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Resume af beslutningsprocessen 

På mødet den 26. maj 2008 godkendte Vækstforum en 
projektbeskrivelse af indsatsområdet Fastholdelse af udenlandske 
studerende. Indsatsområdet er en del af Vækstforums program for 
udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt.  Vækstforum traf endvidere 
beslutning om: 

• at indstille til Regionsrådet, at der reserveres 1,5 mio. kr. af 
midlerne til erhvervsfremme til medfinansiering af indsatsen i 
en to-årig periode 

• at reservere midler fra Den Europæiske Socialfond til 
indsatsen. 

Den 18. juni 2008 godkendte Regionsrådet Vækstforums indstilling 
om reservation af 1,5 mio. kr.  

Indsatsen er efterfølgende annonceret på Vækstforums hjemmeside 
med henblik på indkaldelse af ansøgninger. 

Resume af indholdet 

Formålet med projektet Fastholdelse af udenlandske studerende er at 
bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland for således 
at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd i regionen.  
 
Målene er: 
 
• at bidrage til, at udenlandske studerende får tilbudt 

praktikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant 
erhvervsarbejde under studierne 

• at understøtte muligheden for at udenlandske studerende 
tilbydes ansættelse i regionens virksomheder efter endt 
studium 

 
Målgruppen er udenlandske studerende på hele uddannelser ved 
regionens uddannelsesinstitutioner, defineret som: 
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• udenlandske studerende på professionsuddannelser i Region Midtjylland 
• udenlandske studerende på lange videregående uddannelser og øvrige mellemlange 

uddannelser i Region Midtjylland  
 
Målene understøttes af følgende indsatsområder: 
 
• Virksomhedsopsøgende arbejde med henblik på etablering af formaliserede aftaler med 

virksomheder om praktikpladsophold, projektarbejde og studierelevant erhvervsarbejde 
for udenlandske studerende.  

• Etablering af mødeforum for virksomheder og internationale studerende.  
• Etablering af netværk mellem nuværende og eventuelt også tidligere udenlandske 

studerende.  
• Afvikling af temadage for de udenlandske studerende om Danmark, danskerne, dansk 

virksomhedskultur og efterspørgslen på arbejdskraft 
• Afvikling af temamøder for regionens virksomheder om ansættelse af udenlandske 

studerende 
• Afvikling af karrieremesser 
 
Målene kan bl.a. operationaliseres som følger: 
 
• Etablering af to organisatoriske enheder, der sikrer virksomhederne i Region Midtjylland 

direkte adgang til udenlandske studerende i regionen  
• Minimum 1.500 opsøgende virksomhedskontakter i projektperioden med henblik på 

etablering af praktikpladsophold, projektarbejde, studierelevant erhvervsarbejde eller 
ordinær beskæftigelse til udenlandske studerende, bachelorer og kandidater.  

• Deltagelse i minimum 35 informationsmøder for erhvervsnetværk i Region Midtjylland i 
projektperioden med henblik på generel information om projektet og etablering af 
praktikpladsophold, projektarbejde, studierelevant erhvervsarbejde eller ordinær 
beskæftigelse til udenlandske studerende, bachelorer og kandidater eventuelt i regi af 
konsortierne for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft  

• Alle udenlandske studerende i målgruppen er bekendt med projektet og modtager tilbud 
fra samme i projektperioden 

• Minimum 400 studerende indgår aftaler med virksomheder om længerevarende forløb 
som f.eks. praktikpladsophold, projektarbejde, studierelevant erhvervsarbejde eller 
ordinær beskæftigelse 

• 80 % af alle udenlandske studerende, bachelorer og kandidater er registreret i 
enhedernes CV-databaser m.h.p. beskæftigelse i regionens virksomheder. 

Baggrund for projektet 

Danske og således også midtjyske uddannelsesinstitutioner udbyder i stigende omfang hele 
uddannelser på engelsk. Det har medvirket til, at antallet af udenlandske studerende på hele 
uddannelser er steget markant. 

Mange af de studerende ønsker erhvervsarbejde under studierne og kan motiveres til såvel 
studenterjobs som længerevarende praktikophold og egentlig fastansættelse i forlængelse af 
studierne. En undersøgelse af Danmark som studieland viser, at 73 % af de udenlandske 
studerende er positivt indstillet overfor at arbejde i Danmark efter studierne. Undersøgelsen 
peger endvidere på at nogle af de forhold, der afgør om de udenlandske studerende forbliver i 
landet efter endt studium, er studierelevant erhvervserfaring, karrieremuligheder, 
familieforhold og skatteniveau. 
 
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 
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pågældende lande. Der er imidlertid ikke nogen institution, der umiddelbart bringer de 
studerende og virksomhederne sammen, bl.a. fordi der ikke for uddannelsesinstitutioner eller 
andre er noget nævneværdigt incitament til at foranledige et match mellem udenlandske 
studerende og virksomheder i regionen.  
 
Indsatsen for at fastholde udenlandske studerende er tilrettelagt med dette for øje. 

Resume af organiseringen af indsatsen 

Indsatsen skal i henhold til den godkendte projektbeskrivelse varetages i dialog og nært 
samarbejde mellem erhvervs- uddannelses- og beskæftigelsespolitiske aktører. 
 
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, beskæftigelse og erhverv. 
Der skal være tale om en institution, der kan understøtte de udenlandske studerende både 
under studier, praktikpladsophold og projektarbejde. Der skal endvidere 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. 
 
Indsatsen omfatter virksomheder i hele regionen og udenlandske studerende ved alle 
mellemlange og lange videregående uddannelser i regionen. 

Resume af finansieringen 

Den godkendte finansieringsplan er følgende: 

  

Region Midtjylland 1.5 mio. 
Europæisk socialfond  3.0 mio. 
Anden medfinansiering; privat, kommunal og statslig 1.5 mio. 
I alt 6.0 mio.  

Ansøgninger om godkendelse til varetagelse af Vækstforums initiativ Modtagelse og 
fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft  

Projektet blev annonceret på Vækstforums hjemmeside i forlængelse af Vækstforums møde 
den 26. maj. 2008. 

Administrationen har efterfølgende modtaget 2 ansøgninger fra uddannelsesinstitutioner, der 
ønsker at varetage Vækstforums initiativ Fastholdelse af udenlandske studerende. 

Begge ansøgninger vurderes at opfylde de kriterier, der fremgår af projektbeskrivelsen 
godkendt af Vækstforum den 26. maj. De kan således indstilles til godkendelse med henblik på 
regional medfinansiering af indsatsen. 

Begge ansøgere har endvidere udarbejdet socialfondsansøgninger med henblik på 
Vækstforums indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen om medfinansiering af indsatsen. 

Af nedenstående oversigt fremgår: 
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• institutioner, der omfattes af indsatsen for udenlandske studerende ved 
professionsuddannelserne, herunder lead-partner og økonomi 

• institutioner, der omfattes af indsatsen for udenlandske studerende ved lange 
videregående uddannelser og øvrige mellemlange uddannelser i Region Midtjylland, 
herunder lead-partner og økonomi 

Oversigt over samarbejdspartnere og økonomi 

Målgruppe 

 

Lead-partner Berørte institutioner Budget 

Udenlandske studerende 
på professionsuddannelser 
i RM 

VIA University College • Sundhedsfaglig højskole 
• Pædagogisk-socialfaglig højskole 
• Teknisk-Merkantil højskole 
• Erhvervsakademierne Minerva, 

Århus Købmandsskole og Århus 
Tekniske skole 

 

3.0 mio. kr. 

Udenlandske studerende 
på lange videregående 
uddannelser og øvrige 
mellemlange uddannelser i 
Region Midtjylland 

ASB Karrierecenter, 
Handelshøjskolen, 
Århus 

• Campus Århus bestående af 
Arkitektskolen Aarhus, Det jyske 
Musikkonservatorium, 
Ingeniørhøjskolen i Århus, 
Journalisthøjskolen, Aarhus 
Universitet og Handelshøjskolen, 
Aarhus Universitet 
samt Studenterhus Aarhus,  

• Aarhus Universitet, Handels- og 
ingeniørhøjskolen i Herning (AU-
HIH)  

 

3.8 mio. kr. 

 

Oversigt over finansieringen  

Målgruppe Lead-partner Region 
Midtjylland 

Europæisk 
socialfond 

Anden 
medfinansiering; 
privat, kommunal 

og statslig 

Budget i 
alt - mio. 

kr. 

Udenlandske 
studerende på 
professionsuddannels
er i RM 

VIA University College 0,55 1,5 0,95 3,0  

Udenlandske 
studerende på lange 
videregående 
uddannelser og 
øvrige mellemlange 
uddannelser i Region 
Midtjylland 

ASB Karrierecenter, 
Handelshøjskolen, 
Århus 

0,95 1,9 0,95 3,8  

I alt   1,5 3,4 1,9 6,8 

 


