Midtjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og
erhvervsudvikling
Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud
Indsatsområde

1. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser styrkes: Vækstforum vil bidrage til at
understøtte allerede igangsatte og planlagte initiativer på uddannelsesområdet,
herunder bl.a. etableringen af mentorordninger, som vil bidrage til at gøre en særlig
indsats for de af regionens unge, der er i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet,
fx indvandrere og unge med lav uddannelsesmotivation.

2. Omfanget af erhvervsrettede uddannelsestilbud øges. Vækstforum vil i
samarbejde med det regionale beskæftigelsesråd og regeringen kortlægge behovet for
at styrke de regionale kompetencer i forhold til uddannelsesudbuddet og
virksomhedernes efterspørgsel. Som opfølgning herpå vil vækstforum igangsætte
udviklingsprojekter, der kan understøtte udviklingen af nye uddannelsestilbud målrettet
regionens erhvervsmæssige behov, fx i tilknytning til de erhvervsrettede
uddannelsesinstitutioner samt de nye professionshøjskoler.
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Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Finansiering1

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Midler er tilvejebragt regionalt.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Planlagte aktiviteter (•)

Bemærkninger

Gennemførte aktiviteter (
)
√

Region Midtjylland har besluttet at støtte en
række projekter via sin udviklingspulje som
gennemføres i 2007-2010, herunder

1) I alt 6,4 mio. kr.

1) 7 projekter med uddannelse af mentorer og
etablering af mentorordninger

Deltagerne i processen:
• Alle VUC´ere og 2-årige HF-kurser i
Region Midtjylland
• Skive Handelsskole
• Århus Tekniske Skole
• Holstebro Tekniske Skole
• Uddannelsescenter Herning
• Skive Tekniske Skole
• SOSU Silkeborg.

2) I alt 2,7 mio. kr.

2) 4 projekter med initiativer til fastholdelse,
psykologordninger m.m.

Deltagerne i processen:
• Grenå Gymnasium
• Grenå Erhvervsskoler
• Bjerringbro Gymnasium
• Viborg Gymnasium og HF
• Viborg Katedralskole
• Vitus Bering
• Horsens Handelsskole
• SOSU Horsens
• Bygholm Landbrugsskole
• Silkeborg Tekniske Skole

3) I alt 7,2 mio. kr.

3) 5 projekter med udvikling af særlige
erhvervsfaglige grundforløb for elever med
specielt behov for støtte

Deltagerne i processen:
• EUC Midt
• SOSU Skive
• SOSU Århus
• SOSU Randers
• Viborg Handelsskole
• Århus Tekniske Skole
De deltagende institutioner er:
• Agroskolen i Hammerum
• Havredal Praktiske Landbrugsskole

Midler er tilvejebragt regionalt.
1,04 mio. kr.

√

Region Midtjylland har besluttet - via sin
udviklingspulje - at støtte et projekt, som
gennemføres i 2008-2009. Projektet omfatter
udvikling af landbrugsuddannelsens modul 2 for
unge med indlæringsvanskeligheder.

•

I øvrigt planlægges flere projekter, der skal
kvalificere underviserne og undervisningen i
forhold til de naturvidenskabelige fag i såvel
folkeskoler som gymnasiale uddannelser.

•

Projekterne planlægges afviklet i samarbejde
mellem Naturvidenskabernes, flere folkeskoler,
flere gymnasiale institutioner og en række
virksomheder.

3. Flere unge med indvandrerbaggrund fuldfører en påbegyndt
erhvervsuddannelse. Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra regeringens Task
Force enhed vil parterne indlede et konkret samarbejde. Samarbejdet kan gennemføres
i forhold til en række af de initiativer i forbindelse med velfærdsaftalen, som skal styrke
de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder etableringen af mentorordninger,
styrket praktikpladsopsøgende arbejde, hjælp til praktikpladssøgning eller anden hjælp,
som unge med indvandrerbaggrund kan have særlig brug for.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Midler er tilvejebragt regionalt.
1,2 mio. kr.

√

Region Midtjylland har besluttet - via sin
udviklingspulje - at støtte et projekt, som
gennemføres i 2007-2010, der omhandler
udvikling af en introduktionsforskole for unge
indvandrere (fortrinsvis med traumeramte
forældre). Projekt ”Jobsløjfen” sigter mod at
bringe 200 borgere tilhørende etniske
minoriteter af ikke vestlig herkomst i job. Den
bærende ide i Jobsløjfen er, at borgeren efter
en kort introduktion ansættes en periode i en
virksomhed. Kombineret hermed gennemføres
realkompetencevurdering, opkvalificering,
praksislæring, dansk undervisning og FVU m.v.
I Jobsløjfen er ansættelsesforholdet
knudepunktet, hvorom al videre aktivitet
centreres.

Der arbejdes videre
med initiativet.

Midlerne er tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt.

•

Fastholdelseskaravanen

Deltagende institutioner er:
• EUC Midt
• Boruplund
• En række kommuner

√ Netværkspartnerne er orienteret om
bevillingstilsagn og møde er varslet.

(47,5 mio.kr. fra Socialfonden til
projekt ”Fastholdelseskaravanen,
samt 24 mio. kr. i medfinansiering fra Integrationsministeriet
og Undervisningsministeriet i
perioden 2008-2012

√ Primo april 2008 er der indrykket fælles
stillingsannoncer for de udgående
konsulenter, der skal tilknyttes
Fastholdelseskaravanen.

40 mio. kr. til projektet ”udvidet
task force indsats rettet mod
ungdomsuddannelserne” i
perioden 2008-2011)

√ Detailplanlægning for aktiviteter for 1.
periode samt udvælgelse af indsatsområder
og skoler igangsættes primo april 2008.

• Fuld bemanding forventes klar primo juni
2008.

• 2. periode planlægges efter fuld bemanding
juni 2008.

• Opstartsevent er under planlægning til
gennemførelse maj/juni 2008.

• Projektet bliver rullet ud i fuldt omfang

ultimo august 2008 i henhold til projektplan.

4. Indsats for flere praktikpladser. Vækstforum vil tage initiativ til at igangsætte
projekter, der via samarbejde mellem erhvervsrettede og videregående
uddannelsesinstitutioner og virksomheder sikrer, at flere studerende kommer i praktik i
regionens virksomheder. Projekterne skal udvikles i et samarbejde mellem
uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Midler er tilvejebragt regionalt.
1,4 mio. kr.

√

5. Styrkelse af undervisnings- og videnmiljøer inden for de videregående
uddannelser. Der etableres en dialog mellem Vækstforum Midtjylland og
uddannelsesinstitutionerne om behovet for og udviklingen af nye grund-uddannelser,
samt behovet for udvikling af tilbud om efter- og videreuddannelse rettet mod
regionens særlige vækstpotentialer og efterspørgsel efter medarbejdere og
kompetencer. Samarbejdet med Vækstforum Midtjylland, herunder virksomheder og
forsknings- og videninstitutioner i regionen kan være relevant i relation til
institutionernes udviklingskontrakter. De uddannelsesinstitutioner, der udbyder
professionsuddannelser i regionen (dvs. Aarhus Universitet) kan inddrages i
samarbejdet. Vækstforum vil i tilknytning hertil gøre en særlig indsats for at få flere
unge til at tage en videregående uddannelse med henblik på at understøtte den
nationale målsætning herom.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Midler er tilvejebragt regionalt.
14,85 mio. kr.

√

Region Midtjylland har besluttet - via sin
udviklingspulje - at støtte et projekt, som
gennemføres i 2008-2010. Projektet omhandler
udvikling af et forpligtende skolevirksomhedssamarbejde "Fra vekseluddannelse
til udvekslingsuddannelse". Se endvidere
Campus Ringkøbing Initiativet under tema 4,
pkt. 18.
Region Midtjylland har besluttet - via sin
udviklingspulje - at støtte et projekt, som
gennemføres i 2008-2010, herunder

•

6 projekter, der med udvikling af særlige
studieretninger inden for HF, STX og HTX skal
stimulere til, at flere unge gennemfører en
videregående uddannelse. Der er indgået
aftale med AKF, som gennemfører
"frafaldsundersøgelsen" for de videregående
uddannelser. Rapporten forventes færdig
ultimo 08.

•

Mere Uddannelse: Alle videregående
uddannelsesinstitutioner (AU, AU-HIH, VIA, og
akademierne) er inviteret til at danne
konsortier, som kan fremkomme med forslag til
fremme af formålet med: Mere uddannelse.

•

Desuden planlægges en række projekter med
særlige forløb for både unge og voksne med
henblik på at kvalificere til optagelse på en

Deltagende institutioner:
• Århus Tekniske Skole
• Holstebro Tekniske Skole
• Vitus Bering
• Silkeborg Tekniske Skole
• En række virksomheder
De deltagende institutioner er:
• Viborg Gymnasium og HF
• Nr. Nissum Seminarium og HF
• Holstebro Tekniske Skole
• EUC Midt
• Ringkøbing Handelsskole og
Handelsgymnasium
• Vestjysk Handelsskole og
Handelsgymnasium
• Horsens Handelsskole
• Grenå Erhvervsskoler

Projekterne afvikles i samarbejde med VIA
University College og AA-HIH.

videregående uddannelse. Projekterne skal
afvikles i samarbejde mellem flere VUC´er i
Region Midtjylland og Professionshøjskolen VIA.

6. Samarbejde om den regionale udmøntning af nationale
Løbende proces.
uddannelsesindsatser. Vækstforum kan fx være høringspart ved relevant ny
lovgivning eller i forbindelse med væsentlige ændringer i den regionale
udannelsesstruktur eller vækstforum kan inddrages som samarbejdspart i forbindelse
med styrkelsen af uddannelsesmiljøer, udvikling af nye uddannelser og
videncenterfunktioner på de kommende professionshøjskoler. Regeringen er endvidere
interesseret i at modtage forslag fra vækstforum til lovgivningsmæssige ændringer som
kan være med til at styrke implementeringen af denne aftales mål. Endelig kan
vækstforum i relation til erhvervsudviklingsstrategien bidrage med input til udviklingen
af de regionale uddannelsestilbud. Vækstforum vil etablere et regionalt Uddannelsesråd.
7. Efter- og videreuddannelses-tilbud til personer, som mangler
grundlæggende færdigheder, eller som har behov for opkvalificering. Regionens
kompetenceniveau skal højnes gennem velfærdsaftalens målsætning om at styrke
samarbejdet mellem AMU-systemet og den forberedende voksen- og
efteruddannelsesindsats samt gennem en styrket vejlednings- og rådgivningsindsats
overfor især små og mellemstore virksomheder. Vækstforum Midtjylland vil i den
forbindelse målrette den regionale indsats mod målsætningerne for et markant løft i
læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne, flere voksenlærlinge samt en styrkelse af
den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Regeringen og Vækstforum
Midtjylland vil styrke voksen- og videreuddannelsesaktiviteterne ved at samarbejde om
udvikling af kompetencecentre i regionen. Centrene skal med baggrund i erfaringerne
fra de nuværende pilotcentre bl.a. sikre samarbejdet mellem de erhvervs-,
beskæftigelses- og uddannelsespolitiske aktører om en styrkelse af voksen- og
videreuddannelsesaktiviteterne over for især de kortuddannede.

8. Samarbejde om erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitikken.
Vækstforum vil samarbejde med Det Regionale Beskæftigelsesråd og
uddannelsesinstitutioner i regionen om at kortlægge og følge virksomhedernes
efterspørgsel efter arbejdskraft og efteruddannelse på kort og langt sigt, bl.a. under
hensyntagen til at Region Midtjylland er en del af et større regionalt arbejdsmarked

Der arbejdes videre
med initiativet –
resultatkontrakt under
udarbejdelse.

Ej relevant

Midler er tilvejebragt regionalt.
50 mio. kr.

√

UVM har i efteråret 2007 afholdt dialogmøde
med professionshøjskolen VIA bl.a. om
inddragelse af Vækstforum for Region
Midtjylland i forhold til udmøntningen af
udviklingsplanens mål om regional
udbudsdækning af videregående uddannelser.

•

Opfølgning i den kommende udviklingskontrakt
for professionshøjskolen i efteråret 2008.

√

Vækstforum har etableret et Kompetenceråd og
en Kompetenceplatform (KOMPETENCEmidt)
Kompetenceplatformens opgaver udlægges til
operatør (Væksthus Midtjylland), som i
projektperioden bl.a. skal arbejde med følgende
planlagte aktiviteter:

Midler er tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt
Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Regionsrådet har bevilget 3,71
mio. kr. og EBST er ansøgt om 9
mio. kr. fra ESF.

√

•

Under Kompetenceplatformen
(KOMPETENCEmidt) findes seks frivillige
samarbejdsnetværk ("konsortier") med
deltagere fra:
regionens uddannelsesinstitutioner
erhvervsserviceenheder
beskæftigelsesinstitutioner
- Etablering, vedligeholdelse og opfølgning på
arbejdsmarkedsparter
resultatkontrakter i forhold til seks regionale ”Kompetencecenter Midt”
konsortier.
(Leadpartner: EUC Midt)
- Uddannelse og efteruddannelse af
”Kompetencevækst” (Leadpartner:
konsulenter.
Vitus Bering)
- Varetagelse af sekretærfunktionen for Det
”Kompetencecenter Silkeborg”
Midtjyske Kompetenceråd
(Leadpartner: Silkeborg Handelsskole)
- Administration af midler til særlige
”Kompetencecenter Compass”
udviklingsopgaver
(Leadpartner: Minerva)
- Vurderinger af de enkelte konsortiers
”Videre nu Midtvest” (Leadpartner:
målopnåelse samt sikring og koordinering af
Holstebro Tekniske skole)
netværksrelationer og tværgående
”Østjysk kompetencecenter”
samarbejder i/mellem konsortier
(Leadpartner: Aarhus tekniske skole)
- Projektadministration og økonomisk
administration
- Formidling og videndeling af platformens
tilbud, aktiviteter og resultater samt
evaluering.
- Sikring af tværgående samarbejder mellem
KOMPETENCEmidts konsortier og
samarbejdspartnere
- Sikring og vedligeholdelse af eksterne
kontakter (eksempelvis til
forskningsinstitutioner, eksterne evaluatorer
eller lign.).
JOBmidt programmet vil blive udbudt som
enkelt initiativer efterhånden som de
enkelte initiativer bliver godkendt i
Vækstforum har iværksat 8 initiativer under
Vækstforum og Regionsrådet.
den formålsbestemte pulje "Udvidelse af
arbejdsstyrken".
Der arbejdes endvidere på en programpakke
"JOBmidt", som skal indeholde en indsats til
fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft,
fastholdelse af udenlandske studerende,
forebyggelse af sygefravær, fastholdelse af
udsatte ansatte, inddragelse af
førtidspensionister og inddragelse af unge der
pt. er udenfor arbejdsstyrken og
uddannelsessystemet.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

0,15 mio. kr. fra regionen,
0,3 mio. kr. fra staten

√

Der er indsendt ansøgning på 8 projekter under
den formålsbestemte pulje til EBST (en ansøger
har opnået en bevilling).

•

Initiativerne under programmet "JOBmidt" er i
planlægningsfasen, med henblik på en
behandling af initiativerne "fastholdelse af
udenlandsk arbejdskraft" og "fastholdelse af
udenlandske studerende" på Vækstforums
møde 26. maj 2008. De øvrige initiativer vil
løbende blive forelagt Vækstforum og
Regionsrådet senere på året.

√

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem de
6 vækstforasekretariater, de 6
beskæftigelsesregioner, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Erhvervs- og
Byggestyrelsen om udvikling af en fælles model
til overvågning af det regionale arbejdsmarked
og erhvervslivet.

√

Alle 12 parter har givet tilsagn til Center for
Regional- og Turismeforskning (CRT) om støtte
til udvikling af modellen SAM-K og LINE og har
opnået forskerautorisation hos Danmarks
Statistik (forudsætning for at bruge modellen)

•

CRT færdigudvikler modellen

•

Der afholdes seminar om anvendelse af
modellen
Modellen tages i brug af de 12 aktører i løbet af
1. halvår 2008

•

Den fælles overvågningsmodel vil bidrage til
at styrke den regionale koordination af
erhvervs- og beskæftigelsespolitikken.
Modellen bygger på Danmarks Statistiks
registeroplysninger om samtlige danske
virksomheder og personer og tillader en
meget detaljeret og fleksibel aggregering af
den erhvervs- og beskæftigelsesmæssige
aktivitet i de danske kommuner og
regioner. Med den regionaløkonomiske
model LINE kan der endvidere foretages
fremskrivning af den regionale og lokale
udvikling. De regionale og lokale
fremskrivninger baseres på de nationale
ADAM-fremskrivninger.

Tema 2. Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder
Indsatsområde

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

9. Styrket kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen: Som en del af sin Der arbejdes videre
resultatkontrakt med staten skal Væksthus Midtjylland i 2007 bl.a.: vejlede mindst
med initiativet i
1075 iværksættere og eksisterende virksomheder med vækstambitioner og indgå
uændret form.
mindst 15 aftaler om samarbejde med helt eller delvist offentligt finansierede
institutioner pr. 1. september 2007. Vækstforum for Region Midtjylland vil i dialog med
væksthuset og regeringen udvikle og medfinansiere aktiviteter og tilbud til en
specialiseret iværksætterindsats, jf. nedenfor.

10. Specialiserede rådgivningstilbud. Der etableres specialiserede rådgivningstilbud
i tilslutning til Væksthus Midtjylland. Det drejer sig bl.a. om rådgivning vedrørende
eksport og internationalisering, finansiering, design og patent- og
varemærkebeskyttelse via henholdsvis Danmarks Eksportråd, Vækstfonden, Dansk
Designcenter og Patent- og Varemærkestyrelsen, der skal være til rådighed for
regionens nye og mindre virksomheder i væksthuset. Desuden vil væksthuset løbende
få tilført viden om de nationale forsknings- og innovationsprogrammer med henblik på
at kunne informere virksomhederne herom. Vækstforum vil desuden finansiere og
igangsætte initiativer fx rettet mod at styrke iværksætteri hos eksisterende
virksomheder og deres ansatte og øget brug af erhvervsfolk som mentorer. Endvidere
fastsætter vækstforums handlingsplan etablering af et specialiseret rådgivningstilbud til
vækstiværksættere indenfor forretningsmodeller, internationalisering og kapitalforhold.
Ligeledes fastsættes en indsats, hvor små og mellemstore etablerede virksomhed får
adgang til specialiseret vejledning, facilitering, rådgivning, mentornetværk og
kvalitetsudvikling i rådgivningssystemet. Tilbuddene skal supplere Væksthus
Midtjyllands specialiserede erhvervsservice og planlægges udført af Væksthuset som en
operatøropgave.
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Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Finansiering2

Planlagte aktiviteter (•)
Gennemførte aktiviteter (
)

Midler er tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt
√

Der er indgået aftale med Væksthus Midt.

√

Der er igangsat et iværksætterprogram
målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle
iværksættere. Programmet koordineres tæt
med statens initiativer til udmøntning af
globaliseringsaftalen.

89,7 mio.kr. i 2008 nationalt til
væksthuse

√

Der er indgået resultatkontrakt for 2008
mellem staten og væksthuset. I kontrakten
indgår effektmål, der konkret måler, om
væksthuset har bidraget til bedre vækstvilkår i
regionen.

4,0 mio. kr. nationalt til Global
Entrepreneurship Week

•

Der gennemføres en Global Entrepreneurship
Week i uge 47, som væksthusene koordinerer
regionalt.

√

Der er indgået aftale med Væksthus Midt.

√

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.

√

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i 2007
gennemført uddannelsesseminar for
væksthusmedarbejdere om nationale
forsknings- og innovationsprogrammer

√

Der gennemføres videndelings-seminar mellem
FI og væksthusmedarbejdere i 2008

Midler er tilvejebragt nationalt.

√

Der er i 2007 indgået aftaler om
ambassadørordninger i væksthusene med
Dansk Design Center, Patent- og
Varemærkestyrelsen, Danmarks Eksportråd
m.fl. der giver adgang til specialiseret
rådgivning om de forskellige områder via
væksthuset

2,25 mio.kr. årligt nationalt

√

Der er lanceret en IP-intropakke bl.a. med
adgang til medfinansiering af rådgivning om
design, patent- og varemærkebeskyttelse via
væksthuset

7 mio. kr. årligt nationalt

√

Der er etableret en Early Warning ordning i
væksthuset med adgang til rådgivning for
kriseramte virksomheder

•

Der indgås i 2008 en samarbejdsaftale mellem
væksthuset og miljøstyrelsen om en
ambassadørordning der giver adgang til
rådgivning om miljøeffektiv teknologi

Midler er tilvejebragt regionalt.
35,8 mio. kr.

Midler er tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt
12 mio. kr. regionalt

Bemærkninger

11. Styrket adgang til kapital. Vækstforum Midtjylland vil øge virksomhedernes
kendskab til og anvendelse af de eksisterende finansielle instrumenter, så flere
virksomheder bliver opmærksomme på hvilke typer kapital, der passer til dem, og
hvordan kapital bedst rejses. Vækstforum vil nedsætte en arbejdsgruppe med
deltagelse af bl.a. finansielle aktører og det regionale væksthus, der skal komme med
forslag hertil. Vækstforum Midtjylland vil desuden udvikle en række elementer, som
skal forbedre kapitalformidlingen til vækstiværksættere og vækstvirksomheder,
herunder et Business Angels Match, som skal formidle kapital og strategisk sparring til
mindre, innovative virksomheder.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt

40 mio. kr. nationalt

•

Vækstforum behandler en indstilling om
iværksættelse af initiativet på sit møde i maj
2008.

•

Økonomi- og Erhvervsministeriet er i dialog
med regioner ved at undersøge det finansielle
og organisatoriske grundlag for et eventuelt
JEREMIE-initiativ.

√

Der er indgået aftale med organisationen
Connect om adgang til tidlig forretningsudvikling/proof-of-business for nye og mindre
virksomheder via væksthuset.

√

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem
Vækstfonden og væksthuset, der giver
virksomhederne adgang til rådgivning om
finansiering i væksthuset

12. Samarbejde om iværksætteri og idéudvikling i uddannelserne. På LVU- og
Der arbejdes videre
MVU-området indeholder vækstforums handlingsplan etablering af studentervæksthuse i med initiativet i
Region Midtjylland til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsidéer
uændret form.
gennem tilbud om fysiske faciliteter, rådgivning og netværk.

Midler er tilvejebragt regionalt.
9,4 mio. kr.

√

Der er etableret samarbejde med IDEA, The
Animation Workshop og Erhvervsakademiet
Minerva.

•

Der etableres en regional indsats til fortsat
styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus
på at gøre karrierevejen som selvstændig
synlig hos de studerende.
- En øget regional forankring af
iværksætterakademiet IDEA
- Etablering af miljøer til idéudvikling og
realisering af bæredygtige forretningsidéer.

•

Jf. regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund
udarbejdes en ny strategi og struktur for
uddannelse i iværksætteri, innovation og
entreprenørskab. Strategien skal være
integreret i hele uddannelsessystemet og skal
skabe en langsigtet indsats på området i et
fællesskab mellem ministerier, uddannelsesinstitutioner, regioner og erhvervsliv.

Tema 3. Innovation
Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Finansiering3

13. Styrket samarbejde om innovation. Vækstforum Midtjylland vil med
udgangspunkt i Skejby hospitalsbyggeri igangsætte en række initiativer, der kan styrke
nytænkning og kvalitet, brugertilfredshed og effektiv opgaveløsning gennem et styrket
offentlig-privat samarbejde, der kan gavne vækst og erhvervsudvikling inden for både
sundhed-erhverv, men også medføre innovation inden for design, byggesektoren og ITområdet.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Midler er tilvejebragt regionalt.
70,1 mio. kr.

14. Brugerdreven innovation. Vækstforum Midtjylland indstiller mindst ét større
projekt inden for rammerne af program for brugerdreven innovation, således at
regionens virksomheder og offentlige institutioner bliver mere innovative, og at der
udvikles nye og bedre produkter og serviceydelser på baggrund af en systematisk
afdækning af kunders og brugeres behov.

Løbende proces.

Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt og regionalt.

Indsatsområde

15. Vækstforum som samarbejdspart. Vækstforum inddrages, hvor det har relevans
for den regionale udvikling inden for innovation, videnspredning og teknologi. Det kan
være som høringspart fx i forbindelse med ny lovgivning eller ved den årlige opdatering
af ”InnovationDanmark 2007-2010”, som er Rådet for Teknologi og Innovations
handlingsplan til fremme af innovation og mere videnspredning, og som implementerer
dele af regeringens globaliseringsstrategi og forliget om globaliseringspuljen. Eller som
samarbejdspart fx i udformningen af de regionale teknologicentre i regionen eller i
arbejdet for at synliggøre forskningsinstitutionernes kompetencer over for specielt de
mindre og mellemstore virksomheder. Der er enighed om, at Rådet for Teknologi og
Innovation og vækstforum opretholder en aktiv dialog om indsatser med relevans for
begge parter.

Løbende proces.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form

17. Fødevarer. Et styrket værdikædesamarbejde inden for fødevareområdet skal finde
sted på baggrund af oprettelsen af GTS-instituttet Agrotech og universitetsfusionen
mellem Dansk Jordbrugs Forskning, Århus Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser
samt nye uddannelser på fødevareområdet. Samarbejdet kan bidrage til at styrke
innovation og udvikle fødevareerhvervet i Region Midtjylland.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Bemærkninger

Gennemførte aktiviteter (
)
√
√

Ej relevant

-

Midler er tilvejebragt regionalt.
1,5 mio. kr.

Der er etableret en megasatsning, som rummer Strukturen af den erhvervsmæssige spin-off
dette initiativ.
af byggeriet af det ny universitetshospital er
endnu ikke fastlagt.
Der er identificeret 2 udviklingsplatforme "Center for pervasive healthcare 2.0" og
"MedTechInnovationCentre", som skal stå for
hyperaktivering af forrretningsidéer med
udgangspunkt i sundhedssektoren.

√

Program for brugerdreven innovation: Der er
givet tilsagn til et BDI-projekt med fokus på
udvikling af bedre hjælpemidler. Projektet
består af 4 delprojekter og en fælles aktivitet,
der opsamler og formidler metoder.
Projektstart 01.01.08. Fælles Kick-off seminar
20.01.08. Der er planlagt aktiviteter både i de
enkelte delprojekter, samt tværgående
aktiviteter frem til juli 2010. Der afholdes
månedlige møder i projektledelsen for at sikre
fremdrift, samt 2 møder i partnerskabet.

•

Der er i 2008 frist for indsendelse af en eller to
projektansøgninger under program for
brugerdreven innovation den 24. september
2008.

√

Der er afholdt rundbordssamtale ml RTI og
formandskaberne for vækstfora og
regionsrådene ultimo 2007.

√

RTI tillæg til handlingsplan
”InnovationDanmark 2008” er udsendt til
høring hos vækstfora april 2008-04-09.

•

Der udvikles en platform for strategisk
samarbejde mellem RTI og vækstfora – færdig
ultimo 2008

•

RTI og vækstfora samarbejder om at skabe
samlet overblik over det statslige og regionale
innovations-system – medio 2008.

•

Næste rundbordssamtale ml RTI og vækstfora
afholdes ultimo 2008.

(Der kan søges om tilskud i
størrelsesordenen 6 mio. kr.
inden for den regionale indsats
under program for
brugerdreven innovation)

16. Strategisk forskning. Staten har afsat 115 mio. kr. til strategisk forskning i
fødevarer, sundhed og miljø, hvilket også vil kunne bidrage til at styrke
rammebetingelserne for en række af de erhvervsområder, som Vækstforum Midtjylland
har særlig fokus på i sin erhvervsudviklingsstrategi.
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Planlagte aktiviteter (•)

I forhold til at drøfte muligheder og temaer
under program for brugerdreven innovation
i 2008 afholdes møde med kommunerne d.
30. april 2008.

-

-

Vækstforum vil tage stilling til et projektforslag på
et senere tidspunkt.

I alt ca. 50 fødevareeksperter fra
virksomheder, viden- og forskningsmiljøer,
kommuner og organisationer fra hele landet
deltager i forprojektet, heriblandt
repræsentanter fra Aarhus Universitet og
Agrotech

Tema 4. Videnspredning
Indsatsområde

18. Styrket videnspredning mellem universiteter og erhvervsliv. Samarbejdet
om videnspredning mellem universiteter og det regionale erhvervsliv skal styrkes ved
etablering af flere praktikophold for højtuddannede i regionens virksomheder,
videreudvikling af de hidtidige erfaringer med at få videnmedarbejdere ud i
virksomhederne blandt andet gennem en styrkelse og større udbredelse og anvendelse
af ordningen ”Regionale videnpiloter", der administreres af Rådet for Teknologi og
Innovation efter først til mølle princippet samt etablering af erhvervsPhD-forløb, der
administreres af Rådet for Teknologi og Innovation, idet udvælgelse sker efter
konkurrence- og kvalitetsprincippet. Videnskabsministeriet vil i samarbejde med
regionale aktører gennemføre en målrettet og styrket markedsføring af initiativet for at
gøre virksomheder, forskerstuderende og universiteter opmærksom på initiativets
muligheder.

Hvordan/i hvilket omfang
arbejdes der videre med
initiativet?

Finansiering4

Der arbejdes videre med
initiativet i uændret form.

Midler er tilvejebragt
regionalt.
10,3 mio.kr.

19. Regionale innovationsagenter. Regeringen vil i samarbejde med Vækstforum
Der arbejdes videre med
Midtjylland etablere pilotprojektet ”regionale innovationsagenter” i regi af GTSinitiativet i uændret form.
systemet. Projektet skal via Væksthus Midtjylland give regionens små og mellemstore
virksomheder én samlet indgang til hele det nationale viden- og innovationssystem,
herunder til GTS-institutterne.
20. Ledelsesudvikling. Vækstforum vil udvikle en overordnet, forskningsbaseret
Løbende proces.
strategi for ledelsesudvikling, med baggrund i allerede eksisterende udbud fra
professionshøjskoler, universiteter m.fl. I tilknytning hertil igangsættes
virksomhedsnetværk specielt for små og mellemstore virksomheder til at sprede og
kvalificere arbejdet. Der nedsættes en fælles arbejdsgruppe med deltagelse af relevante
parter, herunder professionshøjskoler, erhvervsskoler, videncentre mv. , der skal
medvirke til udvikling heraf.

4

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Planlagte aktiviteter (•)

Bemærkninger

Gennemførte aktiviteter (
)
√

Vækstforum har iværksat initiativet
Markedsplads for højtuddannede. Der er under
”Markedsplads for højtuddannede”:

√

a) Gennemført en analyse af barrierer for
ErhvervsPhD'ere i samarbejde med Forskningsog Innovationsstyrelsen og Region
Syddanmark. Analysen skal danne grundlag for
markedsføring og andre initiativer.

√

b) Der er indgået resultatkontrakt med
Ringkøbing-Skjern Kommune om projektledelse
i tilknytning til et campus for højtuddannede i
den vestlige del af regionen.

√

c) Der er indgået resultatkontrakt med Aarhus
Universitet om udbud af karrierekurser, som
skal introducere studerende til karrieremuligheder i smv'ere via case-arbejde med
konkrete virksomheder.

√

d) Der er indgået resultatkontrakt med Aarhus
Universitet - Handels- og Ingeniørhøjskolen i
Herning om projektledelse i forbindelse med
lokale karrieremesser (mødested mellem
studerende og virksomheder), samt
projektledelse for 4 kontaktmæglere, der
udstationeres ved lokale erhvervsråd.
Kontaktmæglerne skal opsøge virksomheder for
at formidle praktikophold for studerende, samt
formidle ansættelse af højtuddannede
medarbejdere, bl.a. videnpiloter og
ErhvervsPhD-studerende.

√

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i
samarbejde med NETVIRK gennemført en
indsats, hvor 43 erhvervsråd i de fem regioner
har fået uddybende information om
videnpilotordningen.

Midler er tilvejebragt nationalt
(RTI: 10,5 mio. kr.)

√

Pilotprojekt igangsat maj 2007

Midler er tilvejebragt
regionalt.
1 mio. kr.

√

1. fase: Der er indgået kontrakter med en
række centrale uddannelsesinstitutioner,
organisationer og rådgivere om at bruge 2008
til at eksperimentere med, hvordan videocases
kan bruges i ledelsesudvikling. Målet er at
komme med bud på, hvad der virker i
ledelsesudvikling, og uddannelse af kommende
ledere og rådgivere. Sideløbende samles HRchefer fra regionens offentlige og private
virksomheder for at drøfte og komme med bud
på spørgsmålet: "Hvad virker i
ledelsesudvikling?"

•

Vækstforum vil i 2009 tage stilling til et
strategisk initiativ for området.

Virksomhedsnetværket er foreløbig forsøgt
etableret mellem større virksomheder; HR
chefer/ansvarlige fra Jyske Bank, Grundfos,
Velfac, Stark og Regionen

Tema 5. Markedsføring af Danmark – tiltrækning af investeringer og turisme
Indsatsområde

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Finansiering5

Midler er tilvejebragt regionalt.
9,9 mio. kr.

22. Styrkelse af Danmark som turistmål og konferencevært. Parterne udarbejder
en fælles strategi og en klar ansvarsfordeling i forhold til markedsføring,
destinationsudvikling, kompetenceudvikling samt service- og information: VisitDenmark
vil forestå en analyse af turismens økonomi og potentialer i regionen samt lede
udviklingen af det nationale helårsdestinations-projekt og de nationale
oplevelsestemaer. Vækstforum vil i samarbejde med regionens kommuner indstille og
bakke op omkring et antal helårsdestinationer i regionen samt træffe beslutning om,
hvilke regionale oplevelsestemaer fokus skal rettes mod. Vækstforum vil gennem
Midtjysk Turisme samordne den midtjyske turismes styrepositioner i relation til den
internationale markedsføring der gennemføres af VisitDenmark. Vækstforum vil i
forbindelse med sin generelle indsats for at opkvalificere og tiltrække arbejdskraft gøre
en specifik indsats for at øge værtskabskompetenceniveauet i turisterhvervet.

Midler er tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt.
10 mio. kr. regionalt (til Fonden
Midtjysk Turisme).

√

Vestdansk Investeringsfremme er etableret.

√

Der er etableret en pulje til regionale
oplevelsesprojekter. Der er indkaldt
ansøgninger til internationale
oplevelsesfyrtårne.

20.215 mio. kr. regionalt (til en
række oplevelses-projekter)
EBST er ansøgt om 6,524 mio.
kr.

Blandt de projekter, som Vækstforum og
Regionsrådet er gået ind i, er VDKs satsning på
helårsdestinationer. Herved er VDKs tilskud
(300.000 kr.) til projektet gennem privat,
regional og kommunal medfinansiering gearet
til en samlet investering på ca. 7,5 mio. kr. Der
resterer endnu en ansøgningsrunde vedr.
regionale oplevelsesprojekter. Mht. de
internationale oplevelsesfyrtårne vil 11
ansøgere i efteråret søge om en større
udviklingsmedfinansiering på mellem 5 og 15
mio. kr.

9 mio. kr. regionalt (til afklaring
af potentialet i en række
internationale oplevelsesfyrtårne)
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Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Bemærkninger

Gennemførte aktiviteter (
)

21. Tiltrækning af udenlandske virksomheder. Det undersøges, om den vestdanske Der arbejdes videre
med initiativet i
investeringsfremmeindsats kan konsolideres i Foreningen Vestdansk
Investeringsfremme som et fælles projekt mellem de vestdanske regioner. Endvidere
uændret form.
undersøges muligheden for, at der indgås en samarbejdsaftale mellem
Foreningen/regionerne og Invest in Denmark med henblik på at sikre en arbejdsdeling,
hvor man regionalt forestår modtageapparatet i Danmark, mens Invest in Denmark
forestår marketing og salgsarbejdet i regi af Invest in Denmarks globale netværk. Der
lægges op til en flerårig finansierings- og samarbejdsaftale.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Planlagte aktiviteter (•)

√

I samarbejde med REG-LAB, Økonomi- og
Erhvervsministeriet og de øvrige regioner
foretages en fokusanalyse af oplevelsesbaseret
forretningsudvikling i det øvrige erhvervsliv.
Initiativet skal skabe en fælles referenceramme
omkring oplevelsesøkonomi. Der er derfor
fokus på dialog, forankring og formidling.

√

Økonomi og Erhvervsministeriet har
etableret et Nationalt center for Kultur og
Oplevelsesøkonomi, som skal styrke vilkårene
for vækst via oplevelser ved at fremme
samspillet mellem kulturliv og erhvervsliv.
Hovedparten af de i alt 50 mio. kr., der er afsat
til centret, vil gå til konkrete samspilsprojekter.
Centret placeres i Roskilde og skal samarbejde
tæt med eksisterende forsknings- og
videninstitutioner samt sikre en bred regional
forankring af kultur- og oplevelsesøkonomien.
Centret forventes i drift fra sommeren 2008.

√

VisitDenmark gennemfører på regionsniveau
forretningsområdeanalyser. Der er endvidere
mulighed for at tilkøbe analyser af turismen på
kommunalt plan. Det regionale udviklingsselskab deltager aktivt i VisitDenmarks helårsturismeprojekt, og der er gennem Vækstforum
tilvejebragt midler til udvikling på
destinationsniveau.

Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
har været en stor succes, og en større andel
af de udenlandske investeringer lander nu i
Vestdanmark end tidligere. Tallene viser, at
i 2005 fordelte de investeringer, som Invest
in Denmark tiltrak til Danmark, sig således
at 80 % landede i hovedstaden og 20 % i
de andre regioner. Med samarbejdsaftalen
mellem de vestdanske regioner og Invest in
Denmark er dette billede nu vendt, og i
både 2006 og 2007 var fordelingen ca. 50
%.

√

Der er indgået samarbejdsaftale mellem
VisitDenmark og det regionale
udviklingsselskab. Denne beskriver fælles
initiativer og arbejdsdeling for turismen frem
mod 2009.

Tema 6. Energi
Indsatsområde
23. Samarbejde om fremme af vedvarende energi. Vækstforum Midtjylland vil i
samarbejde med vindmølleindustrien og relevante kommuner arbejde for at etablere et
testcenter for afprøvning af store vindmøller. Vækstforum vil medvirke til at understøtte
udviklingen af energi- og miljøteknologier i hele værdikæden fra naturressourcer over
energiproduktion til forbrug. Vækstforum har desuden besluttet at nedsætte et råd for
energi- og miljøteknologi med deltagelse af virksomheder, forsknings- og
udviklingsinstitutioner med henblik på at udvikle de regionale potentialer indenfor
energi- og miljøområdet. Vækstforum vil senest i 2010 igangsætte et
demonstrationsprojekt for vindmøller. Regeringen har igangsat en række initiativer på
energiområdet, der kan støtte op om regionens udvikling jf. pkt. 27.

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?
Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

24. Forsøgs- og demonstrationsprojekter. Vækstforum udpeger en række byer og
Der arbejdes videre
landsbyer i Region Midtjylland, som særlige VE-byer. Herigennem sikres lokal forankring med initiativet i
og opbakning til realiseringen af de fælles mål. Der udarbejdes individuelle
uændret form.
handlingsplaner for den enkelte by. Der skal indgå såvel energibesparende mål og
teknologier, som vedvarende energiproduktion i de konkrete forslag. Vækstforum
ønsker at initiativet skal indgå som et udstillingsvindue, for hvordan man lokalt og
regionalt arbejder med energi og klimaforhold, under FN’s klimakonference i Danmark i
2009.

Finansiering6

Planlagte aktiviteter (•)
Gennemførte aktiviteter (
)

Midler er tilvejebragt regionalt.
50 mio. kr. er reserveret.

Midler er tilvejebragt regionalt.
9,1 mio. kr.

√

Flere af regionens kommuner arbejder for at
finde egnede testfaciliteter for vindmøller, jf.
statusnotat fra KKR (vedlagt som bilag)

√

Vækstforum har igangsat en række initiativer
indenfor områder som biomasse, brint og
brændselsceller, kraftvarme mm.

√

Vækstforum har nedsat et råd for energi- og
miljøteknologi

√

Se initiativ 27

Vedrørende planlagte aktiviteter henvises til
vækstforums strategi og handlingsplan for
megasatsningen på energi og miljøteknologi
(vedlægges som bilag).
•
Kommunerne i Region Midtjylland og Region
Midtjylland har i fællesskab besluttet at
udarbejde regionale og lokale
energiregnskaber. Kommunerne får få
økonomisk støtte til udarbejdelse af
energiregnskaber og handlingsplaner fra
regionen. Når der forelægger kommunale
handlingsplaner vil der blive igangsat en proces
vedrørende udpegningen af VE-byer og/eller
kommuner.
√

25. Byer med fokus på høj energieffektivitet og vedvarende energi. Vækstforum
vil arbejde for at mindst én by i regionen bliver blandt de mest energieffektive byer i
Danmark i forbindelse med EUDP-programmet.

Løbende proces.

27. Samarbejde om fremme af miljø- og energiteknologi. Energiteknologisk
Udviklings- og Demonstrationsprogram. Den offentligt finansierede indsats for
forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi øges, så den fra 2010 udgør 1
mia. kr. årligt. Som led i energistrategien etableres et nyt Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram (EUDP). Parterne er enige om, at vækstforum indleder en
dialog med EUDP-sekretariatet om samarbejdsfladerne for fremme og forankring
af energiteknologiske udviklings- og demonstrationsaktiviteter i virksomhederne. EUDP
forventes etableret i begyndelsen af efteråret 2007.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.
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√

Løbende proces.

26. Forskerpark indenfor vedvarende energi. Vækstforum har besluttet at etablere
en forskerpark i Region Midtjylland primært målrettet underleverandørerne til
vindmølleindustrien. Med udgangspunkt i Århus Universitet, Ingeniørhøjskolen og
Maskinmesterskolen i Århus vil vækstforum medvirke til at sikre, at der igangsættes et
konkretiseringsarbejde med henblik på at etablere ”Navitas Park”.

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Bemærkninger

Midler er tilvejebragt regionalt.
15 mio. kr.

Der er bevilliget støtte til en række
demonstrationsprojekter. Det drejer sig bl.a.
om: Storskalaforsøgsprojekt med 2.
generations biodiesel, Fremtidens fjernvarme i
et bæredygtigt energisystem, Energioptimeret
svømmebad, Biogasproduktion baseret på
biomasse fra engarealer, Produktion af energi
ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer,
Udviklingen af et brinttogsprojekt på VLTJbanen, H2HUB Vestjylland - Brintstander,
Naturvidenskabernes hus
Vækstforum har taget kontakt til EUDPsekretariatet og orienteret om det regionale
initiativ.

√

Der har været kontakt til EUDP-sekretariatet
13. november 2007. På dette tidspunkt lå der
dog ikke et program for EUDP og der kunne
derfor ikke tages yderligere initiativer.

√

Der er etableret et samarbejde med henblik på
at konkretisere "Navitas Park"

•

Århus Kommune arbejder på at udvikle
initiativet nærmere.

√

Bekendtgørelse om EUDP blev vedtaget d. 27.
feb. 2008 og EUDP-sekretariatet er nu klar til
en dialog om muligheder for samarbejde (jf.
dialogmøde i erhvervsministeriet i jan. 2008)

Vækstforum deltager i aktiviteter i et
netværk, der skal forberede aktiviteter
forud for klimatopmødet

Vækstforums sekretariat vil snarest tage
kontakt til EUDP-sekretariatet for et
afklarende møde vedr. udmøntningen af
partnerskabsaftalen.

Miljø- og Energiteknologi. For at fremme udvikling af miljø- og energieffektiv
teknologi har regeringen taget initiativ til at etablere "partnerskaber for innovation".
Hvor vækstforums erhvervsudviklingsstrategi peger på erhvervsudviklingsområder, der
også er omfattet af de etablerede miljø- og energiteknologiske partnerskaber og andre
fremtidige partnerskaber for innovation, vil parterne afklare mulige
samarbejdsaktiviteter, herunder eventuel medfinansiering fra vækstforum. I forhold til
at realisere de regionale og nationale målsætninger for vedvarende energi undersøger
vækstforum mulighederne for finansiering og realisering af udviklings- og
demonstrationsprojekter. Herudover vurderes vindmølleindustriens behov for test- og
forsøgsfaciliteter i forlængelse af ”Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om
forsøgsmøller på land" fra februar 2007 og arbejdet, der foregår i forbindelse med
Megavind: "Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft?".

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Midler er tilvejebragt regionalt.

•

I forlængelse af partnerskabet Megavind har
vækstforum bl.a. initieret etableringen af et
netværk for underleverandører til
vindmølleindustrien. 2) En række af de
igangsatte demonstrationsaktiviteter falder ind
under rammerne for EUDP og vil kunne
modtage støtte herfra 3) Etableringen af
egnede testfaciliteter er initieret af Region
Midtjylland, men udmøntes af kommunerne i
regionen jf. statusnotat fra KKR (vedlagt som
bilag)

√

Der er bevilliget støtte til:
Teknologiudviklingsprogrammet målrettet små
og mellemstore fremstillingsvirksomheder,
Virksomhedsnetværk for underleverandører i
vindmølleindustrien samt virksomhedsnetværk
for biomasse.
Arbejde for etableringen af test- og certificering Miljøministeriet har udskudt tidspunktet for
på biomasseområdet i færd med at blive
udbud til efteråret 2008. Der er nedsat et
igangsat
konsortium bestående af TI, CBMI,
AgroTech og Århus Universitet.
Økonomi- og Erhvervsministeriet har afholdt
møde med alle vækstforumsekretariater med
henblik på at afklare regionale aktiviteter i
forbindelse med FN’s klimatopmøde i 2009.

13,05 mio. kr.

28. Akkrediteringsinstitut. Vækstforum tager initiativ til at undersøge mulighederne
for at etablere et akkrediteringsinstitut på biomasseområdet i tilknytning til Århus
Universitets forsøgs- og testanlæg i Foulum.

Løbende proces.

•

FN’s klimakonference7. Parterne er enige om, at Region Midtjylland – ligesom andre
interesserede regioner – vil blive inddraget i forberedelserne af erhvervsaktiviteterne
frem mod FN’s klimakonference i 2009.

Løbende proces

√

7

Indgår som indsatsområde i partnerskabsaftalen (s. 47), men ikke som initiativ.

Tema 7. Landdistrikterne og yderområder
Indsatsområde

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

29. Landsbyernes rolle. Regeringen er ved at belyse landsbyernes rolle i de nye
Der arbejdes videre
kommuner, analysere barrierer for landsbyernes udvikling samt diskutere strategier for med initiativet i
udvikling. I nogle af landets kommuner meldes der om problemer med private boliger,
uændret form.
der fremstår som misligholdte og forsømte. Regeringen har iværksat en undersøgelse af
omfanget og karakteren af boliger af særlig lav kvalitet, de kommunale erfaringer med
problemstillingen, samt behovet for nye tiltag og forslag til handlemuligheder. På
baggrund af undersøgelsens resultater vil der blive taget stilling til, hvilke initiativer,
herunder eventuelle forslag til lovændringer, der måtte være behov for. Vækstforum
har iværksat en belysning af de juridiske muligheder for at sikre landsbyfornyelse. Der
nedsættes en fælles arbejdsgruppe mellem parterne med henblik på at koordinere
indsatsen.

8

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Finansiering8

Planlagte aktiviteter (•)
Gennemførte aktiviteter (
)
•

Landsbyfornyelse i Vækstforums Handlingsplan
2007-2008 indeholder bl.a. delprojekter om at
arbejde for dannelse af en national
landsbyfornyelsesfond og beskrivelse af
rammevilkår og initiativer til udvikling og
fornyelse af landsbyerne.
Redegørelse om rammevilkår og initiativer - er
af Regionsrådet, vækstforum og kommunerne i
forening fremsendt til berørte ministerier med
anmodning om, at der afsættes betydeligt flere
midler til fornyelse i landsbyerne, at der
oprettes en særlig landsbyfornyelsesfond, at
kommunerne får bedre muligheder for
erhvervelse af fast ejendom med henblik på
sanering og fornyelse m.v. I samarbejde med
kommunerne, de lokale aktionsgrupper og
lokale aktører gennemføres modelprojekter for
landsbyfornyelse og profilering af
landdistrikterne som attraktive for bosætning
og erhverv.

√

Regeringen har i 2007 fået gennemført en
undersøgelse af omfanget og karakteren af
boliger af særlig lav kvalitet, de kommunale
erfaringer med problemstillingen, samt behovet
for nye tiltag og forslag til handlemuligheder.
Bl.a. på baggrund af undersøgelsens resultater
er der i 2008 fremsat forslag om ændring af lov
om byfornyelse og udvikling af byer, som har til
formål at forbedre kommunernes muligheder
for at gribe ind overfor de allerdårligste boliger
- herunder dårlige boliger i landets
yderområder - i form af justeringer og
indførelse af nye byfornyelsesinstrumenter.

•

Efter lovforslaget får kommunerne bl.a. adgang
til at give påbud om afhjælpning af
kondemnable forhold som alternativ til at
nedlægge forbud mod beboelse. Endvidere
foreslås det at udvide muligheden for at give
støtte til nedrivning af boliger, når bygningens
tilstand er meget dårlig, fra kun at omfatte
udlejningsboliger til også at omfatte ejer- og
andelsboliger. For at forhindre beboelse i
kondemnable ejendomme foreslås det endelig
at give kommunerne mulighed for at forbyde
beboelse i sundheds- og brandfarlige boliger,
der står tomme. Det forventes, at ændringerne
træder i kraft den 1. juli 2008.

Bemærkninger

