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1-01-76-17-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 13. september 2007

Den administrative styregruppe indstiller, 

at referatet godkendes. 
  

Beslutning 

Som indstillet. 

Bilag:
Referat af Vækstforums møde den 13. september 2007  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_1_Bilag_1.pdf
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1-30-76-2-07 

2. Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstfo-
rum for Region Midtjylland og Regeringen 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at der indgås dialog med ansvarlige aktører i forhold til udmøntning af partner-
skabsaftalen med det formål at præcisere partnerskabsaftalens målsætninger, 
samt relevante tiltag for at nå målsætningen, 

at status for denne del af processen forelægges Vækstforum på mødet den 29. 
januar 2008, 

at foreløbig opfølgning på udmøntning af partnerskabsaftalen forelægges Vækstfo-
rum på mødet den 25. marts 2008, inden drøftelserne mellem formandskabet 
for Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Den 14. juni 2007 blev der indgået en regional partnerskabsaftale om vækst og er-
hvervsudvikling mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen gældende for 
perioden 2007 - 2009 og med mulighed for årligt at drøfte behovet for justeringer. 
  
Parterne mødes således i maj 2008 for at drøfte de foreløbige resultater af partner-
skabsaftalen. 
  
Vækstforum besluttede på sit møde den 13. september 2007, at sekretariatet i samar-
bejde med relevante aktører skal udarbejde et oplæg til det videre strategiske arbejde 
med partnerskabsaftalen. 
  
Sekretariatet foreslår derfor, at der frem til Vækstforums møde den 29. januar 2008 ind-
ledes dialog med de relevante aktører for at fastsætte partnerskabsaftalens målsætnin-
ger og de konkrete tiltag for at nå disse. 
  
På mødet den 29. januar 2008 vil der således foreligge en oversigt over målsætninger, 
relevante aktører, konkrete tiltag og oplæg til indikatorer, som kan anvendes i forbindel-
se med den senere opfølgning og evaluering af partnerskabsaftalen. 
  
I partnerskabsaftalen indgår følgende områder:  

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

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

 Partnerskabsaftalen  
 Vækstforums strategi og handlingsplan  
 Statslige initiativer  
 Handling/aktør 

Sekretariatet foreslår følgende proces i forhold til det videre strategiske arbejde med 
partnerskabsaftalen: 
  
I forhold til Uddannelse og arbejdskraftsudbud indgås der dialog med: 

 nyetablerede uddannelsesfora i Region Midtjylland for henholdsvis gymnasier, HF, 
erhvervsskoler og VUC.  

 kommunerne i regionen - gennem Kommune Kontaktrådet  
 Beskæftigelsesregionen 

I forhold til Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder indgås der primært 
dialog med: 

 Væksthus Midt 

Innovation og Forskning - her påhviler initiativet i høj grad Vækstforum for Region 
Midtjylland.  
  
I forhold til Energi og Miljø vil der blive indgået dialog med: 

 Staten  
 Kommunerne 

Markedsføring af Danmark og tiltrækning af investeringer og turisme - initiativet 
påhviler i høj grad Vækstforum. 
  
Til orientering fremsendte Erhvervs- og Byggestyrelsen den 19. september 2007 oplæg 
til opfølgningsskema. 
  
Skemaet indeholder følgende: 

 mål  
 indsatsområde  
 ansvarlig  
 status 

Bilag:
Udmøntning af Partnerskabsaftale - Vækstforum for Region Midtjylland  
Opfølgningsskema Midtjylland - Udkast fra Erhvervs- og Byggestyrelsen  
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_2_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_2_Bilag_2.PDF
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1-00-7-07 

3. International/global strategi for Region Midtjylland

Resumé 

I 2008 nedsætter Regionsrådet et midlertidigt Globaliseringsudvalg som skal afgive be-
tænkning vedrørende en globaliseringsstrategi for Region Midtjylland inden udgangen af 
2008. Udvalget vedrørende internationale aktiviteter er i gang med at udarbejde en in-
ternational strategi, som skal forelægges Regionsrådet primo 2008. Dette arbejde sam-
ordnes, således at den internationale strategi, som bl.a. omfatter Region Midtjyllands 
internationale samarbejdsregioner og erhvervsrettede kontorer og et udvidet samarbejde 
med Danmarks Eksportråd og Væksthus Midtjylland forelægges Regionsrådet primo 
2008, og at globaliseringsstrategien bliver bredere og vil omfatte tværgående initiativer 
og partnerskaber med flere aktører i og uden for Region Midtjylland. Der planlægges en 
globaliseringskonference i samarbejde med Vækstforum i 2. halvår 2008. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Vedtaget som indstillet. 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med indgåelse af budgetforlig for 2008 har Regionsrådet besluttet, at der i 
2008 og 2009 skal nedsættes nogle midlertidige udvalg og paneler - herunder et Globali-
seringsudvalg, som skal fungere i 2008. 
  
Hovedopgaven for udvalget bliver at afgive betænkning om en globaliseringsstrategi for 
Region Midtjylland, og et kommissorium for udvalget er under udarbejdelse og skal ved-
tages af Regionsrådet inden årets udgang. En globaliseringsstrategi vil kunne omfatte 
mange emneområder og være bred og indeholde tværgående initiativer og partnerska-
ber med flere aktører i og udenfor Region Midtjylland. 
  
Udvalget vedrørende internationale aktiviteter har på sit møde den 5. september 2007 
drøftet udarbejdelse af en international strategi, og etableringen af et Globaliseringsud-
valg i 2008 giver således nye perspektiver for udarbejdelse af en international strategi 
og processen vedrørende dette. 
  
Udarbejdelsen af en international strategi - samt en efterfølgende globaliseringsstrategi - 
kan således ses i to tempi, hvor den internationale strategi vil omfatte en række initiati-
ver, som allerede er iværksat eller er under udførelse som en del af Forberedelsesudval-
gets vedtagelse fra 29. marts 2006 af følgende fire formål med Region Midtjyllands in-
ternationale arbejde: 
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 at styrke udvikling og vækst i virksomheder og organisationer i Region Midtjyl-
land gennem internationalt samarbejde, 

 at sikre et højt fagligt niveau blandt medarbejderne og sikre, at ydelserne fra Re-
gion Midtjylland er på et højt internationalt niveau, 

 at styrke mellemfolkelig forståelse gennem samarbejde på tværs af grænser, og 
 at sikre Region Midtjylland politisk indflydelse i organisationer, som arbejder med 

regionale problemstillinger på europæisk niveau. 

Vækstforum er en vigtig partner i forbindelse med udmøntning af en international/global 
strategi. Region Midtjylland skal være en international vækstregion og internationalise-
ring er ét af de tværgående initiativer i Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og 
handlingsplan. Internationalisering indgår som ét af de seks strategiske kriterier, som 
Vækstforum lægger vægt på ved udvælgelse af initiativer, nemlig 'at initiativer har et 
internationalt perspektiv, der anvender globale muligheder til at styrke den regionale 
konkurrencekraft'. Konkret udmøntes dette bl.a.  i etablering af Midtjyllands EU-kontor 
sammen med de 19 kommuner i Region Midtjylland (3.1), etablering af samarbejde med 
internationale strategiske samarbejdsregioner (3.2) samt Vestdansk Investeringsfremme 
(3.3) i henhold til Vækstforums handlingsplan. 
  
For yderligere at skabe sammenhæng og synlighed i den internationale indsats og styrke 
internationaliseringen af regionens virksomheder foreslås et tættere samarbejde med 
Danmarks Eksportråd og Væksthus Midtjylland, således at et strategisk samarbejde mel-
lem disse parter kan ses som en integreret del af Region Midtjyllands internationalise-
ringsindsats. Samarbejdet med Danmarks Eksportråd kan synliggøre og skabe sammen-
hæng mellem Region Midtjyllands internationale strategiske samarbejdsregioner og er-
hvervsrettede kontorer i Rusland, Ungarn, Rumænien og Kina samt Midtjyllands EU-
kontor i Bruxelles og Danmarks Eksportråds vidt forgrenede netværk af ambassader og 
konsulater i hele verden og give optimale muligheder for eksportorienterede virksomhe-
der i Region Midtjylland. 
  
Samtidig spiller den internationale dimension en vigtig rolle i den regionale udviklings-
plan, som er under udarbejdelse, hvor globalt udsyn ses som et parameter, som kan 
medvirke til fornyelse og vækst i regionen. 
  
En international strategi, som omfatter disse områder, samt Region Midtjyllands politiske 
samarbejder i europæiske organisationer vil efter behandling i Udvalget vedrørende in-
ternationale aktiviteter den 7. november og 4. december 2007 kunne forelægges ved 
Vækstforums møde den 10. december 2007 og efterfølgende behandles i Regionsrådet. 
Regionsrådet holder temamøde om bl.a. internationalisering den 10. december, hvor 
Region Midtjyllands internationale samarbejde præsenteres og drøftes, og forslaget til 
international strategi vil efterfølgende blive forelagt Forretningsudvalget og Regionsrådet 
primo 2008. 
  
Globaliseringsudvalget nedsættes pr. 1. januar 2008, og det foreslås, at der i 2. halvår 
af 2008 arrangeres en globaliseringskonference i samarbejde med Vækstforum. 
  
Bilag:
Notat vedrørende strategiske referenceramme og indhold i en international strategi for 
Region Midtjylland. 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_3_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_3_Bilag_1.PDF
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1-30-76-47-07 

4. Danmarks Eksportråd - strategisk samarbejde

Resumé 

Væksthus Midtjylland ansøger om en bevilling på 2.141.000 kr. til finansiering af et 3-
årigt, strategisk samarbejde med Danmarks Eksportråd med henblik på at styrke eks-
portbestræbelserne blandt midtjyske virksomheder samt medvirke til, at de opnår opti-
malt udbytte af globaliseringens muligheder. Som følge af det strategiske samarbejde vil 
små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland få styrket deres adgang til Dan-
marks Eksportråds programmer og vidt forgrenede repræsentationer i hele verden.  
  
Ansøgningen understøtter erhvervsudviklingsstrategiens fokus på internationalisering og 
udgør sammen med Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles og de erhvervsrettede 
initiativer, der er etableret i St. Petersborg, Ungarn, Rumænien og Shanghai, et væsent-
ligt supplement til det af Regionsrådet allerede godkendte initiativ, virksomhedsudvik-
lingsprogrammet Vækstmidt, idet der skabes en stærkere kobling mellem regionale og 
statslige vejlednings- og rådgivningsordninger til gavn for virksomhederne.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender projektet som en treårig aftale med Danmarks Eksport-
råd og Væksthus Midtjylland om et strategisk samarbejde for perioden 2008-
2010 med den beskrevne organisering og økonomi, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 816.000 kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projektet, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 1.325.000 kr. af midlerne 
fra den Europæiske Regionalfond til medfinansiering af projektet. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

På baggrund af drøftelser med Danmarks Eksportråd om indgåelse af et strategisk sam-
arbejde "mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" ansøger Væksthus 
Midtjylland om en bevilling på 2.141.000 kr. til finansiering af et treårigt, strategisk 
samarbejde med Danmarks Eksportråd med henblik på at styrke eksportbestræbelserne 
blandt midtjyske virksomheder samt medvirke til, at de får det optimale udbytte af glo-
balisering.  
  
Midtjyske virksomheder med eksportambitioner vil herigennem få en enkel, lokal og me-
re direkte adgang til Eksportrådets programmer og globale netværk af rådgivere, ydelser 
og tilskudsordninger. Væksthus Midtjyllands kompetencer inden for eksportfremme og 
internationalisering styrkes. Danmarks Eksportråd opnår gennem samarbejdet et bedre 
kendskab og større kontakt til virksomheder i Region Midtjylland.  



 

 

Vækstforum 29. oktober 2007 
 

9 

  
Samarbejdet forankres hos Væksthus Midtjylland og indebærer, at der fysisk placeres en 
medarbejder fra Danmarks Eksportråd hos Væksthus Midtjylland. Medarbejderens opga-
ve vil bl.a. blive at afdække virksomhedernes internationaliseringsbehov i samarbejde 
med Væksthusets medarbejdere, og at medvirke til at tilrettelægge koordinerede udvik-
lingsforløb, der anvender Danmarks Eksportråds ydelser i kombination med Væksthusets 
tilbud til virksomheder med vækstambitioner, herunder tilbud om rådgivning og netværk 
vedrørende eksport, og sourcing via Vækstforums initiativ 6.5. "virksomhedsudvikling". 
Iværksættere vil ligeledes være målgruppe for initiativet via Vækstforums initiativ 6.4, 
idet et af elementerne i den specialiserede rådgivning er at sikre, at vækstiværksætterne 
får den globale synsvinkel med fra start.  
  
Det strategiske samarbejde indtænker Vækstforums initiativer til øget internationalise-
ring af regionens virksomheder, idet det sikres, at der opnås en yderligere synergieffekt i 
forhold til Eksportrådets tilbud ved at etablere kontorplads hos Væksthus Midtjylland, 
som vil kunne benyttes af medarbejdere fra Region Midtjyllands Bruxelles kontor, når de 
er på hjembesøg samt af Danish Business Service i Sct. Petersborg, Development og 
New Business Opportunities i Ungarn, Darobi Center i Brasov i Rumænien samt repræ-
sentationskontoret i Shanghai.  
  
Behovet for en forstærket indsats dokumenteres bl.a. af analyser fra erhvervsorganisati-
onerne og Danmarks Eksportråd, der viser, at danske virksomheder ikke får optimalt 
udbytte af vækstmarkederne i bl.a. de nye EU medlemslande og i de såkaldte BRIK lan-
de (Brasilien, Rusland, Indien og Kina).  
  
På sigt vil der også være mulighed for et samarbejde med Eksportrådet omkring under-
støttelse af Region Midtjyllands megasatsninger inden for miljø og energi, fødevarer 
samt sundhed og erhverv. 
  
Økonomi:  
Initiativet har et samlet budget på 2.651.000 kr. Væksthus Midtjylland søger om en be-
villing på 2.141.000 kr. over en tre-årig periode. Heraf ansøges om 816.000 kr. fra 
Vækstforums erhvervsudviklingsmidler. Den Europæiske Regionalfond søges om et til-
skud på 1.325.000 kr., svarende til halvdelen af de budgetterede udgifter. Udenrigsmini-
steriet medfinansierer initiativet med 510.000 kr.  
  
Budget for en treårig periode: 2008-2010 
Ansatte med særlige kvalifikationer 1.800.000 
Indirekte udgifter (andel af husleje) 253.000 
Annoncering og erfaringsudveksling 70.000 
Evaluering 80.000 
Rejser, kost og logi 240.000 
Afskrivning 95.000 
Eksternt undervisningspersonale 50.000 
Revision 63.000 
I alt 2.651.000 
Finansiering: 
Staten 510.000 
Region Midtjylland 816.000 
EU, Regionalfonden 1.325.000 
I alt 2.651.000 
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Bilag :
I bilag 2  ”Eksport og globalisering” er nærmere redegjort for baggrunden for forslaget, 
som i henhold til erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan for 2007 – 2008 relaterer 
sig til internationalisering som et tværgående initiativ samt til initiativ 6.5 virksomheds-
udvikling og initiativ 6.4 specialiseret rådgivning.   
  
Konceptpapir - samarbejde mellem Eksportråd, Region Midtjylland og Væksthus Midtjyl-
land  
Notat fra administrationen "Eksport og globalisering"  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_4_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_4_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_4_Bilag_2.PDF
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1-33-76-12-07 

5. Markedsplads for højtuddannede: Udpegning af operatør for karrierekurser 
samt bevilling af midler til følgeforskning

Resumé 

Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 at igangsætte projektet Markedsplads 
for højtuddannede. Et element af projektet er udvikling og gennemførelse af karrierekur-
ser, der skal introducere universitetsstuderende til de udfordringer og muligheder, der er 
forbundet med højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder. Aar-
hus Universitet indstilles til at blive udbyder af karrierekurserne. Det indstilles endvidere, 
at der bevilges midler til, at der kan tilknyttes en følgeforsker til det samlede projekt.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum udpeger Aarhus Universitet som operatør for karrierekurser, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 1,2 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler i perioden 2007-2010 til karrierekurser, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 0,5 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler i perioden 2007-2010 til følgeforskning. 

Det forudsættes, at der opnås en medfinansiering til karrierekurserne som beskrevet i 
finansieringsplanen. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Det blev anbefalet at overveje om karrierekurser er den rette betegnelse for forløbet. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 at igangsætte projektet Markedsplads 
for højtuddannede. Projektet har til formål at øge andelen af højtuddannede i regionens 
virksomheder, i særdeleshed små og mellemstore virksomheder, samt virksomheder 
beliggende i regionens yderområder. Vækstforum indstillede til Regionsrådet, at der re-
serveres i alt 9,1 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projektet i 
perioden 2007-2010, og at der blev reserveret 4,8 mio. kr. fra EU's mål 2-program til 
projektet. Projekt Markedsplads for højtuddannede har et samlet budget på 22,9 mio. kr. 
Regionsrådet imødekom indstillingen på sit møde den 20. juni 2007. 
  
Værksforum udpegede på sit møde den 13. september 2007 operatører for størstedelen 
af aktiviteterne under projekt Markedsplads for højtuddannede. Det aktuelle dagsor-
denspunkt vedrører udpegningen af en operatør til afvikling af karrierekurser, samt be-
villing af midler til en følgeforsker. 
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Der udbydes karrierekurser på forsøgsbasis over en 3-årig periode for studerende ved 
Aarhus Universitet. De studerende skal som minimum have påbegyndt deres 3. studieår. 
Fokus i kurserne er en praktisk introduktion til de udfordringer og muligheder, der er 
forbundet med højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder. Der 
inddrages små og mellemstore casevirksomheder i kursusforløbet, i særdeleshed fra re-
gionens yderområder. Kurset kan for den individuelle studerende enten have et jobfor-
beredende eller et praktikforberedende sigte, afhængigt af hvor langt den studerende er 
i sit uddannelsesforløb. Kurserne knyttes an til en mentorordning, hvor de studerende 
kan få individuel coaching fra erhvervsfolk. Kurserne afvikles første gang i foråret 2008. 
Justering, drift og vedligehold af en database til virksomhedsregistrering og -
præsentation; mentor- og mentee-registrering, elektronisk matching, samt udvikling af 
features under den eksisterende projektzone.dk ved Aarhus Universitet vil indgå som en 
del af Aarhus Universitets medfinansiering af karrierekurserne. Aarhus Universitet med-
finansierer endvidere i form af udviklingstimer. 
  
En følgeforsker skal løbende dokumentere forløbet og vurdere de igangsatte eksperimen-
ters gennemslagskraft i forhold til den overordnede målsætning om at få flere højtud-
dannede ud i regionens virksomheder. Forskeren kan endvidere bidrage til udviklingen af 
nye eksperimenter i løbet af projektperioden. Regionsrådet har efter indstilling fra 
Vækstforum reserveret 2,5 mio. kr. til endnu ikke definerede eksperimenter. Det er et 
kriterium for udpegning af følgeforskeren, at denne er uafhængig af de aktiviteter, som 
vedkommende skal følge. 
  
Der udarbejdes resultatkontrakter med operatøren for karrierekurser såvel som følgefor-
skeren. Et resultatkrav i forbindelse med karrierekurserne er, at mindst 150 studerende 
gennemfører kurset i løbet af den 3-årige periode, eksperimentet løber. Resultatkontrak-
ten i forbindelse med følgeforskningen vil lægge vægt på følgeforskerens løbende bidrag 
til processen samt til den afsluttende evaluering af projektet. 
  
Budget for følgeforskning og karrierekurser for en 3-årig periode 
Følgeforskning 0,5 mio. kr. 
Karrierekurser 1,5 mio. kr. 
I alt 2,0 mio. kr. 
  
  
Finansieringsplan for følgeforskning og karrierekurser for en 3-årig periode 
Region Midtjylland, karrierekurser 1,2 mio. kr. 
Region Midtjylland, følgeforskning 0,5 mio. kr. 
Aarhus Universitet, karrierekurser 0,3 mio. kr. 
I alt 2,0 mio. kr. 
  
Bilag:
Projektbeskrivelse Markedsplads  
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Vækstforum/dagsordensbilag/Oktober%2
02007/Punkt_5_Bilag_1.PDF  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_5_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_5_Bilag_1.PDF
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1-33-76-23-07 

6. IT som innovativ drivkraft, projektforslag, Vækstforums handlingsplan pkt. 5.3

Resumé 

Forprojektgruppen har vurderet, at projektet i høj grad er perspektivrigt og foreslår, at 
der igangsættes en fem-årig indsats for at styrke innovationspotentialet i samspillet mel-
lem it-forskning og –udvikling og regionens virksomheder. 
Indsatsen består af tre elementer: it-netværksagenter, rekruttering til it-uddannelser og 
it-virksomheder – samt internationalt samspil. 
Indsatsen foreslås gennemført af et konsortium bestående af flere vigtige aktører på 
området. 
Strategien indeholder et aktivitetsniveau på 86,5 mio. kr. – heraf indgår et beløb på 39,5 
mio. kr. som regional medfinansiering. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum igangsætter projektet ”IT som innovativ drivkraft” som beskrevet, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 39,5 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projekter i perioden 2008-2012, 

at Vækstforum reserverer 5 mio. kr. fra EU´s mål 2-program til projektet,  

at strategien gennemføres af et konsortium som beskrevet. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Projektets samlede organisation skal beskrives mere præcist i forbindelse med udarbej-
delse af ansøgning mv. til behandling i Vækstforum. 

Sagsfremstilling 

It som teknologi indeholder store innovationspotentialer for erhvervslivet og den offent-
lige sektor. It kan være med til at skabe helt nye produkter, processer og forretnings-
koncepter. Den regionale udfordring er at få omsat it-områdets innovationspotentiale, så 
det bliver til gavn for erhvervslivet i hele regionen, specielt inden for Vækstforums tre 
megasatsninger. 
Det er baggrunden for, at It som drivkraft indgår i Vækstforums handlingsplan under 
innovations indsatsfeltet samt, at Vækstforum i april 2007 igangsatte forprojektet ”It 
som innovativ drivkraft”. Projektet fokuserer på innovationspotentialet i samspillet mel-
lem it-forskning og –udvikling og regionens virksomheder. Det handler således ikke om 
at øge den generelle it-anvendelse i virksomhederne (denne udfordring tages der hånd 
om i virksomheds- og kompetenceudviklingsprogrammerne). 
Forprojektgruppen består af: 
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 Mogens Jespersen, direktør, Silkeborg Data  
 Finn Støy, direktør, It forum midtjylland  
 Ole Lehrmann Madsen, direktør, Alexandra Instituttet  
 Jens Overgaard, direktør, T&O Stelectric A/S  
 Bente Hornbæk, kontorchef, Skanderborg Kommune  
 Peter Rasmussen, specialkonsulent, Århus Kommune  
 Anders Drejer, professor, Aarhus Universitet  
 Per Guldbæk Larsen, prorektor, Vitus Bering Danmark  
 Finn Nørgaard, area manager, Denmark Intelligent Port Systems A/S  
 Elinor Bæk Thomsen, kontorchef, Regional Udvikling. 

I arbejdet har projektgruppen inddraget input fra IT-rådet og indarbejdet Vækstforums 
igangværende projekter på it-området, hvor det var relevant. 
Forprojektgruppen anbefaler, at der igangsættes en fem-årig indsats for perioden 2008-
2012, en længde der hænger sammen med, at effekterne af indsatsen ikke viser sig på 
det helt korte sigt.  
  
Der skal fokuseres på tre indsatsfelter: It-netværksagenter, rekruttering til it-
uddannelser og -erhverv - samt internationalt samspil. 
1. It-netværksagenter 
Vækstforum støtter i dag flere projekter, der har som formål at understøtte samarbejdet 
mellem it-videnmiljøet på Katrinebjerg og erhvervslivet i hele regionen, og forprojekt-
gruppen foreslår at samle og videreudvikle denne indsats ved at etablere et net af it-
netværksagenter, som placeres decentralt i kommuner/erhvervsråd og har til opgave at 
fungere som fremskudte brobyggere og netværksskabere i forhold til Katrinebjerg og 
øvrige it-videnmiljøer. 
Netværksagenter skal fokusere på samspillet mellem it-miljøerne og virksomhederne i 
megasatsninger, og der skal gøres en særlig indsats for at profilere det innovative poten-
tiale i it over for disse virksomheder med henblik på skabe forudsætninger for forsk-
nings- og udviklingssamarbejder mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. Det vil 
give virksomhederne et bedre overblik og bedre muligheder for at navigere i viden-
samspillet på egne betingelser og dermed øget innovations kapacitet. 
  
Der gives i forslaget mulighed for, at lokale aktører kan vælge specialisering af it-
netværksagenter, så man lokalt kan vælge it og fødevarer eller it og vindteknologi som 
specialisering etc. 
Det foreslås desuden, at der etableres en it-innovationspulje, som kan støtte eksperi-
menter og innovative projekter, der opstår i samarbejdet. 
  
2. Rekruttering til it-uddannelser og -virksomhederne 
Der foreslås en samlet indsats til fordel for at øge rekrutteringen til uddannelserne og it-
erhvervet via en udbygning af samarbejdet mellem virksomheder og gymnasiale uddan-
nelser. 
Synliggørelse af it-karrieremuligheder i Danmark, via profileringsmateriale til brug i 
Danmark og internationalt. 
3. Internationalt samspil 
Det foreslås, at der opbygges et internationalt netværk med henblik på at skabe øget 
regional innovationskraft med udgangspunkt i it. 
Ved udvælgelsen satses der på regioner, der fokuserer på it som en vækstdriver for ud-
vikling og innovation og samarbejder, hvor viden og kompetencer her i regionen bliver 
komplementeret og udfordret. Samarbejdet fokuserer på: Relationer mellem videninsti-
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tutioner, virksomheder og videnmiljøer – herunder innovationssamarbejde, forsknings-
samarbejde, samhandelsmuligheder, partnering, rekruttering af studerende og arbejds-
kraft, og emner der er indeholdt i Vækstforums handlingsplan. 
Forprojektgruppen foreslår, at indsatsen gennemføres af et konsortium, med udgangs-
punkt i tre markante aktører på området:  

 Innovation lab  
 Alexandra instituttet  
 It forum midtjylland. 

De tre aktører er valgt, fordi de er helt centrale aktører, når det drejer sig om at etablere 
netværk og samarbejder mellem it-forsknings- og videnmiljøer og virksomheder, og når 
det drejer sig om løbende formidling af ny teknologi og teknologiske trends. Og de kom-
plementerer hinanden, når det gælder om at ramme forskellige typer af virksomheder 
med forskellige behov. 
  
Aktørerne skal supplere sig med 2-3 øvrige brobygningsinstitutioner, der repræsenterer 
megasatsninger eller øvrige indsatsområder i Vækstforums handlingsplan, for at stimule-
re diversitet og dynamik i samspillet mellem videnmiljøerne og et samspil tæt på mega-
satsningernes perspektiv. 
  
Det foreslås, at projektet igangsættes inden for følgende økonomiramme: 
  
Budget 
  
Indikativ ramme for implementering 2008-2012: 86,5 mio. kr. 
It netværksagenter 36,0 mio. kr. 
Innovationspulje krydsfeltinitiativer 
Øget rekruttering 
Internationalt samspil 

22,5 mio. kr. 
13,0 mio. kr. 
15,0 mio. kr. 

I alt 86,5 mio. kr. 
  
  
Finansieringsplan      
Regionen 
EU mål 2 

39,5 mio. kr. 
  5,0 mio. kr. 

Andre 42,0 mio. kr. 
I alt 86,5 mio. kr. 
   
Medfinansiering fra andre består af medfinansiering fra kommuner, virksomheder, vide-
ninstitutioner og brobygningsorganisationer.  
Ligeledes forventes medfinansiering fra EU´s mål 3-program (Interreg) midler.  
  
Den kommunale medfinansiering på ca. 20 mio. kr. tilvejebringes via deres deltagelse i 
lokale aktiviteter (fx. medfinansiering af lokale netværksagenter). Der har været indle-
dende drøftelser med enkelte kommuner, som har givet positiv tilkendegivelse. 
  
Bilag:
It som innovativ drivkraft  
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http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Vækstforum/dagsordensbilag/Oktober%2
02007/Punkt_6_Bilag_1.pdf  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_6_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_6_Bilag_1.pdf
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1-30-76-39-07 

7. Teknologiudviklingsprogram inden for megasatsningen energi og miljø

Resumé 

Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 et program for udmøntning af mega-
satsningen inden for energi og miljø samt at reservere midler til formålet. 
Et af megasatsningens indsatsområder er et teknologiudviklingsprogram, som er et til-
bud til små og mellemstore virksomheder med henblik på færdigudvikling af teknologi 
inden for energiområdet og miljøområdet i tilknytning til energi. 
Et stort antal virksomheder i regionen vil således blive kontaktet med tilbud om et afkla-
rende møde om den enkelte virksomheds muligheder på energiområdet. Hvis der er po-
tentiale for færdigudvikling af produkter til markedet, får virksomhederne mulighed for 
at få hjælp til dette ved rådgiver, som er specialist på det konkrete område.  
Programmet vil i praksis blive udført af Væksthus Midtjylland med et budget på 13,8 
mio. kr. finansieret ved EU midler, regionale midler samt af de deltagende virksomheder. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at  Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der anvendes 3,9 mio. 
kr. fra EU’s regionalfond til at medfinansiere teknologiudviklingsprogrammet, 

at  Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der anvendes 3,9 mil. kr. af reservati-
onen til udmøntning af megasatsningen til teknologiudviklingsprogrammet. 

at teknologiudviklingsprogrammet iværksættes som beskrevet i sagsfremstillingen. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Megasatsningen inden for energi og miljø indeholder en række indsatområder. Et af dis-
se indsatsområder er et teknologiudviklingsprogram, som er et rådgivningstilbud til små 
og mellemstore virksomheder med henblik på færdigudvikling af teknologi inden for 
energiområdet og miljøområdet i tilknytning hertil. 
  
Programmet skal bidrage til yderligere vækst hos virksomheder på energi og miljøområ-
det i Region Midtjylland. Endvidere vil udviklingen af ny teknologi på området kunne bi-
drage til en forøget energiproduktionen på basis af vedvarende energikilder og til energi-
besparelser samt til reduktion af udledningen af drivhusgasser.  
  
Programmet vil i praksis blive forestået af Væksthus Midtjylland. Der er udarbejdet pro-
jektbeskrivelse for programmet (resumé er vedlagt), og der vil blive udarbejdet resultat-
kontrakt.  
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Programmet vil forløbe i følgende faser:  

1. Informationskampagne om ordningen 
2. Potentialeafklaring for de interesserede virksomheder 
3. Udviklingsplan for de virksomheder, som vil modtage specialiseret rådgivning 
4. Specialiseret rådgivning 
5. Evaluering af virksomhedernes tilfredshed med ordningen 
6. Måling af effekten 

De første 3 faser vil blive varetaget af Væksthus Midtjylland, medens den specialiserede 
rådgivning vil blive gennemført af forskellige private konsulentfirmaer og videninstitutio-
ner med indsigt i de aktuelle tekniske fagområder. Væksthus Midtjylland vil hjælpe virk-
somhederne med at finde de rådgivere, som er kvalificeret til opgaven.  
  
   
Det er målet at kontakte ca. 1000 relevante virksomheder, hvoraf 150 forudsættes be-
søgt med henblik på potentialeafklaring og heraf igen 50 virksomheder får gennemført 
specialiseret rådgivning. Udbyttet for disse virksomheder skal være økonomisk vækst 
samt fordele i form af målrettet videntilførsel og mulighed for videndeling. 
  
Programmet vil blive koordineret med VÆKSTmidt programmet, som blev behandlet af 
Vækstforum på møde den 13. september 2007.  
  
Væksthus Midtjyllands indsats vil være gratis for de deltagende virksomheder, medens 
de selv skal betale halvdelen af honoraret til de specialiserede rådgivere.  
Følgende teknologiområder vil være omfattet af programmet:  

 Energiproduktion ved vedvarende energikilder 
 Energiforbrug/-besparelser generelt  
 Miljøteknologi med relation til energiproduktion 

Målgruppen af virksomheder vil primært være fremstillingsvirksomheder, herunder un-
derleverandører, som leverer udstyr på energiområdet eller fremstillingsvirksomheder, 
som ønsker at komme ind på området. Andre virksomheder kan også komme på tale, 
idet teknologi ses i bred forstand. Metoder og systemer inden for energi samt miljø i til 
tilknytning til energiområdet, er således også omfattet.  
  
Som led i Væksthus Midtjyllands arbejde vil der blive foretaget en vurdering af mulighe-
derne for at etablere netværkssamarbejder mellem virksomheder inden for forskellige 
energiområder.  
  
Projektet vil forløbe i perioden 2008 til og med 2010. Det samlede budget for ordningen 
er vurderet til 13,8 mio. kr., som er forudsat finansieret som følger:  
  
Finansiering 
Region Midtjylland 3,9 mio. kr. 
EU, Regionalfond 3,9 mio. kr. 
  
De deltagende virksomheder*)  6,0 mio. kr. 
I alt 13,8 mio. kr. 
*) De virksomheder, som modtager rådgivningshjælp fra specialiserede rådgivere betaler selv halvdelen  
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af omkostningerne hertil, medens resten finansieres af de offentlige tilskud.  
  
Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 at reservere i alt 13 mio. kr. fra EU’s 
regionalfond til udmøntning af megasatsningen inden for energi og miljø.  
Regionsrådet vedtog tilsvarende på sit møde den 22. august 2007 at reservere 23 mio. 
kr. af regionens midler til erhvervsfremme til udmøntning af megasatsningen.  
  
Bilag:
Projektbeskrivelse – Resume 
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Vækstforum/dagsordensbilag/Oktober%2
02007/Punkt_7_Bilag_1.pdf  
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_7_Bilag_1.pdf
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1-33-76-26-07 

8. Megasatsningen Erhverv-Sundhed Handlingsplanens pkt. 5.6

Resumé 

Taskforcen (arbejdsgruppe med eksperter) har identificeret foreløbig to udviklingsplat-
forme og indstiller til Vækstforum, at der arbejdes videre med disse. Det skal løbende 
vurderes, om der kan identificeres yderligere platforme, eller om nye indsatsområder 
kan indarbejdes i de to første udviklingsplatforme. 
Udvikling og etablering af de to platforme udgør kun en del af megasatningen Erhverv-
sundhed. Det foreslås, at Taskforcen arbejder videre med beskrivelse og forslag til hand-
lingsplan for megasatsningen med henblik på afrapportering på Vækstforums møde den 
29. januar 2008.  
I det videre arbejde skal det beskrives, hvordan Vækstforum og sundhedsvæsenet i Re-
gion Midtjylland kan udvikle og bevare et strategisk fokus på området. 
Endvidere skal betingelserne for produkt- eller forretningsgørelse vurderes med henblik 
på at foreslå, hvilke supplerende foranstaltninger der kan fremme erhvervsudviklingen i 
tilknytning til sundhedssektoren.  
Det indstilles, at Vækstforum indstiller en forhåndsreservation af et beløb. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender, at der arbejdes videre med etablering af to udviklings-
platforme, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der over en 3-årig periode reserveres 
10 mio. kr. pr. år af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til finansiering 
af den samlede indsats, herunder de to udviklingsplatforme, 

at Vækstforum over en 3-årig periode reserverer 10 mio. kr. pr. år af midlerne fra 
den Europæiske Regionalfond til finansiering af den samlede indsats, herunder 
til de to udviklingsplatforme, 

at der afholdes informationsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i 
Vækstforum den 29. januar 2008, 

at Vækstforum godkender, at taskforcen arbejder videre med udformningen af en 
samlet handlingsplan for megasatsningen Erhverv-sundhed. Handlingsplanen 
fremlægges for Vækstforum den 29. januar 2008. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt, med bemærkning om, at etableringen af et hospital i den vestlige del 
af regionen indtænkes i megasatsningen. 

Sagsfremstilling 

Det fremgår af Vækstforums handlingsplan, at der skal iværksættes en megasatsning 
inden for området erhverv-sundhed. Megasatsningen tager udgangspunkt i regionens 
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styrkeposition på sundhedsområdet og skal sigte på en erhvervsmæssig nyttiggørelse af 
sundhedssektorens ressourcer og potentialer fra forskning over driften af hospitaler til 
plejehjem og hjemmepleje. Megasatsningen blev iværksat ud fra et rationale om at styr-
ke den erhvervsmæssige spin-off i forbindelse med bygningen af det Det nye Universi-
tetshospital i Skejby. Denne indsats vil være en del af det videre arbejde med mega-
satsningen, men en væsentlig faktor i dette vil være inddragelse af bygherrerådgiveren, 
som endnu ikke er udvalgt.  
  
Der er nedsat en taskforce (arbejdsgruppe med eksperter) til at udarbejde forslag til 
indsatser på kort og langt sigt med henblik på erhvervsudvikling i tilknytning til sund-
hedsområdet.  
Medlemmerne af taskforcen fremgår af bilag 1.  
Taskforcen har opstillet følgende vision for arbejdet med erhverv-sundhed: 

Den midtjyske region skal være kendt og anerkendt for at være stedet, hvor ud-
viklingen af sundhedsmæssige metoder, projekter og produkter både skaber og 
understøttes af en erhvervsmæssig vækst.
Den midtjyske region er udviklingslaboratorium for bedre sundhed og mere er-
hverv inden for sundhed.

Taskforcen forventer, at erhverv-sundhed – foruden at skabe en øget erhvervsudvikling 
– på sigt også bliver en drivende faktor for innovation i sundhedssektoren. 
  
Det hidtidige arbejde i taskforcen støtter, at der er en regional udviklingsgevinst ved at 
satse på området erhverv-sundhed. En invitation til eventuelle samarbejdsparter på sy-
gehusområdet har medført identifikation af en række projekter, som vil kunne fremmes i 
satsningen. Samlingen af eksempler skal tjene yderligere til at illustrere det store inno-
vationspotentiale og fremgår af bilag 2. 
  
Det er taskforcens opfattelse, at en indsats skal være langsigtet og vedvarende. 
Taskforcen foreslår, at der arbejdes videre inden for følgende områder: 
  
Udviklingsplatforme
”Udviklingsplatform” er betegnelsen for et fagligt område, hvor et samspil mellem virk-
somhed-bruger-udvikler-forsker vil kunne resultere i erhvervsudvikling og/eller bed-
re/billigere sundhedsydelser. 
  
Udviklingsplatformene skal hver især organiseres, som det er hensigtsmæssigt for de 
pågældende områder. 
  
Taskforcen vil i det videre arbejde vurdere behovet for oprettelse af evt. andre udvik-
lingsplatforme, eller om nye indsatsområder – f.eks. det ny universitetshospital i Århus – 
vil kunne rummes i de ovenfor nævnte. Det vurderes imidlertid, at en helt væsentlig fak-
tor i dette vil være inddragelse af bygherrerådgiveren, som i skrivende stund ikke er 
udvalgt. 
  
Der er endvidere områder, hvor etableringen af yderligere platforme løbende skal vurde-
res, ligesom en styrket indsats vil kunne være relevant på de først etablerede platforme. 
  
Arbejdet i udviklingsplatformene skal i øvrigt bygge på brugerdreven innovation. 
En udviklingsplatform forventes at indeholde følgende elementer: En lille, daglig ledelse, 
en styregruppe og puljemidler til finansiering af projekter. 



 

 

Vækstforum 29. oktober 2007 
 

22 

Det er af hensyn til projekternes fremdrift væsentligt, at udviklingsplatformene sikres en 
relativt stor, selvstændig beslutningskompetence.  
  
Det videre arbejde skal opstille forslag til:  

 Kriterier for udviklingsplatformenes arbejde og tildeling af midler  
 Organisation, dvs. sammensætning og arbejdsmåde for ledelse og styregruppe  
 Ejer-/interessentforhold mv.  
 Budget 

Udviklingsplatform 1: Center for Pervasive Healthcare 2.0 (CPH 2.0)
Udviklingsplatformen bygger på det etablerede Center for Pervasive Healthcare, som 
indtil nu har været baseret på basis af IKT, mens et redesignet center vil arbejde på 
tværs af sundhedsfaglig praksis og innovationsarbejde og inddrage sundhedsfaglige, 
naturvidenskabelige, ingeniørmæssige, humanistiske, samfundsvidenskabelige, ledel-
sesmæssige og forretningsmæssige kompetencer som drivkraft. Hensigten er at øge 
graden af forretningsgørelse og at udvikle det sundhedsområde, der arbejder på tværs 
af sektorgrænser og offentlig/private rammer.   
CPH 2.0 vil være repræsenteret på en række væsentlige praksissteder i sundhedssekto-
ren, incl. hospitaler, kommunale sundhedscentre, patientforeninger og andre direkte 
interessenter, samt på universiteter, andre forskningssteder samt hos virksomheder og i 
relevante erhvervsmæssige netværk – i Danmark og internationalt.  
CPH 2.0 vil bl.a. arbejde med følgende konkrete indsatsområder: 

 Netværksetablering og –udvikling  
 Tværgående samarbejde mellem praksissteder i sundhedssektoren, virksomheder 

og forskningssteder  
 Nationalt og internationalt projektarbejde – som formidler, igangsætter og tov-

holder  
 Kobling mellem investeringsinteresser, beslutningstagere og udviklings- og forsk-

ningsprojekter i tidlige faser  
 Organisationsudvikling på sundhedssektorens praksissteder med henblik på inno-

vationsarbejde og produktudvikling 
 Formidlingsarbejde på tværs mellem de nævnte interessenter og udvikling af 

kommunikationsstrategier, m.v. 
 Udvikling af og eksperimenter med innovationsarbejde 
 Udvikling af og formidling af forretningsstrategier 
 Samarbejde med formidlingscentre og netværk 

En række internationale virksomheder og forskningsinstitutioner samt nationale instituti-
oner og universiteter har tilkendegivet interesse for deltagelse i det redesignede center. 
På flere af regionshospitalerne i Region Midtjylland er udviklingsarbejde allerede i gang 
med henblik på samarbejde med centret, og flere kommuner har tilkendegivet interesse. 
Internationale partnere har rettet forespørgsler med henblik på deltagelse i centret og 
dets aktiviteter.   
På basis af Vækstforums og Regionsrådets reservation af midler vil det være muligt at 
indgå i forhandlinger med andre potentielle investorer, fx. stat, universitet, kommuner 
mv. 
  
Udviklingsplatform 2: MedTech Innovation Center (MTIC)
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MedTech Innovation Center vil have til formål at øge kommercialiseringen af ideer, op-
findelse og forskningsresultater inden for Bio & MedTech. Ved at etablere samarbejder 
med bl.a. TechTrans enheder, universiteter m.fl. vil centeret øge den erhvervsmæssige 
nyttiggørelse af de mange forskningsresultater, der allerede forefindes. Udviklingsplat-
formen – MedTech Innovation Center - skal bygge på regionens aktive Bio- og MedTech-
selskaber, eksisterende forskningsmiljøer og der skal etableres samarbejder med de ek-
sisterende aktører på området.  
MedTech Innovation Center vil arbejde med etablering af en kuvøsefunktion for iværks-
ættere på området, herunder skal der tilbydes iværksætterne sparring fra eksisterende 
virksomheder, der skal arbejdes målrettet og langsigtet med udvikling af kompetencer i 
virksomheder og uddannelsesinstitutioner, gennemførelse af demonstrationsprojekter 
samt styrkelse af finansieringsmulighederne.  
Den konkrete opbygning og organisering af centeret samt samarbejdet med eksisterende 
aktører skal yderligere beskrives i det videre arbejde.  
MedTech Innovation Center vil bl.a. arbejde med følgende konkrete indsatsområder: 

 Etablering af netværk  
 Internationale samarbejder med universiteter m.v.  
 Tilbyde projekter og virksomheder sparring (advisory boards) med kompetence-

personer  
 Etablere samarbejde med andre klynger inden for Bio & Med Tech  
 Afholde nationale og internationale konkurrencer på området  
 Igangsættelse af demonstrationsprojekter  
 Afholdelse af ”seed camp”  
 Tiltrækning af investeringer fra etablerede virksomheder i Medicoindustrien  
 Tilførsel af kapital 

Centeret vil fungere som igangsætter, dialogpartner og tovholder, mens aktiviteterne 
forventes gennemført af interessenterne med henblik på at sikre, at de specifikke fagli-
ge, tekniske og forretningsmæssige kompetencer forankres i virksomhederne.  
Der er givet en foreløbig interessetilkendegivelse fra Coloplast om deltagelse i det nye 
center, og endvidere har NOVO og Lønmodtagernes Dyrtidsfond vist et kommende Med-
Tech Innovation Center stor interesse.   
Desuden har Medicoindustrien Brancheforening vist interesse for at etablere et nationalt 
innovationscenter i tilknytning til MedTech Innovation Center. Centret skal placeres i 
miljøet omkring Skejby Sygehus for at sikre kontakten til de virksomheder, der allerede 
er i området. Etablering af et nationalt innovationscenter vil indebære muligheder for 
samlokalisering, fælles projekter osv.  
  
Strategisk indsats
Der er konstateret behov for en strategisk indsats, som fremadrettet skal koble 
Vækstforums erhvervsstrategi og indsatsen på udviklingsplatformene sammen, som skal 
sikre den nationale og internationale synlighed, og som løbende kan medvirke til at ud-
vikle den regionale indsats på området og herunder identificere nye udviklingsområder. 
En del af det strategiske arbejde skal foregå i udviklingsplatformene, men der skal i det 
videre arbejde opstilles et forslag til, hvordan de dele af den strategiske indsats, som 
bedre kan løses centralt/politisk, skal håndteres. 
  
Produkt- og forretningsgørelse
Der er konstateret behov for en mere målrettet indsats, som skal sikre, at en langt stør-
re del af det meget store erhvervspotentiale i sektoren kan bringes i spil. Taskforcen vil 
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derfor se på betingelserne for produktudvikling og forretningsgørelse med henblik på at 
vurdere, om der er behov for supplerende foranstaltninger som kan fremme erhvervsud-
viklingen i forlængelse af sundhedssektoren.  
  
Internationalt samarbejde  
Der skal arbejdes målrettet på at internationalisere arbejdet, både på projekt-, bran-
che- og regionsplan, men også med hensyn til de metoder, der kan tages i brug for at 
udvikle det erhvervsmæssige spin-off. Taskforcen vil i det videre arbejde inddrage flere 
internationale erfaringer, herunder projektbaserede nordiske samarbejder, som Innova-
tion & Forskning i Regional Udvikling er leder af, og som i øjeblikket afventer bevilling fra 
Nordic Innovation Center. Projektet omfatter primært partnere i Norge, Sverige og Dan-
mark og sekundært partnere i USA, UK, Canada og Finland. 
  
Økonomi  
Det vil af hensyn til den videre proces være ønskeligt, at Vækstforum og Regionsrådet 
reserverer midler, idet dette vil muliggøre forhandlinger med andre potentielle investo-
rer, fx. medicoindustrien, stat, universitet, kommuner mv. Herefter vil den bearbejdede 
indsats blive forelagt i form af projekter med henblik på beslutning og bevilling. 
Det reserverede beløb er ikke på forhånd fastlagt mellem platformene ligesom de kon-
krete beløbsstørrelser heller ikke er fastlagt. 
  
Budget pr. år i en treårig periode
Udviklingsplatforme 20 mio. kr.
Erhvervsfremme 9 mio. kr.
Strategisk indsats 1 mio. kr.
I alt 30 mio. kr.
Finansiering:
Region Midtjylland 10 mio. kr.
EU, Regionalfonden 10 mio. kr.
Andre 10 mio. kr.
I alt 30 mio. kr.
  
Bilag:
Oversigt over medlemmer af taskforcen  
Projekteksempler (ikke til offentliggørelse) 
Notat om de strategiske rammer for implementering af megasatsningen erhverv-
sundhed  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_8_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_8_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_8_Bilag_3.PDF
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1-35-76-8-07 

9. Analysestrategi for Vækstforum Midtjylland

Resumé 

Lov om erhvervsfremme foreskriver, at de regionale vækstfora skal overvåge de regio-
nale og lokale vækstvilkår. Derudover skal Region Midtjyllands Vækstforum overvåge 
effekten af de initiativer, der igangsættes på grundlag af den vedtagne erhvervsudvik-
lingsstrategi og handlingsplan for regionen. Der er derfor udarbejdet en analysestrategi, 
som skal sætte rammerne for en systematisk overvågning af udviklingen inden for de 
områder, der er prioriteret i strategien og handlingsplanen. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at analysestrategien for Vækstforum Midtjylland tages til efterretning. 

Beslutning 

Vedtaget som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Ifølge Lov om erhvervsfremme skal de regionale vækstfora overvåge de regionale og 
lokale vækstvilkår. Derudover skal Region Midtjyllands Vækstforum overvåge effekten af 
de initiativer, der igangsættes på grundlag af den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi 
og handlingsplan for regionen. Derfor er der udarbejdet en analysestrategi, som skal 
sætte rammerne for en systematisk overvågning af udviklingen inden for de områder, 
der er prioriteret i strategien og handlingsplanen.  
  
Strukturen i analysestrategien tager udgangspunkt i en overvågningsmodel foreslået af 
Copenhagen Economics i notatet  "Overvågning af Midtjyllands Vækststrategi".  Denne 
model opererer med fire niveauer: Initiativer i Vækstforums handlingsplan; regionens 
rammebetingelser; erhvervslivets præstationer; og øverst den overordnede målsætning, 
som er vækst i Region Midtjylland. Rammebetingelser er i analysestrategien defineret 
som de rammer for erhvervsmæssig vækst, som er mulige at påvirke gennem politisk 
handling, enten af Region Midjtyllands Vækstforum alene, eller som følge af et samar-
bejde med andre aktører.  
  
Sammenhængen mellem de forskellige niveauer kan illustreres med følgende eksempel. 
Handlingsplanen indeholder et initiativ, der skal styrke vejledningsindsatsen på bl.a. de 
erhvervsfaglige uddannelser med det formål at styrke gennemførelsesprocenten, og der-
ved øge andelen af unge med en erhvervsfaglig uddannelse. Andelen af unge med en 
erhvervsfaglig uddannelse er en rammebetingelse for erhvervslivet. Såfremt denne andel 
øges, er det forventningen, at virksomhederne udnytter den forbedrede rammebetingel-
se ved at ansætte flere unge med en erhvervsfaglig uddannelse. Når uddannelsesni-
veauet i virksomhederne øges, kan det have den effekt på erhvervslivets præstationer, 
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at innovationsaktiviteten øges. Dette forventes på sigt at øge den økonomiske vækst i 
Regionen.  
  
Analysestrategien fokuserer på identifikationen af indikatorer for den overordnede mål-
sætning, samt for rammebetingelser. Det skyldes, at Vækstforums primære opgave er at 
skabe gode regionale rammebetingelser for erhvervslivet gennem en række konkrete 
initiativer. 
  
Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi indeholder imidlertid også initiativer, der 
har til hensigt at påvirke adfærd og handlinger i forhold til udnyttelse af rammebetingel-
serne, og dermed forbedre præstationerne for erhvervslivet. Der er tale om en involve-
rende politikudøvelse, som foregår i interaktion med erhvervsliv, institutioner, andre 
offentlige partnere m.v. Denne involverende politikudøvelse betyder, at der i høj grad er 
fokus på den direkte forbindelse mellem støttede aktiviteter og erhvervslivets præstatio-
ner. På kort sigt er det imidlertid kun muligt at måle på udviklingen i rammerne, efter-
som aktiviteternes gennemslagskraft på erhvervslivets præstationer tager tid, og derfor 
først kan forventes at føre til målbare resultater på længere sigt.  
  
Ud over at det tager tid, før de igangsatte aktiviteter kan forventes at føre til målbare 
resultater, offentliggøres de relevante data typisk med 1-2 års forsinkelse. Det betyder, 
at analysestrategien er langsigtet, og at der først i 2008 kan forventes en status på de 
udvalgte indikatorer op til Regionernes fødsel. Og først i 2009-2010 kan der måles på 
Region Midtjyllands første år. Erhvervs- og Byggestyrelsen har imidlertid iværksat et 
projekt med at udvikle en fælles overvågningsmodel - bl.a. baseret på den lokaløkono-
miske model LINE. LINE-modellen skal, via aktualiserede registerdata, give vækstfora og 
beskæftigelsesråd et mere aktuelt billede af arbejdsmarked og erhvervsliv. Dette arbejde 
kan eventuelt på sigt afhjælpe problemerne med forholdsvis lange datamæssige forsin-
kelser. 
  
Analysestrategien er relateret til arbejdet med at udarbejde resultatkontrakter for de 
projekter, der igangsættes under handlingsplanens initiativer. Skabelonen for resultat-
kontrakter blev vedtaget på Vækstforums møde den 13. september 2007. På projektni-
veau skal der udvikles effektmål, som afspejler, hvordan projektet bidrager til at forbed-
re rammebetingelserne. Disse effektmål skal skrives ind i resultatkontrakterne.  
Der fokuseres i analysestrategien på udvikling af målbare, kvantitative indikatorer. Er-
hvervsudviklingsstrategien indeholder imidlertid også en række kvalitative målsætninger 
for, hvordan den ønskede udvikling opnås. Sådanne kvalitative målsætninger kan kun i 
begrænset omfang opfanges af indikatorer, der i høj grad er baseret på optællinger. Der 
er derfor behov for at supplere analyseplanens målbare indikatorer med forskellige typer 
af kvalitative vurderinger af, hvordan regionens udvikling foregår. 
  
Bilag:
Midtjyllands vækststrategi  
Analyseplan  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_9_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_9_Bilag_2.pdf
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1-30-76-39-07 

10. Ansøgning om tilskud til brintprojektet H2 Hub Vestjylland

Resumé 

H2 Logic søger om regionalfondsmidler til projektet H2 HUB Vestjylland, der skal sikre, 
at 7 brintdrevne køretøjer med tilhørende tankanlæg kan afprøves i byerne Holstebro, 
Ringkøbing, Skjern og Hvide Sande. 
Regionalfonden ansøges om et tilskud på 1,975 mio. kr. ud af projektets samlede budget 
på 13,18 mio. kr. Tilskuddet skal bruges til delvis dækning af projektets pilotafprøvning 
af et netværk af brint fyldestationer, samt aktiviteter vedr. netværksskabelse, formidling 
og videndeling. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der anvendes 1,975 
mio. kr. fra EU’s regionalfond til at medfinansiere projektet H2 Hub Vestjylland 
som led i megasatsningen på Energi og miljø. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Projektet H2 HUB Vestjylland har til formål at udvikle og afprøve forskellige køretøjer, 
der anvender brint som brændstof, som i brændselsceller ombord på køretøjet bliver 
omdannet til elektricitet, der driver køretøjet. Som led i projektet gennemføres der 
forskning, udvikling og pilotafprøvning af brintkøretøjer og brinttankstationer i Holstebro, 
Ringkøbing, Skjern og Hvide Sande. Der er over 20 private og offentlige aktører involve-
ret i projektet. 
  
Projektet blev initieret i april 2006 af bl.a. det daværende Ringkjøbing Amt, som et pro-
jekt under det nationale netværk for brinttransport, Hydrogen Link. Projektets forsk-
nings- og udviklingsaktiviteter blev igangsat i januar 2007 med støtte fra Energistyrelsen 
og private virksomheder. 
  
H2 Logic søger med Regionalfonden om et tilskud på 1,975 mio. kr. ud af det samlede 
budget på 13,18 mio. kroner. Regionalfondens midler skal anvendes til delvis dækning af 
projektets pilotafprøvning af et netværk af brint fyldestationer samt aktiviteter vedr. 
netværksskabelse, formidling og videndeling. Projektet afsluttes primo 2009. 
  
Der har været holdt møder mellem ansøger, Region Midtjylland og Erhvervs- og bygge-
styrelsen for at finde en juridisk løsning i forhold til restfinansieringen af projektet. I den 
forbindelse har Konkurrencestyrelsen også været inddraget i en juridisk afklaring af støt-
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temulighederne og har i en vejledende uformel udtalelse peget på, at de mener, der er 
tale om statsstøtte til virksomhederne. 
  
Erhvervs- og Byggestyrelsen har peget på muligheden for at ansøge om midler fra Regi-
onalfonden. Projektet søges under regionalfondens indsatsområde: Innovation, vidende-
ling og videnopbygning, under kategorien samspil om innovation. 
  
Hvis Vækstforum godkender den positive indstilling af sagen, vil der være brug for kon-
krete tilpasninger i udformningen af ansøgningen. Det skal ske i en efterfølgende dialog 
mellem Erhvervs- og byggestyrelsen og ansøger inden for den godkendte økonomiske 
ramme. 
  
Det er administrationens vurdering, at H2 HUB Vestjylland projektet vil kunne bidrage til 
indfrielse af de mål, som Vækstforum har formuleret i programmet for Vækstforums me-
gasatsning på energi og miljø ”Region Midtjylland som energi og miljøteknologisk fore-
gangsregion”. Projekt vil fremme følgende mål: 

 Bedre udnyttelse og integration af el fra vindkraft. I projektet kan brint- og 
brændselscelleteknologien udnyttes til at lagre overskydende elproduktion som 
brint, for efterfølgende at anvende brinten som drivmiddel i brændselscellekøre-
tøjer.  

 Gennemføre konkrete projektsamarbejder, der kan skabe erfaringer med alterna-
tive brændsler i transportsektoren. Brintteknologien kan sammen med andre re-
levante teknologier medvirke til at udfase brugen af fossile brændsler i transport-
sektoren i fremtiden. 

Projektet har et samlet budget på 13,18 mio. kr., som forudsættes finansieret som føl-
ger: 
  
Finansiering 
EU, Regionalfond 1,975 mio. kr 
Staten 4,040 mio. kr 
Kommuner 0,130 mio. kr 
Private tilskud 0,675 mio. kr 
Privat egenfinansiering 3,330 mio. kr 
Slutbruger bidrag, privat 1,050 mio. kr 
  
Slutbruger bidrag, offentlig 1,980 mio. kr 
I alt 13,18 mio. kr 
  
Bilag:
Projektbeskrivelse  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_10_Bilag_1.pdf
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1-30-76-39-07 

11. Region Midtjylland som forsøgsregion for biodiesel

Resumé 

I samarbejde med DAKA, Landbrugsrådet og flere olieselskaber foreslås igangsat et stor-
skala demonstrationsprojekt med iblanding af biodiesel på olieselskabernes eksisterende 
tankanlæg i Region Midtjylland. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at der indledes et samarbejde med Landbrugsrådet, DAKA, flere af olieselskaberne 
m.fl. om at gøre Region Midtjylland til forsøgsregion for biodiesel 

at der af den reserverede økonomiske ramme til megasatsningen på energi og mil-
jø kan anvendes op til 5 mio. kr. til formålet 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforums megasatsning på Energi og miljø og partnerskabsaftalen med regeringen 
lægger op til, at Region Midtjylland skal være en foregangsregion på energi og miljøom-
rådet. 
Formanden for Vækstforum er på denne baggrund blevet kontaktet af repræsentanter 
for Landbrugsrådet, DAKA og olieselskabet OK. På et opfølgende møde er mulighederne 
for at gøre Region Midtjylland til en forsøgsregion for biodiesel blevet drøftet. Flere olie-
selskaber har efterfølgende givet udtryk for, at de er interesserede i at medvirke. 
Baggrunden for drøftelserne er følgende: 

• DAKA har etableret et 2. generations fabriksanlæg, der årligt kan producere 55 
mio. liter biodiesel ud fra animalsk fedt med produktionsstart primo 2008. Lig-
nende anlæg baseret på andre restprodukter er under projektering i regionen.  

• En livscyklusanalyse foretaget af Institut for Produktudvikling på Danmarks Tek-
niske Universitet viser, at biodiesel produceret på basis af slagteriaffald har en 
god miljøprofil. 

• Danmark har via et EU brændstofdirektiv forpligtet sig til, at 5,75% af forbruget i 
transportsektoren i 2010 skal være baseret på biobrændstof.  

• Folketinget har afsat 60 mio. kr. til forsøgsprojekter med iblanding af biodiesel. 
Forsøgsordningen er under forberedelse af Færdselsstyrelsen. 

Det foreslås, at Region Midtjylland i samarbejde med DAKA, Landbrugsrådet, og flere 
olieselskaber indleder en dialog med transportministeren og Færdselsstyrelsen om 
igangsætning af et demonstrationsprojekt, som omfatter: 
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• 5% iblanding af 2. generations biodiesel på de deltagende olieselskabers eksiste-
rende tankanlæg i Region Midtjylland i 2008-2009. Der budgetteres med et sam-
let forbrug på ca. 18 mio. liter biodiesel i forsøgsperioden.  

• Et budget for hele forsøgsperioden på ca. 35 mio. kr., fordelt med ca. 5 mio. kr. 
til tilpasning af tankanlæg og ca. 30 mio. kr. til meromkostninger ved indkøb af 2. 
generations biodiesel.  

• Finansiering via finanslovens særlige pulje til forsøgsprojekter, Region Midtjyl-
land, deltagernes egenfinansiering m.m. 

I megasatsningen er der en målsætning om iblanding af 10% biobrændstof i den regio-
nalt finansierede kollektive trafik.  
Fordelen ved at igangsætte et storskalaprojekt er, at det får et væsentligt større volu-
men, og at det automatisk omfatter den kollektive trafik. Dertil kommer en mere hen-
sigtsmæssigt logistik, som vil bidrage til at reducere meromkostningerne. 
Ved at være på forkant med udviklingen får regionen en række værdifulde erfaringer 
omkring anvendelse af biobrændstoffer. For de virksomheder, som producerer 
biobrændstoffer, har det endvidere stor betydning at kunne vise, at produkterne anven-
des på hjemmemarkedet. Dertil kommer en række afledte effekter på erhvervsudviklin-
gen ved at anlæggene etableres og drives her i landet. 
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12. Ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje - indstillinger fra Vækstforum for 
Region Midtjylland

Resumé 

EU's Socialfond og Regionalfond bidrager med tilsammen 492 mio. kr. om året til at gøre 
de regionale erhvervsudviklingsstrategier og programmer under målet om regional kon-
kurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed.  
90 pct. af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora, så de 
har et indtryk af, hvor mange midler der årligt er til rådighed. 
10 pct. af strukturfondsmidlerne er konkurrenceudsatte. Danmarks Vækstråd fastlægger 
årligt temaer for anvendelsen af den konkurrenceudsatte pulje. 
  
Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 20. juli 2007 offentliggjort temaerne for den kon-
kurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse for 2007. 
  
Temaerne er:  

• Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken  
• Udvikling af innovative netværk 

Der er indkommet 6 ansøgninger til Vækstforum for Region Midtjylland, hvoraf 4 be-
handles under dette punkt, da der ikke søges om regional medfinansiering; men alene 
om midler fra den konkurrenceudsatte pulje. 
  
Vækstforum skal afgive deres indstilling af projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen den 
7. november 2007. 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum indstiller, at ansøgningerne under temaet Udvidelse af arbejds-
styrken indstilles og prioriteres som følger: 

1. Uddannelseskampagne - ansøgning fra Dansk Metal - bilag 1. 

at Vækstforum indstiller, at ansøgningerne under temaet Innovative netværk 
indstilles og prioriteres som følger:  

1. Etablering af netværksforum for kompetenceudvikling i jordbruget med del-
tagelse af universiteter og forskningsinstitutioner - ansøgning fra Dansk 
Landbrugsrådgivning - bilag 2.  

2. Kompetenceudvikling i arkitekterhvervet via innovative netværk - ansøg-
ning fra Arkitektskolen Aarhus - bilag 3.  
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3. Oplevelsesøkonomi i landdistrikterne - fra teori til praksis - ansøgning fra 
Ringkøbing-Skjern Kommune - bilag 4. 

Beslutning 

Vækstforum godkendte de indkomne ansøgninger sammen med en senere indkommet 
ansøgning (bilag 8) vedr. netværk af virksomheder på biomasse området til prioritering i 
Danmarks Vækstråd. 

Ansøgningen fra Dansk Metal indstilles til afslag efter indstilling fra administrationen. 
Administrationen vurderer, at ansøgning ikke er støtteberettiget under EU’s Socialfond – 
perioden 2007-2013. 

Sagsfremstilling 

EU's Socialfond og Regionalfond bidrager med tilsammen 492 mio. kr. om året til at gøre 
de regionale erhvervsudviklingsstrategier og programmer under målet om regional kon-
kurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed.  
  
90 pct. af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora, så de 
har et indtryk af, hvor mange midler der årligt er til rådighed. 
10 pct. af strukturfondsmidlerne er konkurrenceudsatte. Danmarks Vækstråd fastlægger 
årligt temaer for anvendelsen af den konkurrenceudsatte pulje. 
  
Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 20. juli 2007 offentliggjort temaerne for den kon-
kurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse for 2007. 
  
Der er i 2007 24,6 mio. kr. til rådighed til temaet Udvidelse og opkvalificering af ar-
bejdsstyrken. Temaet støttes af Den Europæiske Socialfond.  
Der er ligeledes 24,6 mio. kr. til rådighed til temaet Udvikling af innovative netværk. 
Temaet finansieres af Den Europæiske Regionalfond. 
  
Staten stiller i størrelsesordenen 24,6 mio. kr. til rådighed til medfinansiering af den 
konkurrenceudsatte pulje i 2007.  
 
Det er de regionale vækstfora, der har ansvaret for at prioritere strukturfondsmidlerne i 
Danmark. Ansøgning om støtte fra den konkurrenceudsatte pulje søges således via de 
regionale vækstfora.  
  
Økonomi- og erhvervsministeren træffer afgørelse om tildeling af midler fra den konkur-
renceudsatte pulje efter høring af Danmarks Vækstråd. Erhvervs- og Byggestyrelsen 
udsteder tilsagn eller afslag og varetager den opfølgende sagsbehandling.  
  
For 2007 vil høringen af Danmarks Vækstråd finde sted i forbindelse med rådets møde 
den 11. december 2007.  
  
Der er indkommet 6 ansøgninger til Vækstforum for Region Midtjylland, 2 vedrører te-
maet Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken og 4 vedrører temaet Udvikling af 
innovative netværk. 
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Ansøgningerne er: 

 Uddannelseskampagne - ansøgning fra Dansk Metal 
 Europa Kompetenz - Et Projekt på foranledning af delstaten Niedersachsen udar-

bejdet af Internationales Haus Sonnenberg i samarbejde med Organization Studi-
es/Universität Hildesheim og med hollandske, tyske, franske og danske partnere 

 Udvikling af innovative netværk blandt underleverandører til vindmølleindustrien 

- ansøgning fra Vindmølleindustriens brancheforening. 

 Etablering af netværksforum for kompetenceudvikling i jordbruget med deltagelse 
af universiteter og forskningsinstitutioner - ansøgning fra Dansk Landbrugsråd-
givning 

 Kompetenceudvikling i arkitekterhvervet via innovative netværk - ansøgning fra 
arkitektskolen Aarhus 

 Oplevelsesøkonomi i landdistrikter - fra teori til praksis - ansøgning fra Ringkø-
bing-Skjern Kommune 

  
Overordnet set er initiativerne vurderet ud fra, at de bør opfylde følgende principper, jf. 
også Danmarks strategiske referenceramme og de operationelle programmer for struk-
turfondene: 

 Der er tale om en større strategisk satsning  
 Initiativet medvirker til  

 opfyldelse af globaliseringsstrategien og de regionale erhvervsudviklings-
strategier, og/eller  

 at imødegå særlige udfordringer på tværs af alle vækstfora 
 Initiativet iværksættes på felter, hvor der er regionale forudsætninger på området  
 Initiativet gennemføres af et stærkt partnerskab  
 Erhvervslivet deltager aktivt  
 Indsatsen skal være vedholdende, og initiativet har potentiale til at fortsætte ef-

ter projektperioden  
 Der er tilvejebragt den fornødne medfinansiering. 

De enkelte ansøgninger gennemgås i bilagene 1-6, som danner baggrund for sekretaria-
tets indstilling. 
  
Vækstforum skal afgive deres indstilling af projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen den 
7. november 2007. 
  
Bilag:
Bilag 1 - Ansøgning fra Dansk Metal  
Bilag 2 - Ansøgning fra Landbrugsrådgivningen  
Bilag 3 - Ansøgning fra Arkitektskolen Aarhus  
Bilag 4 - Ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kommune  
Bilag 8 - Ansøgning fra Agro Business Park A/S  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_12_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_12_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_12_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_12_Bilag_4.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/dagsorden%20VF%2029102007%20-%20till%C3%A6gspunkt.pdf
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13. Ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje - indstillinger med regional 
medfinansiering

Resumé 

EU's Socialfond og Regionalfond bidrager med tilsammen 492 mio. kr. om året til at gøre 
de regionale erhvervsudviklingsstrategier og programmer under målet om regional kon-
kurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed.  
90 % af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora, så de har 
et indtryk af, hvor mange midler der årligt er til rådighed. 
10 % af strukturfondsmidlerne er konkurrenceudsatte. Danmarks Vækstråd fastlægger 
årligt temaer for anvendelsen af den konkurrenceudsatte pulje. 
Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 20. juli 2007 offentliggjort temaerne for den kon-
kurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse for 2007. 
  
Temaerne er:  

• Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken  
• Udvikling af innovative netværk 

Der er indkommet 4 ansøgninger til Vækstforum for Region Midtjylland, hvor der ansø-
ges om regional medfinansiering. 
  
Vækstforum skal afgive deres indstilling af projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen den 
7. november 2007. 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum indstiller, at ansøgningerne under temaet Udvidelse af arbejds-
styrken indstilles og prioriteres som følger:  
 
1.  Europa Kompetenz - Et Projekt på foranledning af delstaten Niedersachsen 

udarbejdet af Internationales Haus Sonnenberg i samarbejde med Organi-
zation Studies/Universität Hildesheim og med, hollandske, tyske, franske og 
danske partnere 

 at de ansøgte 170.000 kr. af Regionsrådets midler til erhvervsudvik-
lingsaktiviteter anbefales fordelt mellem regionerne proportionalt efter 
andelen af Tyske håndværkere i projektet, der ansættes i en given re-
gion.  

 at den regionale bevilling fra Region Midtjylland gives under forudsæt-
ning af en bevilling fra de konkurrenceudsatte midler og 25% tilskud 
fra staten, samt  
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 at minimum 50% af de deltagende håndværkere efter uddannelsen 
opnår beskæftigelse i Danmark 

at Vækstforum indstiller, at ansøgningerne under temaet Innovative netværk 
indstilles og prioriteres som følger: 
 
1.  Innovativt netværk for modevirksomheder i et strategisk samarbejde med 

Vækstforum for Region Hovedstaden  

 at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af midlerne til er-
hvervsudviklingsaktiviteter afsættes 1 mio. kr. ud af et samlet budget 
på 14 mio.kr. til gennemførelse af et innovativt netværk for modevirk-
somheder i et strategisk samarbejde med Vækstforum for Region Ho-
vedstaden  

 at bevillingen gives under forudsætning af tilsagn fra de konkurrence-
udsatte strukturfondsmidler, samt statslig medfinansiering, hvor den 
regionale fordelingsnøgle mellem Region Hovedstaden og Region Midt-
jylland vil udgøre 2:1. 

2. Udvikling af innovative netværk blandt underleverandører til vindmølleindu-
strien 

 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der anven-
des 1,75 mio. kr. fra EU’s regionalfond (den konkurrenceudsatte pulje) 
til medfinansiering af netværket af underleverandører til vindmøller.   

 at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der til samme formål an-
vendes 0,5 mio. kr. af reservationen til udmøntning af megasatsningen 
for energi og miljø. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

EU's Socialfond og Regionalfond bidrager med tilsammen 492 mio. kr. om året til at gøre 
de regionale erhvervsudviklingsstrategier og programmer under målet om regional kon-
kurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed.  
  
90 % af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora, så de har 
et indtryk af, hvor mange midler der årligt er til rådighed. 
10 % af strukturfondsmidlerne er konkurrenceudsatte. Danmarks Vækstråd fastlægger 
årligt temaer for anvendelsen af den konkurrenceudsatte pulje. 
  
Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 20. juli 2007 offentliggjort temaerne for den kon-
kurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse for 2007. 
  
Der er i 2007 24,6 mio. kr. til rådighed til temaet Udvidelse og opkvalificering af ar-
bejdsstyrken. Temaet støttes af Den Europæiske Socialfond.  
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Der er ligeledes 24,6 mio. kr. til rådighed til temaet Udvikling af innovative netværk. 
Temaet finansieres af Den Europæiske Regionalfond. 
  
Staten stiller i størrelsesordenen 24,6 mio. kr. til rådighed til medfinansiering af den 
konkurrenceudsatte pulje i 2007.  
 
Det er de regionale vækstfora, der har ansvaret for at prioritere strukturfondsmidlerne i 
Danmark. Ansøgning om støtte fra den konkurrenceudsatte pulje søges således via de 
regionale vækstfora.  
  
Økonomi- og erhvervsministeren træffer afgørelse om tildeling af midler fra den konkur-
renceudsatte pulje efter høring af Danmarks Vækstråd. Erhvervs- og Byggestyrelsen 
udsteder tilsagn eller afslag og varetager den opfølgende sagsbehandling.  
  
For 2007 vil høringen af Danmarks Vækstråd finde sted i forbindelse med rådets møde 
den 11. december 2007.  
  
Der er indkommet 4 ansøgninger til Vækstforum for Region Midtjylland, hvor der ansø-
ges om regional medfinansiering. Ansøgningerne vedrører temaet Udvikling af innovative 
netværk og Innovative netværk. 
  
Ansøgningerne er: 

• Uddannelseskampagne - ansøgning fra Dansk Metal 
• Europa Kompetenz - Et Projekt på foranledning af delstaten Niedersachsen udar-

bejdet af Internationales Haus Sonnenberg i samarbejde med Organization Studi-
es/Universität Hildesheim og med, hollandske, tyske, franske og danske partnere 

• Udvikling af innovative netværk blandt underleverandører til vindmølleindustrien 
o - ansøgning fra Vindmølleindustriens brancheforening. 

• Etablering af netværksforum for kompetenceudvikling i jordbruget med deltagelse 
af universiteter og forskningsinstitutioner - ansøgning fra Dansk Landbrugsråd-
givning 

• Kompetenceudvikling i arkitekterhvervet via innovative netværk - ansøgning fra 
arkitektskolen Aarhus 

• Oplevelsesøkonomi i landdistrikter - fra teori til praksis - ansøgning fra Ringkø-
bing-Skjern Kommune 

Overordnet set er initiativet vurderet ud fra, at det bør opfylde følgende principper, jf. 
også Danmarks strategiske referenceramme og de operationelle programmer for struk-
turfondene: 

• Der er tale om en større strategisk satsning  
• Initiativet medvirker til  

o opfyldelse af globaliseringsstrategien og de regionale erhvervsudviklings-
strategier, og/eller  

o at imødegå særlige udfordringer på tværs af alle vækstfora 
• Initiativet iværksættes på felter, hvor der er regionale forudsætninger på området  
• Initiativet gennemføres af et stærkt partnerskab  
• Erhvervslivet deltager aktivt  
• Indsatsen skal være vedholdende, og initiativet har potentiale til at fortsætte ef-

ter projektperioden.  
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• Der er tilvejebragt den fornødne medfinansiering. 

Ansøgningerne gennemgås i bilagene 5 - 7, som danner baggrund for sekretariatets ind-
stilling. 
  
Vækstforum skal afgive deres indstilling af projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen den 
7. november 2007. 
  
Bilag:
Bilag 5 - Ansøgning fra Entreprenørskolen - Dansk Byggeri  
Bilag 6 - Ansøgning fra Vindmølleindustriens Brancheforening  
Bilag 7 - Gennemgang af ansøgning fra Region Hovedstaden -Innovative netværk for 
vækststrategier og klyngeudvikling for modevirksomheder  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_13_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_13_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_13_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_13_Bilag_3.PDF
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14. Ansøgning fra Hedens Colosseum

Resumé 

Herning Kommune har den 15. oktober 2007 søgt om at komme i betragtning som et 
internationalt oplevelsesfyrtårn og søgt om et tilskud på 1 mio. kr. til at videreudvikle 
projektet Hedens Colosseum. Hedens Colosseum er en multihal til internationale sports- 
og kulturevents, som kan rumme 12-15.000 tilskuere. I tilknytning til multihallen etable-
res en række service- og underholdningsfaciliteter ligesom der etableres samlet er-
hvervslejemål på 70.000 kvadratmeter, som skal bidrage til finansiering af projektet.  

Administrationen indstiller, 

at  ansøgningen drøftes. 

Beslutning 

Indstilling tiltrådt med bemærkning om, at projektet indgår i den samlede behandling af 
ansøgninger til etablering af 1 – 2 internationale oplevelsesfyrtårne i Region Midtjylland 
og i overensstemmelse med den opstillede tidsplan for denne behandling. 

Sagsfremstilling 

Herning Kommune har den 15. oktober 2007 søgt om at komme i betragtning som et 
internationalt oplevelsesfyrtårn i Region Midtjylland og samtidig søgt om et tilskud på 1 
mio. kr. til analyser og research. Disse aktiviteter skal dokumentere, at Hedens Colos-
seum bør være et af de projekter regionen satser på i fremtiden og dermed tildeler ef-
terfølgende udviklingsfinansiering. 
  
Ansøgningen forelægges Vækstforum på mødet den 29. oktober 2007 efter aftale med 
formanden Bent Hansen. 
  
Vækstforum godkendte på mødet den 13. september 2007 en model og tidsplan for ar-
bejdet med internationale oplevelsesfyrtårne. Modellen indebærer blandt andet, at der 
med ansøgningsfrist den 12. november kan søges om tilskud til udvikling af internationa-
le oplevelsesfyrtårne (fase 2 medfinansiering) inden for en ramme på op til 1 mio. kr. 
Der vil efterfølgende være mulighed for - med udgangspunkt i det første tilskud og ana-
lyser - at 1-2 projekter kan få yderligere midler til den mere konkrete udvikling af et 
internationalt oplevelsesfyrtårn med tilskud på over 5 mio. kr. 
  
På Vækstforums møde den 29. januar 2008 tages der stilling til, hvilke projektansøgnin-
ger der bevilges tilskud til den første udviklingsfinansiering til fase 2. 
  
Behandlingen på mødet den 29. januar 2008 sker med udgangspunkt i en indstilling fra 
et ekspertpanel, som sekretariatsbetjenes af et konsulentfirma. Herved opnås, at admi-
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nistrationen i perioden inden ansøgningsfristen kan vejlede ansøgere uden også efterføl-
gende at skulle udarbejde materiale til ekspertpanelet.  
  
Ansøgningen fra Herning Kommune om tilskud til Hedens Colosseum har ikke været til 
behandling i ekspertpanelet. 
  
Projekterne skal som udgangspunkt have et internationalt potentiale og kunne omsætte 
regionens viden, kreativitet og udviklingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regio-
nens erhvervsmæssige styrkepositioner til nye kommercielle forretningsområder. Vækst-
forums kriterier for udvælgelse er blandt andet, at projekterne skal 

 have international vækst- og tiltrækningskraft  
 tilbyde regionens borgere noget unikt, der gør regionen interessant erhvervs-

mæssigt  
 have bred erhvervsmæssig opbakning og et privatøkonomisk "drive". 

Hedens Colosseum består af en multihal til internationale sports- og kulturevents med 
tilhørende service- og underholdningsfaciliteter, herunder restauranter, barer, cafeer, 
VIP lounges, hotel, kasino, møde- og konferencefaciliteter, welness center, tankstation 
og drive-in bio. I tilknytning hertil bygges en række erhvervslejemål, som skal bidrage til 
finansieringen af projektet. 
  
Multihallen får et gulvareal på 16.000 kvadratmeter og målsætningen er, at den skal 
danne ramme om events, der kan matche storbyer i Europa med blandt andet: 

 VM og EM i diverse sportsgrene (f.eks. VM i håndbold) 
 Koncerter med internationale kunstnere 
 Internationale underholdningsshows 
 Særlige events 

Da driften næppe alene kan baseres på sådanne events, er den langsigtede målsætning, 
at Hedens Colosseum også skal fungere som hjemmebane for regionens sportsflagskibe 
inden for håndbold og ishockey. 
  
Multihallen vil bygningsmæssigt være inspireret af Romerrigets mange arenaer og blive 
nutidens svar på det gamle Roms Colosseum, der vil komme til at stå som en markant 
bygning i det åbne landskab syd for Herning. 
  
I tilknytning til Hedens Colosseum etableres erhvervslejemål på ca. 70.000 kvadratmeter 
i samme bygning som multihallen. Ideen med erhvervslejemålene er, at disse skal betale 
et tillæg til huslejen, som modydelse for at blive eksponeret overfor de mange menne-
sker, der årligt vil besøge Hedens Colosseum. Dette tillæg skal benyttes til at løfte en 
væsentlig del af finansieringen af multihallen, således at erhvervslivet bliver motoren i 
projektet. Det overordnede tema for erhvervslejemålene er en palette af tilbud under 
overskriften "Det gode liv" inden for: 

• sundhed  
• fremtidens energikilder  
• fødevarer  
• livsstilsprodukter 



 

 

Vækstforum 29. oktober 2007 
 

40 

som skal give borgere og erhvervsliv inspiration og viden om, hvordan man får et godt 
liv. I forbindelse hermed tænkes etableret et medarbejderkoncept, hvor der tilbydes ra-
bat til medarbejdere til køb i butikker, barer og cafeer, tankstationen osv. 
  
Den ansøgte finansiering på 1 mio. kr. skal benyttes til: 

1. udarbejdelse af prospekt for Hedens Colosseum  
2. Identificering af mulige samarbejdspartnere  
3. Analyse, som skal afklare grundlaget for events  
4. Analyse af mulighederne for at tiltrække tilstrækkelige lejere  
5. Afdækning af mulighederne for finansiering af projektet  
6. Udarbejdelse af model for driften 

Administrationen har ikke foretaget en nærmere gennemgang af ansøgningen i forhold 
til Vækstforums kriterier for tilskud til internationale oplevelsesfyrtårne. Administrationen 
finder, at en ny multihal til internationale sports- og kulturbegivenheder vil have stor 
betydning for udviklingen af oplevelsesøkonomien i regionen. 
  
Bilag:  
Følgebrev til ansøgning Hedens Colosseum  
Ansøgning Hedens Colosseum  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_14_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202007/Punkt_14_Bilag_2.pdf
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1-33-4-06-V 

15. Fiskeriprogrammet 2007-2013. Udpegning af et medlem til hver af bestyrelser-
ne for to Lokale Aktions Grupper (Fiskeri LAG-er)

Resumé 

Efter Fiskeriprogrammet 2007-2013 oprettes Lokale Aktions Grupper (Fiskeri LAG-er) til 
at varetage gennemførelsen af indsatsen for udvikling af fiskeriområder. Dannelsen af 
Fiskeri LAG-erne og opgaverne de skal varetage, er helt tilsvarende som for LAG-erne 
efter Landdistriktsprogrammet 2007-2013 blot med fokus på udvikling i fiskeriområder-
ne.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at  Vækstforums formandskab aftaler udpegningen af et medlem til bestyrelserne 
for Fiskeri LAG-erne Vestjylland og Limfjorden med Regionsrådets formandskab 
på baggrund af forslag fra Regionsrådets formandskab. 

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

De dele af Fiskeriprogrammet og Landdistriktsprogrammet, der omhandler udvikling i 
lokalområderne, varetages af Lokale Aktions Grupper (LAG-er). En LAG skal dække 
mindst en kommunes geografiske område. 
Der er nu efter Landdistriktsprogrammet dannet 15 LAG-er helt eller delvist inden for 
Region Midtjyllands område. Der forventes dannet LAG i Odder og Favrskov kommuner i 
2008, hvorefter mulighederne for at danne LAG-er i regionen er fuldt udnyttet. 17 af de 
19 kommuner i Region Midtjylland er omfattet af Landdistriktsprogrammet, kun Århus og 
Skanderborg er udenfor. Samlet for hele landet er 63 af de 98 kommuner omfattet, og 
der er dannet LAG for næsten alle. 
Alle kommuner i landet er omfattet af Fiskeriprogrammet og har således mulighed for at 
indgå i en Fiskeri LAG eller integrere indsatsen efter Fiskeriprogrammet i LAG-en, der 
dannes efter Landdistriktsprogrammet. Landet er inddelt i følgende 7 fiskeriregioner: 

1. Nordjylland: Kommunerne nord for Limfjorden og Morsø.  
2. Limfjorden: Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerlands, Skive og Viborg.  
3. Vestjylland: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-

Skjern, Billund, Varde, Vejen, Esbjerg og Fanø.  
4. Østjylland: Randers, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Favrskov, Silkeborg, Skander-

borg, Århus, Horsens, Odder og Hedensted.  
5. Sønderjylland-Fyn: Kommunerne...  
6. Sjælland: Kommunerne...  
7. Bornholm: Bornholms Regionskommune. 
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Dannelsen af Fiskeri LAG-er er først ved at være i gang. Der er dannet en Fiskeri LAG, 
der omfatter alle 11 kommuner i Fiskeriregion Vestjylland. De 6 førstnævnte ligger i Re-
gion Midtjylland og de 5 sidstnævnte i Region Syddanmark. Der arbejdes med dannelse 
af en Fiskeri LAG for alle kommunerne i Fiskeriregion Limfjorden. De 4 førstnævnte lig-
ger i Region Nordjylland og de 2 sidstnævnte i Region Midtjylland 
Fiskeri LAG-erne dannes efter helt tilsvarende regler som LAG-erne efter Landdistrikts-
programmet. Herunder udpeger Regionsrådet og Vækstforum - i hver af de berørte Re-
gioner - i forening et medlem til bestyrelsen. Til Fiskeri LAG Vestjylland skal der således 
udpeges et medlem fra Region Syddanmark og et fra Region Midtjylland. Til Fiskeri LAG 
Limfjorden skal der udpeges et medlem fra Region Nordjylland og et fra Rgeion Midtjyl-
land. 
I kommunerne i Fiskeriregion Østjylland arbejdes der med integration af indsatsen efter 
Fiskeriprogrammet og Landdistriktsprogrammet og der er ikke initiativer til etablering af 
særskilte fiskeri LAG-er. 
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1-01-76-17-07 

16. Eventuelt

Beslutning 
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