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1-01-76-17-07 
1. Referat fra Vækstforums møde den 16. april 2007 
 

Formandskabet indstiller, 

at referatet godkendes. 
 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
 
 
1-30-76-2-07 

2. Partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen
 
Resumé 
Vækstforum besluttede på sit møde den 16. april 2007, at formandskabet på vegne af 
Vækstforum og med udgangspunkt i oplæg fra administrationen skulle indgå forhandlin-
ger med Regeringen om en partnerskabsaftale med Vækstforum for Region Midtjylland. 
  
Der har indledningsvist været afholdt to møder på embedsmandsniveau, og den 31. maj 
2007 har Væksforum modtaget et revideret udkast, som skal danne grundlag for for-
handlingerne mellem formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland og Regerin-
gen. 
 
Der er aftalt møde med økonomi- og erhvervsministeren den 14. juni 2007. 
 

Administrationen indstilller, 

at formandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland, som tidligere besluttet, 
på vegne af Vækstforum og med udgangspunkt i oplæg fra administrationen 
indgår i forhandlinger med økonomi- og erhvervsministeren den 14. juni 2007 
om en partnerskabsaftale mellem Regeringen  og Vækstforum for Region Midt-
jylland. 

 
Beslutning 
Som indstillet med bemærkning om, at megasatsningen på energi- og miljøområdet skal 
søges prioriteret i aftalen. 
 
 
 
1-30-232-06-V 

3. Synliggørelse af Vækstforums arbejde med udmøntning af erhvervsudviklings-
strategi og handlingsplan.
 
Resumé 
Arbejdet med udviklingen og implementeringen af handlingsplanens initiativer tilrette-
lægges i en åben proces, hvor Vækstforum igangsætter arbejdet gennem et forprojekt, 
der udvikler og beskriver et samlet projekt eller program, som Vækstforum godkender 
som grundlag for indkaldelse af ansøgninger. Vækstforum kan på denne baggrund fore-
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tage en samtidig indstilling til Regionsrådet vedrørende de afsatte midler til erhvervsud-
viklingsformål og til Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende EU’s Mål 2 midler. 
I forbindelse med projektudviklingen og indkaldelse af ansøgninger foretages der en 
målrettet informationsindsats. 
 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum godkender planen for arbejdet med udviklingen og implementerin-
gen af initiativerne i handlingsplanen, herunder gennemførelse af målrettet in-
formationsindsats i forhold til relevante parter på de forskellige initiativfelter. 

 
Beslutning 
Som indstillet med bemærkning om, at det skal tydeliggøres, at et forprojekt skal belyse 
og indeholde en vurdering af projektets bæredygtighed. 
 
 
 
 
1-31-76-4-07 

4. Udmøntning af megasatsning inden for energi og miljø - Handlingsplanens 
pkt.5.5
 
Resumé 
Vækstforum har besluttet at igangsætte forberedelsen af en megasatsning inden for 
energi og miljø, hvor regionen har en særlig erhvervsmæssig styrkeposition. Resultatet 
foreligger nu i form af et program til udmøntning af indsatsen. Programmet er udarbej-
det i samarbejde med en arbejdsgruppe, med en bred kreds af faglige eksperter. Der 
opstilles i satsningen fælles langsigtede mål for udviklingen, som skal sikre en målrettet 
og koordineret indsats på lokalt og regionalt niveau. Vækstforum vil selv bidrage til er-
hvervsudviklingen ved at gå foran med et politisk lederskab. Derudover vil Vækstforum 
bidrage ved at indstille til medfinansiering af nogle af de konkrete erhvervsrettede aktivi-
teter.  
 

Formandskabet indstiller, 

at program for udmøntning af megasatsningen godkendes, og at indsatsen igang-
sættes,  

at Vækstforum opfordrer en bred kreds af aktører fra erhvervsliv, energisektoren, 
forskning og udvikling, kommuner, regionsrådet m.fl. til at bidrage til indsatsen,  

at der reserveres 13 mio. kr. fra EU's Regionalfond (Mål 2) til indsatsen i perioden 
2007-2008,  

at det indstilles til Regionsrådet, at der reserveres en ramme på 23 mio. kr. til ind-
satsen i perioden 2007-2008, der udmøntes efter konkrete indstillinger fra 
Vækstforum,  

at der nedsættes et "Råd for energi- og miljøteknologi", med følgende sammen-
sætning: Vækstforum (1 repr., formand), kommunerne (1 repr.), regionsrådet 
(1 repr.), vindmølleindustrien (1 repr.), landbruget (1 repr.), biomasseindustrien 
(1 repr.), kraftvarmeværker (1 repr.), elsektoren (1 repr.), forsknings- og ud-
viklingsinstitutioner (2 repr.). I alt 10 personer.  
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Beslutning: 
at program for udmøntning af megasatsningen godkendes, og at indsatsen igang-

sættes, dog med den tilføjelse, at der udarbejdes et supplement til programmet, 
som vedrører potentialerne inden for brændselsceller og brint. 

at Vækstforum opfordrer en bred kreds af aktører fra erhvervsliv, energisektoren, 
forskning og udvikling, kommuner, regionsrådet m.fl. til at bidrage til indsatsen,  

at der reserveres 13 mio. kr. fra EU's Regionalfond (Mål 2) til indsatsen i perioden 
2007-2008,  

at det indstilles til Regionsrådet, at der reserveres en ramme på 23 mio. kr. til ind-
satsen i perioden 2007-2008, der udmøntes efter konkrete indstillinger fra 
Vækstforum,  

at der nedsættes et "Råd for energi- og miljøteknologi", med følgende sammen-
sætning:kommunerne (1 repr.), regionsrådet (1 repr.),  vindmølleindustrien (1 
repr.),  landbruget (1 repr.), biomasseindustrien (1 repr.), kraftvarmeværker (1 
repr.), elsektoren (1 repr.), forsknings- og udviklingsinstitutioner (2 repr.), samt 
1 rep. fra DI med særlig viden om brændselsceller og brint og en formand. For-
mandskabet bemyndiges til udpege vedkommende. 

 
 
 
1-31-76-4-07 

5. Anmodning fra Århus Kommune om at reservere en økonomisk ramme til 
realisering af Navitas Park - et innovationscenter for energi og energiteknologi
 
Resumé 
Århus Kommune har haft nedsat en tænketank for vindenergi med repræsentanter for 
erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder.  
Centralt i anbefalingerne er forslaget om at skabe et innovationscenter for energi og 
energiteknologi – Navitas Park. Idéen bag Navitas Park er, med IT-byen Katrinebjerg 
som forbillede, at skabe et stærkt og særegent innovationsmiljø til gavn for hele regio-
nen.  
  
Projektet er indtænkt i såvel Vækstforums megasatsning inden for energi og miljø som 
partnerskabsaftalen med Regeringen, men uden at der er afsat en økonomisk ramme til 
realiseringen af projektet. 
  
Århus Kommune ønsker, at Navitas Park skal indgå som et projekt i den samlede udvik-
lingsplan for Århus Havn, og anmoder i den forbindelse om, at der afsættes en økono-
misk ramme til Navitas Park. 
  
Anmodningen har ikke været behandlet af administrationen i Region Midtjylland og 
Vækstforums sekretariat. Det er Århus Kommune, der har udarbejdet sagsfremstillingen. 
 

Formandskabet indstiller, 

at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af Århus Kommune, Region 
Midtjylland og andre relevante parter med henblik på konkretisering af projek-
tet. Herunder udarbejdelse af udbud og et egentligt beslutningsgrundlag, som 
senere fremlægges for Vækstforum til indstilling om bevilling, 
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at det meddeles Århus Kommune, at Vækstforum vil se positivt på sagen under 
forudsætning af, at projektet er inden for rammerne af megasatsningen.  

 
Beslutning 
Administrationen bemyndiges til i samarbejde med Århus Kommune at gennemføre et 
udbud med henblik på etablering af en energi-forskerpark.  
 
Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der til etablering af forskerparken reserveres et 
årligt udviklingstilskud på 3 mio. kr. i forskerparkens første fem leveår – svarende til en 
samlet reservation på 15 mio. kr. over 5 år. 
 
 
 
 
 
1-33-76-10-07 

6. Megasatsning fødevarer - kommissorium - Handlingsplanens pkt.5.7
 
Resumé 
Vækstforum besluttede på sit møde den 15. december 2006 at iværksætte 3 mega-
satsninger, herunder inden for fødevarer. Til Vækstforums møde den 6. februar 2007 
forelå et kommissorium for arbejdet med en megasatsning inden for fødevareområdet. 
På baggrund af Vækstforums beslutning om at udskyde behandlingen af kommissoriet, 
foreligger der til mødet den 13. juni 2007 et yderligere bearbejdet kommissorium for 
megaprojektet. I kommissoriet anbefales det, at der nedsættes en arbejdsgruppe med 
eksperter til at forberede megasatsningen. 
 

Formandskabet indstiller, 

at kommissoriet godkendes, 

at der nedsættes en arbejdsgruppe med eksperter, som får ansvaret for at beskri-
ve og prioritere indsatsområder for fødevareområdet i Region Midtjylland, her-
under belyse effekten af mulige initiativer, 

at der udpeges en repræsentant fra Vækstforum som formand for arbejdsgruppen, 

at det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges en ramme på 1,5 mio. kr. til forbe-
redelse af satsningen. 

 
Beslutning 
Som indstillet med bemærkning om, at Region Midtjylland skal have en repræsentant i 
arbejdsgruppen. 
 
Vækstforum udpeger Niels Mikkelsen som formand for arbejdsgruppen. 
 
 
 
1-33-76-20-07 

7. Uddannelse og kompetenceudvikling - Kompetenceplatform - projekt - Hand-
lingsplanens pkt.4.3
 
Resumé 
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Kompetenceplatformen skal være med til at sikre, at uddannelsesindsatsen i små og 
mellemstore midtjyske virksomheder får et kvalitativt og kvantitativt løft, samt at med-
arbejdernes kompetencer er af høj kvalitet og til stede i et omfang, så de konkret kan 
bidrage til innovation, vækst og velfærd i regionen. 
  
Kompetenceplatformen skal styrke virksomhedernes arbejde med strategisk kompeten-
ceudvikling og samspillet mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne.  
  
Kompetenceplatformen skal skabe kontakt og dialog mellem virksomhederne og de eksi-
sterende uddannelsesinstitutioner, den skal fungere som udviklingsdynamo og net-
værkscentrum, og den skal understøtte kompetenceudvikling og uddannelsesplanlæg-
ning i virksomhederne såvel som udvikling af nye læringsformer. 
  
Kompetenceplatformen etableres i tilknytning til erhvervsfremmeindsatsen og Væksthus 
Midtjylland og organiseres med syv lokale enheder fordelt i regionen (se bilag ang. orga-
nisation).  
 

Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum godkender projektforslaget til kompetenceplatform, herunder 
at Vækstforum etablerer et kompetenceråd med den foreslåede sammensætning, 

samt udpeger en formand for kompetencerådet, 
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 20 mio. kr. til medfi-

nansiering af projektet i en toårig periode, 
at Vækstforum reserverer 30 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond, Mål 2 til pro-

jektet for en toårig periode, 
at der afholdes informationsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til Vækstforums 

godkendelse på mødet den 29. oktober 2007. 
 
Beslutning 

Som indstillet, dog således at Vækstforum over for Undervisningsministeriet peger på at 
der ud fra hensynet til regionens vidtstrakte geografi og tyndt befolkede områder opere-
res med 8 kompetencecentre. 

Der vil til Vækstforums møde den 13. september 2007 foreligge et notat med yderligere 
præcisering af projektets indhold. 

Viggo Thinggård blev udpeget som formand for kompetencerådet. 

 
 
 
1-33-76-12-07 

8. Markedsplads for højtuddannede - projekt - Handlingsplanens pkt.5.1
 
Resumé 
Der igangsættes et projekt bestående af 4-6 gensidigt supplerende eksperimenter, som 
har til formål at understøtte ansættelsen af højtuddannede i Region Midtjyllands virk-
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somheder, i særdeleshed små og mellemstore virksomheder, samt virksomheder belig-
gende i regionens yderområder. Eksperimenterne følges af en forsker, der løbende skal 
dokumentere effekten.  
 
Det indstilles, at projektet igangsættes inden for en samlet budgetramm på 22,9 mio. kr. 
i perioden 2007-2010, og at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 9,1 
mio. kr. til projektet fra Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler. Fra EU's mål 2-
program indstilles det, at der reserveres 4,8 mio. kr. Derudover forudsættes medfinan-
siering fra stat, kommuner/erhvervsråd, videninstitutioner og private. Med hensyn til 
organisering indstilles det, at Vækstforum nedsætter en følgegruppe, der koordinerer 
projektets aktiviteter. 
 

Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum igangsætter projektet Markedsplads for højtuddannede som be-
skrevet, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 9,1 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projektet i perioden 2007-2010, 

at Vækstforum reserverer 4,8 mio. kr. fra EU's mål 2-program til projektet, 

at Vækstforum nedsætter en følgegruppe som beskrevet, der koordinerer initiati-
verne i projektet, og 

at Ringkøbing-Skjern Kommune anmodes om at ansøge om at blive test-kommune 
for eksperiment 1, Etablering af netværk mellem studerende og højtuddannede i 
lokalt Campus, 

at der afholdes informationsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i 
Vækstforum. 

  
Det forudsættes, at der opnås en medfinansiering fra andre parter som beskrevet i fi-
nansieringsoversigten. 
 
Beslutning 
Som indstillet med bemærkning om, at eksisterende initiativer inddrages i projektet.  
 
 
 
1-01-76-7-07 

9. Mere iværksætteri i uddannelser - projekt - Handlingsplanens pkt.6.1 
 
Resumé 
Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fo-
kus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. 
Indsatsen for at styrke den regionale iværksætterkultur omfatter følgende områder: 
 

• En øget regional forankring af iværksætterakademiet IDEA, herunder støtte til 
udviklingsaktiviteter på de enkelte uddannelsesinstitutioner, udvikling af under-
visningsmateriale og gennemførelse af netværksaktiviteter.  

 
• Etablering af miljøer til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer 

– Studentervæksthuse. 
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Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum godkender projektet som et 2-årigt initiativ med den beskrevne 
organisering og økonomi, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 8 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af IDEA og etablering 
af studentervæksthuse, 

at Vækstforum reserverer 2 mio. kr. af midlerne fra Den europæiske Socialfond til 
medfinansiering af IDEA, 

at Vækstforum reserverer 6 mio. kr. af midlerne fra Den Europæiske Regionalfond 
til medfinansiering af studentervæksthuse, 

at der afholdes informationsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i 
Vækstforum. 

 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
 
 
 
 
1-01-76-15-07 

10. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt - projekt - Handlingsplanens 
pkt.6.5
 
Resumé 
Vækstforum vedtog på sit møde den 15. december 2006 at igangsætte et program for 
virksomhedsudvikling, der viderefører best practise vedrørende rådgivning, sparring og 
kompetenceudvikling for små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner. Efter 
denne indstilling bevilgede Regionsrådet på sit møde 10. januar 2007 6 mio. kr. til at 
igangsætte programmet. 
  
Væksthus Midtjylland har udarbejdet ansøgning til midler fra EU´s mål 2 program til 
iværksættelse af virksomhedsudviklingsprogrammet VÆKSTmidt.  
VÆKSTmidt har et samlet budget på 25,4 mio. kr. i 2007.  
 

Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der anvendes 6 mio. 
kr. fra EU´s mål 2 midler under regionalfonden til medfinansiering af VÆKST-
midt,  

at Vækstforum godkender brugerpanelets sammensætning. 
 
Beslutning 
Som indstillet med bemærkning om, at HTS repræsenteres i brugerpanelet, således at 
DI repræsenteres med 4 i stedet for 5. 
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1-15-0-76-12-07 

11. Anvendelse af formålsbestemte puljer under erhvervsudviklingsstrategien
 
Resumé 
Vækstforum har besluttet, at 20% af midlerne til regional udvikling reserveres til for-
målsbestemte puljer. Med udgangspunkt i Vækstforums handlingsplan er der udarbejdet 
forslag til anvendelse af formålsbestemte puljer. I første omgang foreslås der afsat mid-
ler til formålsbestemte midler inden for temaerne ”Udvikling af arbejdsstyrken” og til 
”Regionale oplevelsesprojekter”. 
 

Formandskabet indstiller, 

at forslaget til etablering af formålsbestemte puljer inden for temaerne ”udvikling 
af arbejdsstyrken” og ”regionale oplevelsesprojekter” godkendes, 

at økonomi, kriterier som beskrevet i notater vedlagt dagsordenen godkendes, 
således at der i 2007 afsættes 37 mio. kr. til de to puljer,  

at der udarbejdes et oplæg til en eventuel pulje til internationale aktiviteter og of-
fentligt/privat samspil, 

at den formålsbestemte pulje for regionale oplevelsesprojekter udbydes i 2007 
med ansøgningsrunde  1. august og 15. september, og at puljen til udvikling af 
arbejdsstyrken udbydes med første ansøgningsrunde 1. september 2007. 

 
Beslutning 
Som indstillet med bemærkning om, at de formålsbestemte puljer især rettes mod de 
angivne emner. 
 
 
 
 
 
1-33-76-56-07 

12. Udvikling af arbejdsstyrken - forprojekt - Handlingsplanens pkt.4.6
 
Resumé 
Arbejdsmarkedet i Region Midtjylland er kendetegnet ved stigende beskæftigelse, fal-
dende ledighed og et demografisk betinget fald i arbejdsstyrken – forhold, der betyder, 
at der er tiltagende rekrutteringsproblemer i regionen.  
 
Udviklingen af menneskelige ressourcer og regionale kompetencer er afgørende for fort-
sat vækst og udvikling.  
  
På baggrund af en kortlægning af beskæftigelsessystemet samt statistik for arbejdsmar-
kedet i Region Midtjylland indstilles følgende: 
 

Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum godkender forprojekt ”udvikling af arbejdsstyrken” med henblik på, 

at der udarbejdes endelig projektbeskrivelse til Vækstforums møde den 29. okto-
ber 2007. 
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Beslutning 
Som indstillet, dog med bemærkning om at forprojektet benævnes ”Udvidelse af ar-
bejdsstyrken”. 
 
 
 
1-33-76-60-07 

13. Viden i Arbejde - forprojekt - Handlingsplanens pkt.5.2
 
Resumé 
Det foreslås at igangsætte et forprojekt - Viden i Arbejde. Forprojektet kører frem til 
udgangen af september 2007, hvor der indstilles et projekt for en 3-årig indsats på om-
rådet. Formålet er at sætte fokus på vidensamarbejde og at få belyst indsatsområder og 
initiativer, hvor Vækstforum kan spille en markant og betydningsfuld rolle. Der foreslås 
nedsat en forprojektgruppe, som skal bidrage med faglige input og styre forløbet.  
 

Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum igangsætter forprojektet Viden i Arbejde som beskrevet, 

at der etableres en forprojektgruppe, som får ansvaret for at udvikle det 3-årige 
projekt Viden i Arbejde. 

 
Beslutning 
Som indstillet med bemærkning om, at projektets formål og indhold skal præciseres. 
 
 
 
 
1-30-76-16-07 

14. Vestdansk Investeringsfremme og forslag til videreførelse af projektet - 
Handlingsplanens pkt.  3.3
 
Resumé 
Sagen vedrørende videreførelse af Vestdansk Investeringsfremme har været forelagt de 
tre vækstfora i Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark, og de to 
førstnævnte har anbefalet de respektive regionsråd at bevilge midler til projektet, men 
Vækstforum for Region Syddanmark har sagt nej på det foreliggende grundlag. Der er 
herefter blevet arbejdet på en alternativ løsning, indtil de regionale partnerskabsaftaler - 
hvori Vestdansk Investeringsfremme indgår som et tværgående initiativ - kan træde i 
kraft, og på seneste Vækstforummøde den 16. april 2007 blev det besluttet at anbefale 
Regionsrådet at frigive de 3,3 mio. kr., som Regionsrådet bevilgede ved mødet den 10. 
januar 2007, så projektet kan holdes i gang. Forretningsudvalget har på sit møde den 
24. april 2007 vedtaget at anbefale Regionsrådet at frigive midlerne. 
  
Samtidig foreslås det, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at anvende 3,3 mio. kr. 
om året i 3 år - i alt 9,9 mio. kr. til at videreføre projektet som en del af de regionale 
partnerskabsaftaler med Regeringen i samarbejde med Danmarks Eksportråd/Invest in 
Denmark samt Region Syddanmark og Region Nordjylland. Vækstforum har allerede be-
sluttet at indstille de 3,3 mio. kr. for år 2007, og det foreslås nu, at der indstilles 6,6 
mio. kr. for de resterende 2 år. 
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Formandskabet indstiller, 

at statusorienteringen tages til efterretning, 

at Vækstforum indstiller, at Regionsrådet anvender 3,3 mio kr. om året i de reste-
rende 2 år - i alt 6,6 mio. kr. til videreførelse af Vestdansk Investeringsfremme 
som led i partnerskabsaftalen med Regeringen. 

 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
 
 
 
1-33-76-57-07 

15. Landdistriktsudvikling. Status for projekterne, indstilling om reservation af 
midler m.v. - Handlingsplanens pkt 3.4
 
Resumé 
Vækstforums handlingsplan for 2007-2008, pkt. 3.4, indeholder 4 projekter til udvikling i 
landdistrikter. Der redegøres for status for projekterne og det videre arbejde og det ind-
stilles, at der reserveres midler til gennemførelsen fra Regionsrådet og MÅL 2. 
 

Administrationen indstiller,  

at redegørelsen for status for projekterne og det videre arbejde tages til oriente-
ring, 

at det indstilles til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervs-
udvikling reserveres en ramme på 11 mio. kr. til projekterne for perioden 2007-
2008, 

at der reserveres 4 mio. kr. af EU’s strukturfondsmidler, Mål 2, til indsatsen 2007-
2008. 

 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
 
 
1-33-76-21-07 

16. Status - Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og Kvalitet i 
vejledningen - Handlingsplanens pkt. 4.1. og 4.2. Status på forprojektet.
 
Resumé 
Målsætningen bag initiativet er dobbelt. Den første del af initiativet (delmål 4.1.) har 
som intention at medvirke til, at flere unge i Region Midtjylland gennemfører en ung-
domsuddannelse. Intentionen bag den anden del af initiativet (delmål 4.2.) er at bidrage 
til en generel kvalitetsudvikling af regionens vejledningstilbud - herunder også de eksi-
sterende vejledningstilbud for voksne på og uden for arbejdsmarkedet. Denne del af ini-
tiativet retter sig således mod et bredere udsnit af regionens vejledningstilbud og rum-
mer intentioner om kvalitetsudvikling af såvel uddannelsesvejledning som erhvervs- og 
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arbejdsmarkedsvejledningen. Med udgangspunkt i et fælles sekretariat, der fungerer 
som videnbank og koordinator på projekterne inden for begge områder, skal der udvikles 
og implementeres nye initiativer på uddannelses- og vejledningsområdet. Sekretariatet 
skal medvirke til at sikre en øget dialog, en udbygget viden og et styrket samarbejde 
imellem vejledningscentre og kommunale forvaltninger, ungdomsuddannelsesinstitutio-
ner og arbejdsmarkedets parter på tværs af regionen med det formål at få flere i uddan-
nelse.   
 
Initiativet er udarbejdet under hensyntagen til de tre megasatsninger. 
  
Med baggrund i såvel velfærdsforliget som globaliseringspuljen har Undervisningsmini-
steriet fremsat en række lovforslag på begge områder. Der vil derfor i den endelige ud-
foldelse af indsatsområdet blive lagt vægt på, at de konkret beskrevne initiativer supple-
rer og er komplementære til den statslige indsats. 
 

Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum godkender arbejdsgruppens oplæg som grundlag for det videre 
arbejde med at udfolde regionens indsats som supplement til Undervisningsmi-
nisteriets lovforslag.  

 
Beslutning 
Projektet udsættes. 
 
 
 
1-32-2-06-V 

17. Status - Etablering af Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles - Handlingsplanens 
pkt. 3.1
 
Resumé 
Vækstforum besluttede på sit møde den 15. december 2006 at anbefale Regionsrådet for 
Region Midtjylland at anvende 2,4 mio. kr. om året til etablering af et fælles midtjysk 
EU-kontor i Bruxelles sammen med de 19 kommuner i regionen. Kontoret er juridisk or-
ganiseret som en forening med et repræsentantskab, hvor alle ejerne er repræsenteret, 
samt en årlig generalforsamling og en bestyrelse på syv medlemmer, som er udpeget af 
parterne bag kontoret og Vækstforum. Kontoret er etableret pr. 1. januar 2007 - indtil 
videre med tre medarbejdere, men yderligere to medarbejdere forventes ansat i 2007. 
 

Formandskabet indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning 
Som indstillet med bemærkning om at kendskabet til EU-kontoret skal prioriteres. 
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1-33-70-6-07 
18. Status - Klyngeudvikling i Region Midtjylland (Advanced Manufacturing) - 

Handlingsplanens pkt. 6.5
 
Resumé 
Vækstforum vedtog på sit møde den 15. december 2006 at videreføre klyngeudviklings-
projektet, der har som mål dels at generere nye vækstforløb for de deltagende virksom-
heder gennem udvikling af nye, strategiske forretningsnetværk og klynger, dels at 
igangsætte et arbejde, der skal opsamle viden om metoder og værktøjer til identifikation 
og udvikling af potentielle og modne vækstklynger. Sidstnævnte med henblik på udvik-
ling af en strategi for klyngeudvikling i Region Midtjylland. 
  
Region Midtjylland har udarbejdet ansøgning til Erhvervs- og Boligstyrelsen om 1 mio. 
kr. fra den såkaldte starthjælp til igangsættelse af Vækstforums erhvervsudviklingsstra-
tegi til gennemførsel af Fase 1 af projektet, Netværksamarbejde inden for avanceret 
fremstillingsindustri samt projektet, Videnservice i et klyngeperspektiv. 
 

Formandskabet indstiller, 

at Vækstforum godkender statusredegørelsen for klyngeudviklingsprojektet. 
 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
 
 
 
 
1-30-232-06-V 

19. Status - forprojekter iværksat med udgangspunkt i Vækstforums Handlingsplan 
2007-2008
 
Resumé 
Vækstforum vedtog på sit møde den 15. december 2006 henholdsvis Erhvervsudvik-
lingsstrategi 2007-2009 og Handlingsplan 2007-2008.  
  
Vækstforum har ligeledes besluttet, at der på mødet den 13. juni 2007 skal foreligge en 
status for de iværksatte initiativer og herunder forprojekterne, som er følgende: 
 

 4.4 Mere uddannelse  
 4.5 Ledelsesudvikling  
 5.3 IT som drivkraft  
 5.4 Brugerdreven innovation  
 5.6 Sundhed  
 5.8 Oplevelsesøkonomi  
 6.2 Specialiseret rådgivning  
 6.7 Kapitalformidling 
  

Formandskabet indstiller, 

at status for forprojekterne tages til efterretning. 
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Beslutning  
Som indstillet. 
 
 
 
 
0-2-45-07 

20. Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om at godkende, 
at Regionsrådet deltager med to medlemmer i repræsentantskabet for Er-
hvervsrådet Herning og Ikast-Brande
 
Resumé 
Regionsrådet anmoder Vækstforum om at indhente økonomi- og erhvervsministerens 
godkendelse af, at Regionsrådet udpeger to medlemmer til repræsentantskabet for Er-
hvervsrådet Herning & Ikast-Brande. 
 

Administrationen indstiller, 

at  Vækstforum indstiller til økonomi- og erhvervsministeren, at det godkendes, at 
Regionsrådet for Region Midtjylland deltager med to medlemmer i repræsentant-
skabet for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. 

 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
 
 
 
1-30-232-06-V 

21. Orientering 
 
Resumé 
Dette punkt vedrører  
 

 økonomi i forhold til de projekter, som blev overdraget fra Århus og Ringkøbing 
amter, hvor det viser sig, at der i delingsaftalen mellem de 4 amter er afsat mid-
ler til projekternes videreførelse i forhold til oprindelige bevillinger,  

 økonomistatus i forhold til forbrug af midler til erhvervsudvikling,  
 henvendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. udisponerede Socialfondsmid-

ler under Mål 3 for perioden 2000-2006, samt  
 henvendelse fra Visitdenmark - "helårsturisme" i Danmark 
  

Administrationen indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Som indstillet. 
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1-16-0-26-06-V 

22. Indkaldelse af forslag til særlige medlemmer af de midlertidige bestyrelser for 
professionshøjskoler - henvendelse fra Undervisningsministeriet
 
Resumé 
Folketinget har fredag den 1. juni 2007 vedtaget lovforslag om etablering af professions-
højskoler med det formål at styrke kvaliteten og øge udbuddet af de videregående ud-
dannelser ved at samle de nuværende uddannelsesinstitutioner med professionsrettede 
bacheloruddannelser i 8 professionshøjskoler med styrkede faglige miljøer. 
  
Der skal i den forbindelse etableres midlertidige bestyrelser, som skal forberede og gen-
nemføre sammenlægningen af de institutioner, som indgår i de nye professionshøjskoler 
fra 1. januar 2008. 
  
Vækstforum kan i den anledning indstille 4 personer til at deltage i den midlertidige be-
styrelse for professionshøjskolen for Region Midtjylland til Undervisningsministeriet. Det 
er Undervisningsministeriet, som forestår den endelige udpegning. 
 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum indstiller 4 medlemmer til deltagelse i den midlertidige bestyrelse 
for professionshøjskolen for Region Midtjylland. 

 
Beslutning 
Vækstforum indstiller at der udpeges 1 repræsentant fra henholdsvis DI, LO, Kommu-
nerne og Region Midtjylland. 
 
 
 
1-33-76-70-07 

23. Udpegning af medlem til overvågningsudvalg for strukturfonde i Danmark.
 
Resumé 
Den Europæiske Kommission har den 16. april 2007 godkendt Danmarks strategiske re-
ferenceramme for strukturfondsindsatsen 2007-2013 og Danmarks socialfondsprogram 
”Flere og bedre job”. 
  
Vækstforum for Region Midtjylland har den 8. maj 2007 modtaget henvendelse fra Er-
hvervs- og Byggestyrelsen med anmodning om at udpege et medlem til overvågnings-
udvalget for strukturfonde i Danmark. 
  
Overvågningsudvalget har bl.a. til opgave at sikre, at de operationelle programmer gen-
nemføres effektivt og med høj kvalitet. 
 
På den baggrund kan Vækstforum for Region Midtjylland udpege et medlem til overvåg-
ningsudvalget for strukturfonde i Danmark, samt en suppleant. 
  
Erhvervs- og Byggestyrelsen har meddelt, at det er muligt at udpege en embedsmand, 
og at der fra Erhvervs- og Byggestyrelsen vil deltage en kontorchef. 
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Administrationen indstiller, 

at Vækstforum udpeger en embedsmand som medlem og suppleant til overvåg-
ningsudvalget for strukturfonde i Danmark. 

 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
 
 
 
1-01-76-30-07 

24. Mødeplan for Vækstforum for Region Midtjylland – 2008 
 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum drøfter forslaget til mødeplan. 
 
Beslutning 
Mødeplan for Vækstforum for Region Midtjylland i 2008 
Tirsdag den 29. januar 2008  
Kl. 10.00-14.00  
  
Tirsdag den 25. marts 2008
Kl. 12.00-16.00 
  
Mandag den 26. maj 2008
Kl. 10.00-14.00  
  
Fredag den 29. august 2008  
Kl. 14.00 - 18.00 
  
Onsdag den 1. oktober 2008
Kl. 10.00-14.00  
  
Mandag den 24. november 2008
Kl. 12.00-16.00 
 
 
 
 
1-01-76-17-07 

25. Eventuelt
  
Udisponerede Socialfondsmidler under Mål 3 for perioden 2000-2006
Sekretariatet for Vækstforum for Region Midtjylland har den 27. april 2007 modtaget 
skrivelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen vedrørende "Udisponerede Socialfondsmidler 
under Mål 3 for perioden 2000 - 2006."  
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Det drejer sig om 100 mio. kr., som er fremkommet efter en grundig gennemgang af 
porteføljen overtaget fra amterne.  
  
Midlerne fordeler sig som følger: 

 ca. 35 mio. kr. under indsatsområdet for fremme af lige muligheder til at komme 
ind på arbejdsmarkedet  

 ca. 25 mio. kr. under indsatsområdet for kompetenceudvikling  
 ca. 40 mio. kr. under indsatsområdet for udvikling af en iværksætter- og innova-

tionskultur. 
En forudsætning for at opnå støtte er Vækstforums indstilling til Erhvervs- og Byggesty-
relsen. Indstillingerne skal være Erhvervs- og Byggestyrelsen i hænde senest medio juni. 
  
Ansøgninger sagsbehandles i Regional Udvikling, Region Midtjylland i samarbejde med 
sekretariat for vækstforum. 
  
Der er indkommet 50 ansøgninger til Vækstforum for Region Midtjylland. 
  
Vækstforum besluttede at bemyndige administrationen til at foretage indstilling til Er-
hvervs- og Byggestyrelsen. 
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