
 
 
 
 
 
Faktaark om enkelte initiativer 
 
 
 

Vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og 
Vækstforum Midtjylland 
 
En styrket fødevareindsats i Region Midtjylland 
Der er et stort vækstpotentiale i Region Midtjyllands stærke 
fødevaremiljø med en række store og små virksomheder, universiteter, 
interesseorganisationer og virksomhedsparker. En videreudbygning og 
fokusering af regionens fødevareindsats kan skabe værdi for hele landets 
fødevarevirksomheder og være med til at udvikle nye virksomheder, 
produkter og processer.  
 
 
 
 

 
• Parterne vil arbejde for at få etableret et såkaldt Knowledge and 

Innovation Community (KIC) med fokus på fødevarer i 2014. Et 
KIC er et offentlig-privat partnerskab med fokus på aktiviteter 
inden for forskning, innovation, uddannelse og entreprenørskab 
og udbydes af Det Europæiske Institut for Innovation og 
Teknologi (EIT). 
 

• Regeringen vil invitere Vækstforum Midtjylland og relevante 
aktører inden for erhvervet til at drøfte, hvordan Region 
Midtjyllands fødevareerhverv kan videreudvikles efter 2014. Der 
vil særligt være fokus på at fremme vilkårene for udvikling af 
nye virksomheder. Vækstforum Midtjylland vil som et led i 
aftalen etablere samarbejder, der går på tværs til især de 
vestdanske regioner, så der sikres kritisk masse inden for 
fødevareerhvervet.  

 
• Parterne vil bidrage til at udvikle fødevarefestivalen Food 

Festival, der sidste år havde 27.000 besøgende i Århus. Parterne 
ønsker især at understøtte festivalens potentiale til at fremme 
unge menneskers interesse for fødevaresektoren og gøre 
opmærksom på fremtidige jobmuligheder og muligheden for at 
etablere egen fødevarevirksomhed.  
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Bioøkonomi 
Der er et stort erhvervspotentiale i at udvikle metoder til at optimere 
anvendelsen af biomasse til bioraffinering og andre energiformål, 
samtidig med, at der sikres tilstrækkelig biomasse til produktion af 
fødevarer, foder og andre produkter.  
 
 
 
 

 
• Regeringen og vækstforum vil undersøge mulighederne for at 

udvikle og optimere dyrkningsmæssige, teknologiske og 
logistiske løsninger i forsyningsleddet til og teknologien for 
bioraffinering inden for halm, biologisk affald fra 
fødevareproduktion, dagrenovation mv., som vil kunne forsyne 
bl.a. bioenergiproduktion. Regeringen og vækstforum vil 
undersøge hvilke tiltag, der kan iværksættes for at øge mængden 
af tilgængelig biomasse for bioraffinering uden at mindske 
fødevareproduktionen. 
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Sundheds- og velfærdsinnovation 
Danmark har gode muligheder for at omsætte de globale 
vækstmuligheder på sundheds- og velfærdsområdet til gavn for vækst og 
jobskabelse. Danmark har særligt på lægemiddel- og medicoområdet en 
erhvervsklynge, der står stærkt internationalt og allerede i dag bidrager 
betydeligt til vækst herhjemme. Men der er også gode vækstmuligheder 
på andre områder, fx inden for hjælpemidler, sundheds-it samt drifts- og 
serviceløsninger, hvis vækstvilkårene styrkes på området. Det kræver 
bl.a. et styrket offentlig-privat samarbejde om markedsåbning og at 
rammerne for samarbejdet mellem sundhedsvæsnet, forskningsmiljøer og 
virksomheder forbedres, fx inden for klinisk forskning. Dette kan fremme 
danske virksomheders evne til at omsætte nationale kompetencer og 
knowhow til global vækst og større markedsandele.  
 
 
 

 
• Forholdene for klinisk forskning skal forbedres – især rammerne 

for samarbejdet mellem sundhedsvæsnet, forskningsmiljøer og 
virksomheder. Regeringen vil derfor udarbejde en handlingsplan 
for samarbejde mellem private og offentlige aktører om klinisk 
forskning. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og 
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående 
Uddannelser vil invitere Region Midtjylland og øvrige 
interesserede regioner til at bidrage til dette arbejde. Parterne vil 
også fremme koblingen og samarbejdet mellem forskning og 
erhvervsudvikling på sundheds- og velfærdsområdet. 
 

• Mulighederne for offentligt-privat samarbejde inden for 
sundheds- og velfærdsområdet skal styrkes. Med aftalen vil 
regeringen og vækstforum fremme muligheden for, at 
erhvervslivet kan udnytte de erfaringer og kompetencer, som er 
indlejret i den offentlige sektor, til udvikling af konkrete 
produkter, services eller nye innovative løsninger, der kan 
afsættes på det internationale marked. 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Erhvervs- og 
Vækstministeriet vil i efteråret 2013 invitere Region Midtjylland 
til en drøftelse af mulighederne for, at virksomheder får adgang 
til at omsætte offentlig viden og kompetence på sundheds- og 
velfærdsområdet til at udvikle, teste og afprøve nye og 
innovative forretningskoncepter i forbindelse med regionens 
investeringer på 12 mia. kr. i sygehusbyggeri. 
Regeringen vil som et led i aftalen arbejde for at fremme 
udvikling af effektive og omkostningsfokuserede løsninger i 
ældreplejen og på andre kommunale velfærdsområder, herunder 
fx social- og sundhedsområdet, som kan øge virksomhedernes 
incitament til at innovere.  
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Vækstløft til små og mellemstore produktionsvirksomheder 
Danmark har en bred underskov af små og mellemstore 
produktionsvirksomheder. Internationale sammenligninger viser dog, at 
Danmark har sværere ved at skabe vækstvirksomheder end 
sammenlignelige lande. Samtidigt er det er vigtigt, at der fastholdes 
produktionsjobs i Danmark. Derfor iværksættes et vækstprogram, hvor 
små og mellemstore produktionsvirksomheder i hele landet får mulighed 
for at realisere det vækstpotentiale, der fx ligger i en styrket 
automatisering og digitalisering. Analyser fra CBS (2012) viser, at 
produktiviteten i Danmark kan øges med i gennemsnit 15 pct. i 
fremstillingssektoren, hvis de forskellige industribrancher automatiserer i 
samme grad som i de mest automatiserede lande. 
 
   
 
 
 

 
Der lægges op til, at der i samarbejde mellem de 6 vækstfora og 
regeringen etableres et vækstprogram for små og mellemstore 
produktionsvirksomheder i hele landet. I programmet vil 
virksomhederne blive tilbudt et indledende Væksttjek, med fokus 
på vækstpotentialer ved fx automatisering og digitalisering mv. 
ligesom der kan sættes fokus på vækstpotentialer ved at arbejde 
strategisk med viden gennem patenter efter tysk forbillede  Som 
opfølgning på væksttjekket vil virksomhederne kunne ansøge om 
medfinansiering til en konkret gennemgang af virksomhedens 
potentiale ved at automatisere eller digitalisere virksomhedens 
forskellige processer, fx ved investeringer i industrirobotter. 
Vækstprogrammet vil også tilbyde medfinansiering til rådgivning 
om, hvordan sådanne udviklings- og effektiveringspotentialer 
realiseres. Den endelige udformning af programmet aftales med 
de regionale vækstfora. Erfaringerne fra Vækstforum 
Midtjyllands program ”Genvej til ny viden” vil indgå i arbejdet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbejde om udbredelse af bredbånd 
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Hurtigt bredbånd og god mobildækning er væsentlige forudsætninger for 
fortsat erhvervsudvikling og bosætning i Region Midtjylland. 
 
 
 
 

 
• Vækstforum Midtjylland får en koordinerende rolle i arbejdet 

med at understøtte udbredelsen af bredbånd med højere 
hastigheder og mobildækning i områder med dårlig dækning. 
Erhvervs- og Vækstministeriet og Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter har en stor viden på området, som vil kunne 
hjælpe regionerne med at identificere Vækstforums konkrete 
muligheder. Erhvervs- og Vækstministeriet vil tage initiativ til et 
møde med relevante parter om de regionale muligheder for at 
fremme bredbånds- og mobildækningen i området.  
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Øget sammenhæng mellem erhvervs, udannelses- og 
beskæftigelsespolitik (Styrket koordination i strukturfondsperioden 
2014-2020) 
Der er behov for at styrke koordinationen mellem lokale, regionale og 
statslige tiltag inden for blandt andet forskning og erhvervsfremme, så 
indsatsen resulterer i mest mulig effekt i form af vækst og beskæftigelse i 
Danmark. 
 
 
 
 
 

• De regionale vækstfora skal have sæde i udvælgelseskomiteen 
for udpegning og godkendelse af lokale aktionsgrupper (LAG) 
og deres lokale udviklingsstrategier under 
landdistriktsprogrammet og fiskerifondsprogrammet. 

 
• Sekretariaterne for vækstforum og beskæftigelsesregionens 

sekretariat skal i større omfang samarbejde og være i dialog om 
udviklingen af relevante projekter, så opkvalificering og 
beskæftigelsespolitiske overvejelser i den tidlige udviklingsfase 
tænkes ind i relevante regionale erhvervsfremmeprojekter. 

 
• Med afsæt i regeringens innovationsstrategi vil parterne etablere 

et styrket samarbejde i form af ”EU-DK Support”. ”EU-DK 
Support” skal understøtte dansk deltagelse i EU-programmer 
inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling og 
iværksætteri, og være med til at sikre, at danske forskere og 
virksomheder får velkvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og 
rådgivning i deres EU-arbejde. Med samarbejdet vil danske 
forskere og virksomheder også få hjælp til at få overblik over 
mulige EU-støttemuligheder. 

 
 
 


