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Forslag fra den adm. styregruppe til ændringer i Den regionale
udviklingsplan
Nærværende notat beskriver den adm. styregruppes forslag til ændringer i Den regionale udviklingsplan. Forslagene er et resultat af de
godt 50 høringssvar, der blev indsendt i høringsperioden.
Generelt har de indsendte høringssvar være meget positive, idet de i
høj grad har givet udtryk for opbakning til Den regionale udviklingsplan. Derfor er det de færreste høringssvar, der har givet anledning
til justeringer i planen.
Høringssvar og forslag til ændringer har været drøftet i den adm.
styregruppe, som har besluttet at fremsende vedlagte samlede forslag med indstilling om godkendelse.
Indholdsmæssigt er foretaget følgende ændringer:
Bærende samarbejdsprincipper og vision
Med baggrund i bemærkninger fra byrådene i Holstebro, Herning,
Lemvig, Ringkøbing-Skjern kommuner og fra Vækstforum for Region
Midtjylland foreslås afsnittet om et sammenhængende Danmark, side
12 i visionen suppleret med følgende tekst: Det forventes således,
at de faktorer, der har medvirket til dannelse af at østjysk bybånd – herunder infrastrukturen, ad åre bevirker, at bybåndet
er udvidet til også at omfatte andre byer.
Med baggrund i samme høringssvar foreslås følgende afsnit indarbejdet i visionen under afsnittet Vækstregion Midtjylland, side 12: For
at sikre en gunstig udvikling i hele regionen, er det vigtigt, at
der udvikles et samspil mellem hovedbyerne, og at dette bl.a.
kobles til et østjysk bybånd og visionen om et sammenhængende Danmark.
Hermed tilstræbes at skabe bedre balance mellem øst og vest og
mellem kommuner og byer i og uden for det østjyske bybånd, herunder ikke at afskære større byer, som i dag ligger udenfor bybåndet
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med tiden at blive inddraget heri. Med samme sigte er foretaget en
redaktionel bearbejdning af teksten for at sikre en større balance og
ligeværdighed mellem øst og vest. Yderligere er med samme formål
tilføjet to illustrationer i visionsdelen, side 13, som viser den fysiske
udbredelse af Århus Universitet og den fysiske udbredelse af Professionshøjskolen VIA i regionen.
Arbejdskraft og beskæftigelse
Holstebro Kommune har gjort opmærksom på, at der var behov for
differentiering i beskrivelsen af den forventede befolkningsudvikling.
Derfor foreslås det sidste afsnit i visionen, side 22 ændret til følgende: Befolkningsudviklingen forventes at være positiv i hele
regionen med undtagelse af de vestligste og østligste dele.
Befolkningsudviklingen i de enkelte kommuner for-ventes dog
at variere mellem land og by, idet de største byer i kommunerne fortsat forventes at få en mere positiv henholdsvis mindre negativ befolkningsudvikling end kommunerne under ét.
At den demografiske udvikling er en særlig udfordring, tydeliggøres af, at andelen af befolkningen i den arbejds-dygtige
alder forventes at falde frem mod 2030 i to ud af tre kommuner i den midtjyske region.
Sundhedsbrugerrådet henleder opmærksomheden på vigtigheden af
fokus på forbedring af arbejdsmiljøet med henblik på at få syge tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor foreslås redegørelsen, side 22 suppleret med følgende: - f.eks. ved et større fokus på et bedre arbejdsmiljø.
Kultur
Byrådet i Favrskov Kommune gør opmærksom på, at etablering af
netværk skal ske på baggrund af involvering af relevante parter. Der
foreslås følgende ændring af visionsdelens afsnit ”Udgangspunkt”,
side 34:
Den midtjyske region rummer en mangfoldighed af kulturelle
seværdigheder og oplevelsesmuligheder. Samtidig rummer
regionen et stort professionelt kunstnerisk og kulturfagligt
potentiale. Flere hundrede professionelle kunstnere bor og
arbejder i regionen. Der er mere end 40 museer, som arbejder
inden for hvert deres speciale. Der er et rigt musikliv, som
spænder fra musikskoler og MGK’er (musikalske grundkurser)
til professionelle ensembler og orkestre samt musikkonservatoriet og endeligt et varieret teaterliv spændende fra landsdelsscenen i Århus til en lang række egnsteatre og mindre teatre. På flere kulturområder er der allerede dannet faglige
netværk på tværs af regionen.
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Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har fremsat ønske om, at Region Midtjylland angiver aktivt at ville arbejde for at sikre et rigt og
varieret kulturtilbud i tyndt befolkede områder, samt at Region Midtjylland anbefaler staten via sin tilskudspolitik at gøre det samme.
Derfor foreslås det, at følgende tilføjes under afsnittet ”Anbefalinger
til øvrige aktører” i redegørelsesdelen, side 39:
Regionsrådet anbefaler staten, at den via sin tilskudspolitik
sikrer et rigt og alsidigt kulturliv i tyndt befolkede områder.
Natur og miljø
Byrådet i Favrskov Kommune foreslår, at det beskrives nærmere,
hvad der forstås ved vækst og udvikling med udgangspunkt i naturog landskabsressourcer. Derfor foreslås det, at sidste afsnit i visionsdelen, side 39 erstattes med følgende afsnit:
Det kan kortlægges, hvor og hvordan natur- og landskabsressourcerne kan fungere som kilde til vækst og udvikling i
regionen. Herunder hvordan en differentieret udmøntning af
plan- og naturbeskyttelseslovgivningen kan tilgodese den ønskede udvikling i alle dele af regionen.
Byrådet i Struer Kommune opfordrer regionen til en øget indsats for
fremme af udviklingspotentialer i regionens kystnære yderområder.
Derfor foreslås det sidste afsnit i redegørelsesdelen, side 43 i ”Naturen som naturressource” ændret til følgende:
Regionsrådet indgår gerne i et samarbejde om at skabe overblik over mulighederne for at anvende naturressourcerne i den
midtjyske region – herunder potentialerne i de kystnære egne.
I den forbindelse kan det belyses, hvordan en differentieret
udmøntning af plan- og naturbeskyttelseslovgivningen kan
tilgodese den ønskede udvikling i alle dele af regionen.
Energi
Illustrationen i visionsdelen, side 42, er justeret med benævnelser på
søjlerne og fjernelse af procentangivelserne med henblik på at opnå
bedre overensstemmelse med de reviderede målsætninger for andelen af vedvarende energi. Problemet var blandt andet, at målsætningerne for den fremtidige andel ikke er knyttet til det samme år.
Kollektiv trafik
Byrådet i Favrskov Kommune mener, at det bør præciseres, at udbygningen af letbanen foregår etapevis, hvilket foreslås imødekommet.
Byrådet i Odder Kommune anbefaler, at det præciseres, at Odder- og
Grenaabanen sammenkobles i Århus, idet arbejdet allerede er igangsat. Derfor foreslås der i sidste afsnit under Fremkommelighed, side
52 i redegørelsesdelen indarbejdet en oplysning om, at sammen-
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kobling af Odderbanen og Grenaabanen er en del af letbanens
første etape.
Visionshæftets bagside
Under overskriften Hvad kan staten bruge denne regionale udviklingsplan til? tilføjes som punkt nr. 3:
Der er brug for en differentieret udmøntning af f. eks. plan- og
naturbeskyttelseslovgivningen, der afspejler den lokale virkelighed
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