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Resume af beslutningsprocessen 

På mødet den 26. maj 2008 godkendte Vækstforum en 
projektbeskrivelse af indsatsområdet Modtagelse og fastholdelse af 
udenlandsk arbejdskraft. Indsatsområdet er en del af Vækstforums 
program for udvidelse af arbejdsstyrken JOBmidt.  Vækstforum traf 
endvidere beslutning om: 

• at indstille til Regionsrådet, at der reserveres 10 mio. kr. til 
medfinansiering af indsatsen i en to-årig periode 

• at reservere midler fra Den Europæiske Socialfond til 
indsatsen. 

Den 18. juni 2008 godkendte Regionsrådet Vækstforums indstilling 
om reservation af 10 mio. kr.  

Der er efterfølgende afholdt informationsmøde for erhvervs., 
beskæftigelses- og integrationspolitiske aktører ligesom indsatsen er 
annonceret på Vækstforums hjemmeside med henblik på indkaldelse 
af ansøgninger. 

Resume af indholdet 

Formålet med projektet ”Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk 
arbejdskraft” er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region 
Midtjylland. Målene er: 

1. at lette virksomhedernes modtagelse og integration af 
udenlandsk arbejdskraft 

2. at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og 
integration af udenlandsk arbejdskraft i lokalsamfundet 

Mål 1 understøttes af følgende indsatsområder: 

1.1 vejledning og bistand i forbindelse med den 
udenlandske arbejdskrafts ankomst til landet 

1.2 bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse 
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med anskaffelse af bolig og bohave 
1.3 integration af den udenlandske arbejdskraft på arbejdspladsen 
1.4 integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet 
1.5 etablering af mødeforum for og netværk mellem virksomheder og mellem 

virksomheder og myndigheder bl.a. med henblik på etablering af ægtefællejob 
1.6 fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft 

Mål 2 understøttes af følgende indsatsområder: 

2.1 udvikling og organisering af den kommunale modtagelse af udenlandsk 
arbejdskraft 

2.2 udvikling af en kommunal integrationspolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft 
2.3 etablering af netværk, der fremmer den kommunale modtagelses- og 

fastholdelsespolitik. 

Resume af organiseringen af indsatsen 

Indsatsen skal i henhold til den godkendte projektbeskrivelse varetages af lokale konsortier 
bestående af erhvervs- beskæftigelses- og integrationspolitiske aktører i et bredt anlagt 
samarbejde mellem erhvervsorganisationer, myndigheder, arbejdsmarkedets parter, private 
organisationer m.fl., idet den præcise konstellation af aktører kan variere fra et lokalområde til 
et andet.  

Indsatsen skal i henhold til projektbeskrivelsen understøttes af et Midtjysk Dialogforum for 
modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, hvis opgaver er: 

• vidensopsamling og –formidling, koordinering med nationale og beskæftigelsespolitiske 
indsatser, netværksdannelse og -pleje samt juridisk bistand og evaluering. 

Resume af finansieringen 

Den godkendte finansieringsplan er følgende: 

  
Region Midtjylland 10.0 mio. 
Europæisk socialfond  20.0 mio. 
Anden medfinansiering; privat, kommunal og statslig 10.0 mio. 
I alt 40.0 mio.  

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

Den 19. juni blev der afholdt informationsmøde for erhvervs-, beskæftigelses- og 
integrationspolitiske aktører med henblik på indkaldelse af ansøgninger. Indsatsen blev 
endvidere annonceret på Vækstforums hjemmeside. 

Administrationen har efterfølgende modtaget ansøgninger fra 7 lokale konsortier, der søger om 
godkendelse til varetagelse af Vækstforums initiativ Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk 
arbejdskraft. 

Administrationen har endvidere modtaget en ansøgning fra en aktør, der søger om 
godkendelse til etablering og betjening af et Midtjysk Dialogforum. 



 

Side 3 

Såvel de 7 lokale konsortier som den aktør, der har søgt om godkendelse til etablering og 
betjening af det Midtjyske Dialogforum vurderes at opfylde de kriterier, der fremgår af 
projektbeskrivelsen godkendt af Vækstforum den 26. maj. De kan således indstilles til 
godkendelse med henblik på regional medfinansiering af indsatsen. 

Såvel konsortier som den aktør, der har søgt om godkendelse til etablering og betjening af det 
Midtjyske Dialogforum har endvidere udarbejdet socialfondsansøgninger med henblik på 
Vækstforums indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen om medfinansiering af indsatsen. 

 

 

Af nedenstående oversigt 1 fremgår: 

• Navn på de syv lokale konsortier, herunder deltagere, lead-partner og økonomi 
• Navn på den aktør, der har søgt om godkendelse til etablering og betjening af det 

Midtjyske Dialogforum, herunder lead-partner og økonomi 

Af nedenstående oversigt 2 fremgår: 

Finansieringsplanen for de syv konsortier fordelt på Region Midtjylland, den Europæiske 
Socialfond og anden medfinansiering af de enkelte konsortier 

• Finansieringsplan for den aktør, der har søgt om godkendelse til etablering og betjening 
af det Midtjyske Dialogforum fordelt på Region Midtjylland, den Europæiske Socialfond og 
anden privat, kommunal eller statslig medfinansiering. 

De syv konsortiers geografiske dækningsområde er illustreret nedenfor, idet det fremgår, at 
hele Region Midtjylland er dækket af konsortier. 
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Side 4 

Grafisk illustration af de 7 lokale konsortier. 

Oversigt 1: Konsortier og konsortiedeltagere 

Navn  Lead-partner Deltagende 
erhvervsråd 

Deltagende 
kommuner 

Øvrige deltagere Budget i 
mio. kr. 

Udvidelse af 
arbejdsstyrken i 
Midt- og 
Vestjylland 
(Ringkøbing-
Skjern, Holstebro, 
Struer, Herning, 
Ikast-Brande) 

Ringkøbing Fjord 
Erhvervsråd 

Ringkøbing Fjord 
erhvervsråd, Hering 
og Ikast-Brande 
erhvervsråd, 
Nordvestjysk 
erhvervsråd  

Skjern, 
Herning, 
Ikast-Brande, 
Holstebro og 
Struer 

LBR i de deltagende 
kommuner hh 
jobcentrene og 
arbejdsmarkedets 
parter 

11,08  

Modtagelse og 
fastholdelse af 
udenlandsk 
arbejdskraft i 
Skive-Viborg 

VIBORGegnens 
erhvervsråd 

Skiveegnens 
Erhvervs- og 
Turistcenter og 
VIBORGegnens 
Erhvervsråd 

Skive og 
Viborg 

Jobcentre, 
arbejdsmarkedets 
parter, integrations-
politiske aktører og 
uddannelses-
institutioner 

5,94  

International 
Community 
Horsens/Hedenste
d  

Horsens 
Erhvervsråd 

Horsens 
Erhvervsråd og 
Hedensted Erhverv 

Horsens og 
Hedensted 

Samarbejdsaftaler 
med LBR i Horsens og 
Hedensted 

3,11  

Udenlandsk 
arbejdskraft 
Randers – én 
indgang 

Randers Erhvervs- 
og udviklingsråd 

Randers Erhvervs- 
og udviklingsråd 

Randers Jobcenter, LBR og 
arbejdsmarkedets 
parter 

2,12 

Ressourcenet-
værk Lemvig 

Lemvig kommune Nordvestjysk 
Erhvervsråd 

Lemvig Jobcenter, LBR, 
arbejdsmarkedets 
parter, 
Integrationsforum 

2,70  

International 
Community 
Aarhus (Samsø, 
Odder, 
Skanderborg, 
Favrskov, 
Norddjurs, 
Syddjurs og 
Århus) 

Erhverv Aarhus Samsø 
Udviklingskontor, 
Odder Erhvervs- og 
udviklingsråd, 
Skanderborg 
ErhvervsUdvikling, 
Faverskov 
Erhvervsråd, 
Djurslands 
Erhvervsråde, 
Erhverv Aarhus 

Samsø, 
Odder, 
Skanderborg 
Syddjurs, 
Norddjurs og 
Aarhus 

Integrations og 
beskæftigelsespolitisk
e aktører samt 
arbejdsmarkedets 
parter indgår i en 
følgegruppe 

13,28  

Modtagelse og 
fastholdelse af 
udenlandsk 
arbejdskraft - 
Silkeborg 

Silkeborg 
Iværksættercenter  

Silkeborg 
Iværksættercenter 
og Silkeborg 
Erhvervsråd 

Silkeborg Jobcenter Silkeborg 
og arbejdsmarkedets 
parter 

1,61  

Oversigt 1: Aktør, der ansøger om godkendelse til etablering og betjening af Midtjysk 
Dialogforum for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.  

Navn Lead-partner Budget i mio. kr. 
Midtjysk Dialogforum for Modtagelse og 
fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 

Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 2,00 

 

 

 

 



 

Side 5 

Oversigt 2: Finansieringsplan for konsortierne 

Navn  Lead-partner Region 
Midtjylland 

Europæisk 
socialfond 

Anden 
medfinansiering; 
privat, kommunal 
og statslig 

Budget i 
alt - mio. 
kr. 

Udvidelse af 
arbejdsstyrken i 
Midt- og Vestjylland 

Ringkøbing Fjord 
Erhvervsråd 

2,77 5,54 2,77 11,08  

Modtagelse og 
fastholdelse af 
udenlandsk 
arbejdskraft i Skive-
Viborg 

VIBORGegnens 
erhvervsråd 

1,07 2,99 1,76 5,94  

International 
Community 
Horsens/Hedensted  

Horsens Erhvervsråd 0,77 1,56 0,79 3,11  

Udenlandsk 
arbejdskraft Randers 
– én indgang 

Randers Erhvervs- og 
udviklingsråd 

0,49 1,06 0,58 2,12 

Ressourcenet-værk 
Lemvig 

Lemvig kommune 0,68 1,35 0,68 2,70  

International 
Community Aarhus 

Erhverv Aarhus 3,32 6,64 3,32 13,28  

Modtagelse og 
fastholdelse af 
udenlandsk 
arbejdskraft - 
Silkeborg 

Silkeborg 
Iværksættercenter  

0,40 0,80 0,41 1,61  

 

Oversigt 2: finansieringsplan for etablering og betjening af et Midtjyske Dialogforum 

Navn  Lead-partner Region 
Midtjylland 

Europæisk 
socialfond 

Anden 
medfinansiering; 
privat, kommunal 
og statslig 

Budget i 
alt - mio. 
kr. 

Midtjysk Dialogforum Ringkøbing Fjord 
Erhvervsråd 

0,50 1,00 0,50 2,00  

 


