
Region Midtjylland 
Regional Udvikling 
 

 

Vækstforum 24. november 2008 
 

 
Viborg, den 10. december 2008 

/JETSAL 
 

 

 

 

 

 

Referat  

af 

mødet i Vækstforum 

24. november 2008 kl. 13:00 

på Hotel Legoland, Billund  
 
 
 
 
Punkt 4 – Strategi og handlingsplan for megasatsningen Fødevarer blev behandlet som 
punkt 2 på dagsordenen. 
 



Indholdsfortegnelse 

 

Vækstforum 24. november 2008 
 

 

Pkt. Tekst Side 

1 Referat af Vækstforums møde den 1. oktober 2008 3

Handlingsplan 2009 

2 Vækstforums Handlingsplan 2009 4

3 Megasatsningen Energi og miljø - Handlingsplan 2009-2012 6

4 Megasatsning på fødevareområdet - Strategi og handlingsplan 2009-2011  10

5 Megasatsningen Erhverv-Sundhed - indstilling af bevilling til etablering af 
en generel erhvervs-/innovationsindsats i sundhedssektoren 

16

Uddannelse og kompetenceudvikling 

6 Fastholdelse af udenlandske studerende - bevilling 19

Oplevelsesøkonomi – energi og miljø 

7 Ansøgninger til puljen til Klimatopmødeaktiviteter 22

8 Den Europæiske Kulturhovedstad 2017 26

Internationalisering 

9 Videnbaseret erhvervssamarbejde med Shanghai 28

Orienterings- og udpegningssager 

10 Orientering om "analyse af samspil mellem brobyggere og virksomheder" i 
forbindelse med initiativet Vidensamarbejde  

32

11 VisitDenmarks udkast til fælles strategi for dansk turisme 35

12 Den konkurrenceudsatte pulje 2009 38

13 Udpegning af en repræsentant til VisitDenmark fra Vækstforum for Region 
Midtjylland 

39

14 Udpegninger af medlemmer af Regionsrådet til bestyrelser for erhvervsor-
ganisationer 

41

15 Eventuelt 44

Tillægsdagsorden 

1. Udpegning til Væksthus Midtjyllands bestyrelse 45 

 



 

 

Vækstforum 24. november 2008 
 

3 

1-01-76-30-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 1. oktober 2008

Sekretariatet indstiller, 

at  referatet godkendes. 

Beslutning 

Indstillingen vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Bilag:
Referat af Vækstforums møde den 1. oktober 2008 - kort udgave 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_1_Bilag_1.pdf
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1-33-76-23-19-08 

2. Vækstforums Handlingsplan 2009

Resumé 

Vækstforum for Region Midtjylland besluttede på sit møde den 26. maj 2008 at iværk-
sætte arbejdet med en justeret handlingsplan for 2009. Der har været afholdt et seminar 
for sekretariatet for Vækstforum med det formål at udarbejde en status for Handlings-
plan 2007-2008. Denne status har været drøftet på en workshop i august, og resultatet 
heraf præsenterede Vækstforum på sin Midtvejskonference den 6. oktober. Bidragene fra 
konferencen er nu blevet indarbejdet i det udkast til Handlingsplan 2009, som forelæg-
ges Vækstforum den 24. november 2008. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum vedtager udkast til Handlingsplan 2009. 

Beslutning 

Indstillingen vedtaget. 
 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har nu arbejdet i 2½ år. I december 2006 vedtog Vækstforum en erhvervs-
udviklingsstrategi for 2007-2009, der skal sikre fortsat vækst og udvikling i Region Midt-
jylland. Strategien blev herefter omsat til en handlingsplan for 2007-2008. Vækstforum 
skal her i efteråret udarbejde handlingsplan for 2009. Det sker i praksis gennem juste-
ring og tilføjelser til den nuværende handlingsplan. 
  
Formålet med strategien og de årlige handlingsplaner er under ét at forbedre de virk-
somhedsrettede rammevilkår for innovation og udvikling i regionens virksomheder med 
henblik på at fremme den regionale erhvervsudvikling, vækst og beskæftigelse.  
  
Med handlingsplanen for 2007-2008 har Vækstforum i praksis arbejdet inden for tre 
overordnede temaer: 
  
Megasatsninger – særlige midtjyske prioriteringer
Vækstforum har vedtaget tre megasatsninger, hvor der forventes at være særlige mu-
ligheder for at skabe en forbedret international konkurrenceevne for midtjyske virksom-
heder. Det gælder Energi og Miljø, Erhverv-Sundhed og Fødevareområdet. Der er tale 
om store og væsentlige erhvervsområder, hvor Vækstforum ønsker at give særlig priori-
tet til initiativer, der kan styrke innovation, netværkssamarbejde, videnspredning, tekno-
logiudvikling, kompetenceudvikling og internationalisering. Indsatserne skal gå på tværs 
af både de mange virksomheder og aktører – og på tværs af sektorer. 
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Rammebetingelser – motorer for vækst i midtjyske virksomheder
Vækstforum vil prioritere gode regionale rammebetingelser til alle virksomheder i Region 
Midtjylland. Det sker gennem større programmer med virksomhedsrettede initiativer 
inden for iværksætteri og virksomhedsudvikling, uddannelse og kompetenceudvikling 
samt innovation og it. Tilbuddene skal være tilgængelige for den brede gruppe af virk-
somheder. Der skal være et relevant tilbud til de virksomheder, der er motiveret. Tilbud-
dene skal være målrettet virksomhedernes behov, være synlige og tilgængelige i et 
samarbejde mellem lokale og regionale aktører. 
  
Tværgående indsatser – prioriteres i alle Vækstforums initiativer
Vækstforum har igangsat en række initiativer inden for tre særlige indsatsområder, hvor 
der findes et vækstpotentiale i Region Midtjylland, der ikke er fuldt udnyttet. Det gælder 
inden for oplevelsesøkonomi, landdistriktsudvikling og globalisering. Der er samtidig tale 
om tværgående indsatser, der skal bidrage operationelt til at understøtte og udfolde ini-
tiativer inden for de øvrige indsatsområder. 
  
Der er nu udarbejdet et udkast til Handlingsplan 2009, som tager sit udgangspunkt i 
status for Handlingsplan 2007-2008, samt de bidrag, som erhvervspolitiske aktører har 
fremført i forbindelse med Vækstforums forskellige arrangementer i de seneste måneder. 
  
Handlingsplan 2009 tager udgangspunkt i de 

 9 indsatsområder og  
 de i 2007-2008 iværksatte initiativer,  
 de erhvervspolitiske udfordringer, som gælder for indsatsområder og  
 partnerskabsaftalens elementer. 

Derudover er der til dagens møde udarbejdet udkast til mere konkrete og detaljerede 
handlingsplaner for indsatsområderne: 

 Megasatsningen Energi og Miljø  
 Megasatsningen Fødevarer 

De tager begge deres udgangspunkt i Vækstforums overordnede handlingsplan for 2007-
2008. I det omfang, de måtte indeholde elementer, som er af betydning for den kom-
mende Handlingsplan 2009, vil det efterfølgende blive indarbejdet heri. Tilsvarende gæl-
der for elementer, som måtte være af betydning for Erhvervsudviklingsstrategi for 2010-
2013. 
  
Bilag:
Udkast til handlingsplan 2009 – fremsendes i papirudgave. 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_2_Bilag_1.pdf


 

 

Vækstforum 24. november 2008 
 

6 

1-30-76-39-07 

3. Megasatsningen Energi og miljø - Handlingsplan 2009-2012

Resumé 

Vækstforum vedtog i juni 2007 en handlingsplan for udmøntning af megasatsningen in-
den for energi og miljø gældende for perioden 2007-2008. 
På Vækstforums møde den 26. maj 2008 gav Rådet for Energi- og Miljøteknologi en sta-
tus for megasatsningen og opfordrede Vækstforum til at forlænge satsningen med en 4-
årig periode. 
Der foreligger nu et forslag til ny handlingsplan gældende for perioden 2009-2012. For-
slaget til handlingsplan har været behandlet i Vækstforums "Råd for Energi- og Miljøtek-
nologi", som anbefaler forslaget godkendt. 
Den nye handlingsplan lægger op til en videreførelse af indsatsområderne fra den nuvæ-
rende handlingsplan, idet disse dog er justeret ud fra udviklingen og erfaringerne fra den 
forløbne periode. I handlingsplanen er der forudsat et niveau for støtte fra Regionsrådet 
og fra EU's Regionalfond på i alt 80 mio. kr. over de 4 år, 2009-2012. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at handlingsplanen for energi og miljø 2009-2012 godkendes, indarbejdes i Vækst-
forums samlede handlingsplan for 2009 og iværksættes, 

at Vækstforum på mødet i januar 2009 tager endelig stilling til det samlede finan-
sieringsforslag for megasatsningen Energi og miljø. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Megasatsningen Energi og miljø bør have flere målbare kriterier i handlingsplanen. Ende-
lig bør akkumuleringsteknologi fremgå tydeligere af handlingsplanen for Energi og miljø. 
  
Poul Müller ønskede ført til referat: Det skal i handlingsplanen præciseres, at handlings-
planen også omfatter området brint og brændselsceller. 
 
Sagsfremstilling 
Vækstforum vedtog i juni 2007 en handlingsplan for udmøntning af megasatsningen in-
den for energi og miljø gældende for perioden 2007-2008. På baggrund af denne hand-
lingsplan er der igangsat godt en snes projekter og aktiviteter. Eksempler herpå er: 

 Anvendelse af biodiesel til transport  
 Fremtidens fjernvarmesystem  
 Forsøg med brint og brændselsceller  
 Biogasproduktion på basis af engafgrøder  
 Anvendelse af pil som energiafgrøde  
 Kommunale energiregnskaber og –handlingsplaner  
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 Teknologiudvikling i små og mellemstore virksomheder  
 Virksomhedsnetværk inden for biomasseområdet og underleverandører til vind-

mølleindustrien 

På grundlag af drøftelser i "Råd for Energi- og Miljøteknologi" har sekretariatet udarbej-
det et forslag til revideret handlingsplan. Der foreligger vedlagte udkast, "Region Midtjyl-
land som energi- og miljøteknologisk foregangsregion, Vækstforums handlingsplan 
2009-2012", som af rådet anbefales godkendt af Vækstforum. 
Forslaget til handlingsplan 2009 – 2012 er en videreførelse og opdatering af den tidligere 
handlingsplan og har følgende indsatsområder: 

 Strategisk lederskab  
 Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi  
 Biomasse - samspil mellem energi og miljø  
 Teknologiudvikling  
 Test og afprøvning 

Nyt i handlingsplan 2009 – 2012 i forhold til den tidligere er: 

 Større fokus på teknologier til energibesparelser og energieffektivisering  
 Fremme af større fleksibilitet i det samlede energisystem  
 Udvidelse af indsatsen på miljø- og biomasseområdet til at omfatte flere typer af 

biomasseressourcer 

I lighed med den foregående handlingsplan lægges der op til, at Vækstforum for Region 
Midtjylland går foran, dels ved et målrettet strategisk lederskab og ved at yde direkte 
finansiel støtte til konkrete initiativer. Der opfordres til, at regionens mange aktører in-
den for energi og miljø vil bidrage med ideer til markante og perspektivrige initiativer af 
høj kvalitet. 
 

Strategisk lederskab  

Der lægges op til, at Vækstforum gennem et strategisk lederskab vil arbejde for, at Re-
gion Midtjylland får gode rammebetingelser for at blive foregangsregion på energi- og 
miljøområdet. Det er målet at medvirke til, at lokale og regionale myndigheder viser 
vejen ved at sætte fokus på energi- og miljø i egne aktiviteter og ved at motivere regio-
nens øvrige aktører til at gøre det samme. 
Eksempler på aktiviteter inden for dette område kan være: 

 Understøtte udvikling af perspektivrige projektidéer, f.eks. ved hjælp af ekstern 
konsulentbistand.  

 Kortlægning, analyser og andre aktiviteter, som kan skabe et samlet overblik 
over udviklingsmuligheder og barrierer på områder, som har strategisk betydning 
for realiseringen af Vækstforums mål.  

 Projekter og aktiviteter i vedvarende energi-byer.  
 Samarbejde mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner m.fl. om udvikling og 

koordinering af initiativer inden for uddannelse og kompetenceudvikling. 

Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi  
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Der eksisterer et stort potentiale for udvikling af demonstrationsprojekter med fokus på 
omstilling fra fossile energikilder til vedvarende kilder. Især kraftvarmeværkerne og 
transportområdet står over for store opgaver. Energianvendelse til opvarmning og venti-
lation af bygninger udgør alene omtrent halvdelen af regionens samlede energiforbrug. 
Der er således også basis for demonstrationsprojekter med fokus på begrænsning og 
effektivisering af energiforbruget.  
Eksempler på aktiviteter inden for dette område: 

 Demonstrationsprojekter på kraftvarmeværker og i transportsektoren vedr. an-
vendelse af vedvarende energi.  

 Udvikling af anlæg, infrastruktur og udstyr, der øger fleksibiliteten i energisyste-
merne til bedre udnyttelse af el fra vindkraft.  

 Projekter vedrørende lagring og udnyttelse af overskudsenergi.  
 Samspil i relation til lavenergihuse og energiforsyningsstrukturen. 

Biomasse - samspil mellem energi og miljø  
Region Midtjylland har et særligt potentiale for at skabe erhvervsudvikling og høste af-
ledte effekter i relation til energi og miljø på biomasseområdet. Beregninger fra Aarhus 
Universitet viser, at produktionen af vedvarende energi fra denne sektor kan mangedob-
les uden at gå på kompromis med fødevareproduktionen.  

Eksempler på aktiviteter inden for dette område: 

 Afprøvning og videreudvikling af metoder og teknologier til produktion af biomas-
se fra land og vand.  

 Afprøvning og videreudvikling af teknologier til udnyttelse af energipotentialet i 
husdyrgødning, restprodukter og anden biomasse.  

 Udvikling og afprøvning af metoder og teknologier til produktion og anvendelse af 
biomasse som substitut for eksisterende syntetiske materialer. 

Teknologiudvikling
Det globale marked for energi- og miljøteknologi i form af produkter, systemløsninger og 
knowhow er i kraftig vækst. Region Midtjylland har i kraft af sine erhvervsmæssige og 
forsknings-/udviklingsmæssige styrkepositioner på energi- og miljøområdet særlige for-
udsætninger for at få andel i denne vækst. 

Eksempler på aktiviteter inden for dette område:  

 Fortsættelse af program til støtte til teknologiudvikling i små og mellemstore virk-
somheder. 

 Støtte etablering af yderligere virksomhedsnetværk inden for vedvarende energi 
områder, hvor der vurderes at være potentiale for erhvervsmæssig udvikling og 
vækst i regionen, jvf. Klyngeprogrammet i Væksthusregi. 

Test og afprøvning  
Det har stor betydning for industrien at kunne dokumentere og teste nye produkter på 
energi- og miljøområdet. Det gælder ikke mindst for vind- og biomasseområdet, som 
spiller en central rolle i Region Midtjyllands energi- og miljøsatsning.  

Eksempler på aktiviteter inden for dette område: 
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 Samarbejde mellem vindmølleindustri, kommuner, statslige myndigheder m.fl. 
om udpegning og etablering af testområder for prototypemøller.  

 Samarbejder som sikrer, at regionens videninstitutioner bliver centrale aktører i 
nationale test- og certificeringsordninger. 

Der lægges op til en reservation på 80 mio. kr. ( fra Regionsrådets midler til erhvervs-
fremme og EU's Regionalfond) til indsatsen fordelt over en fireårig periode. Dertil kom-
mer anden finansiering, som estimeret i nedenstående skema.  
Endelig er der ikke-forbrugte midler fra handlingsplanen energi og miljø 2007-2008, hvor 
der blev reserveret 23 mio. kr. af Regionsrådet og 13 mio. kr. af EU's Regionalfond. Ind-
til nu er der bevilget 15,5 mio. kr. af Regionsrådet og 5,9 mio. kr. af EU's Regionalfond, 
og flere bevillingsansøgninger er på vej. Hovedprojekterne på projekterne 'Biogaspro-
duktion på basis af energiafgrøder' og 'Pil som energiafgrøde på miljøfølsomme arealer' 
skulle have været igangsat i sidste kvartal 2008, men er på grund af forhandlinger med 
lodsejere med videre blevet forsinket, således at hovedprojekterne først kan forventes 
igangsat i første kvartal 2009. De uforbrugte midler ønskes derfor overført.   

  

Økonomi

Finansiering 2009 2010 2011 2012 I alt 
Regionale erhvervsfremmemidler 13* 13* 13* 13* 52 
      
EU’s Regionalfond 7 7 7 7 28 
Anden EU finansiering, herunder 
Interreg 

5 5 5 5 20 

Anden offentlig finansiering 15 15 15 15 60 
Andet 25 25 25 25 100 
I alt 65 65 65 65 260 
  

*    Heraf foreslås op til 0,5 mio. kr. årligt til konsulentbistand til udvikling af perspektivrige projekter. 

Bilag:

Vækstforums handlingsplan energi og miljø 2009-2012  

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_3_Bilag_1.PDF
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1-33-76-10-07 

4. Megasatsning på fødevareområdet - Strategi og handlingsplan 2009-2011 

Resumé 

På baggrund af et omfattende udrednings- og udviklingssamarbejde foreligger der nu et 
udkast til en samlet strategi og en tre-årig handlingsplan for iværksættelsen af Vækstfo-
rums megasatsning på fødevareområdet. Med et strategisk mål om, at "Region Midtjyl-
land skal være et førende internationalt innovationsmiljø for klog hverdags-
mad", beskriver handlingsplanen tre overordnede initiativer: INNOVATION, DIFFERENTI-
ERING og KOMPETENCE. Initiativerne skal samlet medvirke til at øge innovationskraften 
inden for fødevareerhvervet, øge fødevarevirksomheders værditilvækst og konkurrence-
evne samt sikre, at viden omsættes til nye forretningskoncepter og produkter. Der 
vil blive nedsat et fødevareråd, der skal bistå Vækstforum med faglig sparring i forhold 
til udmøntningen af strategien og handlingsplanen.  
Handlingsplanen 2009-2011 har et bruttobudget på 122 mio. kr. over en tre-årig perio-
de, hvoraf der er budgetteret med 31,21 mio. kr. regionale midler til erhvervsudvikling 
og 41,79 mio. kr. EU's Regionalfonds midler.   

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum foreløbigt godkender Strategi og handlingsplan 2009-2011 for me-
gasatsningen på fødevareområdet, 

at Vækstforum på mødet i januar 2009 tager endelig stilling til det samlede finan-
sieringsforslag for megasatsningen på fødevareområdet, 

at Vækstforum på mødet i januar 2009 tager stilling til kommissorium for et føde-
vareråd. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 
Vækstforum tager ligeledes stilling til kommissorium for et fødevareråd i januar 2009. En 
af opgaverne i kommissoriet for fødevarerådet vil være at følge med i national og inter-
national lovgivning og forskning på området. 
  

Sagsfremstilling 

Af Vækstforums handlingsplan 2007-2008 fremgår, at der vil blive iværksat en mega-
satsning, der tager udgangspunkt i styrkepositioner og udviklingspotentialer på fødeva-
reområdet i Region Midtjylland. Den 13. juni 2007 godkendte Vækstforum et kommisso-
rium for forberedelse af en megasatsning på fødevareområdet, og på mødet i Vækstfo-
rum den 10. december 2007 blev det vedtaget at fokusere udviklingsarbejdet inden for 4 
overordnede indsatsområder efter indstilling fra den nedsatte ekspertarbejdsgruppe.    
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Baggrund

Med ca. 11.500 fødevarerelaterede virksomheder, heraf flere af landets største, og en 
overrepræsentation af videnmiljøer inden for fødevareområdet set i forhold til resten af 
landet, er den regionale fødevaresektor godt rustet til imødegå de mange udfordringer 
og drage nytte af de mange muligheder, som kendetegner det globale fødevaremarked i 
disse år. En stigende international konkurrence på traditionelle basisfødevarer rejser dog 
behovet for en højere grad af innovation og produktdifferentiering i den danske fødeva-
reproduktion. En central erhvervspolitisk udfordring er således at udbygge vidensamar-
bejdet mellem aktørerne i fødevaresektoren, ikke mindst mellem og på tværs af viden-
institutioner og virksomheder. Det kræver, at virksomhederne er innovationspara-
te, og at de har de rette kompetencer til at indgå i sådanne samarbejder.   

  

Proces for forprojektet:  

I forbindelse med igangsættelsen af forprojektet for megasatsningen blev der nedsat en 
arbejdsgruppe med eksperter med følgende repræsentation: 

  

Niels Mikkelsen, Vækstforum  (formand) 
Brian Thomsen, Dansk Akvakultur 
Bodil Hjarvard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret  
Jan Bender, Iskilde (producent af kildevand)  
Lars Esbjerg, Århus Universitet, Mapp-centret 
Bolette Van Ingen Bro, VIFU (Videncenter for FødevareUdvikling) 
Peter Rasmussen, Århus Kommune 
Rita Munk, Direktoratet for Fødevareerhverv 
Steen Hartmand, NNF Holstebro 
Hans Elbek Pedersen, Danisco A/S 
Jacob Holm Nielsen, Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
Alan Friis, Food DTU 
Michael Stevns, Mejeriforeningen 
Lisbeth Klode, Gourmet Vest/Smagen af Danmark 
Elinor Bæk Thomsen, Region Midtjylland 
  

Ekspertarbejdsgruppen beskrev i forprojektets første del (2. halvår 2007) en vision: 
"Klog hverdagsmad som sund forretning" og fire overordnede indsatsområder for mega-
satsningen på fødevareområdet.  
  

I forprojektets anden del (første halvår 2008) blev der i 4 faglige udviklingsgrup-
per udarbejdet forslag til konkrete initiativer under megasatsningen på fødevareområdet. 
Ekspertarbejdsgruppen fungerede i forprojektets anden del som styregruppe for udvik-
lingsgruppernes arbejde og udarbejdelsen af en strategi og handlingsplan.  

  

Ud over deltagerne i ekspertarbejdsgruppen og udviklingsgrupperne har en lang række 
eksperter fra hele landet været involveret i forprojektet, bl.a. i et ekspertpanel, som 
har bistået ekspertarbejdsgruppens/styregruppens udviklingsarbejde. I alt har ca. 100 
fødevareeksperter bidraget aktivt til udviklingen af den strategi og handlingsplan for me-
gasatsningen på fødevareområdet, som vil blive forelagt Vækstforum på mødet den 24. 
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november 2008. Det strategiske mål for megasatsningen er, at "Region Midtjylland skal 
være et førende internationalt innovationsmiljø for klog hverdagsmad".     

  

 

Strategi og handlingsplan 

Strategi og Handlingsplan 2009-2011 for megasatsningen på fødevareområdet beskriver 
initiativer i 2009, der vil være omfattet af Vækstforums Handlingsplan for 2009. Mega-
satsningsinitiativerne i 2010-2011 vil være omfattet af Vækstforums fremtidige hand-
lingsplan efter 2009.   

  

Handlingsplanen beskriver regionale erhvervsudviklingsinitiativer, der skal medvirke til 
at styrke det regionale fødevareerhvervs innovationsevne og øge værditilvæksten i virk-
somhederne. Strategien og handlingsplanen har primært fokus på fødevareinnovation og 
forudsætningerne herfor. Det handler således om:  

  

•  udvikling af viden og koncepter for fødevareinnovation  
•   udvikling af nye produktioner af højværdi fødevareprodukter 
•  udvikling af fødevarevirksomheders innovationskompetencer. 

  

Langsigtede mål: 

• At opbygge en tradition for samarbejde mellem regionens fødevarevirksomheder og 
det internationale videnmiljø. 

• At udvikle innovationskraften i Region Midtjyllands fødevaresektor til en internatio-
nal spidskompetence. 

• At øge innovationskompetencerne i de midtjyske fødevarevirksomheder. 
•  At sikre en kompetent arbejdskraft til regionens fødevareerhverv. 
  
Mål for 2009-11:  
•  At der etableres mindst tre nye, innovative samarbejdsalliancer med deltagelse af 

virksomheder og videninstitutioner. F.eks. i form af innovationsnetværk, forret-
ningsbaserede netværk, klyngesamarbejder eller innovationskonsortier. 

•  At 40 fødevarevirksomheder indgår i nye udviklings- eller forskningssamarbejder 
med videninstitutioner, f.eks. i form af PhD-projekter. 

•  At der udvikles 3 nye metoder til fødevareinnovation. 
•  At der udvikles 20 nye produkter, processer eller forretningskoncepter gennem in-

novative samarbejder. 
•  At der udvikles et nyt rådgivningskoncept med fokus på værdikæder. 
•  At der skabes overblik over udbud og efterspørgsel for fødevareuddannelserne. 

Handlingsplanen bygger på megasatsningens vision: ”Klog hverdagsmad som sund for-
retning”. Visionen udfoldes i det strategiske mål: "Region Midtjylland skal være et føren-
de internationalt innovationsmiljø for klog hverdagsmad" og tre overordnede initiati-
ver: INNOVATION, DIFFERENTIERING og KOMPETENCE.  

  

INNOVATION

Formålet med initiativet er at skabe øget innovation i fødevarebranchen ved at udvikle, 
afprøve og dokumentere nye metoder og samarbejdsrelationer. Under initiativet skal der 
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udvikles og etableres en udviklingsplatform for fødevareinnovation i Region Midtjylland 
med deltagelse af videninstitutioner, fødevarevirksomheder, brugere og kreative kræf-
ter. Initiativet gennemføres af et bredt sammensat konsortium, hvis primære opgaver 
bliver: 

  

• Udvikling og gennemførelse eksperimenterende innovationsprojekter 
•   Deltagelse i og formidling af internationale samarbejder og udviklingsprojekter med    

fokus på fødevareinnovation 
•  Iværksættelse af PhD-projekter (samfinansierede og/eller erhervs-PhD) 
•  Dokumentation og videnopsamling  
•  Formidling og kommunikation  
•  Kurser og workshops om fødevareinnovation for fødevarevirksomheder  

  

Med initiativet vil der blive skabt en række konkrete innovationer inden for fødevaresek-
toren samt et solidt erfarings- og beslutningsgrundlag for, hvordan der fremadrettet kan 
skabes et internationalt innovationsmiljø for klog hverdagsmad i Region Midtjylland.   

  

DIFFERENTIERING

Med initiativet iværksættes en udviklingspulje, der skal understøtte virksomhedsbasere-
de udviklingsprojekter, som kan medvirke til at bane vejen for produktion og afsætning 
af nye højkvalitets- og højværdiprodukter fra de regionale fødevarevirksomheder. Pro-
jekterne skal arbejde med specifikke udfordringer og problemstillinger i processen fra 
jord/hav til bord, eksempelvis:  

  

•  Konceptudvikling for produktion af differentierede fødevareprodukter  
• Råvareselektion/optimering  
• Udvikling af produktionsteknologi og procesudstyr  
•  Emballering  
•  Sporbarhed og dokumentation  
•  Logistik og distribution  
•   Afsætning  

  

Der forventes igangsat 4-8 udviklingsprojekter pr. år via udviklingspuljen. Initiativet ret-
ter sig mod samarbejder mellem flere små og mellemstore fødevarevirksomheder og 
videninstitutioner.  

  

KOMPETENCE

Formålet med initiativet er at understøtte udviklingen af små og mellemstore fødevare-
virksomheders innovationskompetencer. Initiativet skal videreudvikle og supplere de 
eksisterende regionale erhvervsfremmeinitiativer med henblik på de specielle udfordrin-
ger, som fødevarebranchens virksomheder møder. KOMPETENCE består af tre delinitiati-
ver: 

  

 Etablering af nye innovative samarbejdsalliancer med deltagelse af virksomheder 
og videninstitutioner.  
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 Specialiseret vejledning og rådgivning til små og mellemstore fødevarevirksom-
heder.  

 Afdækning af fødevarevirksomheders kompetencebehov og udbuddet af fødeva-
reuddannelser. På baggrund af analysen vil der som pilotprojekt blive iværksat 
aktiviteter, der skal medvirke til at skabe en mere sammenhængende uddannel-
sesstruktur for den økologiske sektor. 

Initiativerne under KOMPETENCE vil i videst muligt omfang gøre brug af og bli-
ve koordineret med Vækstforums øvrige erhvervsudviklingsinitiativer, eksempelvis 
VÆKSTmidt og KLYNGEmidt.   
  

Organisering

Handlingsplanens initiativer gennemføres af eksterne aktører. Den samlede indsats sen-
des i udbud til et eller flere konsortier. 

  

Der vil i forbindelse med iværksættelsen af megasatsningen blive nedsat et fødevareråd, 
der skal bistå Vækstforum med faglig sparring. Fødevarerådet vil bestå af 10-15 fødeva-
reeksperter, som udpeges af Vækstforum. Mødefrekvensen vil være ca. 2 årlige møder. 
Fødevarerådets primære opgaver bliver: 
  

•  Overvågning og evaluering af initiativernes fremdrift og resultater  
•  Faglig vurdering og indstilling af udviklingsprojekter under initiativerne INNOVATION 

og DIFFERENTIERING til Vækstforums sekretariat  

•   Faglig sparring til Vækstforum i fødevarespørgsmål  

 
 

Økonomi

  

Bruttobudget / mio. kr. 2009 2010 2011 I alt

INNOVATION 15,20 21,95 24,35 61,50 

DIFFERENTIERING 6,00 16,00 14,00 36,00 

KOMPETENCE 4,50 10,00 10,00 24,50 

I alt 25,70 47,95 48,35 122,00 

  

Finansieringsplan / mio. kr. 2009 2010 2011 I alt

Region Midtjylland 6,90 12,14 12,18 31,21 

EU, Regionalfond 8,14 16,65 17,00 41,79 
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Virksomheder 8,67 17,17 17,17 43,00 

Universiteter/Forsknings- og Innova-
tionsstyrelsen 

2,00 2,00 2,00 6,00 

I alt 25,70 47,95 48,35 122,00 

   
Bilag:  

Strategi og handlingsplan 2009-2011  

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_4_Bilag_1.pdf
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1-33-76-26-07 

5. Megasatsningen Erhverv-Sundhed - indstilling af bevilling til etablering af en 
generel erhvervs-/innovationsindsats i sundhedssektoren

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands Erhvervsud-
viklingsmidler for perioden 2009-2011 bevilges 3,0 mio. kr. til udviklingsplat-
formen MedTech Innovations Centre til udmøntning af første del af erhvervsind-
satsen i sundhedsvæsnet: Innovationshospitalet i Horsens. 

at Vækstforum foreløbig godkender forslag til etablering af en generel erhvervs-
/innovationsindsats i sundhedsvæsenet, 

at Vækstforum på mødet i januar 2009 tager endelig stilling til det samlede finan-
sieringsforslag for megasatsningen Erhverv-Sundhed. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 
 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 29. januar 2008 etableringen af to udviklings-
platforme under Megasatsningen Erhverv-sundhed, henholdsvis CareTech Innovation 
(hidtil under navnet Center for Pervasive Healtcare 2.0) og MedTech Innovation Centre. 
De to platforme er under etablering og der afholdes startkonference for de to platforme 
den 18. november 2008. 
Endvidere godkendte Vækstforum, at der blev gennemført et udredningsarbejde vedrø-
rende en generel erhvervs-/innovationsindsats i sundhedsvæsenet samt et udrednings-
arbejde vedrørende det erhvervsudviklingsmæssige potentiale i forbindelse med de 
kommende større hospitalsbyggerier i Region Midtjylland.  
  
Erhvervs-/innovationsindsats i sundhedssektoren
Formålet med etablering af en erhvervs-/innovationsindsats i sundhedssektoren er at 
sikre, at de gode ideer der genereres i sundhedsvæsenet bidrager til erhvervsudvikling 
og øget innovation indenfor sektoren. 
  
Regionens hospitaler, den kommunale pleje og øvrige aktører har forskellige forudsæt-
ninger for at bidrage til innovationsindsatsen, og det er ikke ønskeligt på forhånd at op-
stille én fast model for hvordan erhvervsindsatsen faciliteres. Indsatsen skal i stedet 
drøftes og behandles i overensstemmelse med lokale ønsker og forudsætninger, altid 
med udgangspunkt i målet: Erhvervsmæssig vækst. Det er hensigten, at der løbende 
skal etableres dialog med andre relevante enheder, evt. med andre fokusområder, og at 
der som følge heraf i 2009 vil blive arbejdet med etablering af udviklingsenheder på ho-
spitaler eller andre sundhedsaktører i regionen. 
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Indsats på Regionshospitalet Horsens  
Regionshospitalet Horsens har i et samarbejde med Alexandrainstituttet og flere firmaer, 
med baggrund i konkrete driftsmæssige udfordringer, udviklet et banebrydende system, 
som øger både patientsikkerhed og produktivitet. Det konkrete system er nu i færd med 
at blive implementeret på flere at regionens øvrige hospitaler. Denne udrulning af sy-
stemet er en drifts-/investeringsopgave, men samarbejdet mellem hospitalets ansatte, 
konkrete firmaer mv. kan i samarbejde med de etablerede innovationsplatforme under 
megasatsningen danne baggrund for en vækstindsats. 
  
Der er således i samarbejde med Regionshospitalet Horsens og udviklingsplatformene 
beskrevet en mulig organisering i forhold til "Innovationshospitalet Horsens", der fore-
slås at have følgende opgaver: 

 At koble drifts- og udviklingsopgaver på Regionshospitalet Horsens med en er-
hvervsmæssig drivkraft  

 At sikre en udviklings- og testenhed for udviklingsplatformene under mega-
satsningen Erhverv-Sundhed (MTIC og CTI)  

 At udvikle særlige satsområder af interesse for Horsens (Regionshospital og by)  
 At tiltrække udviklingsmidler fra fx statslige satsninger som brugerdreven innova-

tion (BDI), offentlig-privat innovation (OPI ) og fonden for arbejdskraftbesparen-
de teknologi (ABT). 

Innovationshospitalet har sit udgangspunkt i en erhvervsmæssig drivkraft, og skal be-
skæftige sig med de opgaver, som er væsentlige for driften af hospitalet og for patient-
behandlingen. Dvs. at kun de opgaver, som fra begyndelsen har interesse fra private 
parter, f.eks. i form af faglighed og risikovillig kapital kan iværksættes indenfor rammer-
ne af dette forslag. Der afsættes en pulje til medfinansiering af proof-of-concept og 
proof-of-business aktiviteter. 
  
Målet med indsatsen er, at der i Innovationshospitalet Horsens i perioden iværksættes 5-
10 konkrete erhvervsprojekter, at der screenes det dobbelte antal idéer samt at Innova-
tionshospitalet indgår i én eller flere statslige erhvervs-/innovationssatsninger. 
  
Indsatsen ledes i fællesskab af hospitalsledelsen og direktøren fra én af de 2 udviklings-
platforme (MedTech Innovation Center eller Center for Pervasive Healthcare 2.0) efter 
nærmere forhandling. Bevillingen vil blive givet til MedTech Innovation Centre. Organisa-
tionen vil bestå af en projektleder fra Regionshospitalet samt en person fra MTIC med 
professionel erfaring i forretningsgørelse og fundraising. Modellen skal implementeres på 
Regionshospitalet Horsens for perioden 2009-2011.  
  
Øvrige forslag til udmøntning af indsatsten - i forbindelse med andre sundhedsaktører - 
vil løbende blive forelagt Vækstforum. 
  
Erhvervsudvikling i tilknytning til de kommende hospitalsbyggerier i region 
Midtjylland.
Vækstforum vedtog på sit møde i januar, at der skulle gennemføres et udredningsarbej-
de vedrørende det erhvervsudviklingsmæssige potentiale i forbindelse med de kommen-
de hospitalsbyggerier i regionen. Dette er ved at blive udmøntet i relation til Det nye 
Universitetshospital i Skejby (DNU). Det Ny Universitetshospitals gennemgående rådgi-
ver ved at udvikle en metode og proces, der skal skabe innovation og udvikling i hele 
projektet. 
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Regional Udvikling deltager i dette arbejde med en repræsentant i arbejdsgruppen for 
det såkaldte delprojekt 9 i Projektplanen for DNU - Udvikling og innovation. Formålet 
med projektet er at sikre, at det nye hospital får nytte af forskning, udvikling og erfarin-
ger indenfor alle relevante fagområder. Der arbejdes foreløbig med 3 indsatsområder: 
Indsamling og behandling af ideer, oprettelse af en funktion som innovationssekre-
tær, som skal opsøge og modtage nye ideer samt etablering af et DNU Innovationsråd, 
der skal foretage vurdering af de indkomne ideer og indstille til videreudvikling heraf. 
Det er tanken, at udgifterne i forbindelse med indsatsen skal afholdes over byggeprojek-
tet. 
Arbejdet med udvikling og innovation indenfor DNU projektet vil ske i tæt samarbejde 
med de to udviklingsplatforme under megasatsningen Erhverv-sundhed. 
Når arbejdsmetoden er endeligt beskrevet, vil den blive forelagt Vækstforum. 
  
Økonomi
Budget 2008-2011 
Innovationshospitalet Horsens  3 mio. kr. 
Ramme til etablering af øvrige innovationsenheder  22 mio. kr. 
  
I alt 25 mio. kr. 
Finansieringsplan 2008-2011 
Region Midtjylland 14 mio. kr. 
EU’s Regionalfond 11 mio. kr. 
    
I alt 25 mio. kr. 
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1-33-76-56-07 

6. Fastholdelse af udenlandske studerende - bevilling

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af midlerne til Erhvervsfremme 
bevilges 1,5 mio. kr. til  indsatsen for at fastholde udenlandske studerende som 
ansøgt 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at de to ansøgninger om 
støtte fra Den Europæiske Socialfond imødekommes som ansøgt til en samlet 
maksimal ramme på 3,5 mio. kr. over en toårig periode 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Politisk behandling af projektet Fastholdelse af udenlandske studerende
På mødet den 26.maj 2008 godkendte Vækstforum projektbeskrivelsen Fastholdelse af 
udenlandske studerende. Vækstforum besluttede samtidig:  

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

 at reservere midler fra den Europæiske Socialfond til indsatsen 

Regionsrådet har efterfølgende godkendt Vækstforums indstilling. 
  
Fastholdelse af udenlandske studerende - projektbeskrivelse
Formålet med projektet er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland 
for således at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd. Målene er: 

 at bidrage til, at udenlandske studerende får tilbudt praktikpladsophold, projekt-
arbejde eller studierelevant erhvervsarbejde under studierne  

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

Indsatsen for at fastholde de udenlandske studerende målrettes: 

 udenlandske studerende på professionsuddannelser i Region Midtjylland  
 udenlandske studerende på lange videregående uddannelser og øvrige mellem-

lange uddannelser i Region Midtjylland 

Indsatsen skal i henhold til den godkendte projektbeskrivelse komme virksomheder i 
hele Region Midtjylland til gavn og forankres i en institution, der har en bred kontaktfla-
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de til udenlandske studerende fra forskellige uddannelsesretninger og -institutioner og 
som tilbyder et internationalt miljø med fokus på uddannelse, beskæftigelse og erhverv. 
Indsatsen skal gennemføres i tæt dialog med regionens erhvervsliv, beskæftigelsespoliti-
ske aktører og relevante uddannelsesinstitutioner. Indsatsen skal endvidere koordineres 
med den indsats som afvikles i regi af de syv konsortier, som Vækstforum godkendte på 
mødet den 1. oktober til varetagelse af initiativet Modtagelse og fastholdelse af uden-
landsk arbejdskraft. Indsatsen omfatter følgende indsatsområder: 

 Virksomhedsopsøgende arbejde  
 Mødeforum for virksomheder og internationale studerende  
 Netværk mellem nuværende og tidligere studerende  
 Temadage for de udenlandske studerende  
 Temamøder for regionens virksomheder  
 Karrieremesser 

Fastholdelse af udenlandske studerende - Operationalisering af målene
Målene med indsatsen operationaliseres bl.a. 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 med henblik på etablering af 
praktikpladsophold, projektarbejde, studierelevant erhvervsarbejde eller ordinær 
beskæftigelse til udenlandske studerende, bachelorer og kandidater  

 Deltagelse i minimum 35 informationsmøder for virksomheder i Region Midtjyl-
land med henblik på generel information om projektet og etablering af praktik-
pladsophold, projektarbejde, studierelevant erhvervsarbejde eller ordinær be-
skæftigelse til udenlandske studerende, bachelorer og kandidater  

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

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

 80 % af alle udenlandske studerende, bachelorer og kandidater er registreret i 
enhedernes CV-databaser med henblik på beskæftigelse i regionens virksomhe-
der. 

Ansøgninger om godkendelse til varetagelse af Vækstforums initiativ Fasthol-
delse af udenlandske studerende:
Indsatsen er i forlængelse af Vækstforums møde den 26. maj 2008 annonceret på 
Vækstforums hjemmeside med henblik på indkaldelse af ansøgninger om varetagelse af 
Vækstforums initiativ Fastholdelse af udenlandske studerende. 
  
Der er indkommet: 

 1 ansøgning om varetagelse af indsatsen for udenlandske studerende på profes-
sionsuddannelser i Region Midtjylland med VIA University College som lead-
partner. Øvrige parter er Sundhedsfaglig højskole, Pædagogisk-Socialfaglig Høj-
skole, Teknisk Merkantil højskole, Erhvervsakademierne Minerva, Århus Køb-
mandsskole og Aarhus Tekniske Skole  

 1 ansøgning om varetagelse af indsatsen for udenlandske studerende på lange 
videregående uddannelser og øvrige mellemlange uddannelser i Region Midtjyl-
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land med Handelshøjskolen, Aarhus Universitet som lead-partner. Øvrige partne-
re er Campus Århus bestående af Arkitektskolen Aarhus, Det jyske Musikkonser-
vatorium, Ingeniørhøjskolen i Århus, Journalisthøjskolen, Aarhus Universitet og 
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet samt Studenterhus Aarhus, Aarhus Univer-
sitet, Handels- og ingeniørhøjskolen i Herning (AU-HIH) 

Geografisk dækker ansøgerne virksomheder i hele Region Midtjylland.  
  
Begge ansøgere vurderes at opfylde de kriterier, der fremgår af den projektbeskrivelse, 
Vækstforum godkendte den 26. maj 2008, hvorfor de indstilles til godkendelse. 
  
Begge ansøgere har udarbejdet ansøgning til den Europæiske Socialfond, idet finansie-
ringen og aktørkredsen bag de to ansøgninger fremgår af nedenstående oversigt. 
   
Økonomi
Budget 2009 2010 I alt 
Udenlandske studerende på profes-
sionsuddannelser i Region Midtjyl-
land 

1,5  1,5 3 

    
Udenlandske studerende på lange 
videregående uddannelser og øvri-
ge mellemlange uddannelser i Re-
gion Midtjylland 

1,9 1,9 3,8 

I alt 3,4 3,4 6,8 
  

Finansieringsplan 2009 2010 I alt 

Region Midtjylland 0,75 0,75 1,5 

EU, Socialfond 1,70 1,70 3,4 

Anden medfinansiering 0,95 0,95 1,9 

I alt  3,40 3,40 6,8 
  
  
Bilag:
Projekt og procesbeskrivelse - Fastholdelse af udenlandske studerende 21.10.08 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_6_Bilag_1.PDF
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1-30-76-47-08 

7. Ansøgninger til puljen til Klimatopmødeaktiviteter

Resumé 

Vækstforum godkendte på sit møde den 26. maj 2008 etablering af en pulje til støtte for 
gennemførelse af aktiviteter, der profilerer Regions Midtjyllands  styrkepositioner på 
energi- og miljøområdet i forbindelse med FN's Klimatopmøde i København i 2009. 
Puljen har været udbudt med ansøgningsfrist den 6. oktober 2008. Der er indkommet 22 
ansøgninger til puljen. 
Et indstillingsudvalg bestående af den kommunale klimagruppe og formanden for Vækst-
forums Råd for Energi- og Miljøteknologi har indstillet, at 8 projekter støttes, idet man 
finder at de øvrige ansøgninger ikke lever op til kriterierne for anvendelse af puljen. 
Vækstforum har i forbindelse med afsættelse af puljen opfordret til at der etableres et 
sådant indstillingsudvalg 

Sekretariatet indstiller, 

at Indstillingsudvalgets indstillinger følges, således at Vækstforum indstiller, 

at  der bevilges 1.600.000 kr. fra Regionalfonden til Aarhus Universitets pro-
jekt "Beyond Kyoto" idet Aarhus universitet anmodes om at udarbejde 
en ansøgning til Regionalfonden. 

at  der bevilges op til 500.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til 
Vækstforums deltagelse i Klimakonsortiets konkurrence "Klima-DM" 

at  der bevilges på op til 612.500 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til 
Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) til "Fremvisning 
af Region Midtjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner på energi- og mil-
jøområdet" 

at  der bevilges 300.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Naturvi-
denskabernes Hus til udvikling og etablering af udstillinger under forudsæt-
ning af at der mindst 15 virksomheder i projektet 

at  der bevilges 425.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Samsø 
Energiakademi til projektet "The Danish Way" 

at  der bevilges 150.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Hånd-
værksrådet til projektet "Klimakonference i Herning" 

at  der bevilges 250.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Bræd-
strup Fjernvarme til projektet "Kraftvarme, fjernvarme og køling som CO2 
fjerner" idet projektet skal koordineres med Århus kommunes forslag om at 
gennemføre en udviklingscamp om udvikling af fjernvarmeteknologi. 
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at  der bevilges 300.000 kr. af regionens erhvervsudviklingsmidler til Ingeniør-
højskolen i Århus, Aarhus Universitet m.fl. projekt "Klimasommerskoler- 
Engineering innovation for the climate" under forudsætning af at der sker 
en profilering af regionens virksomheder 

at  alle bevillinger gives i 2008 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om,  
 
at  i det tilfælde, at Aarhus Universitet ikke kan opnå støtte fra EU’s Regionalfond til 

gennemførelse af konferencen Beyond Koyoto, vil midlerne i stedet blive indstillet til 
bevilling af de regionale erhvervsfremmemidler, 

 
at  Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) indstilles til en bevilling 

på 400.000 kr. af de regionale erhvervsfremmemidler, 
 
at  der forventes at indkomme en ansøgning fra HIRC i forhold til et projekt vedr. ener-

gi til transport, herunder brint og brændselsceller. 
 
Poul Müller forlod mødet under behandlingen af ansøgningen fra HIRC. 
 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 26. maj 2008 afsætning af en pulje på 10 mio. 
kr. (heraf 5 mio. kr. fra Regionalfonden – hvis denne kan støtte de påtænkte aktiviteter) 
i form af en supplerende bevilling til energi- og miljøsatsningen til at understøtte aktivi-
teter, som synliggør energi- og miljøaktiviteter i Region Midtjylland i forbindelse med 
klimatopmøde i 2009. Egenfinansieringen af projekterne skal som udgangspunkt udgøre 
min. 50%, dog efter en konkret vurdering af det enkelte projekt.  
Sekretariatet har informeret en lang række mulige ansøgere om puljen og opfordret til at 
fremsende ansøgninger til puljen senest den 6. oktober 2008. Resultatet blev 22 ansøg-
ninger, som er blevet vurderet ud fra følgende kriterier:  

 Aktiviteten synliggør og profilerer af Region Midtjyllands styrkepositioner på 
energi- og miljøområdet.   

 Aktiviteten sætter fokus på teknologier/løsninger til reduktion af den menneske-
skabte påvirkning af det globale miljø.  

 Aktiviteten forventes at have positiv erhvervsudviklingsmæssig effekt.  
 Relevante virksomheder medvirker ved udvikling og gennemførelse af projektet.  
 Projektet gennemføres i tilknytning til, som led i eller er koordineret med andre af 

de initiativer, der er planlagt i forbindelse med FN's klimatopmøde 2009.  

Aktiviteterne/projekterne er blevet behandlet på et møde i et indstillingsudvalg beståen-
de af "Den Kommunale Klimagruppe" med deltagelse af formanden for Vækstforums 
"Råd for Energi- og Miljøteknologi". En række af ansøgningerne mangler en beskrivel-
se/dokumentation af at aktiviteterne synliggør regionens styrkepositioner og dermed har 
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en erhvervsmæssig effekt. Der er med indstillingerne lagt vægt på at der vises en bred-
de i energi- og miljøløsninger. 
  
De ansøgninger, som er indstillet til bevilling fra indstillingsudvalget, er: 
  
Klimakonference på Aarhus Universitet, "Beyond Kyoto"  
International konference, som sætter fokus på klimarelaterede kompetencer og løsnin-
ger. Konferencen forventes at tiltrække 800-1000 deltagere fra hele verden. Konferen-
cen holdes over 2 dage med efterfølgende ekskursion på 3. dagen til virksomheder og 
anlæg i Regionen. 
  
Klimakonsortiet, "Klima DM"
Som en del af aktiviteterne frem mod december 2009 afholder Klimakonsortiet "det offi-
cielle danmarksmesterskab i klimaløsninger". Formålet med konkurrencen er at få dan-
skerne og de danske arbejdspladser til at bidrage til at begrænse klimaforandringerne 
ved at ændre adfærd, bidrage til innovation og/eller bidrage til erkendelser af behovet 
for handling. Indstillingsudvalget anbefaler, at Vækstforum går ind i aktiviteten ligesom 
de øvrige Vækstfora forventes at gøre, men der bør ske en konkretisering af aktiviteter-
ne. 
  
Center for Bioenergi og Miljøteknologi (CBMI), "Fremvisning af Region Midtjyl-
lands erhvervsmæssige styrkepositioner på energi- og miljøområdet"  
Virksomheder inden for bioenergi og miljøteknologi vil blive profileret via ekskursion til 
relevante virksomheder og anlæg samt på udstilling på Agro Business Park. Aktiviteten 
tænkes afholdt i forbindelse med planlagte konferencer, herunder Aarhus Universitets 
konference.  
  
Naturvidenskabernes Hus  
Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, som er under opførelse, vil samle et antal virk-
somheder inden for energi og miljø, som deltagere i en udstilling, som henvender sig til 
udenlandske delegationer. 
  
Samsø Energiakademi, "The Danish Way"  
Gennemførelse af besøgsprogrammer vedr. dels Samsø som vedvarende energi-ø og 
dels i hele Region Midtjylland med fremvisning af virksomheder mv. inden for energi og 
miljø. 
  
Håndværksrådet, "Klimakonference i Herning"  
Håndværksrådet vil afholde en 3 dages klimakonference i tilknytning til H&I Messen i 
Herning i september 2009. Konferencens tema vil hovedsagelig være energibesparelser i 
den eksisterende bygningsmasse. 
  
Brædstrup Fjernvarme, "Kraftvarme, fjernvarme og køling som CO2 fjerner", 
idet denne aktivitet skal koordineres med en anden foreslået aktivitet, "Udvik-
lings Camp" ved AffaldVarme Århus  
Brædstrup Fjernvarme foreslår afholdelse af en konference vedr. fjernvarme inkl. frem-
visning af Ring Søpark projektet, som Vækstforum har støttet som et projekt under me-
gasatsningen på energi og miljø. Indstillingsudvalget foreslår, at denne aktivitet sam-
ordnes med en aktivitet foreslået af AffaldVarme, Århus kommune, som indebærer af-
holdelse af en udviklingscamp med deltagelse af relevante aktører på fjernvarmeområ-
det. 
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Ingeniørhøjskolen i Århus, "Engineering innovation for the climate"
Afholdelse af sommerskoler og efteruddannelseskurser for danske og udenlandske er-
hvervsfolk og studerende med temaer inden for forskellige energiteknologiske områder. 
Indstillingsudvalget går ind for at støtte afholdelse af sommerskolerne, idet det bør være 
en forudsætning, at der indgår fremvisning af regionens virksomheder. 
  
Indstillingsudvalget foreslår, at Rådet for energi og miljøteknologi udvikler et projekt om 
anvendelse af vedvarende energi til transport. 
  
Sekretariatet har efterfølgende nærmere vurderet muligheden for en samlet ansøgning 
til Regionalfonden for Århus Universitets projekt og CBMI's ansøgning og har nået frem 
til at dette ikke er hensigtsmæssigt.  
  
Af vedlagte oversigt fremgår samtlige ansøgninger med indstilling om støttebeløb og 
bemærkninger fra foranstående møde. Det samlede støttebeløb fra Vækstforum bliver ud 
fra den angivne indstilling max. 4.137.500 kr. fordelt med 1.600.000 kr. fra Regional-
fonden og 2.537.500 kr. fra regionens udviklingsmidler. 
  
Bilag:
Oversigt over alle indkomne ansøgninger til puljen vedr. Klimatopmødeaktiviteter   
Administrationens sagsfremstillinger til ansøgninger til klimapuljen  
Ansøgninger til klimapuljen  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_7_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_7_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_7_Bilag_3.PDF
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1-30-76-42-08 

8. Den Europæiske Kulturhovedstad 2017

Resumé 

Århus Kommune har besluttet at iværksætte en proces med henblik på at blive europæ-
isk kulturhovedstad 2017. I Århus Kommunes oplæg til opereres der med, at der bør 
skabes en regional alliance, hvor kultur-, medie- og videninstitutioner inddrages, og hvor 
der samtidig samarbejdes med både kommuner og region omkring projektet. 
  
Sekretariatet foreslår, at der gennemføres et forprojekt med henblik på en regionalt 
dækkende vækstindsats på erhvervsområdet i forhold til Kulturhovedstadsprojektet. Til 
gennemførelse af dette foreslås der af de regionale udviklingsmidler reserveret 1 mio. 
kr., fordelt ligeligt på årene 2009 og 2010. 

Sekretariatet indstiller, 

at der gennemføres et forprojekt med henblik på den regionale vækstindsats i for-
hold til Kulturhovedstadsprojektet,  

at der af de regionale udviklingsmidler reserveres 1 mio. kr., fordelt ligeligt på åre-
ne 2009 og 2010. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Århus Kommune har besluttet at iværksætte en proces med henblik på at blive europæ-
isk kulturhovedstad 2017. I Århus Kommunes oplæg til opereres der med, at der bør 
skabes en regional alliance, hvor kultur-, medie og videninstitutioner inddrages, og hvor 
der samtidig samarbejdes med både kommuner og region omkring projektet. 
  
I 1996 var København europæisk kulturhovedstad. Senest – her i 2008 - er de europæi-
ske kulturhovedstæder Liverpool i England og Stavanger i Norge. Danmark er udpeget til 
at være værtsland for ”Den Europæiske Kulturhovedstad" i 2017. Dette år har desuden 
Cypern mulighed for at pege på en by. Der er endnu ikke taget stilling til, hvilken by i 
Danmark, der skal have titlen, og efter de foreløbige og ikke endelige tilbagemeldinger, 
vil Århus være eneste bud indenfor Region Midtjylland. 
  
Det vurderes, at processen om ansøgning til og at gennemføre at være Europæisk Kul-
turhovedstad, vil kunne være at enestående betydning for byen, kommunen og regio-
nen. Det fremgår af en uafhængig undersøgelse af samtlige kulturhovedstadsprojekter 
(Palmer Report 2007): 
”At blive udpeget til Europæisk Kulturhovedstad udgør en enestående mulighed for at 
mobilisere og forene indbyggerne i et område samtidig med, at man sikres usædvanlig 
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høj grad af international bevågenhed. Det er af betydning at blive valgt, ikke alene for 
det kulturelle område, men også hvad angår sociale og økonomiske afledte effekter.” 
  
Europæisk Kulturhovedstad er et lokalt, regionalt og nationalt projekt, herunder skal 
processen med forberedelse af ansøgning virke netværksskabende mellem disse niveau-
er. 
  
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, og der har nu været afholdt en konference med kultur- og erhvervsfolk fra 
ind- og udland. Målet med processen har været at sætte processen i gang mellem de 
mange aktører. 
  
Århus Kommune har udarbejdet en introduktionsmappe, der vedlægges som bilag. 
  
Sekretariatet foreslår, at der gennemføres et forprojekt med henblik på en regionalt 
dækkende vækstindsats på erhvervsområdet i forhold til Kulturhovedstadsprojektet. Til 
gennemførelse af dette foreslås der af de regionale udviklingsmidler reserveret 1 mio. 
kr., fordelt ligeligt på årene 2009 og 2010. 
  
Århus Kommune og Regional Udvikling vil udforme forprojektet med henblik på forelæg-
gelse for Vækstforum. 
  
Sekretariatet vurderer endvidere, at et projekt omkring kulturel kortlægning kan have 
muligheder for at opnå støtte under EU's strukturfondsmidler, KASK (Kattegat-
Skagerak) programmet.  
  
Bilag:
Århus som kulturby 2017 - introduktionsmappe 
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_8_Bilag_1.pdf
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1-15-2-76-12-07 

9. Videnbaseret erhvervssamarbejde med Shanghai

Resumé 

Kina er en af verdens hurtigst voksende økonomier og samarbejdet mellem Danmark 
og Kina er under udbygning i disse år. Den danske regering har indgået aftaler på en 
række områder, som kan medvirke til at styrke udviklingen af samarbejdsprojekter mel-
lem danske og kinesiske virksomheder og videninstitutioner, og regeringen forudsætter, 
at også lokale og regionale myndigheder spiller en aktiv rolle. 

  

Region Midtjylland har i marts 2008 underskrevet samarbejdsaftale med Shanghai 
Byprovins og underskrevet en hensigtserklæring om at etablere samarbejde vedrørende 
forskning, innovation og udvikling mellem danske og kinesiske virksomheder og vi-
deninstitutioner. 

  

Sekretariatet indstiller, at der reserveres en pulje til forskning, udvikling og innovation 
mellem danske og kinesiske virksomheder og videninstitutioner på  i alt 6,5 mio. kr. i 
2009 - 2011 samt at der afsættes midler til forberedende workshops og researchmæssi-
ge studiebesøg på  i alt 1,5 mio. kr. i 2009 - 2011. 

  

Endvidere foreslås det, at der reserveres 1,0 mio. kr. til aktiviteter i forbindelse med 
EXPO 2010 i Shanghai. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at der reserveres 1,5 mio. kr. af de regio-
nale erhvervsudviklingsmidler til erhvervsrettede forsknings- og udviklingsrette-
de samarbejdsprojekter med Shanghai i 2009 og  2,5 mio. kr. hvert år i 2010 og 
2011 – i alt 6,5 mio. kr., 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 0,5 mio. kr. af de regio-
nale erhvervsudviklingsmidler årligt  i 2009 - 2011 - i alt 1,5 mio. kr. til forbere-
dende research og workshops med  eksterne parter, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 0,5 mio. kr. af de regi-
onale erhvervsudviklingsmidler i 2009 og 0,5 mio. kr. i 2010 - i alt 1 mio. kr. til 
aktiviteter i forbindelse med EXPO 2010 i Shanghai. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 
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Sagsfremstilling 

Kina har gennem de seneste 10 år været én af verdens hurtigst voksende økonomier og 
Kina investerer massivt i forskning og udvikling i disse år. OECD oplyser, at Kina i løbet 
af de sidste 10 år har øget sin andel af verdens anvendte midler på forskning og udvik-
ling fra 2,5%  til 7,5%. 

  

For at sikre sig adgang til et af verdens hurtigst voksende markeder og pulje af viden-
ressourcer har en lang række globalt førende virksomheder og universiteter etableret sig 
i Kina. For at sikre danske virksomheders muligheder for at tage del heri etablerede Mi-
nisteriet for Videnskab Teknologi og Udvikling i efteråret 2007 et Innovationscenter i 
Shanghai og lancerede en Kina-strategi i februar 2008. Strategien er en del af Regerin-
gens Handlingsplan for Kina, som aktuelt er under udformning. En pulje, som skal støtte 
op om ministeriets Kina-strategi er ligeledes undervejs og ventes offentliggjort i løbet af 
efteråret 2008. 

  

Statsminister Anders Fogh Rasmussen har i oktober måned besøgt Kina og gennem sam-
taler med premierminister Wen Jiabao og præsident Hu Jintao lavet aftale om, at samar-
bejdet med Kina skal styrkes på en række områder, som bl.a. omfatter vidensamarbej-
de, klima-, energi- og miljøsamarbejde samt udvidet erhvervsmæssigt og økonomisk 
samarbejde. I aftalen understreges det, at også lokale og regionale niveauer bør spille 
en rolle for at etablere fælles forståelse og konkrete samarbejder. 

  

I 2010 afholdes verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai med temaet 'Better city - 
better life', som har fokus på miljø og bæredygtige løsninger. Den danske pavillion får 
titlen Welfairytales og fokuserer på det gode og bæredygtige liv, og EXPO 2010 giver 
gode muligheder for at exponere dansk viden og knowhow i Kina. 

  

Kinas enorme vækst- og videnpotentiale giver således anledning til at udbygge de gode 
relationer, der gennem årene er opnået via Århus Amts og Region Midtjyllands samar-
bejdsaftale med Shanghai Byprovins  og mulighed for at styrke regionens erhvervsudvik-
ling gennem etablering af samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner i 
Region Midtjylland og Shanghai. I forbindelse med samarbejdet har Region Midtjylland i 
samarbejde med Århus Kommune etableret et repræsentationskontor i forbindelse med 
det danske Innovationscenter i Shanghai og dermed etableret gode relationer til Ministe-
riet for Videnskab Teknologi og Udvikling. 

  

Region Midtjylland har i forbindelse med  indgåelse af samarbejdsaftale med Shanghai 
Byprovins i marts 2008 underskrevet en hensigtserklæring om etablering af forsknings- 
og udviklingssamarbejde med Shanghai Science and Technology Commission, som er 
ansvarlig for forskning og teknologisk udvikling i Shanghai. 

  

Samarbejdet fokuserer på forskning, udvikling og innovation inden for temaerne it, 
energi & miljø, sundhed samt bio- og nanoteknologi. Emnerne er valgt på baggrund af 
Vækstforums erhvevsudviklingsstrategi med fokus på megasatsninger og med skyldig 
hensyntagen til ønskerne fra kinesisk side, således at indsatsen understøtter en væsent-
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lig del af Vækstforums  megasatsninger og indsatsområder og kan medvirke til at udvik-
le Vækstforums mål om at være en international vækstregion. 

  

Det foreslås således, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at reservere en mindre, 
men strategisk betydningsfuld økonomisk pulje på 6,5 mio. kr. i perioden 2009 til 2011 
til konkrete samarbejdsprojekter inden for ovennævnte temaer samt 0,5 mio. kr. pr. år i 
2009 til 2011 – i alt 1,5 mio. kr. til afholdelse af workshops og researchmæssige studie-
besøg for at sikre det bedste match mellem danske og kinesiske partnere. Praktisk ori-
enterede workshops og face-to-face møder tidligt i processen vil endvidere fungere som 
en slags short-cuts for at afkorte perioden for etableringen af konkrete faglige samar-
bejdsprojekter mellem danske og kinesiske parter. Indbydelse til workshops vil blive ud-
budt i en åben procedure, som giver alle relevante aktører adgang til at komme med 
projektidéer. 

  

Endvidere foreslås det, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at reservere en pulje på 
i alt 1 mio. kr. i 2009 og 2010 til medfinansiering af aktiviteter i tilknytning til EXPO 
2010 i Shanghai. 

  

I tæt samarbejde med Shanghai Science and Technology Commission er det aftalt at 
undersøge og udvikle samarbejdstemaerne gradvist. Som første tema er IT valgt. 

  

I september 2008 var en it-delegation - efter anbefaling fra en arbejdsgruppe under it-
rådet - bestående af faglige eksperter fra Aarhus Universitet og Alexandrainstituttet 
samt en repræsentant fra regionens it-erhverv i IT-Forum på besøg i Shanghai for at 
vurdere potentialet for konkrete forsknings- og udviklingssamarbejder. Gruppen vurde-
rer, at der er store perspektiver for samarbejde på forskellige områder, herunder bl.a. 
eGovernment, eHealth, grøn it/intelligente bygninger, positioning mv. 

  

Det foreslås, at midler fra puljen frigives i takt med, at konkrete projekter forelægges for 
Vækstforum samt at midlernes frigivelse forudsætter sideløbende medfinansiering og 
aktiviteter fra Shanghai. Til organisering og styring af samarbejdet foreslås det, at der 
etableres en dansk og en kinesisk ekspertgruppe, som 1-2 gange årligt skal afgive ind-
stilling til VF om projekternes faglige indhold. Den danske ekspertgruppe udpeges af 
Vækstforum og den kinesiske ekspertgruppe af Shanghai Science and Technology Com-
mission og ekspertgruppen udpeges i forhold til det udbudte emne. Ekspertgruppen i 
Region Midtjylland foreslås baseret på eksisterende samarbejdsstrukturer - f.eks. IT Rå-
det, når projekterne vedrører IT og Rådet for Energi- og Miljøteknologi, når projekterne 
vedrører energi og miljø. 

  

Nærmere beskrivelse af projektet i vedlagte bilag. 

  

Et videnbaseret erhvervssamarbejde med Shanghai bør således sigte på at skabe inno-
vation og nye forretningsmuligheder gennem et samarbejde mellem kinesiske og danske 
forskere og virksomheder via: 

• Midtjyske virksomheders adgang til kinesisk forskning og PhD’ere  
• Midtjyske virksomheders/produkters adgang til et nyt vækstmarked   
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• Kinesiske virksomheders placering af forsknings- og udviklingsafdelinger 
i Region Midtjylland  

• Opbygning af faglige relationer mellem faglige eksperter i Region Midtjylland og 
Shanghai 

Det forventes, at der i 2009 kan etableres 2 til 4 fælles projekter og i 2010 og 2011 for-
ventes etableret 4 til 6 projekter pr. år. 
Økonomi: 

Indikativ ramme 2009-11:    2009 2010 2011 I alt 2009-11 

Projektaktiviteter 4,0 mio. 6,0 mio. 6,0 mio. 16,0 mio. 

Researchaktiviteter, indledende 
research og workshops. 
 

Aktiviteter i forbindelse med 
EXPO 2010 

0,5 mio. 
  

  

1,0 mio.  

0,5 mio. 
  

  

1,0 mio. 

0,5 mio. 1,5 mio. 
  

  

2,0 mio. 

I alt 5,5 mio. 7,5 mio. 6,5 mio. 19,5 mio. kr. 

Finansieringsplan                                                                                                    

Region Midtjylland  2,5 mio.  3,5 mio. 3,0 mio.  9,0 mio. 

Andre midler   2,0 mio.  3,0 mio. 2,5 mio.  7,5 mio. 

Shanghai (dvs. Bystyret ved 
STTC, nationale midler, virk-
somheder, videninstitutioner) 

 1,0 mio.  1,0 mio. 1,0 mio.  3,0 mio. 

I alt  5,5 mio.  7,5 mio. 6,5 mio. 19,5 mio. kr. 

Omfanget af medfinansieringen fra kinesisk side er angivet ud fra en forsigtig vurdering 
på grund af usikkerhed om medfinansieringsandelen for kinesiske universiteter, virk-
somheder m.v. 
  

Bilag

StrategiskPartnerskab regeringsaftale med Kina 
Videnbaseret Erhvervssamarbejde med Shanghai - Notat 
Feedback fra Alexandrainstituttet på it-delegationstur til Shanghai 
Notat fra VIA University College på potentielle samarbejdsområder med Shanghai 
Letter of Interest mellem Shanghai Science and Technology Commission og Region 
Midtjylland 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_9_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_9_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_9_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_9_Bilag_4.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_9_Bilag_5.pdf
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1-33-76-60-07 

10. Orientering om "analyse af samspil mellem brobyggere og virksomheder" i 
forbindelse med initiativet Vidensamarbejde 

Resumé 

Der er gennemført en analyse af samspillet mellem virksomheder og brobyggere i for-
bindelse med innovation. Analysen er en del af fundamentet for udvikling af initiativet 
Vidensamarbejde, og bygger på interviews med 10 brobyggerinstitutioner og 10 virk-
somheder. Resultatet af analysen foreligger nu. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager orienteringen til efterretning. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
  

Sagsfremstilling 

Der er i perioden juni-oktober 2008 gennemført en analyse af samspillet mellem virk-
somheder og brobyggere i forbindelse med innovation. Analysen er en del af fundamen-
tet for udviklingen af initiativet Vidensamarbejde. 
  
I analysen defineres vidensamarbejde som direkte eller indirekte samarbejde 
om udvikling og anvendelse af formaliseret, forskningsbaseret viden mellem videninsti-
tutioner og virksomheder med kommercielt udbytte som målsætning. 
  
En brobygger er en institution, der fungerer som mellemled mellem virksomheder og 
videninstitutioner, og formidler kontakter og konkrete projekter mellem disse. De typiske 
metoder, som anvendes i brobygningsarbejdet, er: 

• Rammesættelse af møder (f.eks. omkring teknologi)  
• Matchmaking  
• Seminarer/Gå-hjem-møder  
• Netværksdannelse  
• Bearbejdelse og formidling af viden 

Brobyggerinstitutioner kan enten være selvstændige organisationer, eller væ-
re organisatorisk knyttet til en specifik videninstitution. 
  
Analysen af samspillet mellem virksomheder og brobyggerinstitutioner bygger på inter-
views med 10 brobyggerinstitutioner og 10 små og mellemstore virksomheder. Analysen 
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er én del af fundamentet for udviklingen af initiativet Vidensamarbejde. Analysen foku-
serer dels på hvilke behov, brobyggerne dækker; og dels på hvor der kan være behov 
for en ny indsats, som understøtter vidensamarbejde mellem videninstitutioner 
og virksomheder, som ikke allerede indgår i sådanne samarbejder. Det betyder, at der til 
virksomhedsdelen af analysen bevidst er udvalgt virksomheder, som ikke samarbejder 
med videninstitutioner enten direkte eller via brobyggere, eller som har haft problemer 
med at få et givtigt udbytte ud af samspil med disse. 
  
Analysen skal således ikke betragtes som et forsøg på at give et repræsentativt billede 
af brobyggerinstitutionernes arbejde og succes, men som en analyse af, hvor der kan 
gøres en indsats for, at vidensamarbejdet kan bredes ud til at omfatte en bredere kreds 
af virksomheder, end det er tilfældet i dag. Ét vigtigt element i denne proces er at se på 
i hvilken grad de rammer, som offentlige bevillingsgivere opstiller for brobyggernes ar-
bejde, kan hæmme brobyggernes råderum og risikovilje i forhold til at afprøve nye me-
toder og inddrage en bredere virksomhedsgruppe i deres arbejde. 
  
Analysens hovedresultater er følgende: 

 Brobyggerinstitutionerne opererer hovedsageligt inden for et begrænset netværk 
af virksomheder. Det skyldes dels, at brobyggerinstitutionerne på denne måde får 
større sikkerhed for resultaterne af samarbejdet, og dels, at brobyggerne mangler 
markedsføringsressourcer.  

 Brobyggerfunktionen er begrænset af erhvervsfremmesystemets krav om, at alle 
aktiviteter skal måles i forhold til konkrete resultatmål opstillet 
i resultatkontrakter. Det kan mindske mulighederne for risikovillige satsninger, 
der kan slå fejl, men som er forudsætning for en høj innovationsgrad.  

 De deltagende virksomheder kan have svært ved at se et behov for at samarbej-
de med brobyggere, inkl. GTS-institutter. Det skyldes bl.a., at virksomhederne 
opfatter brobyggerinstitutionerne som værende for fokuserede på dokumentation 
og metoder, mens virksomhederne er fokuserede på gennemførelse og resultater.  

 De deltagende virksomheder er gode til at udnytte kunder/brugere, medarbejdere 
og leverandører i deres udviklingsarbejde, der drives af engagement og ildhu 
frem for af langsigtet og visionær strategi.  

 De deltagende virksomheder kender innovationsbegrebet, men bruger 
det sjældent om egne aktiviteter. Virksomhederne har en tendens til at føle sig 
fremmedgjorte, når talen falder på innovation. Selv virksomheder, der arbejder 
innovativt, opfatter innovation som fjernt fra den daglige praksis.  

 Selv de af de deltagende virksomheder, der mest aktivt opsøger ny viden, over-
vejer kun sjældent, om videninstitutioner kan bibringe dem viden. Det skyldes, at 
virksomhederne ikke oplever en relation mellem forskningsbaseret viden og den 
viden, der bringer dem videre med et konkret problem. 

Som supplement til brobyggeranalysen er der foretaget en omfattende kortlægning af 
hvor Vækstforum kan supplere - men ikke dublere - allerede igangsatte initiativer. Langt 
de fleste virksomheder i Danmark - og Region Midtjylland - tilhører gruppen af mindre 
virksomheder, der har en praksisorienteret tilgang til innovation. Men denne gruppe 
af virksomheder er underrepræsenteret som brugere af eller deltagere i de eksisterende 
initiativer til at understøtte vidensamarbejde. Dette gælder ikke kun brobyggerinstitutio-
nerne, inkl. GTS-institutterne, men også Forsknings- og Innovationsstyrelsens innovati-
onsnetværk. 
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Resultaterne af brobyggeranalysen og kortlægningen af eksisterende initiativer vil blive 
anvendt som fundament for videreudviklingen af initiativet til at fremme vidensamarbej-
de i regionen. Med afsæt i analyseresultaterne vil der i udviklingen af initiativet fokuse-
res specifikt på en målgruppe af virksomheder med en praksisorienteret tilgang til inno-
vation. Dette kræver, at der i udviklingen af initiativet tænkes både i kommunikation og i 
udviklingen af nye metoder til at nå ud til en udfordrende målgruppe. 
  
Bilag:
Brobyggeranalyse 
Bilag til Brobyggeranalyse  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_10_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_10_Bilag_2.PDF
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1-01-76-12-08 

11. VisitDenmarks udkast til fælles strategi for dansk turisme

Resumé 

VisitDenmark  har som ansvarlig for den nationale turismekoordination taget initiativ til 
at udarbejde en fælles strategi for dansk turisme. Ambitionen er at afstikke kursen for at 
styrke udviklingen i dansk turisme frem mod 2015. VisitDenmarks oplæg lægger over-
ordnet op til et øget samarbejde i dansk turisme. Oplægget beskriver fremtidige forret-
ningsområder, markeder og målgrupper, men indeholder ingen egentlig prioriteringer. 
Oplægget peget på etablering af 6 partnerskaber som instrumentet til at skabe fremtidig 
vækst i turisterhvervet. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum drøfter oplægget og at oplægget kommenteres overfor VisitDen-
mark med udgangspunkt i sekretariatets bemærkninger og 

at Midtjysk Turisme anmodes om at kommentere oplægget ud fra en turistfaglig 
betragtning 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget med bemærkning om, at Midtjysk Turisme anmodes om at 
fremføre sit forslag til regionale tiltag i forhold til de udfordringer, som fremgår af op-
lægget til en fælles strategi for dansk turisme.  

Sagsfremstilling 

VisitDenmark har af Økonomi- og Erhvervsministeriet fået i opdrag at udforme en ny 
national turismestrategi. Vækstforaene, regionerne og de regionale turismeselskaber er 
enige i behovet, og har presset på for at sikre en åben og dynamisk proces, som involve-
rer de væsentligste bidragsydere i udviklingen af turismen, nemlig Vækstfora. Der har 
hen over sommeren været en positiv og konstruktiv proces. 

  

Vækstforums ejerskab til turismen er indskrevet i partnerskabsaftalen: 

  

Der arbejdes for at: 

 Styrke Danmark, herunder Region Midtjylland, som turist og konferencevært. 
Parterne er enige om at der skal udarbejdes en fælles national strategi for turis-
me og i partnerskabsaftalen uddybes indholdet som værende markedsføring, de-
stinationsudvikling, kompetenceudvikling, samt service og information. 
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 Tiltrække flere udenlandske turister blandt andet gennem en kobling til Vækstfo-
rums megasatsninger. 

 Skabe udvikling af helårsoplevelser. 

VisitDenmark har nu udsendt udkast til en fælles strategi for dansk turisme til høring hos 
kommuner, vækstfora, regionale turismeudviklingsselskaber m.fl. Høringsfasen løber 
frem til 10. december 2008. I forbindelse med høringsfasen holdes der regionale hø-
ringsmøder med møde i Region Midtjylland den 21. november i Viborg i Regionsrådssa-
len. 
  
Baggrunden for arbejdet med en fælles strategi er, at dansk turisme over en 10-årig 
periode har mistet markedsandele i et voksende marked. Samtidig vurderer VisitDen-
mark, at der er rum for forbedringer i såvel den lokale og regionale indsats på turisme-
området. 
  
Det er VisitDenmarks hensigt, at strategien skal medføre ændringer i de handlingspla-
ner, der formuleres lokalt og regionalt f.eks. i vækstforaene, kommunerne m.fl. samt 
gerne sætte mere retning på de penge, der bruges til turismeudvikling i Danmark. 
  
VisitDenmark har løbende inddraget Danske Regioner, de turistansvarlige i regionerne 
samt direktørerne for de regionale turismeselskaber i processen. Som bidrag til proces-
sen har Danske Regioner formuleret indspil til strategien i form af oplægget "Danmarks 
nye turisme". Der har desuden været holdt et møde mellem VisitDenmark og Vækstfo-
rums formandskab om strategien. 
  
I forbindelse med påbegyndelsen af strategiarbejdet, har Danske Regioner i samarbejde 
med regionerne og de regionale turismeudviklingsselskaber udarbejdet et strategioplæg 
"Danmarks nye turisme", som regionernes bidrag til en fælles strategi. Dette oplæg pe-
ger på nogle af de grundlæggende problemer i dansk turisme, herunder de betydelige 
fald i antallet af udenlandske overnatninger i Danmark. Oplægget indeholder en række 
anbefalinger, som ligger i fin tråd med VisitDenmarks strategi. Regionernes oplæg peger 
blandt andet på behov for udvikling af nye temaer med et højt oplevelsesindhold, kom-
petenceudvikling, bedre markedsføring m.m.  
  
VisitDenmarks oplæg til strategi giver anledning til følgende bemærkninger: 

 Det er positivt, at der fra centralt hold er taget initiativ til udarbejdelse af en fæl-
les strategi for dansk turisme, som søger at forholde sig til en række af proble-
merne for dansk turisme, herunder en af de grundlæggende udfordringer i form 
af fald i antallet af udenlandske gæster, stigende efterspørgsel efter helhedsople-
velser m.m.  

 Oplægget er meget generelt i den forstand, at der ikke lægges op til en priorite-
ring af forretningsområder (kystferie, by- og naturferie, storbyferie, specialisere-
de rejser, internationale rundrejser og møder), valg af markeder, målgrup-
per m.m. Dette betyder derfor, at oplægget ikke giver anledning til at skulle for-
holde sig til om et givet valg ville have været relevant i forhold til turismen i Re-
gion Midtjylland. I den videre proces vil valg af indsatsområder være ønskeligt.  

 Der mangler en beskrivelse af hvorledes at VisitDenmarks oplæg og turismen 
indgår i Økonomi- og erhvervsministeriets prioritering af den samlede erhvervs-
politik, hvilket også skal ses i sammenhæng med at der fra ministeriet endnu ikke 
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foreligger en ny national turismeredegørelse. Samtidig er det vigtigt, at der cen-
tralt sker en samordning  af de nationale indsatser som understøtte udviklingen 
af turismen.  

 Forslaget om 6 særlige erhvervspartnerskaber er vanskeligt at vurdere, men vir-
ker ikke umiddelbart som en effektiv model, da det er svært at se hvorledes disse 
partnerskaber medvirker til udviklingen af turismen og skabe øget indtjening i er-
hvervet, hvilket bør være et fokuspunkt.  

 Enig i behov for samarbejde – ser dog branding som i alt væsentligt at være en 
national opgave. Udvikling af et forpligtigende samarbejde og udvikling af er-
hvervsklynger er i overensstemmelse med de tiltag, som der arbejdes med i RM 

Vækstforum for Region Midtjylland bør understøtte den nationale strategi, og dermed 
bidrage til at der sker en klar prioritering af at turismen i erhvervsudviklingen. Dette 
indebærer blandt andet, at der på regionalt niveau bliver arbejdet på udviklingen af tu-
rismen i form af nye internationale oplevelsesfyrtårne, regionale oplevelsesprojekter og 
at der i Vækstforums handlingsplan fortsat indgår en klar prioritering af turismen. Vi fin-
der, at en af de vigtige opgaver regionalt er at arbejde på at tilvejebringe flere og bedre 
oplevelser, og i denne sammenhæng arbejde med kvalitetsudvikling.  
VisitDenmarks oplæg bør også vurderes ud fra en mere konkret turistfaglig vurdering. 
Det foreslås derfor, at Midtjysk Turisme anmodes om en kommentering af oplægget ud 
fra turistfaglige vurderinger.  

  
Bilag
Vores rejse - strategioplæg fra VisitDenmark 
Invitation fra VisitDenmark om deltagelse i høringsmøder om udkast til ny strategi 
Danske Regioners oplæg "Danmarks nye turisme" 
  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_11_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_11_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_11_Bilag_3.pdf
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1-33-76-7-08 

12. Den konkurrenceudsatte pulje 2009

Sekretariatet indstiller, 

at  Vækstforum tager punktet til orientering. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 
 

Sagsfremstilling 

Den konkurrenceudsatte pulje er en national pulje, som udgøres af 10% af de samlede 
EU 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 
vækstforas 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 samle-
de ramme - f.eks. et år frem. 
  
Danmarks Vækstråd har på sit møde den 23. september drøftet og besluttet følgende 
temaer for 2009: 

 Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark  
 Forbedrede rammevilkår på ungdomsuddannelserne 

Fristen for indsendelse af ansøgninger til de regionale vækstfora vil være den 1. maj 
2009.  
  
Bilag:
Den konkurrenceudsatte pulje for 2009 - oplæg fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_12_Bilag_1.pdf
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0-23-70-06-V 

13. Udpegning af en repræsentant til VisitDenmark fra Vækstforum for Region 
Midtjylland

Resumé 

VisitDenmark skal have ny bestyrelse for perioden 1. januar 2009 - 31. december 2010, 
i den forbindelse er Vækstforum for Region Midtjylland blevet bedt om at udpege et 
medlem. Fristen for udpegningen er den 10. december 2008. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum udpeger et medlem til VisitDenmarks bestyrelse for perioden 1. 
januar 2009 - 31. december 2010. 

Beslutning 

Vækstforum indstiller regionsrådsmedlem Ove Nørholm til VisitDenmarks bestyrelse for 
perioden 1. januar 2009 – 31. december 2010. 
 

Sagsfremstilling 

Den to-årige udpegningsperiode til VisitDenmarks bestyrelse udløber den 31. december 
2008. Økonomi- og Erhvervsministeriet har derfor  bedt de regionale Vækstfora om hver 
at udpege et medlem til VisitDenmarks bestyrelse for perioden 1. januar 2009 - 
31.december 2010. Vækstforum for Region Midtjylland har i indeværende periode været 
repræsenteret ved regionsrådsmedlem Ove Nørholm. 
  
Vækstforum har også udpeget medlemmer til Midtjysk Turisme bestyrelse.  Vækstforum 
har udpeget regionsrådsmedlemmerne Ove Nørholm (daværende formand for udvalget 
vedr. Kultur, Turisme og Oplevelsesøkonomi) og Ernst Greve, som repræsentant for 
Vækstforum i Midtjysk Turismes bestyrelse  Ove Nørholm og Ernst Greve er udpeget i 
den kommunale valgperiode - dvs. til udgangen af 2009. 
  
Da den nye bestyrelse for VisitDenmark skal være udpeget inden den gamle bestyrelses-
periode udløber den 31. december 2008, er fristen for at udpegning af en repræsentant 
10. december 2008.  
  
Ifølge VisitDenmarks vedtægter kan genudpegning finde sted, men det er ikke muligt at 
udpege suppleanter.  
  
VisitDenmark arbejder som Danmarks nationale turismeorganisation, og dermed inden-
for rammerne af regeringens turismepolitik. Det vil således være en fordel, hvis den re-
præsentant, Vækstforum for Region Midtjylland udpeger, har indsigt i fremme af dansk 
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turisme, ligesom det er væsentligt, at den pågældende kan være bindeled til den regio-
nale turismeorganisation.   
   



 

 

Vækstforum 24. november 2008 
 

41 

0-2-32-07 

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

Resumé 

Forskellige erhvervsfremmeorganisationer har anmodet Regionsrådet om at udpege re-
præsentanter fra rådet til deres bestyrelser mv. Økonomi- og Erhvervsministeren skal, 
efter indstilling fra Vækstforum, godkende, at medlemmer af Regionsrådet deltager i 
bestyrelser for erhvervsfremmeenheder. Ministeren har i den forbindelse fastsat som 
vilkår for en konkret godkendelse, at Vækstforum udpeger det medlem af Regionsrådet, 
som skal indgå i bestyrelsen. Regionsrådet anmoder på baggrund heraf Vækstforum om 
at tiltræde de af Regionsrådet ønskede udpegninger til bestyrelser mv. for en række er-
hvervsfremmeorganisationer og om at indhente ministerens godkendelse af Regionsrå-
dets deltagelse i bestyrelsen for Huset Venture, Århus. 

Sekretariatet indstiller, 

at udpegningen af regionsrådsmedlem Ernst Greve til bestyrelsen for Dansk Skal-
dyrcenter, Nykøbing M., tiltrædes, 

at udpegningen af regionsrådsmedlem Conny Jensen og regionsrådsmedlem Birgit 
Jonassen til repræsentantskabet for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande til-
trædes, idet deltagelse af regionsrådsmedlemmer i repræsentantskabet forud-
sætter økonomi- og erhvervsministerens godkendelse, 

at udpegningen af regionsrådsformand Bent Hansen og regionsrådsmedlem Jørgen 
Nørby, med regionsrådsmedlem Ernst Greve og regionsrådsmedlem Bent O. 
Pedersen som suppleanter, til bestyrelsen for Forskerpark Foulum, Tjele, for 
perioden frem til 1. april 2010, tiltrædes, idet deltagelse af regionsrådsmed-
lemmer i bestyrelsen forudsætter økonomi- og erhvervsministerens godkendel-
se, 

at Vækstforum indstiller til økonomi- og erhvervsministeren, at ministeren godken-
der, at Regionsrådet deltager med et medlem i bestyrelsen for Huset Venture, 
Århus, og 

at udpegningen af regionsrådsmedlem Ove Nørholm til bestyrelsen for Huset Ven-
ture, Århus, tiltrædes, idet deltagelse af regionsrådsmedlemmer i bestyrelsen 
forudsætter økonomi- og erhvervsministerens godkendelse. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 
 

Sagsfremstilling 
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Forskellige erhvervsfremmeorganisationer har anmodet Regionsrådet om at udpege re-
præsentanter fra rådet til deres bestyrelser mv. Det drejer sig om Dansk Skaldyrcenter, 
Nykøbing M.: 1 bestyrelsesmedlem, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande: 2 medlem-
mer af repræsentantskabet, Forskerpark Foulum, Tjele: 2 bestyrelsesmedlemmer og 
Huset Venture, Århus: 1 bestyrelsesmedlem. 
  
Økonomi- og erhvervsministeren skal i henhold til erhvervsfremmeloven godkende, efter 
indstilling fra Vækstforum, at medlemmer af Regionsrådet deltager i bestyrelser for selv-
stændige juridiske erhvervsfremmeenheder. Regionsrådet anmoder derfor Vækstforum 
om at indhente ministerens godkendelse af, at Regionsrådet deltager med et medlem i 
bestyrelsen for Huset Venture, Århus. Vækstforum har tidligere efter anmodning fra Re-
gionsrådet besluttet at indstille til ministeren, at det godkendes, at Regionsrådet delta-
ger med et medlem i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter med to medlemmer i repræ-
sentantskabet for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og med to medlemmer i besty-
relsen for Forskerpark Foulum, Tjele. 
  
Økonomi- og erhvervsministeren har godkendt, at et medlem af Regionsrådet indtræder 
i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter. Ministeren har i forbindelse hermed fastsat som 
vilkår for godkendelsen, at Vækstforum foretager den endelige udpegning af det medlem 
af Regionsrådet, som skal indgå i bestyrelsen. Regionsrådet anmoder på baggrund heraf 
Vækstforum om at tiltræde de af Regionsrådet ønskede udpegninger til ovennævnte er-
hvervsfremmeorganisationer, der har anmodet Regionsrådet om at deltage i deres be-
styrelser mv. Det bemærkes, at ministeren endnu ikke truffet afgørelser vedrørende Re-
gionsrådets deltagelse i repræsentantskabet for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande 
og i bestyrelsen for Forskerpark Foulum. 
  
Regionsrådet anmoder Vækstforum om at indhente økonomi- og erhvervsministerens 
godkendelse af, at et medlem af Regionsrådet deltager i bestyrelsen for Huset Venture, 
Århus. Huset Venture er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse på højest 
10 medlemmer, jf. vedlagte vedtægt for Huset Venture. Huset Ventures primære formål 
er at skabe mulighed for, at mennesker med handicap kan bruge og udvikle deres ar-
bejdsevne på betryggende vis. Det sekundære mål er at give handicappede mulighed for 
at arbejde i et kontorfællesskab, som tilbyder offentlige og private virksomheder at løse 
forskellige opgaver. Det tertiære mål er at skabe kontakt mellem private og offentlige 
virksomheder, som er egnede praktik- og arbejdssteder for mennesker med handicap. 
Huset Venture tilbyder endvidere undervisning, rådgivning og andre serviceydelser. 
  
Ved åbningen af Huset Venture i 2000 var der fem ansatte. I dag er der over 80 ansatte. 
80 % af de ansatte er mennesker med funktionsnedsættelser eller handicap, som er an-
sat i fleks- eller skånejob. 
  
Huset Venture modtager bl.a. støtte fra de særlige satspuljemidler, og huset fik i 2006 
satspuljemidler til det fireårige projekt: Fleksicurity. Projektet skal udbrede kendskabet 
til ideerne bag virksomheden og skabe energifelter, der kan danne grobund for lignende 
virksomheder andre steder i landet. Som det første konkrete resultat af denne indsats 
startede Huset Venture Nordjylland i Aalborg den 1. januar 2007. 
  
Regionsrådet vedtog på sit møde den 12. december 2007, efter indstilling fra Vækstfo-
rum, at bevilge 1 mio. kr. til medfinansiering af projekt ”Huset Venture Ikast-Brande.” 
Projektet skal efter model fra Huset Venture i Århus etablere et tilsvarende hus i den 
vestlige del af regionen. Målgruppen er personer med fysiske eller psykiske funktionsbe-
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grænsninger, som efter afklaring af deres arbejdsevne skal kunne ansættes i virksomhe-
der eller medvirke i opbygningen af nyt forretningsgrundlag under Huset Venture, hvor 
man leverer serviceydelser til virksomheder på markedsvilkår. 
  
Bilag:
Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/Punkt_14_Bilag_1.pdf
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1-01-76-30-07 

15. Eventuelt

Beslutning 

Administrationen udleverede kopi af klage fra Magne Sandgaard angående støtte til Stu-
dentervæksthuset forankret hos VIA University College – Animationsværkstedet i Viborg. 
Udtalelse til Erhvervs- og Byggestyrelsen er besvaret administrativt. 
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TILLÆGSDAGSORDEN 

0-2-43-07 

1. Udpegning til Væksthus Midtjyllands bestyrelse

Resumé 

Vækstforum for Region Midtjylland har modtaget en henvendelse fra Væksthus Midtjyl-
land om at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden 1. januar 2009 til 31. decem-
ber 2010. 
  
Vækstforum for Region Midtjylland er i indeværende periode repræsenteret ved regions-
rådsmedlem Viggo Nielsen og direktør Niels Jensen, VARO Specialmaskiner A/S, som 
begge er villige til at modtage genvalg. 

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 

Indstillingen blev vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Væksthus Midtjyllands bestyrelse er i henhold til vedtægterne udpeget for 2 år ad gan-
gen. Den nuværende bestyrelse blev udpeget ultimo 2006 og er på nuværende tidspunkt 
sammensat som følger: 
  
Udpeget af KommuneKontaktrådet Midtjylland:
Borgmester Flemming Eskildsen, Skive Kommune (formand) 
Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune (1. næstformand) 
Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune 
Borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune 
Direktør Rikke Ullersted, Made by Makers (erhvervsrepræsentant) 
  
Udpeget af Vækstforum for Region Midtjylland:
Regionsrådsmedlem Viggo Nielsen 
Direktør Niels Jensen, VARO Specialmaskiner A/S (erhvervsrepræsentant) 
  
Udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeriet:
Kontorchef Pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen 
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Bilag:
Skrivelse fra Væksthus Midtjylland 
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/November%202008/DO241108-tillaeg-bilag.pdf
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Mødedeltagere: 
Bent Hansen, regionsrådsformand 
Poul Müller, regionsrådsmedlem 
Viggo Nielsen, regionsrådsmedlem 
Viggo Thinggård, formand for HK Østjylland 
Aase Lydiksen, direktør 
Heine Bach, områdedirektør 
Carsten Kissmeyer, borgmester 
Jens Grønlund, borgmester 
Nicolai Wammen, borgmester 
Anders Buhl-Christensen, byrådsmedlem 
Martin Merrild, borgmester 
Karin Østerby (observatør) 
 
Fraværende: 
Johannes Stensgaard, borgmester 
Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor 
Anne Mette Zachariassen, rektor 
Th. Bonne Larsen, adm. direktør 
Lars Aagaard, adm. direktør 
Lone Færch, direktør 
Bodil Vilmand-Olsen, adm. direktør 
Søren Skræddergaard, el-installatør 
Niels Mikkelsen, gårdejer 
 
Fra administrationen deltog: 
Lars Hansson, direktør 
Lars Vildbrad, vicedirektør 
Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder 
Henrik Brask Pedersen, afdelingsleder 
Pia Fabrin, sekretariatet for Vækstforum 
Jette Salling, sekretariatet for Vækstforum 
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