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Regional Udvikling

� Sekretariats betjening af Vækstforum

� Kollektiv trafik 

� Myndighedsopgaver i forhold til jord og 
råstoffer



Vækstforum 
� Partssammensat

� 3 medlemmer fra Regionsrådet
� 6 borgmestre
� 6 erhvervsrepræsentanter
� 3 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner
� 1 arbejdsgiver repræsentant
� 2 lønmodtager repræsentanter
� Beskæftigelsesregionen er observatør

� Opgaver
� Udarbejde en strategi for vækst og udvikling i Regionen
� Indstillingsret over EU´s strukturfonde (socialfond og 

regionalfond)
� Indgå en vækstpartnerskabsaftale med regeringen



Regional Udvikling

� Vi arbejder i teams
� Der er teams der modsvarer de udfordringer der er 
beskrevet i Vækstforums strategi: bl.a. turisme, 
iværksætteri, miljø, fødevarer, virksomhedsudvikling, 
innovation, kompetenceudvikling og internationalt.

� Innovationsteamet arbejder med social innovation –
hovedsagligt indenfor velfærd og sundhed

� Kompetenceteamet arbejder med socialøkonomiske 
virksomheder som et middel til inklusion af udsatte 
borgere i beskæftigelse 



EU´́́́s socialfond
� I perioden 2007-2013 var 
strukturfondsrammen for Midtjylland på 504 
mio. kr.

� I perioden 2014-2020 er der endnu ikke 
godkendt hverken program eller budget, 
men vi forventer en regional ramme på
max. 400 mio. kr.

� - nogle af disse midler skal bruges på
inklusion af udsatte borgere på
arbejdsmarkedet evt. i socialøkonomiske 
virksomheder



Arbejdsform
� Vækstforum vil selv bestemme hvad strukturfondsmidlerne skal 

bruges til.
Derfor:
� Administrationen foreslår at en konkret udfordring (beskrevet i 

strategien) skal løses idet selve udfordringen beskrives nøje, og 
der foreslås nogle mulige indsatser, en arbejdsgruppe som kan 
kvalificerer løsningen og en økonomisk ramme incl. Forslag til 
finansiering

� Arbejdsgruppen nedsættes – og udarbejder et konkret forslag til 
indsats med beskrivelse af aktiviteter, organisering, aktører, 
økonomi og tidshorisont.

� Arbejdsgruppens forslag forelægges Væksforum
� Administrationen annoncerer efter en aktør til opgaven.
� Vækstforum udvælger aktør
� Aktøren indsender en ansøgning på de aftalte opgaver, og indenfor 

det aftalte budget
� Herefter en bevilling fra Erhvervsstyrelsen og løbende opfølgning 

fra Erhvervsstyrelsen og Regional udvikling



Tidshorisont

� Arbejdsgruppe måske i 2.-3. kvartal 2014

� Måske en ansøgning om interreg midler 
(kASK) sommeren 2014, som kan indeholde 
en form for videnopsamling og formidling 
som grundlag og arbejdsredskab til 
etablering af flere socialøkonomiske 
virksomheder – som kan inkludere flere 
udsatte borgere på arbejdsmarkedet.


