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RESUME
Kommunerne skal inden den 1. september 2017 tage stilling til, om man ønsker, at deltage i MTIC
(MedTech Innovation Consortium) i den kommende fireårige periode (2018 – 2021).
INDSTILLING
Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomi- og Erhvervsudvalget tager stilling til, om udvalget indstiller
til byrådet,
1. at udgiften på 193.000 kr. i 2019-2021 indarbejdes i den igangværende budgetlægning for 20182021 på politikområdet ”Administrativ organisation” under Økonomi- og Erhvervsudvalget til kontingent
til foreningen MedTech Innovation Consortium, og
2. at udgiften i 2019-2021 finansieres af driftsbeløbet afsat til udviklingspuljen under Økonomi- og
Erhvervsudvalgets politikområde ”Politisk organisation”.
SAGSFREMSTILLING
Historik
Viborg Kommune har været medlem af MedTech Innovation Consortium (MTIC) siden 2015.
Foreningen er dannet af Aarhus Universitet, VIA University College, Region Midtjylland, samt de 14
kommuner: Aarhus, Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, RingkøbingSkjern, Silkeborg, Skanderborg, Struer, Syddjurs og Viborg.
Inddragelse og høring
Intet.
Beskrivelse
MTIC er et forpligtende samarbejde mellem Region Midtjylland, kommuner i regionen, VIA University
College og Aarhus Universitet (AU). MTIC er først og fremmest sat i verden for at understøtte private
virksomheder i at opnå deres vækstpotentiale og bidrage til, at de kan udvikle globalt relevante
sundheds- og velfærdsteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til løsning af Danmarks
udfordringer på området.
Byrådet besluttede 18. maj 2016 (sag nr. 12), at finansiere Viborg Kommunes deltagelse i foreningen
i årene 2016, 2017 og 2018 via udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er således
finansiering til og med 2018. Viborg Kommune betaler 192.000 kr. årligt svarende til 2 kr. pr.
indbygger.
For perioden 2019-2021 er der lagt op til, at prisen på 2 kr. pr. indbygger fastholdes. Med et
indbyggertal på 96.479 pr. 1. januar 2017 bliver den årlige betaling for perioden 2019-2021 193.000
kr.
Viborg Kommunes udbytte af medlemskab i MTIC
Viborg Kommune deltager i de 4 årlige netværksmøder, samt en række erfagrupper:
·
Formålet er sparring og videndeling
·
Viborg Kommune har bidraget med oplæg om succesfuld implementering
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·

I september præsenterer Viborg Kommune arbejdet med borgerprofiler og
kompetenceniveauer på Omsorgsområdet og koblingen med ”teknologihuset”

Test- og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi:
· Centerets formål er at give innovative virksomheder for at fremme deres mulighed for, at
udvikle og afprøve nye velfærdsteknologiske løsninger på en bred målgruppe
· MTIC deltager som en central sparringspartner for og sidder med i styregruppen
· MTIC bidrager med afgørende viden og erfaring til projektet.
Viborg Kommune er med i udviklingen af ”Demenskammeraten”:
· Projektet gennemføres i et innovationssamarbejde mellem Norddjurs Kommune, tre
virksomheder og VIA ”Aldring & Demens” samt en følgegruppe af midtjyske kommuner. MTIC
fungerer som tovholder.
· Projektets hovedfokus er at udvikle en prototype på ”et lærende IKT-støttesystem”, som kan
understøtte plejen af borgere med demens på plejecentre
· Det erhvervsmæssige mål er at udvikle 2-3 koncepter, som efterfølgende kan
kommercialiseres af partnervirksomhederne.
· Det kommunale mål er, at der opnås højere kvalitet i plejen af mennesker med demens ved en
mere leanbaseret arbejdsindsats.
En fortsat deltagelse i MTIC vil basere sig på følgende mål og forudsætninger, som blev drøftet i
kommunaldirektørnetværket 19. maj 2017:
·
·
·
·
·
·

En fortsat finansiering på 2 kr. pr. indbygger (eller ca. 2,0 mio. kr. for de 14 involverede
kommuner i alt) – og med invitation til de 5 kommuner, der ikke indgår i MTIC i dag
Et udbygget fokus på kommunernes involvering i udviklingsprojekter med henblik på at
kunne skabe løsninger der kan effektivisere driften og/eller skabe øget velfærd.
Et fortsat erhvervssigte med MTIC
Et forslag om den nye aftale får et 4 årigt perspektiv (fra 2018 til 2021)
At der skal genereres innovative små og mellemstore virksomheder eller nye
forretningsområder i et antal virksomheder
At der foretages en midtvejsevaluering.

Desuden foreslås det, at der opstilles konkrete mål for:




Hvordan de involverede kommuner kan identificere besparelser eller øget kvalitet i den
kommunale drift
Hvor mange projekter der skal gennemføres årligt (som et krav til MTIC)
Hvor mange netværksmøder der skal gennemføres årligt (som et krav til MTIC).

Forvaltningen foreslår, at Viborg Kommune fortsat indgår som medlem af MTIC, og at kontingentet for
perioden 2019-2021 finansieres af udviklingspuljen under Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Alternativer
Intet.
Tidsperspektiv
Intet.
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
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