Region Midtjylland

En attraktiv og
bæredygtig vækstregion

Indledning
Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sådan lyder den ambitiøse vision for vækst, beskæftigelse og udvikling i Region Midtjylland frem til 2025.
Regionsrådets Vækst- og Udviklingsstrategi er rammen for udviklingsarbejdet i regionen og
tager udgangspunkt i fire globale udfordringer: Konkurrenceevne, klima og ressourcer, velfærd
samt demografi og bosætningsmønstre.
Vækst- og Udviklingsstrategien udmøntes i fire strategispor til gavn for borgerne, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og kommunerne.
Forsiden viser målbilledet for Region Midtjylland og skal forstås på denne måde:




Øverst i målbilledet ses Region Midtjyllands vision om Region Midtjylland som en attraktiv
og bæredygtig vækstregion.
Midten af målbilledet viser fire strategispor, som er pejlemærker for, at regionen opnår at
blive en attraktiv og bæredygtig vækstregion.
Bunden af målbilledet viser otte delmål, som regionen skal styre efter for at sikre de fire
strategispor og forbedringer i regionen for at nå målet om at blive en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Under de otte delmål findes 18 indikatorer, som skal konkretisere delmålene, og som afrapporteres til Regionsrådet fire gange årligt. Figuren på næste side viser et overblik over status og
det seneste års udvikling i alle 18 indikatorer.
Afrapporteringen vil altid bygge på de mest opdaterede data, men de er ikke nødvendigvis de
samme for de enkelte indikatorer. Hovedparten af de bagvedliggende data opdateres kun en
gang om året, og for at undgå fire identiske afrapporteringer sætter hver afrapportering fokus
på og udfolder et eller flere delmål og tilhørende indikatorer. På denne måde er alle delmål og
indikatorer blevet udfoldet, når året er omme.
Denne afrapportering fokuserer på delmålene:
Vi hjælper virksomhederne med at skabe vækst og omstille sig til verdensmarkedet
Vi dyrker vores styrker
På Regionsrådets møde den 26. april fokuserede afrapporteringen på delmålet:
Vi sikrer balancen mellem udbud af arbejdskraft og erhvervslivets efterspørgsel
På Regionsrådets møde den 25. oktober fokuserer afrapporteringen på delmålene:
Vi passser på de knappe ressourcer
Vi bruger affald som ressource
Vi øger andelen af grøn energi
På Regionsrådets møde den 15. december fokuserer afrapporteringen på delmålene:
Vi styrker kulturen
Vi gør infrastrukturen mere effektiv

Region Midtjylland. En attraktiv og bæredygtig vækstregion

Overblik over udviklingen

Økonomisk vækst

Industriens eksportandel

Produktivitet

Fokusområdernes vækst

2,1%

32,8%

1,5%

-2,1%

Udvikling

Udvikling

Udvikling

Udvikling

+0,5 %-point

+1,1 %-point

+0,1 %-point

-11,2 %-point

Fokusområdernes andel af
samlet vækst

Andel unge der vælger en
erhvervsuddannelse

Andel elever på erhvervsfaglig uddannelse med
praktikplads

Gennemførselsprocenten
på erhvervsfaglig uddannelse

53,3%

19,2%

89,2%

55%

Udvikling

Udvikling

Udvikling

Udvikling

-1,9%-point

+0,1 %-point

0 %-point

0 %-point

Andel ubesatte stillinger i
procent af beskæftigede

Antal europæiske kulturprojekter

Tidssvarende bredbåndsKulturturismens besøgstal dækning

0,7%

4 stk.

3,8 mio.

87%

Udvikling

Udvikling

Udvikling

+0 %-point

0 stk.

+29,8 %

Udvikling endnu
ikke tilgængelig

Tidssvarende mobildækning

Tab af arbejdskraftsoplande pga. trængsel
Ressourceproduktivitet

CO2 udledning

92%

Data endnu ikke
tilgængelig

0,94 kr.

6,0 ton

Udvikling endnu
ikke tilgængelig

Udvikling endnu
ikke tilgængelig

Udvikling

Udvikling

+4,0 %

-11,8 %

Genanvendelse af affald

Andelen af vedvarende
energi

Budgetafvigelse

73,7%

36,1%

0,0%

Udvikling

Udvikling

Udvikling

+0,2 %-point

+3,9%-point

+0 %-point



Vi hjælper virksomhederne med at skabe vækst
og omstille sig til verdensmarkedet
Økonomisk vækst
Den regionale værdiskabelse eller økonomiske vækst er afgørende for velstanden og velfærden, og Region Midtjylland vil sammen med kommunerne, virksomhederne og øvrige relevante
partnere øge den regionale værdiskabelse. Vi skal tiltrække og understøtte skabelsen af de
dygtigste virksomheder ved at synliggøre regionen og de enkelte kommuner som et attraktivt
sted at investere og udvikle en virksomhed, opnå ny viden og skaffe de rigtige kompetencer.
Målsætning: Region Midtjylland er en vækstregion, og derfor forventes den økonomiske vækst
frem mod 2025 at stige mere i Region Midtjylland end i resten af landet.
Indikator: Det seneste års udvikling i bruttoværditilvækst målt i procent. Kilde: Danmarks Statistik.

Udvikling i bruttoværditilvækst. 2010=Indeks 100
110
109
108
107
106
105

Region Midtjylland
Landsdel Vestjylland
Landsdel Østjylland
Hele landet

104
103
102
101
100
99
98
97
2010

2011

2012

2013

2014

2015

De seneste fem år har der været økonomisk fremgang, og i perioden 2010 til 2014 har væksten stort set været identisk i Region Midtjylland og i hele landet. I 2015 voksede økonomien i
Region Midtjylland dog med 2,1 procent mod en vækst i hele landet på 1,4 procent.
Den økonomiske vækst 2014 var 0,5 procentpoint højere end i 2013, hvor den lå på 1,6 procent.
Væksten har været højere i Vestjylland end i Østjylland. I 2015 voksede økonomien med 2,8
procent i Vestjylland mod 1,8 procent i Østjylland.

Vi hjælper virksomhederne med at skabe vækst
og omstille sig til verdensmarkedet
Industriens eksportandel
Eksporten er samlet på få store virksomheder, men danske små og mellemstore virksomheder
er dog mere aktive på de globale markeder end i de andre nordiske lande. Så der er gode forudsætninger for at øge virksomhedernes internationaliseringsgrad. Samtidig har Region
Midtjylland flere produktionsarbejdspladser og industrivirksomheder end nogen anden dansk
region, og to tredjedele af den samlede eksport i Region Midtjylland fra industrien.
Målsætning: Region Midtjylland er Danmarks industriregion, og derfor forventes industriens
eksportandel frem mod 2025 at stige mere i Region Midtjylland end i resten af landet.
Indikator: Den midtjyske industrieksports andel af den samlede danske industrieksport målt i
procent. Kilde: Regnskabs- og firmastatistikken via SAM-K og LINE.
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Den midtjyske industrieksports andel af den samlede danske industrieksport er faldet fra 38,1
procent i 2009 til 32,8 procent i 2014. Det seneste år er eksportandelen dog steget med 0,5
procentpoint.
Det er den østjyske industrieksport, der kom ud i lidt af et stormvejr og tabte betydelige markedsandele fra 2009 til 2011. Siden er den negative udvikling dog bremset, og de seneste år
ses atter en mindre stigning.
Industrien i Vestjylland har formået at fastholde en stabil andel af den samlede danske industrieksport.

Vi hjælper virksomhederne med at skabe vækst
og omstille sig til verdensmarkedet
Produktivitet
Værdiskabelsen (bruttoværditilvæksten) og dermed den økonomiske vækst afhænger af, hvor
meget befolkningen arbejder, kaldet arbejdsudbuddet, og hvor stor værdien er af det, hver
enkelt beskæftiget producerer, kaldet produktiviteten. Produktiviteten og særligt produktivitetsvæksten er en afgørende faktor for, hvor konkurrencedygtige de midtjyske virksomheder
er overfor virksomheder i udlandet.
Målsætning: I 2025 er produktiviteten steget mere i Region Midtjylland end i resten af landet.
Indikator: Det seneste års udvikling i timeproduktiviteten målt i procent. Timeproduktiviteten
opgøres som bruttoværditilvæsten per arbejdstime. Kilde: Danmarks Statistik.
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Økonomisk vækst påvirker alt andet lige produktiviteten positivt, mens vækst i beskæftigelsen
alt andet lige påvirker produktiviteten negativt.
Siden 2010 er produktiviteten steget i Region Midtjylland såvel som hele landet. Det seneste år
er produktiviteten steget med 1,5 procent i Region Midtjylland og 0,3 procent i hele landet. Det
seneste års produktivitetsvækst skyldes, at den økonomiske vækst på 2,1 procent har været
højere end væksten i det samlede antal arbejdstimer på 0,7 procent.
Produktivitetsvæksten har været særlig høj i Vestjylland, hvor produktiviteten er steget med
11 procent siden 2010 og med 3,4 procent alene i 2015. Det skyldes en kombination af relativ
høj økonomisk vækst og et mindre fald i det samlede antal arbejdstimer.
Omvendt har produktivitetsvæksten været beskeden i Østjylland, men det skyldes, at der har
været en pæn økonomisk vækst samtidig med, at det samlede antal arbejdstimer også er vokset.

Vi dyrker vores styrker
Fokusområdernes vækst
Fokuseret vækst, som er et af de fire strategispor i Vækst- og Udviklingsstrategien, dækker
over en række højt prioriterede vækstområder, som i de kommende år vil nyde særlig opmærksomhed i Region Midtjylland. Det gælder fødevarer, energi og klima, Region Midtjylland
som produktionsregion samt kreative erhverv, informations- og kommunikationsteknologi
(IKT) og turisme. Vækstforums tidligere beslutning om at koncentrere indsatsen på nogle få,
stærke områder har skabt gode resultater og har også fået ros af OECD.
Målsætning: I 2025 har Region Midtjyllands fokusområder en højere vækst end i resten af landet.
Indikator: Det seneste års udvikling i fokusområdernes værditilvækst målt i procent. For at få
et enkelt tal, måles alle fokusområder samlet. Hvis en branche indgår i flere fokusområder,
indgår den kun én gang i den samlede måling. Kilde: Regnskabs- og firmastatistikken via SAMK og LINE.
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De seneste fem år har udviklingen i Region Midtjyllands fokusområder været en smule mere
positiv i hele landet end i Region Midtjylland. I 2014 havde fokusområderne en negativ vækst
på -2,1 procent i Region Midtjylland mod -1,5 procent i hele landet.
Samtidig har fokusområdernes vækst siden 2009 været højere i Vestjylland end i Østjylland.
Dog med et ganske kraftigt fald i Vestjylland i 2014.
Billedet er dog meget afhængig af udgangspunktet. Hvis eksempelvis 2010 er udgangspunktet
i stedet for 2009, har væksten været højere i Region Midtjylland end i hele landet, og højere i
Østjylland end i Vestjylland. 2009 er valgt som udgangspunkt for at vise udviklingen over de
seneste fem år.

Vi dyrker vores styrker
Fokusområdernes andel af samlet vækst
Region Midtjylland er i dag hjemsted for flere erhvervsklynger i international topklasse. De
rummer en række af vores stærkeste værdikæder og største og hurtigst voksende virksomheder og er en betydelig drivkraft for vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Fokus i den
midtjyske vækst- og udviklingsstrategi skal rettes mod vækstområderne, og en betydelig del
af den samlede værdiskabelse skal komme fra disse fokuserede vækstområder.
Målsætning: I 2025 udgør fokusområderne 55 procent af den samlede vækst i Region Midtjylland.
Indikator: Fokusområdernes andel af det seneste års værditilvækst målt i procent. For at få et
enkelt tal, måles alle fokusområder samlet. Hvis en branche indgår i flere fokusområder, indgår den kun én gang i den samlede måling. Kilde: Regnskabs- og firmastatistikken via SAM-K
og LINE.
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Fokusområdernes andel af den samlede vækst i Region Midtjylland ligger under målsætningen
ovenpå et ganske kraftigt fald fra 55,2 procent i 2013 til 53,3 procent i 2014.
Der er ganske stor forskel på Vestjylland, hvor fokusområderne udgør 56,4 procent af den
samlede vækst og Østjylland, hvor fokusområderne udgør 51,8 procent af den samlede vækst.
I Vestjylland har andelen været faldende siden 2010, hvorimod andelen i Østjylland har udvist
en svagt stigende tendens siden 2010 på trods af faldet i 2014.

Økonomioversigt for regnskabsåret 2017 for Regional Udvikling
Budgetoverholdelse
Pr. 31. marts 2017

Korrigeret budget

Forventet regnskab

-

kr. 609 mio.
kr

kr. 609 mio.
kr

Afvigelse

=

kr. 0 mio. kr

Realiseret forbrug og forventet rengskab 2017 for Regional Udviklings hovedområder
Forbrug pr. 31.03.2017

Forventet forbrug 01.04.2017-31.12.2017

Udviklingsopgaver

Borgernære driftsopgaver
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Der forventes balance på kredsløbet Regional Udvikling.
For området 'udviklingsopgaver', der hovedsageligt indeholder projekttilskud inden for erhvervsudvikling, uddannelse og kultur, er midlerne enten bevilget til projekter eller disponeret
til ansøgningsrunder i løbet af 2017.
De borgernære driftsopgaver indeholder udgifter til regionens bestillerbidrag til den kollektive
trafik, herunder den kommende drift af Aarhus Letbane, samt til miljøområdet.
Tværgående driftsopgaver indeholder Regional Udviklings administration samt puljer afsat til
HR-puljer, arbejdsskader og pulje til imødegåelse af evt. p/l-rul.

