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Høringssvar til den regionale udviklingsstrategi 2019-2030
Regionsrådet godkendte på mødet den 26. september 2018 udkastet til den regionale udviklingsstrategi. Efterfølgende blev
strategien sendt i offentlig høring i perioden 1. oktober 2018 til 26. november 2018.
I alt er der indkommet 28 høringssvar. Høringssvarene i deres fulde ordlyd er vedlagt samlet i særskilt dokument. Overordnet er der
opbakning til strategien i alle høringssvar. Særligt fremhæves, at de fire strategiske spor favner bredt og at koblingen til FN's 17
verdensmål er spændende og visionær. Derudover fremhæves, at det er meget positivt, at der gennem hele strategien insisteres
på, at partnerskaber er vigtige for at løse de regionale udfordringer. Der tilkendegives stor interesse for indgå i disse partnerskaber.
I det følgende gives et skematisk overblik over høringssvarenes bemærkninger fordelt på de strategiske spor, samt
administrationens kommentarer hertil. Nogle af bemærkningerne har ført til tilretninger i strategien, andre tages med i det videre
arbejde med handleplaner inden for de forskellige områder eller andre fora, og andre igen fører ikke til ændringer, hvilket der
begrundes for.

Resumé af indkomne høringssvar
Afsender

KKR Midtjylland

Opsummering af høringssvarets hovedpunkter
Opbakning til strategien

Anbefalinger og efterspørgsel

Kommunerne bakker overordnet
op om visionen og de strategiske
spor. Finder fokus på
bæredygtighed og FN's 17
verdensmål spændende og
visionær.

Det er vigtigt, at der vælges og
prioriteres blandt indsatser, der
relaterer sig til FN's verdensmål.

Positivt at der inviteres til et bredt
samarbejde. Vil gerne indgå i
konstruktive regionale
partnerskaber på de områder,
hvor det giver værdi.

Administrationens kommentar

Regionen vil på baggrund af
strategien vil der blive udarbejdet
handleplaner for de forskellige
områder, som vil konkretisere
strategien.

Regionen kvitterer for lysten til at
indgå i samarbejder.
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Vedr. spor 1
Vigtigt at fastholde fokus på de
regionale
infrastrukturprioriteringer. Enig i
at digital infrastruktur skal have
høj prioritet.

Regionen takker for bemærkningen.

Vedr. spor 2
Vigtigt at bruge
ungdomsuddannelserne til at
skabe uddannelsesmiljøer i hele
regionen og ikke kun i de større
byer. Målrettede temabaserede
uddannelsesmiljøer kan være
løsningen.

I forhold til de temabaserede
uddannelsesmiljøer kan der med
fordel skabes uddannelsesmiljøer
med henblik på de
erhvervsmæssige
styrkepositioner, som
kommunerne hver især rummer.

Regionen er enig heri. Det forventes
at være et af de temaer, som Rådet
for Fremtidens Kompetencer vil
drøfte.

Bakker op om fokus på at
tiltrække flere unge til
erhvervsuddannelser og tekniske
skoler.

Behov for at sikre
videreuddannelse for den
generation, som allerede er på
arbejdsmarkedet.

Regionen er enig heri. Det forventes
at være et af de temaer, som Rådet
for Fremtidens Kompetencer vil
drøfte. Ligeledes ligger det også i
regionens arbejde med den
midtjyske teknologipagt.

Påpeger behovet for at sikre
målrettede efter- og
videreuddannelsesmuligheder for
de unge og ældre, som står uden
for arbejdsmarkedet.
Vedr. spor 3
Bakker op om sporet i forhold til
fokus på de udfordringer, der
ligger i knappe ressourcer,
klimatilpasning og bæredygtighed.
Vigtigt med fokus på og
ambitioner for den grønne
omstilling.

Indskrevet "og gode internationale
uddannelsesmiljøer, hvor man også
kan drage nytte af lokalsamfundets
styrker" i afsnittet En attraktiv
region for studerende.

Regionen takker for opbakningen.
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Vedr. spor 4
Positivt at sundhedsinnovation
prioriteres. Sundhedsvæsenet står
overfor en demografisk udfordring
inden for de nærmeste år. Her er
sundhedsinnovation et godt svar
på udfordringen.

Favrskov Kommune

Bakker overordnet op om
strategien. Vurderer, at koblingen
til FN's verdensmål er en visionær
og omfattende referenceramme,
og at strategiens fokus på
fremtidssikring og bæredygtighed
kan bidrage til at sætte en positiv
retning for udviklingen i regionen.
Vedr. spor 1
Bemærker at E45,
Kattegatforbindelsen og yderligere
udvikling af letbanen er nævnt
eksplicit, hvilket er positivt.

Der skal være bevågenhed om,
hvorvidt andre måder at løse
(sundheds)opgaven på medfører,
at opgaver flyttes fra den ene
sektor til den anden. Gør derfor
opmærksom på den fælles
sundhedsaftale og de aftaler, der
er deri om opgaveflytning.

Regionen er enig heri.
Indskrevet "Initiativer skal generelt
understøtte de strategier, der i
forvejen er på sundhedsområdet fx
Sundhedsaftalen mellem
kommunerne og region samt
forsknings-, uddannelses- og
praksissamarbejdet Human First" i
afsnitet "Samarbejde med private
virksomheder".

Men afgørende, at strategien
udmøntes i konkrete handlinger.

Regionen vil på baggrund af
strategien vil der blive udarbejdet
handleplaner for de forskellige
områder, som vil konkretisere
strategien.

Undrer sig imidlertid over, hvorfor
opgraderingen af rute 26 mellem
Aarhus og Viborg ikke er nævnt,
når den er en del af de fælles
prioriterede
infrastrukturprojekter. Anmoder
om at dette skrives ind.

Regionen og kommunerne vil i
fællesskab udarbejde et indspil
omhandlende
mobilitetsudfordringerne. Her vil der
blive mulighed for at drøfte alle
forslag. I strategien er indskrevet
eksempler på
mobilitetsudfordringer, hvorfor kun
enkelte eksempler var nævnt. Dog
er "ny midtjysk motorvej, rute 26
(Aarhus-Viborg) indskrevet under
afsnittet Fleksibel og bæredygtig
infrastruktur.
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Enig i at mobilitet er en vigtig
forudsætning for udvikling i hele
den midtjyske region.

Er i direkte modstrid med de
massive besparelser på den
kollektive trafik, som regionen
aktuelt gennemfører.

Regionens spareplan på den
kollektive trafik er
gennemanalyseret og besparelserne
gennemføres hovedsageligt på de
ruter, som har få passagerer, der
krydser en kommunegrænse
og/eller hvor der er parallelkørsel af
andr ruter eller tog.
Regionen vil invitere til udarbejdelse
af en regional mobilitetsstrategi
med henblik på sammen med
kommunerne, trafikselskabet og
andre interessenter at skabe den
bedst mulige mobilitet for
befolkningen og for de midler,
kommunerne og regionen stiller til
rådighed for området.

Vedr. spor 2
Strategien nævner specifikt, at
det kan være nødvendigt at
foretage geografiske tilpasninger i
forhold til at justere antallet af
uddannelsessteder og –pladser.

Vedr. spor 4
Mange spændende perspektiver
på sundhedsområdet.

Anmoder om at Favrskov
Gymnasium i Hadsted i lighed
med gymnasierne i Rønde og
Skanderborg i vidst muligt
omfang sikres mod at blive
drænet for studerende.

Regionens er enig i synspunktet,
men i og med at de nævnte
gymnasier står i strategien som
eksempler, så er ingen gymnasier
udelukket.

Svært at gennemskue, hvad
strategien konkret kommer til at
betyde for den enkelte kommune.
Desuden vanskeligt at se,
hvordan det startegien hænger
sammen med den kommende
sundhedsaftale og psykiatriplan.
Disse perspektiver kunne med
fordel foldes mere ud.

Indskrevet "Initiativer skal generelt
understøtte de strategier, der i
forvejen er på sundhedsområdet fx
Sundhedsaftalen mellem
kommunerne og region samt
forsknings-, uddannelses- og
praksissamarbejdet Human First" i
afsnitet "Samarbejde med private
virksomheder".
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Mariagerfjord
Kommune

Vedr. spor 1
Mariagerfjord Kommune ønsker at
deltage i en uddybende dialog om
mobilitetsudfordringer, som vil
komme borgere og virksomheder
til gavn.

Ønsker en bæredygtig og fleksibel
infrastruktur, og fremhæver en
smidig infrastruktur og kollektiv
transport på rute 507 på
strækningen mellem Aalborg og
Randers. Understreger
vigtigheden af, at ruten kobles
sammen med en ny østlig
forbindelse over Randers Fjord.

Vedr. spor 2
Bakker særligt op om strategispor
to omhandlende fremtidssikrede
uddannelser. Unge fra
Mariagerfjord Kommune har
mulighed for at studere i Region
Midtjylland eller i Region
Nordjylland. Derfor bakkes der op
om Region Midtjyllands visioner
vedr. uddannelsestiltag inden for
miljø, klima og energiteknologi, da
der også i Mariagerfjord Kommune
er kraftigt brug for kvalificeret
arbejdskraft inden for disse
vækstområder.

Norddjurs
Kommune

Vedr. spor 1
Tilslutter sig målsætningen om
mere mobilitet for pengene og et
lavere aftryk på miljøet.
Norddjurs Kommune er villig til at
eksperimentere med
mobilitetsløsninger.

Regionen og kommunerne vil i
fællesskab udarbejde et indspil
omhandlende
mobilitetsudfordringerne. Her vil
synspunkterne kunne indgå.

Regionen takker for opbakningen.

Er imod at fjerne eksisterende
tilbud (fx busruter) før
alternativer er etableret.
Gør opmærksom på, at regionen
sideløbende med strategien
forringer forudsætningerne for
den gode mobilitet ved at fratage
finansieringen af kollektiv trafik i

Djurslands kommunerne, Midttrafik
og regionen har sammen udarbejdet
en mobilitetsplan for Djursland samt
en trafikplan, som ved
implementeringen vil sikre 95 % af
befolkningen i de to kommuner har
adgang til kollektiv trafik inden for 2
km. Dertil kommer, at letbanen
åbner i foråret 2019. Kombineret
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store dele af kommunen uden at
tilbyde alternativer.
Endvidere gøres opmærksom på
ønsket om, at regionen sikrer
dialogmøder ved ændringer i den
kollektive trafik.

med de øvrige mobilitetstiltag vil det
sikre god mobilitet for borgerne på
Djursland.
Regionen kvitterer for villigheden til
at eksperimentere med
mobilitetsløsninger.

Oplever ikke øst-vest
problematikken, som strategien
rejser i forhold til infrastrukturen.
I stedet en
urbaniseringsudfordring.
Tilgodeses i et vist omfang af
letbanen, men der er behov for at
kunne transportere tungt gods og
arbejdskraft. Dette bør tilgodeses
som en eksplicit prioritering, hvis
målet med at leve og arbejde i
hele regionen skal understøttes.

Regionen henviser til kommentaren
ovenover om mobilitetsplanen for
Djursland samt trafikplanen.

Mobilitetskorridoren over
Kattegat. Der etableres en
færgeforbindelse mellem Grenaa
og Halmstad i Sverige. Det er
relevant at koble
færgeforbindelsen med det
regionale transportsystem i et
samarbejde om lokale
mobilitetsløsninger for at udnytte
potentialet for udvikling.

Indskrevet "Der skal også være
fokus på forbindelser ind og ud af
regionen – fx færgeforbindelser" i
afsnittet Fleksibel og bæredygtig
infrastruktur.

Foreslår, at det overvejes, om
målet med at bo og arbejde i hele
regionen kan styrkes ved at
udarbejde en udflytningsplan for
dele af regionens arbejdspladser
(fx de administrative).

Regionen henviser til regionsrådets
beslutning den 31. januar 2018,
hvor det blev besluttet, at der
fremadrettet årligt udarbejdes en
opgørelse over udviklingen i
placeringen af de regionale
Side 6 af 35

12-12-2018
arbejdspladser med henblik på at
sikre fortsat balance i regionen.
Hilser initiativer velkommen, der
understøtte fødevarer som
vækstdrivere.

Opfordrer til, at også fremtidens
fødevarer er i spil fx når det
gælder havets muligheder og
omstilling mod blå vækst.

Grundet den nye
erhvervsfremmelov må regionerne
kun arbejde med fødevaresundhed
fremadrettet.

Regionen bør arbejde for, at der
fordelt over hele regionen er
uddannelsessteder med mulighed
for at gennemføre uddannelser
inden for de sektorer, som
mangler arbejdskraft.

Regionen er enig heri. Det forventes
at være et af de temaer, som Rådet
for Fremtidens Kompetencer vil
drøfte.

Opfordrer til at
uddannelsesmiljøet i Grenaa får
flere studiepladser.

Emnet er statens område, hvorfor
det er dem, som har
beslutningskompetencen. Dog kan
regionen arbejde for at påvirke
staten, hvorfor det forventes at
være et af de temaer, som Rådet for
Fremtidens Kompetencer vil drøfte.

Det bør i højere grad betones, at
udviklingen af nye metoder og ny
teknologi skal ske i et tæt
samarbejde med såvel kommuner
som praksis.

Regionen er enig i at samarbejdet er
vigtigt. Det fremhæves flere gange i
strategien.

Vedr. spor 2

Vedr. spor 4

Odder Kommune

Strategien er godt funderet og
koblingen til FN's verdensmål er
oplagt og rigtigt set.
Overordnet god samklang med
Odder Kommunes udviklingsplan.

Regionen takker for bemærkningen.
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Vedr. spor 1
Enig i hensigterne og
målsætningen i forhold til
infrastruktur og mobilitet.
Enig i at fødevarer og gastronomi
er styrkepositioner i regionen.

Udtrykker stor utilfredshed med
de besparelser, der nu
gennemføres på den regionale
busdrift samt manglende
inddragelse forud for denne
beslutning.

Anerkender, at regionen
fremhæver samarbejdet med bl.a.
LAG og andre relevante
organisationer om
udviklingsprojekter.
Positiv over for en fortsat
udvikling af kultur- og
sundhedstilbud. Støtter op om at
afprøve og deltage i tilbud, der
kobler de to områder.
Ser frem til samarbejdet om den
regionale mobilitetsplan.

Odder Kommune har med åbningen
af letbanen fået et højklasificeret
tilbud og regionen noterer sig, at
kommunen ønsker kvarters drift og
vil følge udviklingen om behovet for
en opgradering. Derudover vil
regionen invitere til et bredt
samarbejde om en regional
mobilitetsstrategi.

Regionen kvitterer for opbakningen
til at afprøve og deltage i tilbud, der
kobler sundhed og kultur.

Væsentligt at der sikres kvarters
drift på letbanen.

Regionen ser også frem til
samarbejdet om den regionale
mobilitetsplan.
Regionen noterer ønsket. En
konkret beslutning vil bero på
analyser af passagergrundlag og
driftsøkonomi.

Vedr. spor 2
Enig i, at der skal være fokus på,
at flere unge uddanner sig inden
for erhvervsuddannelserne.
Bifalder fokusset på, at der skal
skabes et varieret udbud af
ungdomsuddannelser også uden
for de større byer.

Undrer sig over, at regionens
udspil ikke indeholder refleksioner
over de unges sproglige
kompetencer i et globalt
arbejdsmarked.

Indskrevet "der også kræver gode
sproglige kompetencer" i afsnittet
Unge og uddannelse.
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Vedr. spor 3
Tilslutter sig strategiens fokus på
klimaforandringer. Hilser
målsætninger på området cirkulær
tankegang og genanvendelse
velkommen.

Regionen takker for bemærkningen.

Vedr. spor 4
Positive over for intentionen om at
skærpe indsatsen ift. at skabe og
tage ny teknik og digitale
løsninger i brug.

Ringkøbing-Skjern
Kommune

Visionen er positiv – stort fokus
på en region i balance.

Regionen takker for bemærkningen.

Opfordrer generelt til, at
strategien udviser højere
ambitioner for den vestlige del af
regionen. Prioritere særlig
opmærksomhed, udviklingskraft
og ressourcer på at udvikle nye
offentlige transportformer,
fleksible uddannelsesmuligheder
og god sundhedsdækning.

Vedr. spor 1
Kultur og fritidsliv anses som et
grundlæggende fundament for
oplevelsen af det gode lov, hvilket
også ses afspejlet i strategien.

Strategien er for alle og skal favne
hele regionen. Det ligger derfor i
strategien, at der er fokus på alle
geografiske dele af regionen.

Regionen takker for bemærkningen.

Ønsker et stærkere fokus på
prioritering af nye løsninger, så
oplevelsen af ulighed for borgerne
uden for de større byer mht.
adgangen til uddannelse,
sundhed, kultur og mobilitet
mindskes.

Regionen er enig heri. Ligger også i
strategien, i og med at den er for
alle.
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Der bør investeres i infrastruktur i
den vestlige del af regionen.
Særligt en udbygning af A-15 til
2+1 vej bør få større fokus på
specifikt skrives ind i
udviklingsplanen.

Regionen og kommunerne vil i
fællesskab udarbejde et indspil
omhandlende
mobilitetsudfordringerne. Her vil alle
udfordringer kunne drøftes.

Vigtigt at strategien adresserer
mobilitetsudfordringer i de tyndt
befolkede områder.

Regionen er enig heri, hvorfor det
også nævnes i strategien.

Opfordrer kraftigt til, at der
igangsættes pilotforsøg med nye
og bæredygtige
transportløsninger.

Regionen vil invitere til
udarbejdelsen af en regional
mobilitetsstrategi med henblik på
sammen med kommunerne,
trafikselskabet og andre
interessenter at skabe den bedst
mulige mobilitet for befolkningen og
for de midler, kommunerne og
regionen stiller til rådighed. Her vil
der bl.a. blive afsat puljemidler til
forsøgsordninger.

Strategien bør have et stærkere
fokus på arbejdet med at sikre
god sundhedsdækning i hele
regionen.

Sundhedsdækning vedrører ikke den
regionale udviklingsstrategi. I stedet
behandles sundhedsplanlægningen i
andre udvalg, bl.a. Praksisudvalget,
det stående udvalg for nære
sundhedstilbud, samt under andre
planer og strategier, herunder
sundhedsplanen, praksisplanen og
regionens strategi for lægedækning.

Ønsker et stærkere fokus på
landdistrikterne.

Regionen vil på baggrund af
strategien vil der blive udarbejdet
handleplaner for de forskellige
områder. Her ønsker regionen at
samarbejde med kommunerne i
forhold til konkretiseringen i
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handleplanerne.
Det er væsentligt i strategien at
sikre koblingen mellem
internationalt udsyn og nærhed.
Det er væsentligt at der tænkes
på tværs i udviklingsprojekterne,
da samarbejdet kan være med til
at løfte niveauet.
Vedr. spor 2
Overordnet set rummer spor 2
relevante og vigtige fokusområder
og indsatser.
Fremhæver særligt fokus på at
skabe gode uddannelses- og
efteruddannelsesmuligheder i hele
regionen.

Indskrevet "og internationale
erfaringer" i afsnittet Fleksibel og
bæredygtig infrastruktur.
Regionen er enig her, hvorfor der
også arbejdes i partnerskaber.

Regionen takker for bemærkningen.

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.

Regionen forventer, at det vil være
et af temaerne, som Rådet for
Fremtidens Kompetencer vil komme
til at drøfte.

Ser også gerne en satsning på at
udvikle nye
efteruddannelsesmuligheder, som
kan passes fleksibelt ind i
virksomhedernes hverdag.

Regionen forventer, at det vil et af
temaerne, som Rådet for
Fremtidens Kompetencer vil komme
til at drøfte.

Ønsker et stærkere fokus 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.

Regionen forventer, at det vil et af
temaerne, som Rådet for
Fremtidens Kompetencer vil komme
til at drøfte. Derudover henvises til,
at regionsrådet den 18. december
2018 har godkendt initiativet
Tiltrækning af talent, som netop
omhandler dette.
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Fremhæver særligt fokus på at
skabe stærke uddannelsesmiljøer i
områderne uden for de større
byer.

I forhold til skabelsen af stærke
uddannelsesmiljøer i områderne
uden for de større byer kan de
med fordel skabes med blik for de
erhvervsmæssige
styrkepositioner, som
kommunerne hver især rummer.

Regionen forventer, at det vil et af
temaerne, som Rådet for
Fremtidens Kompetencer vil komme
til at drøfte.

Fremhæver særligt fokus på at
klæde på til fremtidens
arbejdsmarked, samt strategiens
fokus på unges mentale trivsel
som værende vigtig og relevant.

Påpeger behovet for at sikre
målrettede efter- og
videreuddannelsesmuligheder til
både de unge og ældre, som står
uden for arbejdsmarkedet.

Regionen forventer, at det vil et af
temaerne, som Rådet for
Fremtidens Kompetencer vil komme
til at drøfte.

Mangler fokus og ambitioner på
den grønne omstilling.
Ønsker at strategien er mere
tydelige omkring, at forsøg med
teknologier til klimatiltag skal
udføres også i den vestlige del af
regionen.

Regionen vil på baggrund af
strategien vil der blive udarbejdet
handleplaner for de forskellige
områder. Her vil synspunktet kunne
indgå.

Ønsker et stærkere fokus på at
mindre ulighed i sundhed.

Regionens arbejde med
sundhedsinnovation understøtter
den generelle sundhedspolitik i
regionen, hvor der er et stærkt
fokus på at mindske ulighed i
sundhed.

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

Regionen er enig heri. Derfor indgår
regionen bl.a. også i samarbejder
med MedTech Innovation
Consortium.

Vedr. spor 3
Overordnet rummer spor 3
relevante og vigtige fokusområder
og indsatser, som er i tråd med
Ringkøbing-Skjern Kommunes
visioner på området.

Vedr. spor 4
Mål og indsatser passer
overordnet godt med
prioriteringerne i RingkøbingSkjern Kommunes
Sundhedspolitik.
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Silkeborg Kommune

Tilslutter sig strategiens vision, og
mener at de fire strategispil
favner bredt.
FN's 17 verdensmål er en oplagt
og sympatisk ramme, men også
et ganske bredt og kompliceret
afsæt for konkrete handlinger.
Hvilket bl.a. kommer til udtryk i
forslagets struktur.

Regionen takker for bemærkningen.

Her efterspørges klarhed over,
hvad der er udfordringer, hvad
der er handlinger, og hvad der er
forskellige personers meninger og
forslag.

Regionen vil på baggrund af
strategien vil der blive udarbejdet
handleplaner for de forskellige
områder, hvor der vil være en
konkretisering.

Efterlyser 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.
Vedr. spor 1
Enig i forslagets markering af
mobilitet og en velfungerende
regional infrastruktur.

Men efterlyser konkrete og
forpligtende bud på, hvordan
regionen f.eks. gennem møder og
dialoger med kommuner og
borgere vil finde 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, mangler
en ny midtjysk
motorvej/Hærvejsmotorvej,
anlæg af ny jernbane Aarhus –
Galten – Silkeborg, og
opgradering af hovedvej A26
(Aarhus – Viborg).

Regionen og kommunerne vil i
fællesskab udarbejde et indspil
omhandlende
mobilitetsudfordringerne. Her vil alle
udfordringer kunne drøftes.
Derudover indgår regionen gerne i
samarbejde med alle kommuner
eller enkelte kommuner om
mobilitetsløsninger.
I forhold til oplistningen, hvor ny
jernbane Aarhus-Galten-Silkeborg
nævnes, så er denne inkluderet
under opgradering af tognettet.
Indskrevet "ny midtjysk motorvej,
rute 26 (Aarhus-Viborg)" under
afsnittet Fleksibel og bæredygtig
infrastruktur.
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Det konstateres, at regionen vil
stå i spidsen for lokalsamfundenes
arbejde med bæredygtig udvikling
og bidrage til lokalområders
udvikling gennem indsatser inden
for mobilitet og adgang til
uddannelse.

Her mangler formuleringerne
substans, bl.a. set i lyset af
regionsrådets beslutning om
nedlæggelse af regionale
busruter.

Regionens spareplan på den
kollektive trafik er
gennemanalyseret og besparelserne
gennemføres hovedsageligt på de
ruter, som har få passagerer, der
krydser en kommunegrænse
og/eller hvor der er parallelkørsel af
andre ruter eller tog.
Regionen vil invitere til
udarbejdelsen af en regional
mobilitetsstrategi med henblik på
sammen med kommunerne,
trafikselskabet og andre
interessenter at skabe den bedst
mulige mobilitet for befolkningen og
for de midler, kommunerne og
regionen stiller til rådighed for
området.

Vedr. spor 4
I forhold til et mere bæredygtigt
og effektivt sundhedsvæsen. Her
opleves behov for et styrket
samarbejde på tværs af sektorer
om udvikling af nye og sikre
kommunikationssystemer til
datahåndtering i samspillet
mellem borger og fagpersoner.
Vil gerne arbejde med i
partnerskaber og prøvehandlinger,
hvor der udvikles metoder,
teknologi og kompetencer for at
kunne yde en målrettet og
specialiseret indsats. Ikke mindst
over for børn og unge med
psykiske vanskeligheder.

Regionen er enig heri, hvorfor der
også arbejdes hermed.

Regionen kvitterer for ønsket om at
arbejde med partnerskaber og
prøvehandlinger, samt i arbejdet
med fremtidssikrede uddannelser og
kompetenceløft.
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Deltager også gerne i arbejdet
med fremtidssikrede uddannelser
og kompetenceløft.

Skive Kommune

Positiv over for strategiens
indhold. Ser en række områder,
hvor Skive Kommune fortsat vil
arbejde for at være en stærk
samarbejdspartner for regionen.

Regionen takker for bemærkningen.

Vedr. spor 1
Understrege betydningen af, at
der for så vidt angår de dele af
regionen, hvor der i dag ikke er
etableret motorveje målrettet og
effektivt arbejdes på at sikre
fremkommelige fødeveje, således
at opkoblingen til motorvejsnettet
prioriteret meget højt i de
kommende år.
Syddjurs Kommune

Positive over for forslaget og
støtter op om visionen, samt
positive over for valget af de fire
strategiske spor.

Regionen og kommunerne vil i
fællesskab udarbejde et indspil
omhandlende
mobilitetsudfordringerne. Her vil alle
udfordringer kunne drøftes.

Regionen takker for bemærkningen.

Der er flere overordnede, fælles
interesser og mål mellem regionen
og Syddjurs Kommune – derfor
også overbevist om, at Syddjurs
Kommune kan understøtte
realiseringen af strategien.
Vedr. spor 1
Syddjurs Kommune har netop
vedtaget Visions- og
udviklingsstrategien 2018-2030,

Ønsker at det uddybes, hvordan
man tænker arbejdsdelingen
mellem kommune, region og

Regionen vil på baggrund af
strategien vil der blive udarbejdet
handleplaner for de forskellige
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hvor der er et stærkt ønske om,
at landsbyerne og landdistrikterne
arbejder sammen i engagererede
fællesskaber, og at denne
udvikling sker på et bæredygtigt
grundlag.

lokalsamfund, når det nævnes, at
regionen vil fremme indsatser, så
lokalsamfundene udnytter deres
potentiale.

områder gerne i samarbejde med
kommunerne, hvor der vil være en
konkretisering.

Står til rådighed i forhold til
samarbejde omkring en
fortsættelse af Europæisk
Kulturregion og vil gerne
samarbejde omkring en
fødevaresatsning.

Behov for at konkretisere
regionens rolle i forhold til at
understøtte og udnytte potentialet
som internationalt anerkendt
fødevareregion uden at overskride
sin beføjelse jf. ny lov om
erhvervsfremme.

Grundet ny lov om erhvervsfremme
er regionens rolle på området
fremadrettet begrænset og vil kun
knytte sig til rollen som Europæiske
Gastronomiregion.

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.

Ønsker at tilgængelighed for
borgere med handicaps blev
tænkt ind i udviklingen af den
kollektive trafik med henblik på at
sikre mobilitet for alle borgere.

Den regionale udviklingsstrategi er
netop skrevet med henblik på at
være for alle borgere, hvorfor det
også er tænkt ind i strategien.

I forhold til at regionen sammen
med kommunerne med én
stemme vil arbejde for at skabe
bedre mobilitetsløsninger. Her
ønskes det at henlede
opmærksomheden på det arbejde,
der allerede pågår i regi af
Business Region Aarhus, samt
opfordrer til at indgå i et tættere
samarbejde her med henblik på at
koordinere indsatsen og udnytte
potentielle synergieffekter.

Regionen er enig og administration
er i dialog med Business Region
Aarhus om et tættere samarbejde
om deres mobilitetsprojekt.

Ønsker at understrege
vigtigheden af, at tiltagene bygger
videre på igangværende initiativer

Regionen er enig heri, hvorfor der
også vil være opmærksomhed
herpå.

Vedr. spor 2
Kvitterer for, at forslaget påpeger
vigtigheden af, at unge får en god
uddannelse, og at borgere har de
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kompetencer, erhvervslivet
efterspørger.

i kommunerne og i regi af
Business Region Aarhus for at
skabe kontinuitet og bygge videre
på de gode erfaringer.
I forhold til styrke indsatsen for
fastholde unge i uddannelse
påpeges, at der allerede arbejdes
hermed og at vil 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.

Regionen forventer, at det vil et af
temaerne, som Rådet for
Fremtidens Kompetencer kommer til
at drøfte.

Opfordrer til, at den brede palette
af aktører, der arbejder med at
sikre erhvervet kvalificeret
arbejdskraft i endnu højere grad
end hidtil indsamler og deler data
og viden.
Positivt med fokus på de unges
trivsel og mentale sundhed, og
initiativet spiller godt sammen
med udspillet fra alliancen om den
nære psykiatri.

Regionen kvitterer for tilbuddet om
samarbejde.

Syddjurs Kommune vil gerne
tilbyde deres samarbejde her.
Vedr. spor 3
God overensstemmelse mellem
kommunens mål og strategier og

Regionen takker for bemærkningen.
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de tilsvarende, der fremgår af
regionens strategi.

Vedr. spor 4

Hilser velkomment, at regionen vil
nedsætte et strategisk
innovationsforum på tværs af
aktører, der skal realisere det
midtjyske potentiale inden for
sundhedsinnovation.

I forhold til at bekæmpe
uligheden i sundhed udtrykkes et
ønske om, at der sættes mere
fokus på det tværsektorielle
samarbejde og hele udviklingen af
det nære sundhedsvæsen.

Regionens arbejde med
sundhedsinnovation understøtter
den generelle sundhedspolitik i
regionen, hvor der er et stærkt
fokus på at mindske ulighed i
sundhed.

Ser gerne, at Region Midtjylland
stiller skarpt på hvordan man vil
sikre, at regionens specialiserede
viden inden for
sundhedsinnovation og itløsninger bliver mere tilgængeligt
for den enkelte kommune, og på
hvilke strukturer der skal til for at
understøtte et bæredygtigt og
effektivt sundhedsvæsen af høj
kvalitet.

Regionen er enig heri. Derfor
arbejder regionen for at samle
økosystemet inden for området, og
ligeledes sidder regionen også med i
MedTech Innovation Consortium.

Finder det dog væsentligt, at
borgerperspektivet indtænkes,
f.eks. ved at lade patient- og
pårørendeforeninger være en del
af det strategiske forum.

Regionen vil på baggrund af
strategien vil der blive udarbejdet
handleplaner, hvor indsatserne vil
blive konkretiseret. Her vil borgere
og brugere blive inddraget, ligeledes
vil der blive taget højde for allerede
igangværende indsatser.

Opfordrer til at tage højde for
igangværende indsatser og bygge
videre på de tiltag, der eksisterer i
kommunerne.
Opmærksomhedspunkt i forhold
til det private erhvervsliv. Behov
for at signalere mere tydeligt,

Regionen vil være opmærksom på
lovgivningen på området. Grundet
ny lov om erhvervsfremme er
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Viborg Kommune

Vedr. spor 1
Enig i at velfungerende
infrastruktur og mobilitet er
afgørende for at give borgerne
mulighed for at leve det gode liv i
hele regionen.

Enig i, at det er vigtigt, at
landsdelens infrastrukturelle
udfordringer bliver hørt og gjort
gældende i forhold til staten.

Aarhus Kommune

hvordan regionen vil fremme
samarbejdet med private aktører
om bl.a. udvikling af
fødevareprodukter uden at
overskride sine beføjelser jf. ny
lov om erhvervsfremme.

regionens rolle begrænset i forhold
til fødevarer, hvorfor regionen kun
vil arbejde inden for
fødevaresundhed.

Intentionen er god – realiteten er
imidlertid, at mange busruter
nedlægges eller reduceres.

Regionens spareplan på den
kollektive trafik er
gennemanalyseret og besparelserne
gennemføres hovedsageligt på de
ruter, som har få passagerer, der
krydser en kommunegrænse,
og/eller hvor der er parallelkørsel af
andre ruter eller tog.
Indskrevet rute 26 (Aarhus-Viborg) i
afsnittet Fleksibel og bæredygtig
infrastruktur.

Her ønskes tilføjet den midtjyske
motorvej og udvidelse af rute 26.

Bakker op om strategien og finder
planen visionær med sit fokus på
bæredygtighed og FN's
verdensmål.

Regionen takker for opbakningen og
kvitterer for ønsket om at indgå i
partnerskaber.

Finder det glædeligt, at regionen
med strategien inviterer til et
bredt samarbejde. Aarhus
Kommune vil gerne indgå i
partnerskaber inden for relevante
områder.
Anbefaler at prioriteringen af
midler og årsværk sker med
udgangspunkt i effektpotentiale

Regionsrådet vil løbende tage
stilling til, hvordan de bedst
forvalter sine egne midler.
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og gennem åben konkurrence om
midlerne.

Vedr. spor 1
Positivt at strategien har fokus på
udfordringerne med den massive
trafik i Aarhus og Østjylland.

Regionen takker for bemærkningen.

Deler ligeledes synspunktet om, at
den digitale infrastruktur skal
have høj prioritet.

Regionen takker for bemærkningen.

Vedr. spor 2
Roser strategien for at tage fat om
vigtige emner som uddannelse og
flere unge i
erhvervsuddannelserne. Her er
behov for opprioritering og Aarhus
Kommune samarbejder gerne
herom.

Regionen kvitterer for ønsket om
samarbejde.

Af hensyn til synligheden af
bredden af uddannelsesudbuddet i
regionen mangler der efter Aarhus
Kommunes opfattelse fokus på de
videregående uddannelser,
herunder den internationale
dimension.

Indskrevet "vidensinstitutioner"
samt "synergier mellem
uddannelses- og forskningsmiljøer" i
afsnittet Behov for efteruddannelse.

Det er uhensigtsmæssigt, at
samtlige citater (side 11)
stammer fra studerende på den
samme uddannelsesinstitution.
Desuden ønskes, at der til de
gange, der henvises til
uddannelsesudbuddet "uden for
de større byer", bliver tilføjet "…
som supplement til byernes

Citaterne stammer fra afholdte
workshops "Midt i Fremtiden" som
var inddragelse af studerende. Her
er besøgt Erhvervsakademi Aarhus,
VIA Horsens, Admildkloster
Landbrugsskole, The Animation
Workshop/VIA University College
Viborg og VIA Holstebro.
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mangfoldige udbud af
kvalitetsuddannelser".

Vedr. spor 3
Det hilses velkomment, at
regionen gennem sin
indkøbspolitik vil fremme
bæredygtigt forbrug og
produktion. Desuden er det
positivt, at der lægges vægt på, at
regionen vil gå forrest i
udviklingen af innovative og
klimavenlige løsninger i tæt
samarbejde med
uddannelsesinstitutioner,
kommuner, forsyningsselskaber,
private virksomheder og andre
relevante interessenter.
Vedr. spor 4
Glædeligt, at regionen vil
opprioritere ambitioner og
indsatser i forhold til
sundhedsinnovation, herunder
med en aktiv og kreativ
inddragelse og udnyttelse af
kompetencer og styrkepositioner.
Aarhus Kommune ser frem til at
indgå i arbejdet med både at
udarbejde og realisere en strategi
for sundhedsinnovation i regionen.

Region Nordjylland

Synes det er spændende, at FN's
17 verdensmål for bæredygtig
udvikling bruges som ramme for
strategien.

Regionen takker for bemærkningen.

Regionen takker for bemærkningen
og kvitterer for ønsket om
samarbejde.

Regionen takker for bemærkningen.
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De fire spor i strategien er et godt
udgangspunkt for samspil med de
tre indsatsområder i den nordiske
strategi: Et sammenhængende
Nordjylland, Et kompetent
Nordjylland og Et attraktivt
Nordjylland.

Regionen takker for bemærkningen.

Ønsker at videreudvikle det tætte
samarbejde om de mange fælles
interessefelter.

Regionen kvitterer for ønsket om
samarbejde.

Region Sjælland

Ser gode muligheder for, at
Region Sjælland kan lære af
strategiarbejdet i Region
Midtjylland og deltage i fremtidige
partnerskaber og indsatser, der
gavner begge regioner.

Regionen kvitterer for ønsket om
samarbejde.

Det Regionale
Arbejdsmarkedsråd
Vestjylland og Det
Regionale
Arbejdsmarkedsråd
Østjylland

Vedr. spor 2
Bakker op om et varieret og
attraktivt udbud af uddannelse og
efteruddannelse i hele regionen.

Vil gerne appellere til, at fokus på
efteruddannelse ikke kun bliver
branchespecifik, men også på
basale færdigheder. Ligeledes bør
digitale færdigheder og øvrige
faglige såvel som personlige
kompetencer, som fremtidens
arbejdsmarked forventer at
efterspørge, være væsentlige
elementer i
efteruddannelsestilbuddet.

Regionen forventer, at det vil være
et af temaerne, som Rådet for
Fremtidens Kompetencer kommer til
at drøfte.

Vigtig at efteruddannelse omfatter
både ledige og beskæftigede.
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Der bør også sættes fokus på
faglig såvel som geografisk
mobilitet i forhold til at gøre
uddannelserne attraktive.
Behov for viden om udbud og
efterspørgsel af kompetencer i
fremtiden er et oplagt
samarbejdsfelt mellem De
Regionale Arbejdsmarkedsråd og
regionen.

Regionen kvitterer for ønsket om at
samarbejde.

Understrege vigtigheden af, at der
ydes en stor indsats for at få alle
borgere, der i dag er på kanten af
arbejdsmarkedet med.

Regionen forventer, at det vil være
et af de temaer, som Rådet for
Fremtidens Kompetence kommer til
at drøfte. Derudover henvises til
regionens initiativer på området,
herunder Rummeligimidt, som netop
har fokus på dette.
Regionen kvitterer for ønsket om
samarbejde.

Opfordre til at finde inspiration fra
Sverige, hvor man har formået at
skabe passagervækst i den
kollektive trafik.

Indskrevet "og internationale
erfaringer" i afsnittet Fleksibel og
bæredygtig infrastruktur.

Indbyder til samarbejder og stiller
sig gerne til rådighed med viden
m.m.

Dansk Industri
Transport

Vedr. spor 1
Enig i at det er meget relevant at
forholde sig til nye
mobilitetsformer.

Erhvervsakademi
Aarhus

Fin strategi der adresserer
relevante udfordringer.

Regionen takker for bemærkningen.

Vedr. spor 2
Hilser regionens fortsatte fokus på
betydningen af kompetenceløft
velkomment.

Regionen takker for bemærkningen.

Tilrette et par faktuelle

De sproglige misforståelser er
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misforståelser i afsnittet om
uddannelse og de personlige
kompetencer:
Louise Kjær Petersen citeres vedr.
det at gå på en
"erhvervsuddannelse".
Erhvervsuddannelse er
ungdomsuddannelser – og Louise
går på en videregående
uddannelse. Louise har sikkert
ment/sagt, at "der er ikke noget
negativt ved at gå på en
professionsbacheloruddannelser.
Det er lige så godt, som hvis man
går på Aarhus Universitet".

tilrettet.

Derudover hedder institutionen
Erhvervsakademi Aarhus og ikke
Aarhus Erhvervsakademi.

VIA University
College

Anerkender, at det er en ambitiøs
strategi. Bifalder, at der gennem
hele strategien insisteres på
partnerskaber for at løse de
regionale udfordringer.

Vedr. spor 1
Bifalder at strategien rejser
opmærksomhedspunktet om, at
mobilitet er afgørende.

Regionen takker for bemærkningen.

I forhold beskrivelserne af
faserne, så foreslås det, at man
overvejer om der kan gives
eksempler på sådanne konkrete
pilotprojekter.

Regionen er enig i, at dette er
vigtigt. På baggrund af strategien
udarbejdes handleplaner for
områderne, hvor her vil dette indgå.

Der skal være opmærksomhed på
ikke at nedprioritere den
kollektive trafik i den vestlige del
af regionen, da man samtidig
ønsker at opretholde

Regionens spareplan på den
kollektive trafik er
gennemanalyseret og besparelserne
gennemføres hovedsageligt på de
ruter, som har få passagerer, der
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uddannelsestilbud i regionens
udkantsområder.

Ser positivt på, at man ønsker at
skabe en kultur, hvor man kan
indfri FN's verdensmål om, at
bekæmpe ulighed.

Med fordel kan man komme
nærmere ind på, hvordan
strategien mere specifikt kan
være vejen til at bekæmpe
ulighed samt nedbryde fordomme.

krydser en kommunegrænse,
og/eller hvor der er parallelkørsel af
andre ruter eller tog.
Derudover henvise til regionsrådets
beslutning den 31. oktober 2018,
hvor der bl.a. tages hensyn til
uddannelsesruterne.
Regionen vil på baggrund af
strategien udarbejdes handleplaner
for de enkelte områder, hvor der vil
blive konkretiseret.

Tilføje 'Uddannelsesinstitutioner' i
afsnittet Bæredygtige og
attraktive lokalsamfund "I
regionen vil vi udnytte potentialet
i den midtjyske position som
internationalt anerkendt
fødevareregion og engagere
lokalsamfund, kulturinstitutioner
og uddannelsesinstitutioner…".

Indskrevet
"uddannelsesinstitutioner" i afsnittet
Bæredygtige og attraktive
lokalsamfund.

I forhold til udtalelserne fra de
unge, så kunne man overveje at
supplere med udtalelser fra
studerende fra flere forskellige
professionsuddannelser. VIA
University College stiller sig gerne
til rådighed.

Citaterne stammer fra afholdte
workshops "Midt i Fremtiden" som
var inddragelse af studerende. Her
er besøgt Erhvervsakademi Aarhus,
VIA Horsens, Admildkloster
Landbrugsskole, The Animation
Workshop/VIA University College
Viborg og VIA Holstebro.

Sprogligt: Overveje at indskrive
manglen på faglægt arbejdskraft
til velfærdsområdet, fx
sygeplejesker, lærere og
pædagoger jf. afsnittet "Vi skal

Teksten er ændret til "Generelt
mangler såvel offentlige som private
virksomheder i regionen kvalificeret
arbejdskraft". Det er vurderet, at
det ikke nødvendigvis er

Vedr. spor 2
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VIA University College har særlige
erfaringer og gennemarbejdet

uddanne os livet igennem".

hensigtsmæssigt at nævne
specifikke faggrupper i en strategi,
der skal række mange år frem.
Herudover er Rådet for Fremtidens
Kompetencer også nævnt i afsnittet
om "Uddannelse gennem hele livet".
Det råd vil også have fokus på de
faggrupper, der nævnes i
høringssvaret.

Der henvises implicit til STEM
kompetencerne, når der beskrives
efterspørgsel på medarbejdere
med naturvidenskabelige og
tekniske kompetencer. VIA
foreslår her at henvise til eksplicit
til STEM kompetencerne.

Det er bevidst, at der ikke er brug
forkortelsen STEM, da ikke alle
kender til forkortelsen.

Overveje at skrive praktikpladser
mere eksplicit i teksten i
tilknytning til kvalitetsuddannelser
og uddannelsesmiljøer.

Indskrevet "og evt. mulighed for
praktikforløb" i afsnittet Unge og
uddannelse.

Afsnittet "En attraktiv region for
studerende" – her skal VIA
University College skrives ind i
forbindelse med The Animation
Workshop i Viborg.

Er tilrettet.

Opmærksomhed omkring
tiltrækning af udenlandsk
arbejdskraft, herunder også
udenlandske studerende. Kan der
skabes så gode vilkår, at de
vælger at blive i Danmark efter
endt uddannelse?

Regionen er enig heri. Regionsrådet
har den 18. december godkendt
initiativet Tiltrækning af talent, som
netop har fokus herpå.

Regionen kvitterer for
bemærkningen.
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materiale om frafald samt
fastholdelse af studerende. Denne
viden stiller VIA University College
gerne til rådighed.
Vedr. spor 3
VIA ser gerne, at Region
Midtjylland ønsker at samarbejde
med uddannelsesinstitutionerne
om bæredygtig udvikling. Derfor
kan "Uddannelsesinstitutioner"
med fordel skrives ind i kolonne 3,
hvor samarbejder med netværk
og partnerskaber beskrives.

Regionen er enig i, at vi ønsker et
samarbejde og mener, det nævnes
flere steder i strategien for
eksempel i indledningen til spor 3.

Det er ønskeligt at samarbejdet
med forskning- og
uddannelsesinstitutioner
fremhæves lidt mere i teksten.
Særligt i forhold til generering af
viden og remediering af samme
for at understøtte vidensflow.

Regionen ønsker også samarbejdet,
hvorfor det er fremhævet først i
afsnittet.

Sprogligt:
Overveje at nævne visionen for
Human First og samarbejdet her i
kolonne 3 i afsnittet
"Sundhedsinnovation – driver for
et effektivt sundhedsvæsen"

Indskrevet "praksissamarbejdet
Human First" i afsnittet Samarbejde
med private virksomheder. Samt
skrevet "forsknings- og
uddannelsesinstitutioner" i afsnittet
Sundhedsinnovation – driver for et
effektivt sundhedsvæsen.

Indskrive professionshøjskoler
sammen med universiteter,
virksomheder og borgere i
kolonne 4 i afsnittet "Ernæring –
et eksempel på
sundhedsinnovation".

Skrevet "forsknings- og
uddannelsesinstitutioner" i afsnittet
Ernæring – et eksempel på
sundhedsinnovation.

Vedr. spor 4
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Indskrive uddannelsesinstitutioner
i tilknytning til klinikere og
forskere i kolonne 3 i afsnittet
"Nye muligheder med life
science".

Aarhus Universitet

Ønsker en fortsat udbygning af
samarbejdet med regionen og
indgår gerne i realiseringen af
strategien.
Tilslutter sig, at FN's 17
verdensmål skal være den
strategiske ramme for udviklingen
i Region Midtjylland.
Fint indslag og frisk pust i
strategien, at de unges udsagn
indgår under hvert afsnit.

Vedr. spor 1
Sætter pris på det store fokus på
fleksibel og bæredygtig
infrastruktur.

Vedr. spor 2
Anerkender strategiens fokus på
STEM-uddannelser som afgørende
for regionens udvikling.

Valgt ikke at ændre i teksten.

Regionen kvitterer for
bemærkningen.

Regionen takker for bemærkningen.

Det undrer, at der ikke er
studerende fra Aarhus Universitet
blandt de unge.

Citaterne stammer fra afholdte
workshops "Midt i Fremtiden" som
var inddragelse af studerende. Her
er besøgt Erhvervsakademi Aarhus,
VIA Horsens, Admildkloster
Landbrugsskole, The Animation
Workshop/VIA University College
Viborg og VIA Holstebro.

Strategien kunne styrkes med en
omtale af betydningen af det
sociale og fysiske aktive liv,
herunder idræt.

Indskrevet "og måske kan nye
løsninger endda fremme borgernes
sundhed" under afsnittet Fleksibel
og bæredygtig infrastruktur.
Derudover er FN's mål nr. 3 tilføjet.

Opmærksom på, at det er svært
at spå om fremtidens
kompetencebehov på lidt længere
sigt. Derfor vigtigt at både
universitetet og regionen bevarer

Regionen forventer, at det vil være
et af temaerne, som Rådet for
Fremtidens Kompetencer vil komme
til at drøfte.
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en betydelig bredde og volumen i
sin uddannelsesportefølje.
Enig i perspektivet om livslang
læring. En fælles indsats er særlig
relevant i forhold til
uddannelsesretninger, hvor
beskæftigelsen er udfordret.

Særligt ønske om efter- og
videreuddannelses inden for det
digitale område, hvor en
overbygning eller fokus omkring
digitale kompetencer kunne
medvirke til jobskabelse og/eller
fastholdelse på arbejdsmarkedet.

Regionen forventer, at det vil være
et af temaerne, som Rådet for
Fremtidens Kompetencer vil komme
til at drøfte.

Anerkender behovet 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.

I forhold til forskningsbaserede
uddannelser gælder dog særlige
forhold. Afgørende at de
studerende uddannes i miljøer,
hvor der bedrives forskning på
højt niveau. En geografisk
distribueret model risikerer at
udvande det hensyn.

Regionen forventer, at det vil være
et af temaerne, som Rådet for
Fremtidens Kompetencer vil komme
til at drøfte.

I stedet for decentrale udbud af
universitetsuddannelser opfordres
der til et samarbejde om at sikre
jobskabelse i alle dele af
regionen. Bl.a. sætte endnu større
fokus på projektorienterede
forløb, hvor de studerende løser
opgaver i virksomhederne.

Aarhus Universitet har et dybt
partnerskab med Region

Der lægges op til at gennemføre
en kortlægning af årsagerne til
frafald. Aarhus Universitet har et
ganske godt indblik her, derfor er
der ikke behov for yderligere
kortlægning på
universitetsområdet.

Regionen forventer, at det vil være
et af temaerne, som Rådet for
Fremtidens Kompetencer vil komme
til at drøfte.

På sundhedsområdet findes
således allerede modeller for

Regionen forventer, at det vil være
et af temaerne, som Rådet for
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Midtjylland vedrørende de
sundhedsfaglige uddannelser.

Vedr. spor 4
Enig i behovet for at skabe og
tage ny teknik og nye digitale
løsninger i brug inden for
sundhedsområdet. Der er allerede
samarbejder i gang på området
med henblik på at udvikle
innovative løsninger i
sundhedsvæsenet.

Midtjyske Museers
Udviklingsråd

universitets- og
regionssamarbejde, som
indeholder praktikophold for de
studerende. Opfordrer til, at dette
samarbejde nævnes i strategien.

Fremtidens Kompetencer vil komme
til at drøfte.

I særlig grad pege på behovet for
udvikling af nyt IT-værktøjer og
Life Science området.
Ser gerne, at prioriteringen af
forskningen og samarbejdet med
Aarhus Universitet på
sundhedsområdet træder
tydeligere frem i strategien.
Konkret foreslå, at projektet
Human First tænkes ind i
strategien.

Indskrevet "praksissamarbejdet
Human First" i afsnittet Samarbejde
med private virksomheder. Samt
skrevet "forsknings- og
uddannelsesinstitutioner" i afsnittet
Sundhedsinnovation – driver for et
effektivt sundhedsvæsen.

Rummer mange relevante
fokuspunkter. FN's 17 verdensmål
er et godt udgangspunkt.

Regionen takker for bemærkningen.

Vedr. spor 1
Positivt at Region Midtjylland vil
arbejde for at skabe grobund for
et rigt kulturliv, og at der er fokus
på kultur og partnerskaber, samt
at regionen vil bakke op om og
styrke de forskellige kvaliteter.

Regionen takker for bemærkningen.

Udnævnelsen af regionen til
kulturregion vil uden tvivl have en
positiv effekt.

Regionen takker for bemærkningen.

Vigtigt for os, at Region
Midtjylland i forlængelse af sin

Regionsrådet vil også i sin
fremtidige indsats på kulturområdet
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strategi holder fast i at
understøtte og udbygge de meget
velfungerende netværk, der i dag
findes på museumsområdet i
regionen.

Komitéen
Bæredygtig
Kystkultur

Positiv over for forslaget i sin
helhed og slutter i særdeleshed op
om regionens klare mål og vision
med udgangspunkt i
verdensmålene som ramme og
som målepunkter for
implementeringen af strategien.

Vedr. spor 1
Enig i at udfordringerne i regionen
skal løses i fællesskab og
partnerskaber.

have fokus på, hvordan kulturelle
netværk understøttes.
Derudover vil der på baggrund af
strategien blive udarbejdet
handleplaner for de enkelte
områder.
Regionen takker for opbakningen.

Komitéen har taget initiativ til en
konference for østjyske
kystkommune , hvor målet er at
initiere et strategisk
tværkommunalt samarbejde.
Opfordrer til at regionen tager
initiativ af lignende art som led i
at fremme en bæredygtig
udvikling i regionen.

Omhandler havet, hvor regionen
ikke har nogen myndighed og derfor
ikke kan tage initiativ. Men regionen
vil gerne indgå i en dialog med
Komitéen og drøfte området.

Savner en uddybning af, hvordan
regionen forestiller sig, at dette
samarbejde skal udfolde sig
mellem f.eks. lokalsamfundene,
kommunerne, regionen og andre
interessenter med henblik på at
lokalsamfundene udnytter deres
potentialer.

Regionen vil på baggrund af
strategien vil der blive udarbejdet
handleplaner, hvor der vil være en
konkretisering.

Savner verdensmål nr. 14 som en
del af den strategiske ramme og

Indskrevet FN's verdensmål nr. 14
under spor 3.

Vedr. spor 3
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målepunkt for denne del af
strategien.
Ser desuden verdensmål 14 og 15
som udelelige størrelser, når der
sættes rammer og mål for
klimatilpasning.

Øko++

Landboforeningerne

Koblingen til FN's 17 verdensmål
giver fantastisk god mening, især
hvad professionel køkkendrift
angår.

Vil gerne understøtte de gode
partnerskaber

Vedr. spor 2
Enig i de store udfordringer med
mangel på unge mennesker, der
vælger en erhvervsuddannelse.

Regionen takker for
bemærkningen.

Mangler et stærkere fokus på
økologi og klimavenlig
fødevaresammensætning. Ordet
økologi er slet ikke nævnt i
strategien. Vi mener, at regionen
med fordel kan indskrive økologi,
klimavenlig
fødevaresammensætning og
optimering af ressourceforbrug i
strategien.

Regionen mener, at det rummes
inden for formuleringerne i
strategien.

Ønsker allerede i de indledende
faser at være sparringspartner,
når det kommer til
landbrugsrelaterede emner.

Regionen kvitterer for ønsket om
samarbejde.

Bør tænke på, hvordan der kan
skabes interessante skoleforløb og
praktikpladser ude på
virksomhederne.

Regionen kvitterer for ønsket om
samarbejde. Her kan bemærkningen
om interessante skoleforløb og
praktikpladser indgå.

Vil gerne indgå i samarbejde og
dialog omkring, hvorledes de
unges valg af uddannelse kan
styrkes, og bidrage til at skabe
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attraktive studiemiljøer på
landbrugsskolerne.
Vedr. spor 3
Fokus på grundvandet er en vigtig
dagsorden.

Vigtig opgave at blive klogere på
at vurdere hvilke steder, der
udgør en risiko for forurening af
drikkevandet.

Ønsker at være en aktiv spiller
omkring regionens omstilling af
varmeforsyningen til en mere grøn
energiteknologi.

Erhvervsstyrelsen

Svarer på Erhvervsministeriets
vegne

Indkøb og
Medicoteknik,
Region Midtjylland

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 produktion.

Regionen er enig her, hvilket
regionen også arbejder med på
jordforureningsområdet.

Regionen kvitterer for ønsket om
samarbejde. Grundet ny lov om
erhvervsfremme er der usikkerhed
om regionens rolle inden for
biobaserede energiforsyning. Men i
det omfang det er relevant, vil
regionen sørge for at inkludere
Landboforeningerne.

Henstiller til, at høringen af
udkastet til udviklingsstrategien
trækkes tilbage med henblik på
en fornyet høringsproces, jf. ny
lov om erhvervsfremme, herunder
med en forudgående inddragelse
af Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse.

Regionen henviser til kommentar i
selve sagsfremstillingen.

Regionen takker for bemærkningen.
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Hospitalsenheden
Vest

Kvitterer meget positivt for
strategien.

Regionen takker for bemærkningen.

Påpeger potentialer, som med
fordel kunne gives
opmærksomhed i strategien:
- Patientinvolvering og
patientuddannelse
- Vedligeholde og opkvalificere
professionelle i sundhedsvæsenet
- styrke indsatsen for indvandrere
og flygtninge i sundhedsvæsenet.

Regionen vil på baggrund af
strategien skal der udarbejdes
handleplaner, hvor her vil borgere
blive inddraget.

Et væsentligt element i at
modvirke fraflytningen fra
landområder er større strategiske
fokus på tiltag, der kan medvirke
til, at uddannelse og job i den
vestlige del af regionen bliver et
attraktivt valg for flere.

Regionen er enig heri. Regionen
mener, det er omfavnet i strategien.
Men der ønskes et samarbejde
mellem Regional Udvikling og
hospitalerne herom, når der
udarbejdes handleplaner på
baggrund af strategien.

Afgørende for fremtidig
rekruttering og fastholdelse af
medarbejdere, at der i strategien
arbejdes målrettet med forhold,
der skaber barrierer for
studerende og medarbejdere.
F.eks. i forhold til et fleksibelt
uddannelsesforløb. En konkret
udfordring er værelser og boliger
til unge læger i pre-/postgraduat
uddannelse og under
praktikophold. Og i forhold til
uddannelsessøgendes
transportudgifter. Det bør være et
eksplicit fokus i strategien, at

Regionen vil gerne opstarte et
samarbejde mellem Regional
Udvikling, Herning Kommune samt
Hospitalsenhed Vest herom.

Vedr. spor 1

Vedr. spor 2
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regionen vil arbejde for at sikre
lighed for studerende på tværs af
regionen.
Strategien bør lægge op til, at der
tænkes i alternative løsninger.

Psykiatri og Social,
Region Midtjylland

Rummer flere spændende
elementer, som vil være med til at
præge udviklingen af regionen.

Erhvervsministeriet

Har anmodet Erhvervsstyrelsen
om at svare på ministeriets
vegne.

Banedanmark

Ingen bemærkninger

Regionen takker for bemærkningen.
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