Socialfond -  inden for tema Gode 
rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark  - til projekt Nydanskere – 
en ressource i globaliseringen med den begrundelse, at der er tale om et min-
dre, lokalt projekt. Firmaet samt de udbudte kurser er efter administrationens 
vurdering omfattet af statsstøttereglerne, hvorfor der skal indgå en stor del pri-
vat medfinansiering, både fra ansøger og fra praktikvirksomhederne. 

 
Beslutning 
Tiltrådt som indstillet med bemærkning om, at ansøger, som indstilles til afslag, modta-
ger den begrundede indstilling fra Rådet for Energi og Miljøteknologi. 
Indstillingen fra Rådet for Energi og Miljøteknologi lyder således: 

Vedvarende elektricitet til transport 

Rådet er positiv over for en koordinering af indsatsen på området, men kan ikke 
anbefale det aktuelle projekt, idet rådet har følgende bemærkninger: 

o Det er vanskeligt at vurdere projektets erhvervsmæssige effekt, idet det frem-
står uklart, hvad de virksomheder, der skal identificeres og udvikles gennem 
projektet, opnår af praktiske og anvendelige resultater. 

o Der findes allerede netværk på brintområdet, som varetager opgaver af lignen-
de karakter. 

o Der er etableret et partnerskab inden for brint og brændselsceller med centrale 
aktører på området (Brint og Brændselsceller.dk Partnerskabet). 

o Det fremgår ikke konkret, hvorledes projektet sikrer en kobling mellem trans-
portområdet og indreguleringen af vedvarende elektricitet. 

 
Bilag:
Projekt Erhvervsklynge og demo for brint (HIRC) 23/9 2008 
Projekt Bedre Fjernvarme23/9 2008 
Projekt Vedvarende elektricitet til transport 23/9 2008 
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Manet 23/9 2008 
Come2Work 23/9 2008 
Nydanskere - en ressource i globaliseringen 23/9 2008 
  

 

1-33-76-23-38-08 

10. Orientering om ansøgning til pulje til støtte af tiltrækning af større sportsbegi-
venheder til Region Midtjylland

Resumé 
Herning Kommune har i fællesskab med Viborg og Århus kommuner søgt om støtte til 
tiltrækning af UEFA EM-slutrunden i fodbold for U-21 herrer fra ”puljen for støtte til til-
trækning af store internationale sportsbegivenheder i Region Midtjylland”. Slutrunden 
finder sted den 12.-25. juni 2011.  
Sagen har været i skriftlig høring hos Vækstforums formandskab forud for behandling i 
Forretningsudvalget den 16. september 2008 og Regionsrådet den 24. september 2008. 

Sekretariatet indstiller, 

at  orienteringen om indstillingen af en støtte på 287.500 kr. til tiltrækning af UEFA 
EM-slutrunden i fodbold for U-21 herrer i 2011 tages til efterretning. 

  
Beslutning 
Punktet blev taget til orientering. 
 
Bilag: 
Ansøgning - UEFA U21 - fodbold_Herning Kommune 
Budget Inspection visit U21 2011 
Notat og kriterier - pulje for støtte til tiltrækning af større sportsbegibvenheder til Region 
Midtjylland 
 
  

0-2-43-07 

11. Udpegning til Væksthus Midtjyllands bestyrelse 

Punktet blev trukket fra dagsordenen og afventer ny henvendelse fra Væksthus 
Midt.

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum udpeger regionsrådsmedlem Viggo Nielsen og direktør Niels Jensen, 
VARO Specialmaskiner A/S, som begge er villige til at modtage genvalg. 

  
Beslutning 
 
Bilag:
Skrivelse fra Væksthus Midtjylland 
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 1-30-232-06-V 

12. Midtvejskonference - status

Resumé 
Som led i sin justering af Handlingsplan 2009 har Vækstforum for Region Midtjylland 
besluttet at afholde en midtvejskonference den 6. oktober 2008. Der er i juni påbegyndt 
et arbejde med et statuspapir for Handlingsplan 2007-2008 og der vil i forbindelse med 
konferencen blive udsendt et debatoplæg, som tager udgansgpunkt i statuspapiret. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager punktet til orientering. 
  
Beslutning 
Punktet blev taget til orientering. 
 
 

 

1-00-9-08 

13. Studierejse til East of England

Resumé 
Vækstforum gennemførte i dagene 11. - 12. september 2008 studierejse til East of Eng-
land. Program og rapport fra studierejsen vedlægges til orientering 

Sekretariatet indstiller, 

at rapporten drøftes. 
  
Beslutning 
Punktet blev taget til orientering med bemærkning om, at det ville være relevant at 
planlægge et Vækstforummøde på Aarhus Universitet, hvor man kunne drøfte universi-
tets rolle i forhold til erhvervslivet. 
 
Bilag:
Program  og Rapport fra studierejsen. 
  

 

1 

-01-76-30-07 

14. Eventuelt

Intet. 
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Tillægsdagsorden 

1-30-76-37-08 

1. Høringssvar vedrørende Rådet for Teknologi og Innovations program for 
innovationsnetværk

Resumé 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen har fremsendt en oversigt over indkomne ansøgnin-
ger til Rådet for Teknologi og Innovations program for innovationsnetværk med henblik 
på eventuelle bemærkninger. Styrelsen har modtaget i alt 29 ansøgninger, hvoraf 12 
ansøgninger har udgangspunkt i sekretariater, der er geografisk placeret i Region Midt-
jylland. Vækstforum lægger i sit høringssvar til Rådet for Teknologi og Innovation vægt 
på, at RTI's beslutning om de kommende innovationsstræk understøtter Vækstforums 
erhvervsudviklingsstrategi og de strategiske indsatsområder, og at de kommende inno-
vationsnetværk samtidig opfylder et fælles strategisk mål om sammenhæng mellem 
denm nationale og regionale innovationsindsats. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum fremsender høringssvar til Rådet for Teknologi og Innovations pro-
gram for innovationsnetværk 

 
Beslutning 
Revideret udkast til høringssvar blev omdelt på mødet. 
Godkendtes som indstillet. 
 
Bilag:  
Oversigt over ansøgninger til FI's innovationsnetværk  
Høringssvar vedr. innovationsnetværk til Rådet for Teknologi og Innovation  
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Mødedeltagere: 
Carsten Kissmeyer, borgmester 
Johannes Stensgaard, borgmester 
Jens Grønlund, borgmester 
Anders Buhl-Christensen, byrådsmedlem 
Martin Merrild, borgmester 
Viggo Thinggård, formand for HK Østjylland 
Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor 
Th. Bonne Larsen, adm. direktør 
Lars Aagaard, adm. direktør 
Bodil Vilmand-Olsen, adm. direktør 
Karin Østerby 
 
Fraværende: 
Bent Hansen, regionsrådsformand 
Viggo Nielsen, regionsrådsmedlem 
Poul Müller, regionsrådsmedlem 
Anne Mette Zachariassen, rektor 
Heine Bach, områdedirektør 
Lone Færch, direktør 
Nicolai Wammen, borgmester 
Niels Mikkelsen, gårdejer 
Søren Skræddergaard, el-installatør 
Aase Lydiksen, direktør 
 
Fra administrationen deltog: 
Bo Johansen, regionsdirektør 
Lars Hansson, direktør 
Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder 
Henrik Brask Pedersen, afdelingsleder 
Pia Fabrin, sekretariatet for Vækstforum 
Jette Salling, sekretariatet for Vækstforum 
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