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Høringssvar vedrørende Udkast til Udviklingsstrategi Region Midtjylland 2019-2030
Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Vestjylland (RAR Vestjylland) og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd
Østjylland (RAR Østjylland) har med interesse læst Region Midtjyllands Udkast til Udviklingsstrategi.
De Regionale Arbejdsmarkedsråd arbejder indenfor felterne beskæftigelse, erhverv og uddannelse. For
RAR’ene er det en kerneopgave at bidrage til, at virksomhederne til enhver tid har tilstrækkelig og
kvalificeret arbejdskraft til rådighed. Derfor retter dette høringssvar sig mod spor 2 – Fremtidssikrede
uddannelser og kompetenceløft til alle.
Begge RAR er i øjeblikket i gang med at fastlægge egen strategi for de kommende års arbejde. I den
forbindelse noterer vi os, at der i udkastet til Udviklingsstrategi 2019-2030 er mange positive
udviklingsområder, som RAR'ene kan lægge sig op ad og indgå i samarbejde om. RAR’ene har som en ny
opgave i denne rådsperiode overtaget koordineringsopgaven ift. voksen- og efteruddannelsesområdet. En
stor og vigtig opgave, som vi med ydmyghed kaster os over. Det betyder, at blikket på uddannelsesområdet
skærpes yderligere i RAR’ene.
RAR Vestjylland og RAR Østjylland bakker op om et varieret og attraktivt udbud af uddannelse og
efteruddannelse i hele regionen. Det er helt centralt, at Region Midtjylland er en sammenhængende region
med gode muligheder for alle borgere. Jo flere gode kræfter, der vil bidrage til gode
uddannelsesmuligheder, jo bedre! RAR’ene vil gerne appellere til, at fokus på efteruddannelse ikke kun
bliver branchespecifik, men også på basale færdigheder, som det nævnes i Udviklingsplanen. Ligeledes bør
digitale færdigheder og øvrige faglige såvel som personlige kompetencer, som fremtidens arbejdsmarked
forventer at efterspørge, være væsentlige elementer i efteruddannelsesudbuddet. Det er et oplagt middel
til at fremtidssikre arbejdsstyrken i hele regionen.
Ufaglærte udgør i dag en stor del af de beskæftigede, særligt i den vestlige del af regionen. Denne gruppe
har typisk mange kompetencer, men er i mange tilfælde alligevel i en sårbar situation i forhold til
fremtidens arbejdsmarked. Det er derfor vigtigt, at efteruddannelse omfatter både ledige og beskæftigede.
RAR’ene bakker således op om uddannelse hele livet og på alle niveauer. Prognoserne viser, at der i
fremtiden vil være et overudbud af visse uddannelsestyper. Allerede i dag ses en relativt høj ledighed for
særligt nyuddannede indenfor bestemte uddannelsesretninger i de større byer. Efteruddannelsesudbuddet
skal kunne bidrage til, at denne gruppe får kompetencerne justeret, så de kan opnå beskæftigelse indenfor
andre områder. Sidstnævnte hænger tæt sammen med et andet element i Udviklingsplanen - nemlig
behovet for kvalitetsuddannelser og et eftersyn af udbuddet af uddannelsespladser. Der er et stort behov
for viden om udbud og efterspørgsel af kompetencer i fremtiden. Det er et område, som vi ser som et
oplagt samarbejdsfelt for RAR’ene og Regionen.
RAR’ene deler Regionens ønske om, at flere opnår en erhvervsuddannelse eller uddannelser indenfor
tekniske og naturvidenskabelige områder for at kunne imødekomme den forventede efterspørgsel på
netop disse kompetencer i fremtiden. Der ligger en stor fælles opgave i at gøre disse
uddannelser attraktive. Dertil kommer, at der bør sættes fokus på faglig såvel som geografisk mobilitet.
For RAR er kerneomdrejningspunktet balance mellem udbudt og efterspurgt arbejdskraft. Udenlandsk
arbejdskraft kan være en del af løsningen, men RAR’ene vil gerne understrege vigtigheden af, at der ydes
en stor indsats for at få alle borgere, der i dag er på kanten af arbejdsmarkedet med. Det gælder både unge
med problemer udover ledighed, voksne med lang ledighedshistorik, integrationsborgere, handicappede
m.fl. Der er behov for at aktivere alle ressourcer.

Den vestlige og den østlige del af regionen er på mange måder forskellige, men kan i høj grad profitere af
og supplere hinanden. Et væsentligt område er her arbejdskraftens geografiske mobilitet. Vi har en vigtig
opgave i at undgå flaskehalse på arbejdsmarkedet. Dette kan blandt andet gøres ved at tænke i store
arbejdskraftsoplande og understøtte arbejdskraftens bevægelighed og lige adgang til opkvalificering.
RAR'ene står klar til at tage del i arbejdet.
RAR'ene indbyder til samarbejde og stiller sig gerne til rådighed med viden, sparring, opbakning, indspark
ifht det videre arbejde med Udviklingsstrategien.
RAR Vestjylland og RAR Østjylland ser frem til et fortsat godt samarbejde.

Med Venlig hilsen

John Hermansen

Hans A. Sørensen

Formand RAR Vestjylland

Formand RAR Østjylland

___________________________________________________________________________________________________________
For yderligere kommentarer kontakt:
Formand RAR Vestjylland John Hermansen – Mobil 40517716
Formand RAR Østjylland Hans A. Sørensen – Mobil 23260683
Direktør for Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Karl Schmidt – Mobil 72223602
Læs mere om RAR Vestjylland på https://rar-bm.dk/rar-vestjylland/ og RAR Østjylland på https://rar-bm.dk/rar-oestjylland/
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På vegne af DI Transport vil jeg gerne indsende input til den del af udviklingsstrategien, der omhandler transport og
mobilitet.
Regionen har jo et delt ansvar med kommunerne for den kollektive trafik i området. Med den igangværende
spare/omprioriteringsøvelse om den kollektive trafik er vi enige i, at det er meget relevant at forholde sig til nye
mobilitetsformer.
Vi vil i den anledning gerne opfordre regionen til at finde inspiration i Sverige, hvor man har formået at skabe
passagervækst i den kollektive trafik blandt andet ved at nytænke måden at samarbejde med operatørerne og
arbejde med kontrakter på en anden måde end vi gør. Kontrakterne i den kollektive trafik er som udgangspunkt
meget større end vores, og samtidig har operatørerne et stort økonomisk incitament til at få flere passagerer.
Opgaver med detailplanlægningen af køreplaner, markedsføring mm er overladt til operatørerne, så de får mulighed
for at sikre en effektiv drift.
Ifølge Danmarks Statistik så har 34 pct. af familierne i Region Midtjylland ikke en bil til rådighed, mens 46 pct. har én
bil de skal deles om i familien. Det betyder at der er en stor gruppe borgere som er afhængige af at komme i skole
eller på arbejde enten ved hjælp af cykel, kollektiv trafik eller ved at få et lift af andre i bil. Erhvervsvirksomheder i
regionen har vanskeligt ved at rekruttere arbejdskraft og gode kollektive transportforbindelser er med til at øge det
potentielle arbejdskraftopland. Hvis man skærer ned på den kollektive trafik og forringer serviceudbuddet vil det få
konsekvenser.
Kommuner og regioner står også overfor en grøn omstilling af bustrafikken. Til orientering koster det ca. 10‐15 pct
mere at købe en elbus end en alm ny dieselbus. Derfor kommer budgetterne til kollektiv trafik under hårdt pres de
kommende år, og resultatet kan sagtens ende med at betyde færre bustimer.
Dansk Industri offentliggjorde i 2017 en analyse som viste, at der er god økonomi i at sørge for, at den kollektive
trafik er en attraktiv transportform. Hvis 10 pct. af passagererne vælger bilen i stedet, vil det koste samfundet 756
mio. kr. årligt. Skønt det vil være muligt at spare på de offentlige udgifter til bus‐ og togdriften, vil det være en
samfundsøkonomisk dårlig prioritering, da endnu flere vil spilde timer ved at holde i kø på de danske veje.

Med venlig hilsen
Michael Jul-Nørup Pedersen
Chefkonsulent
(+45) 3377 4588
(+45) 29247009 (Mobile)
mjnp@di.dk
di.dk
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Tak for muligheden for høring ifm udviklingsstrategien for Region Midt.
Det er en meget fin strategi, der adresserer relevante udfordringer i vores region.
Som uddannelsesinstitution er vi selvfølgelig særligt optagede af strategispor 2, og vi hilser regionens fortsatte fokus
på betydningen af kompetenceløft velkomment. Det var rigtig spændende for et par af vores studerende at bidrage
med input til strategien.
Selv om der er tale om en offentlig høring, håber vi, at det er muligt at få rettet en par faktuel misforståelse i
afsnittet om uddannelse og de personlige kompetencer.
En af vores finansbachelorstuderende, Louise Kjær Petersen, citeres vedr. det at gå på en ”erhvervsuddannelse”.
Erhvervsuddannelserne er ungdomsuddannelser, og Louise går på en videregående uddannelse. Louise har sikkert
sagt/ment, at ”der ikke er noget negativt ved at gå på en professionsbacheloruddannelse. Det er lige så godt, som
hvis man går på Aarhus Universitet”.
Og for god ordens skyld, så hedder vores institution ”Erhvervsakademi Aarhus” (ikke Aarhus Erhvervsakademi, som
der står flere steder).
Med venlig hilsen
Anne Storm Rasmussen
uddannelsesdirektør
Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 30, 8260 Viby J
Telefon 7228 6000
Direkte 7228 6080
Mobil 4188 6080
eaaa.dk
anst@eaaa.dk
Se hvilke videregående uddannelser, du kan starte på i januar 2019. Ansøg inden 1. december på eaaa.dk.
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Til Region Midtjylland
Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til den fremsendte høring:
Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget anmodning om udtalelse i høringen.
TER vil afstå fra at kommentere på høringen, da TER ikke ligger inde med den type viden, der efterspørges. TER har dermed ikke
yderligere kommentarer.
Erhvervsstyrelsen tager forbehold for, at styrelsens Regional Udvikling har bemærkninger til denne høring. I så fald bliver det
supplerende høringssvar sendt direkte til Region Viborg.

Med venlig hilsen

METTE CHRISTOPHERSEN

Sagsbehandler

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
mec@em.dk
Tlf.
Tlf. Dir.

33 92 33 50
91 33 73 11

EAN
5798000026001
______________________________
Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger på vores hjemmeside https://em.dk/privatlivspolitik.
Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes
du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi
gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.

Fra: RU Sekretariatet for Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) [mailto:regional-udvikling@ru.rm.dk]
Sendt: 1. oktober 2018 15:29
Cc: RU Sekretariatet for Regional Udvikling (Afdelingspostkasse)
Emne: Region Midtjyllands udviklingsstrategi er nu offentlig høring frem til den 26. november 2018
Til alle med interesse for den regionale udvikling i Region Midtjylland
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Sendt til: regional-udvikling@ru.rm.dk

Favrskov Kommune
Borgmestersekretariat og HR
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 8964 1010
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

Høringssvar vedr. Region Midtjyllands udviklingsstrategi 2019-2030
Favrskov Kommune har med stor interesse læst forslaget til udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2019-2030. Favrskov Kommune bakker overordnet op om strategien
og dens fire strategiske spor. Vi vurderer, at koblingen til FN’s verdensmål er en visionær og omfattende referenceramme, og at udviklingsstrategiens fokus på fremtidssikring og bæredygtighed kan bidrage til at sætte en positiv retning for udviklingen i den
midtjyske region frem mod 2030.

21. november 2018

Favrskov Kommune har nogle konkrete kommentarer og bemærkninger, som især
knytter sig til udviklingsstrategiens perspektiver om infrastruktur, kollektiv trafik, fremtidssikrede uddannelser og sundhed.

Personlig henvendelse:

Et centralt indsatsområde for den midtjyske udvikling er en veludbygget og effektiv infrastruktur. Den skal give virksomhederne en hurtig og direkte adgang til indenlandske
og udenlandske markeder og samtidig understøtte virksomheders behov for kvalificeret
arbejdskraft på tværs af kommunegrænserne.
Den regionale udvikling og vækst er afhængig af et sammenhængende kollektivt
transportsystem samt infrastrukturelle løsninger, der modsvarer det stadigt voksende
behov for kapacitet. Derfor er den løbende fokusering på og prioritering af de vigtigste
infrastrukturinvesteringer en vigtig fælles opgave for regionen og kommunerne.
Væksten i den midtjyske region bygger på, at der identificeres og aftales fælles infrastrukturprojekter, der kan understøtte en planlagt og styret vækst. Et eksempel herpå
er de fælles infrastrukturprioriteringer, som regionen og de 19 kommuner i den midtjyske region er enige om, jf. det fælles infrastrukturoplæg, som senest blev opdateret i
august 2014:
 Udvidelse af E45 til seks spor mellem Kolding og Randers
 Opgradering af rute 26 til motortrafikvej / motorvej mellem Aarhus og Viborg
 Letbane i Aarhus-området
 En fast Kattegatforbindelse til hurtigtog og biler.
Favrskov Kommune bemærker, at E45, Kattegatforbindelsen og yderligere udvikling af
letbanen er nævnt eksplicit i udviklingsstrategien, hvilket er positivt. Favrskov Kommune undrer sig imidlertid over, hvorfor opgradering af rute 26 mellem Aarhus og Viborg
ikke er nævnt, når det er en del af de fælles prioriterede infrastrukturprojekter. Favrskov Kommune skal derfor anmode om, at opgraderingen af rute 26 indarbejdes i udviklingsstrategien.

Sagsbehandler:
Ulrich Remien Zickert
Tlf. 8964 6103
ulzi@favrskov.dk

Favrskov Kommune
Borgmestersekretariat og HR
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Sagsnr.
710-2014-51793
Dokument nr.
710-2018-417125
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

Herudover bemærker Favrskov Kommune, at der i udviklingsstrategien står: ”… at en
øget offentlig centralisering med færre og større hospitaler, større uddannelsescentre
og centrale sundheds- og lægehuse etc. har gjort det endnu mere nødvendigt at have
gode muligheder for at pendle, samkøre og i det hele taget opleve en høj grad af mobilitet”. Favrskov Kommune er helt enig i, at mobilitet er en vigtig forudsætning for udvikling i hele den midtjyske region – især uden for de større byer. I den forbindelse finder
Favrskov Kommune, at udviklingsstrategiens fokus på mobilitet er i direkte modstrid
med de massive besparelser på den kollektive trafik, som Region Midtjylland aktuelt
gennemfører.
Favrskov Kommune er enig i, at det kan være nødvendigt løbende at justere antallet af
uddannelsessteder og -pladser af hensyn til at sikre høj kvalitet i uddannelserne og
gode uddannelsesmiljøer. Udviklingsstrategien nævner specifikt, at det kan være nødvendigt at foretage geografiske tilpasninger, så fx gymnasierne i Rønde og Skanderborg ikke drænes for studerende. Favrskov Kommune skal anmode om, at Favrskov
Gymnasium i Hadsten i lighed med gymnasierne i Rønde og Skanderborg i videst muligt omfang sikres mod at blive drænet for studerende.
Favrskov Kommune finder, at der er mange spændende perspektiver i udviklingsstrategien på sundhedsområdet, men det er samtidig meget svært at gennemskue, hvad
strategien konkret kommer til at betyde for den enkelte kommune. Desuden er det
vanskeligt at se, hvordan udviklingsstrategien hænger sammen med den kommende
sundhedsaftale og psykiatriplan. Disse perspektiver kunne med fordel foldes mere ud i
udviklingsstrategien.
Favrskov Kommune ser positivt på, at der arbejdes med at udvikle og etablere fælles
brugervenlige it-løsninger, der skaber sammenhæng og overskuelighed for borgerne i
det nære sundhedsvæsen. Det forudsættes dog, at løsningerne samtidig bidrager til at
gøre det samlede sundhedsvæsen endnu mere effektivt.
Afslutningsvis skal der gives udtryk for, at det er vigtigt, at udviklingsstrategien udmøntes i konkrete handlinger, som giver udvikling og vækst i hele regionen. Det er afgørende, at strategien ikke blot bliver hensigtserklæringer.
Hvis ovenstående ønskes uddybet, står vi naturligvis til rådighed, ligesom vi gerne
indgår i en dialog om, hvordan Favrskov Kommune aktivt kan bidrage til at fremme
udvikling og vækst i regionen.

Venlig hilsen

Nils Borring
Borgmester

Jan Kallestrup
Kommunaldirektør

Hospitalsenheden Vest
Staben
RH-HV Strategi og Plan
Gl. Landevej 61
DK-7400 Herning
Tel. +45 7843 0000
post@vest.rm.dk
www.vest.rm.dk

Høringssvar fra Hospitalsenheden Vest vedr.
Regional Udviklingsstrategi 2019-2030,
Region Midtjylland
Indledning
Dette høringssvar skal formelt forholde sig til Region Midtjyllands
regionale udviklingsstrategi 2019-2030, der er sendt i offentlig høring
frem til den 26. november 2018.
Vi har i Hospitalsenheden Vest drøftet udviklingsstrategien i
henholdsvis vores afdelingsledelseskreds og i vores Hoved-MedUdvalg.
Overordnet vil vi gerne kvittere meget positivt for udviklingsstrategien,
som for os at se rummer helt centrale strategispor. En
udviklingsstrategi som kan og bør være en guide for både Region
Midtjylland som helhed og for os som hospital. Vi kan således orientere
om, at allerede drøftelsen af høringsudkastet har givet anledning til
idégenerering ift. hvordan vi som hospital kan bidrage med konkrete
indsatser ift. strategisporene.
På den overordnede og meget positive baggrund er der afgivet
følgende bemærkninger til udviklingsstrategien.
Bemærkninger vedr. det gode liv i hele regionen og uddannelse
for alle
I strategien fremgår det, at "De demografiske forskelle mellem land/by
og unge/ældre i regionen er markante. Mange af vores unge flytter fra
landområderne og vender ikke tilbage" (s. 7).
Et væsentligt element i at modvirke denne mangeårige tendens er, at
strategien får et større strategisk fokus på tiltag, der kan medvirke til,
at uddannelse og job i den vestlige del af regionen bliver et attraktivt
valg for flere.
Region Midtjylland og Hospitalsenheden Vest har dedikeret mange
økonomiske ressourcer i etableringen af byggeriet af NIDO | danmark.
Dette center for forskning og uddannelse, rummer et stort potentiale,
som vi fra Hospitalsenheden Vests side vil give meget stor prioritet at
søge at realisere.

Dato 26-11-2018
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Skal det lykkes, vil det dog kræve et fortsat positivt sammenspil med
vores samarbejdspartnere i universitet, uddannelsesinstitutioner,
universitetshospital mfl. Her kan et stærkt strategisk signal i
udviklingsstrategien være en løftestang.
Det er dog også afgørende for fremtidig rekruttering og fastholdelse af
medarbejdere i hele regionen, at der i den regionale udviklingsstrategi
arbejdes målrettet med forhold, der skaber barrierer for at studerende
og medarbejdere.
Barrierer for uddannelsesmuligheder
I regionsrådsformandens indledning præsenteres flere overordnede
mål, som regionen arbejder hen imod bl.a.: "Vi medvirker til en god
mobilitet i hele regionen, så alle borgere kan være fleksible i arbejds-,
uddannelses- og fritidsliv." (s. 3)
Inden for uddannelsesområdet er der en række eksempler på, hvordan
studerende oplever barrierer for et fleksibelt uddannelsesforløb.
En konkret udfordring er værelser og boliger til unge læger i pre/postgraduat uddannelse eller til øvrige elever og studerende under
praktikophold. Med realiseringen af Regionshospitalet Gødstrup
forstærkes denne boligmangel yderligere, men der skabes samtidigt
nye muligheder. Disse muligheder kunne forfølges ved at medvirke til
at sikre dannelsen af et attraktivt campuslignende miljø.
Som et eksempel på udfordringerne ift. studieboliger, modtager
Hospitalsenheden Vest eksempelvis radiograf- og
jordemoderstuderende fra Aalborg, UCN Nordjylland, der skal møde kl.
7.00 og har aften- og nattevagter, uden vi har mulighed for at tilbyde
dem at kunne låne studiebolig.
Et andet konkret eksempel er uddannelsessøgendes transportudgifter.
Mange studerende i det Vestlige område af regionen har store
transportudgifter som følge af de geografiske afstande, sammenlignet
med studerende i den østlige del. Dette kunne kompenseres ved et
skattefradrag. Det bør være et eksplicit fokus i strategien, at Region
Midtjylland vil arbejde for at sikre lighed for studerende, elever og
uddannelsessøgende på tværs i regionen.
Ovenstående er kendte og vedvarende udfordringer, som kalder på
nye løsninger. I strategien bør der i højere grad lægges op til, at der
fremadrettet tænkes i alternative løsninger indenfor området.
Eksempelvis kan der arbejdes på, at der etableres studieboliger –
gerne i campuslignende foranstaltninger, der kan bidrage til løsning af
disse udfordringer. Der kan ligeledes arbejdes på at sikre
fradragsmuligheder for transportudgifter for elever og studerende.
Yderligere bemærkninger vedr. strategisporene
Vi vil gerne påpege yderligere potentialer, som med fordel kunne gives
opmærksomhed i strategien:
 Der er et stort potentiale i patientinvolvering og
patientuddannelse. Med den demografiske udvikling og stadigt
flere borgere/patienter, der har flere samtidige sygdomme er
der et stort behov for og stort potentiale i, at borgerne
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uddannes til at kunne bruge egne ressourcer mest muligt. Dette
har relation til både strategispor 2 og 4.
Der savnes i strategisporene opmærksomhed på den væsentlige
strategiske opgave, som handler om at vedligeholde og
opkvalificere professionelle i sundhedsvæsenet.
Strategien kunne med fordel eksplicit adressere Region
Midtjyllands intention om at styrke indsatsen for indvandrere og
flygtninge i sundhedsvæsenet. Vi står på dette område med
signifikante udfordringer ift. ulighed i sundhed og dermed
muligheder for at skabe gode liv for alle i hele regionen.
Vi hilser udviklingsstrategiens fokus på bæredygtighed meget
velkommen. Med Regionshospitalet Gødstrup bygger vi et
hospital, som lever op til meget høje energikrav. Og vi deltager
i et meget spændende projekt ift. at sikre effektiv løsning på
udledningsproblematik. Men der er stadigt store potentialer at
hente ift. vores forbrug og affald. Det vil vi gerne arbejde videre
med, idet det dog også som rigtigt anført i strategien er
betinget af stærke partnerskaber med vores omgivelser (f.eks.
ift. leverancer og affaldshåndtering).
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Regionshuset
Aarhus
Indkøb & Medicoteknik
Nørrebrogade 44, Bygning 2A, 3. sal
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 7841 0000
im@rm.dk
www.im.rm.dk

Høringssvar til den regionale udviklingsstrategi 2019-2030
Indkøb & Medicoteknik vil gerne takke for invitationen til at afgive
høringssvar på den nye udviklingsstrategi 2019-2030. Udviklingsstrategien berører nogle vigtige emner for regionen både som
geografisk enhed og som koncern.
I forhold til Indkøb & Medicotekniks arbejdsområde er vi positive
overfor, at indkøbsområdet er nævnt som en vigtig faktor i forhold til
at skabe et bæredygtigt hospitalsvæsen, men også bredere set - bl.a.
i forhold til verdensmål om klimaindsats og ansvarligt forbrug og
ansvarlig produktion.
Vi ser frem til et fremtidigt samarbejde om at løse nogle af de
udfordringer, vi står overfor, samt til at være med til at konkretisere
og handle på de emner, som udviklingsstrategien tager op.

På vegne af Indkøb & Medicoteknik

Dorte Christensen
Afdelingschef

Dato: 26. november 2018
Sagsbehandler:
Dorte Christensen/chtchi
Sagsnr.:
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Høringssvar fra KKR Midtjylland til Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030

Dato: 31. oktober 2018

Region Midtjylland har sendt den regionale udviklingsstrategi 2019 -2030 i offentlig høring frem til den 26. november 2018.

E-mail: CHBO@kl.dk
Direkte: 3370 3547

Kommunekontaktrådet (KKR) Midtjylland har følgende bemærkninger til den
regionale udviklingsstrategi.

Randers Kommune
Randers Rådhus
Laksetorvet 1
8900 Randers

Generelle bemærkninger
De 19 kommuner i KKR Midtjylland har med stor interesse læst udkastet til ny
udviklingsstrategi for Region Midtjylland. I kommunerne bakker vi overordnet
op om visionen og de strategiske spor. Udviklingsstrategiens fokus på bæredygtighed og FN’s klimamål finder vi spændende og visionær, da den kan bidrage
positivt til at fremme løsninger på væsentlige samfundsmæssige udfordringer.
Men vi finder det samtidig vigtigt, at der vælges og prioriteres blandt de indsatser, der relaterer sig til de 17 klimamål.
Fra kommunernes side indgår vi meget gerne i konstruktive regionale partner
skaber på de områder, hvor det giver værdi og hvor der er behov for tværkommunale bidrag og aktivitet. Derfor finder vi det positivt, at Region Midtjylland
med strategien inviterer til et bredt samarbejde.
Visionen om en attraktiv og bæredygtig region for alle er positiv. Vi læser i det
stort fokus på en region i balance, så det er attraktivt at bo og arbejde i hele regionen. Mobilitet, uddannelsesmuligheder og god sundhedsmæssig dækning
skal gælde for alle dele af regionen.
Bemærkninger til de fire strategiske spor
Kommunerne er enige i at en velfungerende infrastruktur er afgørende for mobilitet og vækst i Midtjylland. Derfor er det positivt, at udviklingsstrategien har
fokus på de trafikale trængselsudfordringer i regionen. Samtidig er det vi gtigt
at fastholde fokus på de fælles regionale infrastrukturprioriteringer.
Kommunerne deler ligeledes synspunktet om, at den digitale infrastruktur med
hurtigt internet og mobildækning skal have en høj prioritet. En styrket indsats
her vil blandt andet understøtte bosætningen udenfor de større byer, og den er
samtidig vigtig for erhvervsudviklingen. En god digital infrastruktur i hele regionen er også en afgørende faktor i forhold til uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet, da den kan bidrage til at flere unge får en uddannelse – uanset hvor i
regionen man er bosat.
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Kommunerne finder det positivt, at der tages fat om vigtige emner som uddannelsesvalg og flere unge på erhvervsuddannelserne. I den sammenhæng er det
dog vigtigt, at bruge ungdomsuddannelserne til at skabe uddannelsesmiljøer i
hele regionen og ikke kun i de større byer. Målrettede temabaserede uddannelsesmiljøer kan, som det også nævnes, være løsningen. Disse temabaserede uddannelsesmiljøer kan samtidig være med til at vise lokalområder frem med
henblik på fremtidig bosætning. Det kunne også bidrage til at de unge har et alternativ til at søge mod de større byer. Her kan med fordel skabes uddannelsesmiljøer med blik for de erhvervsmæssige styrkepositioner, som kommunerne
hver især rummer. Oplagte temaer der kan ligge udenfor de større byer er fx
turisme, fødevarer samt grøn energi. Det kunne også være temaer med internationale aspekter eller samarbejder.
Kommunerne bakker op om strategiens fokus på at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelser samt tekniske uddannelser. Samtidig ser vi generelt et stort
behov, også for den generation, som allerede er på arbejdsmarkedet, for at
sikre videreuddannelse, som ruster deltagerne med digitale, innovative færdigheder. Særligt vil vi påpege behovet for at sikre målrettede efter- og videreuddannelsesmuligheder til de både unge og ældre, som står udenfor arbejdsmarkedet. Her er brug for en særlig indsats for at løfte dem ind i arbejdsmarkedet
og samtidig sikre, at de kompetencer, de rustes med, matcher de behov for arbejdskraft, som ligger i tiden.
Kommunerne bakker ligeledes op om strategiens prioriteringer i forhold til fokus på de udfordringer, der ligger i knappe ressourcer, klimatilpasning og bæredygtighed. Her er det vigtigt med fokus på og ambitioner for den grønne omstilling. F.eks. vedvarende energi, anvendelse af vedvarende energi, konkret grøn
transport; elektrificering og fleksibelt elforbrug; potentialer i biomas seressourcer osv., samt at regionen efterspørger ydelser fra virksomheder med grønne
forretningsmodeller.
Endelig er det positivt, at Region Midtjylland prioriterer sundhedsinnovation.
Sammen med bl.a. kommunerne er der ved at blive udarbejdet en decideret
strategi for sundhedsinnovation, som skal implementeres fra foråret 2019. I
Udviklingsstrategien peges på nogle af de områder, hvor den midtjyske region
står særlig stærkt; fødevarer, it- og digitalisering, life-science og kultur. Kommunerne kan bakke op om strategien med at udvikle sundhedsinnovative løsninger på disse områder.
Sundhedsvæsenet står overfor en demografisk udfordring indenfor de nærmeste år. Her er sundhedsinnovation et af godt svar på udfordringen. Dog skal der,
som i al andet tværsektorielt samarbejde være bevågenhed om, hvorvidt andre
måder at løse en opgave på medfører, at opgaver flyttes fra den ene sektor til
den anden. Her vil kommunerne gøre opmærksom på den fælles sundhedsaftale og de aftaler, der er deri om opgaveflytning. De skal også anvendes indenfor dette felt.
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Med venlig hilsen
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Torben Hansen
Formand for KKR Midtjylland

Steen Vindum
Næstformand for KKR
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Ebeltoft, den 26. november 2018

Høringssvar fra Komitéen Bæredygtig Kystkultur vedrørende forslag til
Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019 - 2030
Komitéen Bæredygtig Kystkultur har med interesse læst forslaget til Region
Midjyllands Udviklingsstrategi 2019 - 2030, som er i høring.
Komitéen Bæredygtig Kystkultur er positiv over for forslaget i sin helhed og
slutter i særdeleshed op om Regionens klare mål og vision om at udvikle en
attraktiv og bæredygtig region for alle borgere med udgangspunkt i
verdensmålene som ramme og som målepunkter for implementering af
udviklingsstrategien. Herunder at skabe en form for verdensmålsprofil for Region
Midtjylland og invitere Regionens samarbejdspartnere ind i dette samarbejde.
Vores bemærkninger knytter sig til to af de fire strategiske spor i
udviklingsstrategien, nemlig spor 1, der handler om at give borgerne mulighed
for at leve det gode liv i hele regionen, og i særdeleshed til spor 3, som handler
om at tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig
udvikling.
Indledningsvis vil vi pege på, at vi under spor 3 savner verdensmål nr. 14, "Livet
i havet" som en del af den strategiske ramme og målepunkt for denne del af
udviklingsstrategien. Vi ser desuden verdensmål nr. 14 og 15, "Livet på land"
som udelelige størrelser, når der sættes rammer og mål for klimatilpasning.
Af Region Midjyllands 19 kommuner er 11 af dem kystkommuner, som tilsammen
omfatter en meget betydelig kystzone og rummer meget betydelige kystvande.
Dertil kommer, at en meget stor del af Regionens befolkning bor tæt ved
kysterne, og at livsgrundlaget der i høj grad er knyttet til kystzonens potentialer
og havets ressourcer. Det gælder både med hensyn til befolkningens mulighed
for at opleve og udleve "det gode liv" og med hensyn til erhvervsudvikling,
herunder den meget betydelige kystturisme.
Alle disse forhold knytter sig for os at se til både "Livet i havet" og til Livet på
land", og det mener vi ikke, kommer til udtryk i Regionens udviklingsstrategi.
Selvom kystzonen og kystvandene ikke sorterer direkte under Regionens
myndighedområde, fremgår det af udviklingsstrategien, at udfordringerne i
regionen skal løses i fællesskab og i partnerskaber lokalt, regionalt, nationalt
og internationalt, hvilket vi er helt eninge i.
I den anledning savner vi bl.a. en uddybning af, hvordan Regionen forestiller
sig,at dette samarbejde skal udfolde sig mellem fx lokalsamfundene,

kommunerne, regionen og andre interessenter med henblik på at
lokalsamfundene udnytter deres potentialer.
Afslutningsvis vil vi kort fortælle om et konkret projekt, hvor det ville være
interessant og nyttigt, hvis regionens udviklingsstrategi, i højere grad end
tilfældet er, uddybede, hvordan man tænker sig at kunne fremme lignende
indsatser, så lokalsamfundene bedre udnytter deres potentialer. Det er
ganske vist et mindre forprojekt, som Komitéen Bæredygtig Kystkultur
arbejder med, men vi mener, at projektet bl.a. i kraft af visionen rummer
et stort, langsigtet potentiale:
”Med projektet Bæredygtig Kystkultur vil vi drive en forandring, der nyskaber kystkulturen som et
bæredygtigt livsgrundlag, og bringer liv og arbejdspladser tilbage til vores kystsamfund. Det vil ske
gennem en radikal og holistisk nytænkning af, hvordan vi fisker, dyrker, høster, forædler, sælger og
distribuerer havets råvarer med afsæt i miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, i nye
samarbejdsformer og et levende lokalsamfund. Dette livsgrundlag vil være så balanceret, holdbart og
attraktivt, at andre kystsamfund, både i Danmark og internationalt, vil lade sig inspirere af
Bæredygtig Kystkulturs resultater og stræbe efter at gå samme vej i fremtiden.”
I første omgang er der tale om et forprojekt, men vores mål er, at det afløses af
et hovedprojekt - et demonstrationsprojekt, som - hvis det understøttes og
fremmes" på tværs" af regionen, kommunerne og lokale aktører - forventes at
kunne vise vejen til en bæredygting omstilling i dele af Regionens kystsamfund.
Som led i forprojektet har Komitéen Bæredygtig Kystkultur taget initiativ til en
konference den 27. nov. 2018 for østjyske kystkommuner med henblik på at
sætte fokus på havplanen, kystzoneinteresserne og havmiljøet, alt sammen
forhold som alt andet lige har stor betydning for den lagsigtede udvikling i
Region Midtjylland. Målet et at initiere et strategisk tværkommunat samarbejde
om disse forhold. Måske kunnne Region Midtjylland tage intiatvier af lignende
art som led i at fremme en bæredygtig udvikling i regionen?
Med venlig hilsen
Komitéen Bæredygtig kystkultur

Thorkild Hansen

Jeppe Hansen

Bilag:
Invitation og program til konference: Hvad vil vi med havmiljøet i Østjylland
Oplæg vedrørende havplanlægning

Region Midtjylland
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg
Fremsendes på mail til regional-udvikling@ru.rm.dk
26. november 2018
Landboforeningernes høringssvar på Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030
Det er med interesse at landboforeningerne har læst Regionens udkast til udviklingsstrategi. Særligt
omkring to ud af de fire strategispor finder vi et samspil med landbruget vigtigt. Det værende sig
strategispor 02 omkring fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft, samt strategispor 03 omkring
klima, miljø og ressourcer.
Regionsrådets formand indleder med ”Gode partnerskaber er et omdrejningspunkt og en forudsætning for
at lykkes...” Det vil vi rigtig gerne understøtte i landbruget. En forudsætning for gode partnerskaber, er et
tillidsbaseret fundament, hvor inddragelse og vidensdeling er afgørende. Derfor ønsker vi gerne, allerede i
de indledende faser, at være sparringspartnere, når det kommer til landbrugsrelaterede emner. Vi mener,
vi kan bidrage med nyttig viden ind i projekterne, men også at den tidlige involvering vil bidrage til en bedre
gensidig forståelse af eventuelle udfordringer.
Strategispor 02 At skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle
Som der beskrives i udviklingsstrategien, kommer vi til at stå overfor store udfordringer med mangel på
unge mennesker, der vælger en erhvervsuddannelse. Her er risikoen helt klar, at de hænder der skal løfte
de mange opgaver, vores samfund hviler på, forsvinder. Netop denne situation opleves markant i
landbruget allerede på nuværende tidspunkt. Derfor er det tid til, at tænke nyt, omkring hvordan vi skal
regulere, motivere og inspirere vores næste generation.
For at de unge skal gå denne vej, skal uddannelserne være attraktive i mere end en forstand. Det er
spørgsmål som hvordan tilgængelighed, status og flersidige muligheder imødekommes gennem
uddannelsesinstitutionernes rammer. Der har igennem de seneste år været adskillige reformer af
erhvervsuddannelserne, mens der samtidig har været skærpede budgetrammer. Dette bør der gøres op
med.
Landboforeningerne ser positivt på mulighederne for at sammenkoble institutioner i større campus, for på
denne måde at skabe inspirerende studiemiljøer, med et bredt udvalg af tilbud og læring, og på denne
måde også at gøre op med statusproblematikken. Samtidig bør man se på det gymnasievalg, der er sat på
autopilot for langt størstedelen af de unges vedkommende. Der bør således være en differentiering af de
unges uddannelsesvalg, for eksempel reguleret i gennem kvoter, for på denne måde at sikre, de unge
tilbydes en uddannelse, der passer til dem og samfundets behov.
Men de unges valg starter allerede i folkeskolen, hvor vi fx i landbruget arbejder med at introducere
erhvervet for de unge. Vi vil rigtig gerne invitere skoleklasser og teams på besøg hos vores landmænd.
Kendskabet til virkeligheden er enormt vigtig, mener vi, i et stigende videnssamfund, hvor erfaring i
uddannelsesøjemed kommer i anden række.
I Landbruget ønsker vi gerne, at indgå i samarbejde og dialog, omkring hvorledes vi kan styrke vores unges
valg, og bidrage til at skabe attraktive studiemiljøer på landbrugsskolerne og arbejdspladser efterfølgende.

Herudover bør vi tænke på, hvordan vi kan skabe interessante skoleforløb og praktikpladser ude på vores
virksomheder.
Strategispor 03 At tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling
Fokus på grundvandet er en vigtig dagsorden, og vi er i Danmark beriget med en meget høj
drikkevandskvalitet samt høj grundvandsdannelse. Det skal vi beskytte. Vores vidensgrundlag er derfor
afgørende for, at de indsatser der iværksættes, sikrer en bedre beskyttelse. Regionerne er ansvarlig for
eventuelle punktkildeforureninger der udgør en risiko for grundvandet, og det er også her, vi i landbruget
ser en vigtig opgave i, at vi bliver klogere på at vurdere, hvilke steder der udgør en risiko for forurening af
vores drikkevand. Som nævnt tidligere, er samarbejde afgørende for de bedste resultater. Afgørende er det
også, at have en faglig tilgang til problemstillingerne, for på denne måde at træffe de rigtige beslutninger.
Vores klare holdning er, at så længe man behandler hinanden med respekt, og sikrer den bedst mulige og
objektive gennemsigtighed med udfordringer og muligheder, kan vi nå bedre og målrettede resultater
sammen.
Til slut ønsker landbruget at være en aktiv spiller omkring Regionens omstilling af varmeforsyningen til en
mere grøn energiteknologi, idet både areal og biomasse er en central del af løsningen. Ikke kun på
biogasområdet, sker der en rivende udvikling, men også inden for græsproduktion til f.eks. bioprotein,
bioraffinering og -brændsel, der med tiden vil kunne erstatte fossile brændstoffer.
Landboforeningerne vil gerne rose Region Midtjylland for at gå aktivt ind i udfordringerne med de unger og
uddannelsesstrukturen, samt at arbejde for et samarbejde på de miljømæssige områder.
Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde.
Med venlig hilsen
Frede Lundgaard Madsen
Formand for LandboForeningen Midtjylland
Anette Klausen
Formand for Familielandbruget MIDT-Jylland
Jens Gammelgaard
Formand for Landboforeningen Odder-Skanderborg
Henrik Nielsen
Formand for Østjysk Landboforening
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Høringssvar vedr. Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi 2019-2030
Mariagerfjord Kommune har modtaget Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi
2019-2030 i høring.
Det er en visionær strategi, og Mariagerfjord Kommune bakker særligt op om strategispor to
omhandlende fremtidssikrede uddannelser. Med en central beliggenhed mellem de store
uddannelsesbyer Aarhus og Aalborg har unge i Mariagerfjord Kommune mulighed for at
studere i Region Midtjylland eller i Region Nordjylland, hvor der udbydes attraktive
uddannelser. Mariagerfjord Kommune bakker derfor op om Region Midtjyllands visioner
vedrørende uddannelsestiltag indenfor miljø, klima og energiteknologi, da der også i
Mariagerfjord Kommune er kraftigt brug for kvalificeret arbejdskraft indenfor disse
vækstområder.
Mariagerfjord Kommune ønsker en bæredygtig og fleksibel infrastruktur, så kommunens
borgere fortsat har let adgang til trafikale forbindelser og offentlig transport på tværs af
kommunegrænser samt i forbindelse med transport til og fra uddannelse. Her må en smidig
infrastruktur og kollektiv transport på rute 507 på strækningen mellem Aalborg og Randers
særligt fremhæves. Mariagerfjord Kommune ønsker i den sammenhæng at understrege
vigtigheden i, at rute 507 kobles sammen med en ny østlig forbindelse over Randers Fjord.
Yderligere vil etablering af en omfartsvej mellem rute 507 og E45 forbi Randers Flyveplads
forbedre mobiliteten væsentligt på rute 507. Mariagerfjord Kommune ønsker at deltage i en
uddybende dialog om disse mobilitetsforbedringer, som vil komme borgere og virksomheder
både i Region Midtjylland og Region Nordjylland til gavn.

Med venlig hilsen

Lars Clement
Kommunaldirektør
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Høringssvar vedr. Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi 2019-2030
Bestyrelsen for Midtjyske Museers Udviklingsråd har med interesse læst udkastet til
den regionale udviklingsstrategi 2019-2030. Udviklingsrådet finder, at strategien
rummer mange relevante fokuspunkter. Det er helt grundlæggende et godt
udgangspunkt at lade FN’s 17 verdensmål danne rammen for strategien for at sikre
en bæredygtig udvikling i regionen.
Museerne finder det ligeledes meget positivt, at Region Midt vil arbejde for at skabe
grobund for et rigt kulturliv, der sætter værdifulde spor i både den enkelte borger og
ude i verden.
Det er positivt at se, at der er fokus på kultur og partnerskaber og at regionen vil
bakke op om og styrke de forskellige kvaliteter, hvad enten det er natur, rekreative
områder, kultur, gastronomi, historie eller lokale fællesskaber. Ligesom der er en vilje
til at investere regionale kulturmidler i projekter, der øger og styrker
mangfoldigheden af kulturtilbud.
Udnævnelsen af regionen til kulturregion vil uden tvivl have en positiv effekt for
borgerne og kulturlivet i de kommende år. I den forbindelse vil Midtjyske Museers
Udviklingsråd gerne gøre opmærksom på, at vi er et netværk, der har eksisteret siden
etableringen af regionen. Netværket omfatter alle museer i Region Midt og kan ses
som regionens talerør til museumsverdenen.
Vi har gennem årene udviklet forskellige samarbejdsprojekter og partnerskaber. De
har haft fokus på at styrke museernes kvalitet mest muligt til glæde og gavn for
borgerne i regionen og resten af verden. Vi har blandt andet dannet et videnscenter
for digital museumsformidling MMEx, som nu er blevet en selvstændig organisation
og har to tredjedele af landets statsanerkendte museer som medlemmer. MMEx er
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med til at sikre, at museerne får den nødvendige vejledning, når de har brug af
digitale formidlingsløsninger af høj kvalitet.
Siden 2016 spiller vi en aktiv rolle på Kulturmødet på Mors i samarbejde med
museerne fra Region Nordjylland og Organisationen Danske Museer har vi fokus på
museernes rolle og museal kulturformidling.
I samarbejde med Visit Aarhus har vi i perioden 2016-2018 gennemført et
Kulturturismeprojektet.. Projektet skal styrke den internationale turisme i regionen
og har bl.a. medført at der er blevet udviklet stærke signaturfortællinger for regionen.
Projektet har resulteret i et frugtbart samarbejde mellem museerne og
turistorganisationerne, og det er et ønske fra begge parter at fortsætte og
videreudvikle samarbejdet.
Ligeledes har MMU ageret springbræt for det nu landsdækkende
Frivillighedsakademi. En museumstjeneste, hvor museernes utallige frivillige, kan
bliver efteruddannet i de kompetencer, som museerne har behov for. Og hvor
frivillige fra nær og fjern kan møde hinanden og udveksle erfaringer om, hvordan vi
gør kunst, historie, natur relevant for danske borgere.
Lige nu arbejder vi blandt en række andre opgaver på en fælles museumssatsning i
forbindelse med Europæisk Kulturregions festival 2019.
Disse initiativer er med til at give Region Midt en styrkeposition på
museumsområdet, som kan udbygges yderligere de kommende år. En styrket
museumsverden vil bidrage positivt til at skabe grobund for et rigt kulturliv, der
sætter værdifulde spor i både den enkelte borger og ude i verden.
Derfor er det også vigtigt for os, at Region Midt i forlængelse af sin udviklingsstrategi
holder fast i at understøtte og udbygge de meget velfungerende netværk, der i dag
findes på museumsområdet i regionen.

Med venlig hilsen
Lene Høst-Madsen
Formand for Midtjyske Museers Udviklingsråd
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Odder Kommune har med stor interesse fulgt arbejdet med formuleringen af Udviklingsstrategi 2019-2030 og har set frem til at modtage udkast til høring.

Martin Hauge

Odder Kommune finder, at Region Midtjyllands udkast til en ny udviklingsstrategi er godt funderet og at koblingen til arbejdet med FN’s verdensmål er oplagt og rigtigt set. Odder Kommune arbejder også med
afsæt i FN’s verdensmål og ser en stor værdi at andre myndigheder
arbejder ud fra samme mål.

Dok id. 727-2018-140953

Overordnet er der en god samklang med Odder Kommunes udviklingsplan og Region Midtjyllands udviklingsstrategi. Odder Kommunes bemærkninger til udviklingsstrategien følger nedenstående.
Strategispor 1: At give borgerne mulighed for at leve det gode liv i
hele regionen
Odder Kommune er generelt enig i hensigterne og målsætningerne i
udviklingsplanen på infrastruktur og mobilitetsområdet. For Odder Kommune er det væsentligt, at kommunerne samarbejder om at sikre, at
vej- og baneinfrastruktur udbygges i takt med den øvrige udvikling og
suppleres med nye tiltag, men også at den kollektive trafiks andel af
den samlede mobilitet øges, så vi får bæredygtige trafikløsninger og
frigør kapacitet på den pressede vejinfrastruktur.
Odder Kommune udtrykker stor utilfredshed med de besparelser, der nu
gennemføres på den regionale busdrift samt den manglende inddragelse forud for denne beslutning.
Odder Kommune ser frem til samarbejdet om den regionale mobilitetsplan. For at øge mobiliteten er det væsentligt for Odder Kommune, at
der sikres kvartersdrift på letbanen. Dette er en opgave for både Letbanen, Regionen og Odder Kommune.

Tlf. 30843418
martin.hauge@odder.dk
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Odder Kommune er enig med Udviklingsplanen i, at god internet dækning er væsentlig for udvikling – både regionalt og lokalt og for muligheden for at leve det gode liv i Regionen
Odder Kommune er enig i at fødevarer og gastronomi er styrkepositioner i Region Midtjylland. I Odder Kommune arbejder vi med udviklingsprojekter, der skal løfte vores lokale råvarer i værdikæden og sikre udvikling og arbejdspladser. Specifikt arbejder Odder Kommune med at
udvikle Tunøs landbrug til dyrkning af grøntsager til nichemarkeder som
gourmetrestauranter og high-end supermarkeder.
Odder Kommune er enig i, at kultursamarbejdet på tværs af kommunerne løfter barren og styrker både den enkelte kommune og regionen
som helhed. Odder Kommune finder det således positivt, at regionen
fortsat har fokus på at samle interessenter på tværs af regionen og sikre
de brede partnerskaber. Det er ligeledes positivt, at regionen bakker
bredt op de mange kvaliteter i regionen i form af både natur, kultur, historie og lokale fællesskaber mv.
Odder Kommune anerkender, at regionen fremhæver samarbejdet med
blandt andre LAG og andre relevante organisationer om udviklingsprojekter. Vi ser et stort potentiale i at inddrage og aktivere lokalområderne
i regionens opgaver og derigennem også sikre lokalområdernes udvikling.
Odder Kommune stiller sig endvidere positiv over for en fortsat udvikling
af kultur- og sundhedstilbud og støtter op om at afprøve og deltage i
nye tilbud, der kobler de to områder.
Strategispor 2: At skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle
Odder Kommune er enig i, at der skal være et særligt fokus på, at flere
unge uddanner sig inden for erhvervsuddannelserne.
Odder Kommune er ligeledes enig i, at der påhviler kommuner og regioner en særlig opgave i at skabe grundlaget for, at børn og unge til i
større omfang vælger uddannelser inden for de naturvidenskabelige og
tekniske uddannelser.
Odder Kommune undrer sig over, at regionens udspil ikke indeholder
refleksioner over de unges sproglige kompetencer i et globalt arbejdsmarked. Sprog giver adgang til en mangfoldighed af viden, kultur og historie. Selvom teknologien i nogen grad gør det muligt at oversætte
fremmedsprogede tekster uden nævneværdige sprogkundskaber, giver
teknologien ikke den sprogforståelse og kulturelle indsigt, der er en forudsætning for at kunne anvende sproget i dets rette form og drage fordel af de mange muligheder, som fremmedsprog bringer med.
I dag vælger for få uddanne sig inden for sprogene. Det betyder, at det
er svært at rekruttere lærere med undervisningskompetencer i tysk og
fransk på skolerne.
Odder Kommune bifalder, at regionen har fokus på at der skal skabes
et varieret udbud af ungdomsuddannelser, som også placeres uden for
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de større byer. Det er vigtigt, at unge i omegnskommunerne fortsat har
mulighed for at vælge en lokal uddannelse af høj kvalitet.

Strategispor 3: At tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at
sikre en bæredygtig udvikling.
Odder Kommune tilslutter sig Udviklingsplanens fokus på klimaforandringer, hvis vigtighed ikke kan undervurderes. Vigtigheden af rent drikkevand har stort fokus i Odder Kommune og derfor er Regionens oprensning af renserigrunden i Boulstrup af største vigtighed.
Odder Kommune har gennem Reno Syd fokus på cirkulær tankegang
og genanvendelse og indgår gerne i regionale samarbejder om dette.
Intelligent anvendelse, distribution og genanvendelse af byggematerialer er et område, der kan forbedres og Odder Kommune hilser Regionens målsætninger på området velkommen.
Strategispor 4: At bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt
sundhedsvæsen af høj kvalitet – for borgeren og tæt på borgeren
Odder Kommune er enig i, at digitale løsninger er et stærkt redskab ift.
borgernes oplevelse af et mere brugernært sundhedsvæsen, og oplever
i det daglige, hvordan de nye løsninger kan gøre sundhedsvæsnet både
mere effektivt og bæredygtigt. Odder Kommune er derfor meget positive
ift. Region Midtjyllands intention om at skærpe indsatsen ift. at skabe og
tage ny teknik og nye digitale løsninger i brug. Odder Kommune støtter
op udarbejdelsen af en strategi for sundhedsinnovation for hele den
midtjyske region, og ser positivt på etableringen af et strategisk innovationsforum.
Odder Kommune ser endvidere store potentialer i koblingen mellem kultur og sundhed, og er meget positive ift. Region Midtjyllands fokus
herpå. Odder Kommune bidrager også gerne i fremtiden til en styrket
kobling mellem praktiske kultur- og sundhedstilbud.
Odder Kommune ser frem til det fortsatte samarbejde mellem Odder
Kommune og Region Midtjylland.
På vegne af Odder Byråd

Uffe Jensen, borgmester
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Til Regional Udvikling
Psykiatri og Social takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende den regionale
udviklingsstrategi 2019-2030. Strategien ser ud til at rumme flere spændende elementer, som vil
være med til at præge udviklingen af regionen de næste mange år. Psykiatri og Social ser frem til at
være en del af dette sammen med de øvrige hospitalsenheder. Derudover kan det oplyses at der ikke
er yderligere bemærkninger til høringsmaterialet.
Høringsmaterialet er udsendt til Psykiatri og Social’s HovedMED-udvalg.
På vegne af HMU formandskabet
Gert Pilgaard Christensen - Formand
Bent Lykke – Næstformand
René Lodal Christensen - Næstformand
Med venlig hilsen
Kim Centio
AC-fuldmægtig
Tel. +45 29 33 57 66
kim.centio@ps.rm.dk
Psykiatri og Social - Ledelsessekretariatet ▪ Region Midtjylland
Tingvej 15a, 2. sal tv, postboks 36. ▪ DK-8800 Viborg

Fra: RU Sekretariatet for Regional Udvikling (Afdelingspostkasse) [regional-udvikling@ru.rm.dk]
Sendt: 12-10-2018 11:35
Til:
Emne: Region Midtjyllands udviklingsstrategi i offentlige høring frem til den 26. november 2018
Til alle med interesse for den regionale udvikling
Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi 2019-2030 er sendt i offentlig høring frem til den 26. november 2018.
Vedlagt er høringsbrev samt den regionale udviklingsstrategi. Strategien kan også her på vores hjemmeside:
https://link.rm.dk/RUShøring
I er velkomne til at indgive høringssvar. De kan sendes til mailadresse: regional-udvikling@ru.rm.dk senest den 26.
november 2018.
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Ringkøbing-Skjern Kommunes høringssvar til regionens
udviklingsstrategi 2019-2030
Generelle bemærkninger
Visionen om en attraktiv og bæredygtig region – for alle - er positiv. Vi læser i det stort fokus på en
region i balance, så det er attraktivt at bo og arbejde i både den østlige og vestlige del af regionen.
Vi opfordrer generelt til, at strategien udviser højere ambitioner for den vestlige del af regionen. Her
bør prioriteres særlig opmærksomhed, udviklingskraft og ressourcer på at udvikle nye offentlige
transportformer, fleksible uddannelsesmuligheder og god sundhedsdækning – netop for at sikre, at
regionen er attraktiv og bæredygtig for alle og for at understøtte befolkningsudviklingen i den vestlige
del.

Strategispor 1: At give borgerne mulighed for at leve det gode liv i
hele regionen
Under dette strategispor ønsker vi et stærkere fokus på:
At prioritere nye løsninger, så oplevelsen af ulighed for borgerne uden for de større byer mht.
adgangen til uddannelse, sundhed, kultur og mobilitet mindskes.
Der bør investeres i infrastruktur i den vestlige del af regionen, hvor vores produktionsvirksomheder i
stigende grad har brug for større veje. Særligt en udbygning af A-15 til 2+1 vej bør få større fokus og
specifikt skrives ind i udviklingsplanen.
Det er vigtigt, at strategien adresserer mobilitetsudfordringerne i de tyndt befolkede områder,
herunder at forsøg med alternative transportformer for den kollektive trafik har fokus på den vestlige
del af regionen.

Endelig bør strategien have et stærkere fokus på arbejdet med at sikre god sundhedsdækning i hele
regionen.
Generelt ønskes et stærkere fokus på landdistrikterne i regionens udviklingsstrategi.

Vedr. strategispor 1 – udvalgte opmærksomhedspunkter:
Overordnet set, anser Ringkøbing-Skjern kommune kultur og fritidsliv som et grundlæggende
fundament for oplevelsen af det gode liv, hvilket vi også ser afspejlet i regionens strategi.
1. Fokus på at koble internationalt udsyn med nærhed
Ringkøbing-Skjern kommune har været en markant deltager i Aarhus 2017 med stort regionalt og
internationalt engagement til følge. Det er væsentligt også i regionens udviklingsstrategi at sikre
koblingen mellem internationalt udsyn og nærhed.
2. Fokus på at ”udnytte potentialet i den midtjyske position som internationalt anerkendt
fødevareregion og engagere lokalsamfund og kulturinstitutioner i at løfte det gastronomiske
niveau i regionen”.
Fødevarer er en styrkeposition i den vestlige del af regionen. Vi bakker op om fortsat at udvikle
og styrke fødevareområdet. Det er med til at styrke den regionale identitet, skaber
arbejdspladser og bidrager til områdets vækst. Et større udbud af lokale spisesteder/fødevarer
vil gøre regionen endnu mere attraktiv for vores mange turister.
3. Fokus på at samarbejde med LAG’ere (lokale aktionsgrupper), FLAG’ere (lokale aktionsgrupper i
fiskeriområder), kommunerne og relevante organisationer om udviklingsprojekter.
Samarbejdet om udviklingsprojekter kan være med til at løfte niveauet i projekterne og
bidrage til at kvaliteten i projekterne styrkes. Det er derfor væsentligt, at der tænkes på tværs i
udviklingsprojekterne.
4. Fokus på nye løsninger, der kan tilpasses den enkelte borger og bidrage til at reducere
miljøbelastningen.
I forhold til mobilitet er det vigtigt at styrke den offentlige transport i den vestlige del af
regionen. Det understøtter bosætning, vækst og det gode hverdagsliv. Derfor opfordrer vi
kraftigt til, at der igangsættes pilotforsøg med nye og bæredygtige transportløsninger.
5. Ambitionen om ”en regional indsats for landområderne, som bidrager med nytænkning og
samtænkning af regionens øvrige opgaver indenfor klima, energiløsninger, miljø, sundhed,
mobilitet, kultur og adgang til uddannelse”.
Et område, hvor regionen med fordel kan bidrage med samtænkning, er i arbejdet med
lægedækning i den vestlige del af landsdelen. Det er vigtigt at arbejde hårdt for at sikre et
bedre udbud af læger/sundhedsdækning i den vestlige del af regionen, således at regionen er
attraktiv og bæredygtig for alle, og for at understøtte befolkningsudviklingen i den vestlige del.

Strategispor 2: At skabe fremtidssikrede uddannelser og
kompetenceløft for alle
Under dette strategispor ønsker vi et stærkere fokus på:
Det er essentielt for tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i den
vestlige del af regionen, at der er nem adgang til relevante uddannelsesmuligheder. Vi opfordrer til, at
der sættes stærkt ind på at udvikle nye uddannelsesmuligheder pr. distance, således at der bliver let
adgang til uddannelse for alle uanset geografi. Ligedan ser vi gerne en satsning på at udvikle nye
efteruddannelsesmuligheder, som kan passes fleksibelt ind i virksomhedernes hverdag, således at
kompetenceudvikling kan ske løbende og på arbejdspladsen.
Videntilførsel: Der skal en stadig tilførsel af viden og dynamisk samspil med eksterne vidensmiljøer fra
ind- og udland til for at sikre kvalificeret arbejdskraft, udvikling og vækst - både i virksomheder i de
offentlige institutioner. Vi ønsker et stærkere fokus i strategien på tiltrækning af viden til
kommunerne – både i form af kvalificeret arbejdskraft men i særdeleshed også viden i form af nyeste
forskning gennem stærke partnerskaber, internationale projekter og samarbejdsrelationer.

Vedr. strategispor 2 – udvalgte opmærksomhedspunkter:
Overordnet set, vurderer vi, at strategispor 2 rummer relevante og vigtige fokusområder og indsatser.
Her vil vi særligt fremhæve:
-

Fokus på at skabe gode uddannelses og efteruddannelsesmuligheder i hele regionen.
Fokus på at skabe stærke uddannelsesmiljøer i områderne uden for de større byer.
Her kan med fordel skabes uddannelsesmiljøer med blik for de erhvervsmæssige
styrkepositioner, som kommunerne hver især rummer. I Ringkøbing-Skjern Kommune vil det
eksempelvis dreje sig om produktionsindustrien, fødevareindustrien, grøn energi og turisme

-

Klædt på til fremtidens arbejdsmarked – fokus på erhvervsuddannelser og fremtidens
kompetencer
Vi bakker op om strategiens fokus på at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelser samt tekniske
uddannelser. Samtidig ser vi generelt et stort behov – også for den generation, som allerede ER på
arbejdsmarkedet – at sikre videreuddannelse som ruster deltagerne med digitale, innovative
færdigheder. Særligt vil vi påpege behovet for at sikre målrettede efter- og
videreuddannelsesmuligheder til de både unge og ældre som står udenfor arbejdsmarkedet. Her er
brug for en særlig indsats for at løfte dem ind i arbejdsmarkedet og samtidig sikre, at de
kompetencer, de rustes med, matcher de behov for arbejdskraft, som ligger i tiden. I den
sammenhæng ser vi også strategiens fokus på unges mentale trivsel som et vigtigt og relevant ift at
få alle unge med ind i uddannelse og efterfølgende arbejdsmarked.

Strategispor 3: At tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at
sikre en bæredygtig udvikling
Under dette strategispor ønsker vi et stærkere fokus på:
-

-

Vi mangler fokus og ambitioner på den grønne omstilling. F.eks. vedvarende energi, anvendelse af
vedvarende energi, konkret grøn transport; elektrificering og fleksibelt elforbrug; potentialer i
biomasseressourcer; Cirkulær Økonomi og Grønne Forretningsmodeller.
Ringkøbing-Skjern kommune ønsker at strategien er mere tydelig omkring, at forsøg med
teknologier til klimatiltag skal udføres også i den vestlige del af regionen

Vedr. strategispor 3 – udvalgte opmærksomhedspunkter:
Overordnet set vurderer vi, at strategispor 3 rummer relevante og vigtige fokusområder og indsatser,
der er i tråd med Ringkøbing-Skjern kommunes visioner på området.
-

Særligt vil vi fremhæve relevansen af at fokusere på udfordringer på knappe ressourcer, f.eks.
grusmaterialer til byggeindustrien; eksisterende og kommende drikkevandsforurening og
jordforurening; affald, f.eks. i form af plast.

Strategispor 4: At bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt
sundhedsvæsen af høj kvalitet
Under dette strategispor ønsker vi et stærkere fokus på:
Mål og indsatser passer overordnet set godt med prioriteringerne i Ringkøbing-Skjern kommunes
Sundhedspolitik. Dog kunne vi ønske et stærkere fokus i udviklingsstrategien på at mindske ulighed i
sundhed.

Vedr. strategispor 4 – udvalgte opmærksomhedspunkter:
-

Vi vil særligt pege på vigtigheden af at skabe god sammenhæng og synergi effekt mellem regionens
og kommunernes arbejde omkring anvendelse af teknologi på sundhedsområdet.

Med venlig hilsen

Borgmester Hans Østergaard
Ringkøbing-Skjern Kommune

Region Midtjylland

regional-udvikling@ru.rm.dk

22. november 2018

Silkeborg Kommunes høringssvar til forslag til regional udviklingsstrategi 2019 –
2030
Silkeborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg har på sit møde den 20. november
2018 behandlet Region Midtjyllands forslag til regional udviklingsstrategi 2019-2030.
Behandlingen resulterede i følgende bemærkninger fra Silkeborg Kommune, som
supplement til det samlede høringssvar fra de 19 kommuner i KKR Midtjylland.
Helt overordnet kan Silkeborg Kommune tilslutte sig, og også se sig selv, i visionen om en
attraktiv og bæredygtig midtjysk region for alle. Det stemmer fint overens med Silkeborg
Kommunes egen vision og strategiske mål om vækst, attraktivitet og gode rammer for et
godt liv for alle.
Strategiens fire spor favner bredt og viser spændvidden i de samfundsmæssige
udfordringer vedr. velfærd, kompetenceudvikling, klima og miljø samt sundhed, som
kræver politisk handling og nye løsninger.
FN’s 17 verdensmål for udvikling er en oplagt og sympatisk ramme, men også et ganske
bredt og ret så kompliceret afsæt for konkrete handlinger. Det kommer bl.a. til udtryk i
forslagets struktur, hvor vi mangler klarhed over hvad der er udfordringer, hvad der er
handlinger og hvad der er forskellige personers meninger og forslag.
Derfor efterlyser vi tydeligere signaler om hvilke verdensmål med tilhørende regionale mål
og handlinger, man fra Region Midtjyllands side især vil arbejde med i tværkommunale
sammenhænge og partnerskaber.
Vi er meget enig i forslagets markering af mobilitet og en velfungerende regional
infrastruktur som afgørende for det gode liv i hele regionen. Vi efterlyser dog mere
konkrete og forpligtende bud på hvordan regionen, f.eks. gennem møder og dialoger med
kommuner og borgere vil finde de nye løsninger, der skal indgå i den kommende
mobilitetsplan.
Til oplistningen af infrastrukturprojekter, hvor region og kommune skal tale med én
stemme over for staten, bemærker Silkeborg Kommune, at der mangler tre vigtige
Anne-Mette Skovgaard Juhl (12865)
Økonomi og IT

Silkeborg Kommune
Søvej 1

Søvej 1 · 8600 Silkeborg
Tlf.: 89 70 10 00
www.silkeborgkommune.dk

projekter. Det drejer sig om ny midtjysk motorvej / Hærvejsmotorvej, anlæg af ny
jernbane Aarhus – Galten – Silkeborg, samt opgradering af hovedvej A26 (Aarhus –
Viborg), som indgår i Silkeborg Kommunes planstrategi.
Vi konstaterer, at regionen vil stå i spidsen for lokalsamfundenes arbejde med bæredygtig
udvikling og i det hele taget bidrage til lokalområders udvikling gennem indsats inden for
bl.a. mobilitet og adgang til uddannelse. Formuleringerne synes imidlertid at mangle
substans, bl.a. set i lyset af Regionsrådets beslutning om nedlæggelse af regionale
busruter og aktuelle tilkendegivelser om, at regionen ikke har nogen forpligtelse til at
sikre transport af elever til ungdomsuddannelser.
Målet om at give alle mulighed for at leve et godt liv, kræver indsatser, der er målrettet
borgere med særlige behov i forhold til mobilitet, uddannelse og sundhed, f.eks. som følge
af fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
Silkeborg Kommune deler ambitionen om et mere bæredygtigt og effektivt
sundhedsvæsen af høj kvalitet – for borgerne og tæt på borgeren, hvor vi allerede
samarbejder på en række områder. I den forbindelse oplever vi behov for et styrket
samarbejde på tværs af sektorer om udvikling af nye og sikre kommunikationssystemer til
datahåndtering i samspillet mellem borger og fagpersoner.
Vi arbejder gerne med i partnerskaber og prøvehandlinger, hvor vi – på tværs af region,
kommuner, almen praksis, civilsamfund m.m. – udvikler metoder, teknologi og
kompetencer for at kunne yde en målrettet og specialiseret indsats. Ikke mindst over for
børn og unge med psykiske vanskeligheder.
For også i Silkeborg Kommune har vi flere børn og unge, der mistrives med angst, social
isolation, skolevægring m.m. Derfor deltager vi også gerne i arbejdet med fremtidssikrede
uddannelser og kompetenceløft, så det resulterer i indsatser og uddannelsestilbud, der
bidrager til såvel forebyggelse som løsninger.
Silkeborg Kommune ser frem til det videre arbejde med udvikling af den midtjyske region
til gavn for alle borgere.
Venlig hilsen
Steen Vindum
Borgmester
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Lone Lyrskov
Kommunaldirektør

Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030
Syddjurs Kommune har modtaget forslaget til Region Midtjyllands Udviklingsstrategi
2019-2030 i høring. Syddjurs Kommune giver hermed sit bidrag til den videre proces.
Forslaget har været sendt i høring i kommunens koncernledelse og været behandlet i
Økonomiudvalget. Efter aftale sender vi høringssvaret til deadline den 26. november dog
med forbehold for godkendelse i Byrådet, som behandler høringssvaret på byrådsmødet
den 28. november.
Syddjurs Kommune er positive over for forslaget og støtter op om visionen om at udvikle
en attraktiv og bæredygtig region for alle med verdensmålene som den strategiske ramme for denne udvikling. Ligeledes er vi positive over for valget af de fire strategiske spor:
At give borgerne mulighed for at leve det gode liv i hele regionen; At skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle; At bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet – for borgeren og tæt på borgeren; At tage hånd om
klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling.
Udviklingsstrategien viser, at Region Midtjylland og Syddjurs Kommune har flere overordnede, fælles interesser og mål. Derfor er vi også overbeviste om, at vi fra Syddjurs
Kommunes side kan understøtte, at udviklingsstrategien bliver realiseret. Vi er således
enige i den vision og de overordnede prioriteringer, som udviklingsstrategien indeholder,
og vores bemærkninger knytter sig til udvalgte elementer i forslaget.
At give borgerne mulighed for at leve det gode liv i hele regionen
Syddjurs Kommune har med den netop vedtagne Visions- og udviklingsstrategi 20182030 et stærkt ønske om, at landsbyerne og landdistrikterne arbejder sammen i engagerede fællesskaber, og at denne udvikling sker på et bæredygtigt grundlag. Det giver derfor anledning til et ønske om, at Region Midtjylland i Udviklingsstrategien uddyber, hvorledes man tænker arbejdsdelingen mellem kommune, region og lokalsamfund, når det
nævnes, at regionen vil fremme indsatser, så lokalsamfundene udnytter deres potentiale.
Syddjurs Kommune stiller sig gerne til rådighed for dialog og samarbejde herom.
I Syddjurs Kommune stiller vi os gerne til rådighed i forhold til at samarbejde med Region
Midtjylland omkring en fortsættelse af Europæisk Kulturregion ligesom vi gerne vil samarbejde omkring en fødevaresatsning. Dog finder vi, at der er behov for at konkretisere
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regionens rolle i forhold til at understøtte og udnytte potentialet som international anerkendt fødevareregion uden at overskride sin beføjelse jf. ny lov om erhvervsfremme.
Udviklingsstrategien fremhæver også en høj grad af mobilitet som et afgørende parameter for, at borgerne kan leve det gode liv i hele regionen. I Syddjurs Kommune støtter vi
denne prioritering og finder det positivt, at regionen vil engagere en bred aktørkreds med
henblik på at finde nye måder at sikre mere mobilitet inden for den økonomiske ramme
og samtidig reducere klimapåvirkningerne. Vi kunne ønske, at tilgængelighed for borgere
med handicaps blev tænkt ind i udviklingen af den kollektive trafik med henblik på at sikre
mobilitet for alle borgere, og vi stiller os gerne til rådighed for en yderligere dialog heromkring.
Det fremhæves, at regionen sammen med kommunerne med én stemme vil arbejde for at
skabe bedre mobilitetsløsninger. Vi ønsker i den forbindelse at henlede opmærksomheden på det arbejde, der allerede pågår i regi af Business Region Aarhus med fokus på at
udvikle attraktive og sammenhængende mobilitetsløsninger, og vi vil opfordre Region
Midtjylland til at indgå et tættere samarbejde med Business Region Aarhus på dette felt
med henblik på at koordinere indsatsen og udnytte potentielle synergieffekter.
At skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle
Syddjurs Kommune kvitterer for, at forslaget påpeger vigtigheden af, at unge får en god
uddannelse, og at borgerne har de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. Vi er
enige i, at det er en fælles opgave at sikre arbejdsstyrken disse kompetencer, og også, at
vi i fællesskab gør det attraktivt for udenlandsk arbejdskraft at tage arbejde og bosætte
sig i regionen. Vi ønsker i den forbindelse at understrege vigtigheden af, at tiltagene bygger videre på de igangværende initiativer i kommunerne og i regi af Business Region
Aarhus for at skabe kontinuitet og bygge videre på de gode erfaringer.
Vi bemærker endvidere, at regionen vil styrke indsatsen for at fastholde unge i uddannelse og sikre et lavt frafald på uddannelserne. Syddjurs Kommune ønsker her at påpege, at
vi allerede arbejder for, at alle unge får en uddannelse ved at understøtte de gode overgange mellem skoler og ungdomsuddannelser og fra ungdomsuddannelser til kompetencegivende uddannelse. Set med Syddjurs Kommune øjne vil det i den forbindelse være
velkomment, at regionen signalerer mere tydeligt, i hvilket forum og sammen med hvilke
parter regionen vil gentænke udviklingen af kvalitetsuddannelser og gode uddannelsesmiljøer, herunder kriterierne for at justere antallet af uddannelsessteder og uddannelsespladser. Samtidig vil vi gerne opfordre til, at den brede pallette af aktører, der arbejder
med at sikre erhvervet kvalificeret arbejdskraft - blandt andre de kommunale jobcentre,
private konsulenthuse, faglige foreninger og uddannelsesinstitutionerne - i endnu højere
grad end hidtil indsamler og deler data og viden om, hvilke kompetencer erhvervslivet
efterspørger lokalt.

Side 2 af 4

I dette spor fokuserer Region Midtjylland også på de unges trivsel og mentale sundhed,
hvilket vi finder meget positivt, og initiativet spiller godt sammen med udspillet fra alliancen om den nære psykiatri. I udviklingsstartegien peges der på ”Hvordan har du det?”undersøgelsen, der viser, at unge i stigende grad er udfordret på deres mentale sundhed,
og psykiske og sociale problemer er bl.a. væsentlige årsager til, at de unge dropper ud af
deres uddannelser. Det er et fokusområde, som bl.a. skal løses sammen med kommuner,
og Syddjurs Kommune vil gerne tilbyde vores samarbejde i denne proces.
At tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling
I Syddjurs Kommune vil vi tage del i ansvaret for at opnå FN’s 17 verdensmål, hvilket er
grunden til, at vi knytter vækst og udvikling op på princippet om bæredygtighed. Helt konkret arbejder vi aktuelt med nedsættelse af et §17 stk. 4 udvalg, der skal arbejde med
bæredygtighed ligesom vi er i færd med at ansætte en bæredygtighedskoordinator. Hensigterne hermed er at Syddjurs Kommune vil fortsætte og intensivere udviklingen i en
grønnere og mere bæredygtig retning. Dette skal gøres gennem smarte løsninger og
nytænkning, samt ved at deltage i tværgående projekter. Vi ser således en rigtig god
overensstemmelse mellem vore mål og strategier og de tilsvarende, som fremgår af Region Midtjyllands udviklingsstrategi inden for dette spor.
At bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet –
for borgeren og tæt på borgeren
Region Midtjylland har som mål at bekæmpe uligheden i sundhed ved bl.a. at fokusere
på samarbejde med private virksomheder, sundhedsinnovation, ernæring, it-løsninger,
life science og kultur til gavn for sundheden. Fra Syddjurs Kommunes side vil vi gerne
udtrykke ønske om, at der sættes mere fokus på det tværsektorielle samarbejde og hele
udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Den nuværende regering har netop med Sammenhængsreformen stillet skarpt på at sikre en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor, hvor høj kvalitet til borgerne, kræver fornyelse og innovation. Det kræver ikke
alene, at den offentlige sektor skal køre længere på literen – det kræver også, at vi har
mod til at køre nye veje.
Ud fra Regionens fokuspunkter nævnes samarbejdet med kommunerne alene i forhold til
brugen af sundhedsinnovation og it-løsninger. Derfor ser Syddjurs Kommune gerne, at
Region Midtjylland stiller skarpt på hvordan man vil sikre, at Regionens specialiserede
viden fremadrettet kan blive mere tilgængelig i den enkelte kommune og på hvilke strukturer der skal til for at understøtte et bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet for borgerne og tæt på borgeren.
I Syddjurs Kommune er vi optaget af, hvordan vi kan udnytte den teknologiske udvikling
til at skabe bedre service for borgeren og effektivisere arbejdsgange, hvor det giver mening og skaber øget velfærd. Byrådet har vedtaget en strategi, SMART Syddjurs, der
frem mod 2030 skal være udgangspunkt for denne udvikling, og hvor innovation og ny-
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tænkning er helt centrale redskaber til at sikre det økonomiske grundlag for den fortsatte
drift og videreudviklingen af det gode liv for alle i kommunen. Ligeledes deltager Syddjurs
Kommune aktivt som partner i MTIC, og der er på tværs af kommunens administration
blevet nedsat en netværksgruppe for velfærdsteknologisk innovation, som gerne stiller
sig til rådighed for dialog og samarbejde med relevante partnere i hele regionen. Derfor
hilser vi det meget velkomment, at regionen vil nedsætte et strategisk innovationsforum
på tværs af aktører, der skal realisere det midtjyske potentiale inden for sundhedsinnovation. Vi finder det dog væsentligt, at borgerperspektivet også indtænkes, f.eks. ved at
lade patient- og pårørendeforeninger være en del af det strategiske forum. Vi opfordrer
endvidere til, at regionen tager højde for igangværende indsatser og bygger videre på de
tiltag, der allerede eksisterer i kommunerne. I så fald er der potentiale for, at innovationsforum bliver et værdifuldt tiltag. Et andet opmærksomhedspunkt i forhold til nedsættelsen
af innovationsforum er samarbejdet med det private erhvervsliv. Set med Syddjurs Kommunes øjne er der behov for at signalere mere tydeligt i forslaget, hvordan regionen vil
fremme samarbejdet med private aktører om bl.a. udvikling af nye fødevareprodukter og
funktionelle fødevarer uden at overskride sine beføjelser jf. ny lov om erhvervsfremme.
Vi bakker som nævnt i indledningen op om den bæredygtighedsdagsorden, som udviklingsstrategien fastlægger, og ser i vidt omfang overensstemmelse mellem strategien og
kommunens vision om at skabe udvikling på et bæredygtigt grundlag med respekt for
sociale, kulturelle, miljø- og klimamæssige samt økonomiske ressourcer.
Syddjurs Kommune ser frem til at fortsætte det konstruktive og værdifulde samarbejde,
ligesom vi ser frem til, at strategien bliver omsat i handling.
Med venlig hilsen

Ole Bollesen
Borgmester
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Til Region Midtjylland
att. regional-udvikling@ru.rm.dk

Høringsvar angående Region Midtjyllands regionale
udviklingsstrategi 2019-2030
VIA University College (VIA) har fra Region Midtjylland modtaget anmodning om, at afgive bemærkninger til Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi 2019-2030, og vil gerne takke for denne mulighed.
Da VIA på flere måde har været i dialog med regionen om den regionale
udviklingsstrategi, og da VIA også løbende er blevet involveret i udviklingsarbejdet, følger her nogle forslag og bemærkninger, som er indkommet administrativt og primært fra VIAs sundhedsfaglige område.

Overordnede bemærkninger
VIA anerkender, at Region Midtjylland har udarbejdet en ambitiøs udviklingsstrategi med FN’s 17 verdensmål som den naturlige ramme for bæredygtig udvikling i regionen. Denne ramme er eksplicit og systematisk
indarbejdet igennem hele strategien. Fokus for strategien er under henvisning til FN’s verdensmål det gode liv i Region Midtjylland.
Ligeledes bifalder VIA, at Region Midtjylland igennem hele strategien insisterer på partnerskaber for at løse de regionale udfordringer hen imod
det gode liv.
Afsnittet: Den midtjyske region skal være en attraktiv og bæredygtig region. For alle.
Der beskrives to faser for udviklingsstrategien. I beskrivelsen af FASE 1
nævnes det, at man vil sætte pilotforsøg i gang. Dette lyder lovende og
interessant. VIA vil foreslå, at man overvejer om der kan gives eksempler på sådanne konkrete pilotprojekter.
Den resterende kommentering vil følge inddelingen af strategiens fire
spor.

Bemærkninger til Spor 1
Afsnittet: Vi vil holde fast i at samle interessenter på tværs af regionen …….
Der skal være opmærksomhed på ikke at nedprioritere den kollektive
trafik i den vestlige del af regionen, da man samtidig ønsker at opretholde uddannelsestilbud i regionens udkantsområder. Den kollektive trafik

VIA Strategi og Ledelsesstøtte
Hedeager 2,
Administrationsbygningen,
T4.09,
DK-8200 Aarhus N
E: strategiledelse@via.dk
www.via.dk
Dato: 26-11-2018
J.nr.: U0032-7-6-148-18
Ref.: CMMM/JRJ

er med til at understøtte borgernes adgang til uddannelse. Derfor bifaldes det, at man i udviklingsstrategien rejser opmærksomhedspunktet
om, at mobilitet er afgørende.
Afsnittet: Sådan bidrager Region Midtjylland til FN’s verdensmål
med strategisporet
VIA University College ser positivt på, at man ønsker at skabe en kultur
hvor man kan indfri FN’s verdensmål om, at bekæmpe ulighed i samfundet. Man kan med fordel komme nærmere ind på, hvordan udviklingsstrategien mere specifikt kan være vejen til at bekæmpe ulighed samt
nedbryde fordomme.
Afsnittet: Bæredygtige og attraktive lokalsamfund
Uddannelsesinstitutioner bør nævnes i denne forbindelse: ”I regionen vil
vi udnytte potentialet i den midtjyske position som internationalt anerkendt fødevareregion og engagere lokalsamfund, kulturinstitutioner og
uddannelsesinstitutioner i at løfte det gastronomiske niveau.” Uddannelsesinstitutioner er vores tilføjelse.
Siden: Hvad mener de unge?
I forbindelse med The Animation Workshop skal VIA University College
nævnes: The Animation Workshop, VIA University College, Viborg.
Man kan overveje at supplerer med udtalelser fra studerende fra flere
forskellige professionsuddannelser udover The Animation Workshop.
VIA University College stiller sig gerne til rådighed for hjælp i denne henseende.

Bemærkninger til Spor 2
Afsnittet: Vi skal uddanne os livet igennem, så vi altid har de kompetencer arbejdsmarkedet har brug for
I tilknytning til manglen på faglærte i Danmark og i Region Midtjylland
kan man overveje også at indskrive manglen på faglært arbejdskraft til
velfærdsområdet (fx sygeplejersker, lærere og pædagoger).
Der henvises implicit til STEM kompetencerne, når der beskrives efterspørgsel på medarbejdere med naturvidenskabelige og tekniske kompetencer. VIA vil foreslå, at det fremgår eksplicit, at der er tale om de såkaldte STEM kompetencer, når disse kompetencer bliver omtalt første
gang i teksten, jf. STEM kompetencerne under ”Klædt på til fremtidens
arbejdsmarked”.
Da VIAs uddannelser er vekseluddannelser mellem teori og praktik, kan
man overveje, at praktikpladser indskrives mere eksplicit i teksten i tilknytning til kvalitetsuddannelser og uddannelsesmiljøer.
Opmærksomhed omkring tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft - herunder også internationale studerende, der vælger at uddanne sig i Danmark. Kan der skabes så gode vilkår, at de vælger at blive i Danmark efter endt uddannelse?
Afsnittet: En attraktiv region for studerende
VIA University College skal indskrives i forbindelse med The Animation
Workshop i Viborg.
Afsnittet: Fokus på unges trivsel og mentale sundhed
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VIA har særlige erfaringer og gennemarbejdet materiale om frafald samt
fastholdelse af studerende. Derfor stiller VIA gerne denne viden til rådighed i et fremtidigt samarbejde om kortlægning af årsager til frafald såvel
som indsigter om fastholdelse og forebyggelse heraf.

Bemærkninger til Spor 3
Afsnittet: At tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en
bæredygtig udvikling
VIA University College ser gerne, at Region Midtjylland ønsker at samarbejde med uddannelsesinstitutioner om bæredygtig udvikling. Uddannelsesinstitutioner kan derfor med fordel indskrives i kolonne 3, hvor samarbejder med netværk og partnerskaber beskrives.
Afsnittet: Samarbejde med private virksomheder
Det er ønskeligt, at samarbejdet med forskning- og uddannelsesinstitutioner fremhæves lidt mere i teksten. Her tænkes særligt på samarbejder, der omhandler generering af viden og remediering af samme for at
understøtte vidensflow mellem forsknings- og uddannelsesinstitutioner
og den praksis, der uddannes til.

Bemærkninger til Spor 4
Afsnittet: Sundhedsinnovation – driver for et effektivt sundhedsvæsen
Der er en implicit henvisning til Human First i kolonne 3 på siden: indsatser i forhold til mennesker med sygdomme i hjernen. Her kan man eventuelt overveje at nævne visionen for Human First og samarbejdet mellem
Region Midtjylland, Aarhus Universitet og VIA University College. Visionen for partnerskabet er ”at samarbejde om banebrydende forskning og
intelligent uddannelse – for bedre sundhed og samfund.” Herunder at
sætte mennesket først og gøre Region Midtjylland til det sundeste sted i
verden. Visionen vækker genklang udviklingsstrategiens fokus på det
gode liv.
Afsnittet: Ernæring – et eksempel på sundhedsinnovation
VIA University College ser gerne, at man indskriver professionshøjskoler
sammen med universiteter, virksomheder og borgere i kolonne 4.
Afsnittet: Nye muligheder med life science
Vi ser gerne, at uddannelsesinstitutioner indskrives i tilknytning til klinikere og forskere i kolonne 3 øverst på siden.
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Region Midtjylland
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
8800 Viborg

Dato: 22-11-2018

Høringssvar fra Viborg Kommune til Region Midtjyllands Udviklingsstrategi
2019-2030
Region Midtjylland har sendt den regionale udviklingsstrategi 2019-2030 i offentlig høring frem til den 26. november 2018.
Viborg Kommune har følgende bemærkninger til den regionale udviklingsstrategi:
Viborg Kommune er enig i, at en velfungerende infrastruktur og mobilitet er
afgørende for ”at give borgerne mulighed for at leve det gode liv i hele regionen”. Intentionen er god. Realiteten lige nu er imidlertid, at mange busruter i
store dele af regionen enten nedlægges eller reduceres, fordi udgifterne til
etablering og drift af letbanen i Aarhus bliver væsentlig større. Dermed mindskes mobiliteten for en stor del af borgerne i regionen.
Viborg Kommune er ligeledes helt enig i, at ”Det er vigtigt, at landsdelens infrastrukturelle udfordringer bliver hørt og gjort gældende i forhold til staten”. I
beskrivelsen i udviklingsstrategien fremhæves ”… fx kattegatforbindelsen, E45,
opgradering af tognettet og andre større, nødvendige investeringer”. Viborg
Kommune forventer at Midtjyske motorvej og udvidelsen af rute 26 tilføjes
under de fremhævede eksempler.
Med venlig hilsen

Ulrik Wilbek
Borgmester
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Kære Hanne Juel m.fl.
Vi i Øko++ har tidligere fået tilsendt Region Midtjyllands udviklingsstrategi 2019 ‐ 2030 fra Lars Dyrløv Madsen i
forbindelse med den dialog om et eventuelt partnerskab/samarbejde, som pt. er fortsat med dialogen med dig,
Hanne. Lars Dyrløv opfordrede os til at læse udviklingsstrategien og gerne svare på høringen, hvis der fra vores
synspunkt kunne være kommentarer. Nedenstående er således vores bidrag. Vi håber, at du vil sende det til rette
vedkommende her på sidste høringsdag.
Venlig hilsen og tak for hjælpen :o)
Birte
Høringssvar til høring over "Udviklingsstrategi 2019‐2030" for Region Midtjylland.
Undertegnede har med stor tilfredshed læst udviklingsstrategi 2019‐2020, som kobles tæt til de 17 verdensmål. I
vores optik giver denne kobling fantastisk god mening, især hvad professionel køkkendrift angår. Netop
fødevareproduktionens tryk på klima, vandforbrug og miljø er uomtvisteligt et at de største menneskabte tryk på
vores klode.
Hvad køkkendrift og måltider angår, er der et overvældende antal af de 17 verdensmål, som påvirkes både direkte
og indirekte. Køkkenerne bruger energi, vand og emballage, rengøringsmidler og fødevarer. De skaber rammer
for både det gode arbejdsliv og for uddannelse af unge, der vil være faglærte indenfor køkkenfaget. Desuden er
det her, der skabes sundhed og helbredende ernæring til patienter, pårørende og personale.
I Udviklingsstrategi 2019‐2013 mangler vi dog i høj grad et stærkere fokus på økologi og klimavenlig
fødevaresammensætning. Ordet økologi er slet ikke nævnt i strategien, ligesom klimavenlig
fødevaresammensætning kun er sporadisk/indirekte nævnt. Dette på trods af, at køkkenerne i regionens
hospitaler har arbejdet med økologi i mange år. (Jf. bl.a. projektsamarbejdet med undertegnede, "Hospitaler på
sporet af sølv", i 2013‐14 og en efterfølgende analyse af potentialer for yderligere omlægning til økologi).
Vi mener, at regionen med stor fordel kan indskrive økologi, klimavenlig fødevaresammensætning og optimering
af ressourceforbrug i strategien og sammenkæde den med de ernærings‐, sundheds‐, arbejdsmiljø‐ og
kompetenceudviklingsmæssige fordele, som er påvist i offentlige køkkener som resultat af økologisk omlægning.
Vi er opmærksomme på, at der fra flere sider stilles spørgsmålstegn ved økologiens styrke som et af svarene på
klimaudfordringerne, dette kan dog tilbagevises af konkrete analyser af fødevareforbruget før og efter en
økologisk omlægning i professionelle køkkener. Her ses det tydeligt, at økologisk omlægning betyder dels
væsentligt mindre CO2 og dels sundere fødevaresammensætning, som den er foreskrevet i de officielle
anbefalinger fra Fødevarestyrelsen. Praktiske, danske landbrugsforsøg viser desuden, at det med den rette
fokuserede indsats er muligt at drive et økologisk landbrug klimaneutralt.
Det er muligt at være økologisk uden at være bæredygtig, men det er ikke muligt at være bæredygtig uden at
være økologisk! Derfor denne anbefaling til at inddrage økologien og den klimavenlige fødevaresammensætning
aktivt i udviklingsstrategien både hvad driften af hospitalernes køkkener angår og i udviklingen af
landdistrikterne og den lokale fødevareforsyning.
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Undertegnede indsender ovenstående høringssvar over Region Midtjyllands "Udviklingsstrategi 2019‐2030 ,
selvom vi ikke er inviteret dertil. Vores svar skyldes dels vores mangeårige udviklingssamarbejde med flere af
regionens hospitalskøkkener og dels vores ekspertise i at samarbejde med store offentlige enheder om økonomisk
bæredygtig udvikling af mad‐ og måltidskoncepter, således at de sigter på de 17 verdensmål hvad angår klima,
miljø, energi‐ og vandforbrug, måltidet som helbredende og social ramme med videre.
Øko++ v. Birte Brorson
Rådgiver for professionelle køkkener vedr. økologi og klimavenlig drift
www.birtebrorson.dk og www.okoplusplus.dk

tlf.: 40 52 50 55
Højdevej 2B,
2980 Kokkedal
bb@birtebrorson.dk
www.birtebrorson.dk
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8800 Viborg

Høringssvar vedr. Region Midtjyllands udkast til Udviklingsstrategi 2019
– 2030
Aarhus Universitet (AU) takker for muligheden for at kommentere Region Midtjyllands udkast til Udviklingsstrategi 2019–2030. Regionen og universitetet har et
mangeårigt tæt samarbejde på en række felter, og AU indgår allerede i nogle af de
indsatsområder, som udkastet til udviklingsstrategi omfatter. AU ønsker en fortsat
udbygning af samarbejdet og indgår derfor gerne i realiseringen af strategien til fordel for både region, virksomheder og universitet. AU kan tilslutte sig regionsrådets
beslutning, om at FN’s 17 verdensmål skal være den strategiske ramme for udviklingen i Region Midtjylland i de kommende år.
AU’s bemærkninger i det følgende knytter sig til strategisporene 1-4.

Brian Bech Nielsen
Rektor
Dato: 26. november 2018

Direkte tlf.: 87152025
E-mail: rektor@au.dk
Web: au.dk

Bemærkninger til strategispor 1: At give borgerne mulighed for det gode
liv i hele regionen
AU sætter pris på, at Region Midtjylland har stor fokus på fleksibel og bæredygtig infrastruktur. En veludbygget infrastruktur er forudsætning for at f.eks. regionens unge har nem adgang til uddannelsesinstitutionerne og har mulighed for at samarbejde
med virksomheder overalt i regionen i forbindelse med f.eks. praktik og projektarbejde. Hurtig internet og god mobildækning ophæver geografiske barrierer og kan
være med til at mindske transportbehov og skabe fleksibilitet for borgere overalt i regionen, men kan også være med til at sikre, at universitetets kultur- og vidensudbud
er tilgængelig for alle. AU finder, at strategien kunne styrkes med en omtale af betydningen af det sociale og fysisk aktive liv, herunder idræt.
Bemærkninger til strategispor 2: At skabe fremtidssikrede uddannelser
og kompetenceløft for alle
AU vil gerne anerkende strategiens fokus på STEM-uddannelser som afgørende for
regionens udvikling. Analyser peger konsistent på, at fremtiden byder på stigende efterspørgsel efter ingeniører og it-specialister – en efterspørgsel som ikke kan imødekommes med den nuværende produktion. I den forbindelse anser AU det også som
afgørende, at flere unge i gymnasiet anspores til at vælge en fagprofil, der giver adgang til STEM-uddannelserne. Den opgave anser universitetet som et delt ansvar
mellem kommunerne, gymnasierne og de videregående uddannelsesinstitutioner.

Universitetsledelsen
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

Tlf.: 87150000
Fax: 87150201
E-mail: rektor@au.dk
http://www.au.dk/om/uni/univer
sitetsledelsen/

Afs. CVR-nr.: 31119103
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Indsatsen starter allerede i grundskolen, hvor der er behov for at skabe engagement
omkring de naturvidenskabelige fag, ikke mindst blandt elevgruppens piger.
Samtidig med anerkendelsen af behovet for STEM-uddannelser er AU også opmærksom på, at det er svært på blot lidt længere sigt at spå om fremtidens kompetencebehov. Undersøgelser peger på, at vi endnu ikke kan forestille os det arbejdsmarked og
de kompetencebehov, som vi står over for om få år. Det er derfor AU’s vurdering, at
det er vigtigt for både universitetet og regionen at bevare en betydelig bredde og volumen i sin uddannelsesportefølje.
Det er universitetets vurdering, at de innovative og humanistiske uddannelsers bidrag til virksomheders udvikling fremover vil udgøre centrale kompetencer på linje
med de tekniske kompetencer, og ikke mindst at samspillet mellem de tekniske, humanistiske og kreative kompetencer vil udgøre en afgørende faktor for innovation og
for at møde fremtidens samfundsmæssige udfordringer – også i regioner og lokalsamfund. Kompetencebehovene bliver mere komplekse, og ikke mindst den menneskelige faktor vil i form af kulturmøder, borgeradfærd og menneske-maskineinteraktion rejse nye udfordringer, som rækker ud over de rent teknologiske løsninger.
AU er enig i perspektivet om livslang læring. Særligt har universitet et ønske om efter- og videreuddannelse inden for det digitale område. Dermed kan det sikres, at arbejdsstyrken i Region Midtjylland har de fornødne kompetencer til at anvende nye
teknologier og også meget gerne medvirke til selv at skabe digitalt indhold. En fælles
indsats er særlig relevant i forhold til uddannelsesretninger, hvor beskæftigelsen er
udfordret. Her vil en overbygning eller fokus omkring digitale kompetencer kunne
medvirke til jobskabelse og/eller fastholdelse på arbejdsmarkedet. AU ser dog finansieringsudfordringer i relation til forskningsbaserede efter- og videreuddannelsestilbud, da arbejdsgivernes betalingsvillighed er vigende.
AU anerkender, at der kan være behov for at fastholde et varieret regionalt uddannelsesudbud inden for korte og mellemlange videregående uddannelser, hvor de enkelte
tilbud forankres tæt på de lokalmiljøer, hvor arbejdskraften efterspørges. Det er
uholdbart, hvis de store byer støvsuger den samlede masse af talentfulde unge mennesker, som ikke bevæger sig tilbage efter endt uddannelse. Imidlertid gælder der
særlige forhold for forskningsbaserede uddannelser. På universitetsniveau er det afgørende, at de studerende uddannes i miljøer, hvor der bedrives forskning på højt niveau. En geografisk distribueret model risikerer at udvande det hensyn. I stedet for
decentrale udbud af universitetsuddannelser vil AU opfordre til et samarbejde om at
sikre jobskabelse i alle dele af Region Midtjylland. Her påtænker universitetet bl.a. at
sætte endnu større fokus på projektorienterede forløb, hvor de studerende løser opgaver i virksomhederne, og specialer i samarbejde med en bredt sammensat pulje af
virksomheder, herunder også små- og mellemstore virksomheder i regionens udkant.
Gennem kontakt mellem de studerende og kommende arbejdspladser forventes, at en
bevægelse mod centralisering af talentmassen kan modvirkes til fordel for vækst og
beskæftigelse i hele regionen.
Der lægges i strategien op til at gennemføre en kortlægning af årsagerne til frafald.
AU har et ganske godt indblik i, hvorfor de studerende falder fra og arbejder målret-
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tet med at modarbejde frafaldet. Der er således ikke p.t. behov for yderligere kortlægning på universitetsområdet.
Sundhedsvæsenet – hospitalerne og det nære sundhedsvæsen - er en væsentlig del af
Regionens ressortområde. AU har et dybt partnerskab med Regionen vedrørende de
sundhedsfaglige uddannelser, og AU har i 2017-2018 udarbejdet en fremtidsvision
for alle sundhedsuddannelserne i tæt samarbejde med interessenter fra Regionen.
Samarbejdet om sundhedsuddannelserne afspejles bl.a. i, at alle regionens hospitaler
betegnes universitetshospitaler. På sundhedsområdet findes således allerede modeller for universitets- og regionssamarbejde, som indeholder praktikophold for de studerende både centralt og decentralt i regionen. AU opfordrer til, at dette samarbejde
bør nævnes i strategien.
AU samarbejder kontinuerligt med region og kommuner om at sikre kompetenceløft
på det sundhedsfaglige område bl.a. i form af kandidatuddanneler som overbygning
på professionsbacheloruddannelser. Disse uddannelser vil i fremtiden blive udbudt
som erhvervskandidatuddannelser – dvs. at den studerende forbliver på arbejdsmarkedet, mens de tager kandidatuddannelsen, og man opnår således, at kompetenceløftet tager udgangspunkt i praksis og bidrager til udvikling af praksis. I fremtiden bliver
der behov for udvikling at modeller for efter- og videreuddannelse af sundhedsfagligt
personale som følge af den hastige udvikling i medicinsk teknologi og artificial intelligence. AU vil meget gerne udvikle sådanne modeller i et tæt samarbejde med region
og evt kommuner samt relevante virksomheder. Derudover vil AU samarbejde om at
udvikle postgraduate modeller til at styrke forskeruddannelsen af sundhedsfaglige
kandidater for at sikre en forskningsbaseret opfyldelse af de 17 verdensmål og evidens
baserede løsninger.
Bemærkninger til strategispor 3: At tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling
Udfordringerne med klima, miljø og ressourcer er store og komplekse, og de kræver
løsninger her og nu – og på længere sigt. AU finder, at der er udstrakt behov for at
samarbejde på tværs af uddannelsesinstitutioner, kommuner, forsyningsselskaber,
private virksomheder og andre interessenter. Men der er heldigvis allerede stor forståelse for og gode erfaringer med samarbejde på tværs af fag/discipliner og sektorer,
og universitetet styrker p.t. sin indsats med henblik på at bidrage med bæredygtige
løsninger inden for sundhed, grøn energi, cirkulær økonomi, klimatilpasning, drikkevand og vandmiljø. AU har derfor etableret interdisciplinære forskningscentre inden
for Cirkulær bioøkonomi, Vand, Materialer, Klimaforandringer, Fødevarer, Digitalisering og Life Science, ligesom der igangsættes et stigende antal forsknings- og udviklingsprojekter til sikring af en bæredygtig udvikling.

Bemærkninger til strategispor 4: At bane vejen for et mere bæredygtigt
og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet
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AU er enig i behovet for at skabe og tage ny teknik og nye digitale løsninger i brug inden for sundhedsområdet. En stærk strategi for sundhedsinnovation og et strategisk
innovationsforum kan være med til at realisere det midtjyske potentiale. Universitetet samarbejder allerede med et stort antal private virksomheder, hospitaler, kommuner, Region Midtjylland, og internationale vidensinstitutioner med henblik på at
udvikle innovative løsninger i sundhedsvæsenet, og AU vil i særlig grad pege på behovet for udvikling af nye IT-værkstøjer og Life Science området. AU ser gerne, at
prioritering af forskningen og samarbejdet med AU på sundhedsområdet træder tydeligere frem i strategien.
AU vil konkret foreslå, at det netop lancerede projekt Human First, som er et partnerskab på sundhedsområdet mellem VIA University College, Region Midtjylland og
AU tænkes med i strategien. Projektet udtrykker en global vision for sundhed og flugter dermed fint med FN’s mål.

AU vil til slut bemærke, at det er et fint indslag og et frisk pust i strategien, at de unges udsagn og meninger indgår under hvert afsnit. Men det undrer, at der ikke er
studerende fra AU blandt de unge. Som allerede bemærket i indledningen indgår AU
gerne i et samarbejde om realisering af strategien.

Med venlig hilsen

Brian Bech Nielsen
Rektor
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