Skema over høringssvar til VUS'en
Vækst- og Udviklingsstrategien er langsigtet og sætter retning for Region Midtjyllands visioner fra 2015-2025. De konkrete initiativer vil være
beskrevet i følgende planer, Vækstplan 2016-2020, Kollektiv trafik, Infrastruktur indspil til prioritering, Råstofplan, Jordforureningsplan, Agenda 21,
Frivillighedspolitik, Uddannelsespolitik 2015-2020 eller Kulturpolitikken. Derudover, er der udarbejdet en redegørelse, der danner baggrund for
Vækst- og Udviklingsstrategien.
Første kolonne angiver afsenderen af høringssvaret. Anden kolonne er en kort opsummering af høringssvarets hovedpunkter. Her er
sidehenvisningerne til Vækst- og Udviklingsstrategien inklusiv grafisk design. Tredje kolonne indeholder regionens svar til ændringsforslaget. Her er
sidehenvisningerne til udgaven af Vækst- og Udviklingsstrategien uden grafisk design.
Høringssvarene er sorteret således, at høringssvarene fra kommunerne kommer først, dernæst regioner, statslige myndigheder, faglige
organisationer, interesse organisationer, uddannelsesinstitutioner og til sidst kulturinstitutioner.
1

Danmarks Vækstråd

RM har ikke fulgt anbefalingerne:
1. Danmarks Vækstråd anbefaler, at der sættes fokus på at udnytte
potentialerne inden for øget digitalisering og automatisering,
herunder også via kompetenceudvikling, for en bred kreds af
SMV’er.
2. Danmarks Vækstråd anbefaler, at Vækstforum for Region
Midtjylland tydeliggør forholdet mellem udviklingen i den offentlige
og den private sektor på det erhvervspolitiske område.
RM har delvist fulgt anbefalingerne:
3. Danmarks Vækstråd anbefaler, at det erhvervspolitiske potentiale
inden for sundhedsinnovation udbygges.
4. Danmarks Vækstråd anbefaler, at det tydeliggøres, hvordan man i
praksis vil sikre sig en bedre sammenhæng mellem udbud og
efterspørgsel af kvalificeret arbejdskraft, herunder også
praktikpladser, samt at der er fokus på hele uddannelsesområdet.
5. Danmarks Vækstråd bakker op om strategien.
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Regionen har tidligere besvaret
og begrundet høringssvaret fra
Danmarks Vækstråd.
På s. 17 i Vækstplan 2016-2020
beskrives et initiativ kaldet
"Vækstprogram for små- og
mellemstore virksomheder",
som skal hjælpe
virksomhederne med at nå
deres vækstpotentiale.
I strategien fremgår det flere
steder, at regionen arbejder for
flere offentlig-/private
samarbejder.
På s. 30 i Vækstplan 2016-2020
er der beskrevet et initiativ
omkring sundhedsinnovation.
På s. 33-34 i Vækstplan 20162020 er der beskrevet to
initiativer, der vil arbejde for
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mere kvalificeret arbejdskraft.
Initiativerne er kaldet
"KOMPETENCEFORSYNINGmidt"
og "Flere i
erhvervsuddannelser".
2

Kommuner
Silkeborg Kommune

3

Syddjurs Kommune

1. Tilføjelse af delmål, der handler om politikeres og
fagprofessionelles samskabelse med omverden.
2. Opfordrer til at Regionen lader Silkeborg være udgangspunkt for en
styrket indsats for underleverandører inden for vindindustrien.
3. Silkeborg ser potentiale i Business Region Aarhus, hvorfor er den
ikke inddraget tydeligere i strategien?

1. Region Midtjylland ser
samarbejde som et værktøj til at
opnå resultater, derfor er
samarbejde ikke en målsætning
i sig selv. Både i Vækst- og
Udviklingsstrategien og
Vækstplan 2016-2020 er der
lagt stor vægt på værdien af
regionens samarbejde mellem
brancher, klynger,
uddannelsesinstitutioner og
kommuner.
2. Virksomhederne og deres
tilhørende værdikæder har
betydning for indsatsen, det er
ikke geografien, der er
afgørende. Regionen arbejder
for at styrke underleverandører
på tværs af hele regionen.
3. Regionen samarbejder med alle
kommunerne og Vækst- og
Udviklingsstrategien omfatter
alle kommunerne, derfor
fremhæves konkrete kommune
samarbejder ikke.

1. Syddjurs kommune henleder opmærksomheden på følgende
infrastrukturelle prioriteringer.
a. Forlængelse af Djurslandsmotorvejen frem til Aarhus

1. Vækst- og Udviklingsstrategien
er en langsigtet strategi og
indeholder dermed ikke
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Lufthavn i Tirstrup således at fremkommeligheden
forbedres
b. Understøttelse af Aarhus Lufthavn i Tirstrup som
international lufthavn.
c. Fastholdelse af færgeforbindelsen mellem Ebeltoft og
Sjællands Odde som en forudsætning for den fortsatte
erhvervs- og turismeudvikling på Djursland.
d. Fortsat styrkelse af letbanen mellem Djursland og Aarhus.
e. Opgradering af ruterne 15, 16 og 21 til højklassede veje.
f. Styrkelse af den kollektive trafik på Djursland.
Syddjurs Kommune har et stærkt ønske om, at den kollektive trafik
vil komme til at spille en større rolle i bolig-arbejdsstedstrafikken
mellem Syddjurs Kommune og de største rejsemål i Region
Midtjylland.
Syddjurs kommune synes opmærksomheden på betydningen af
attraktive bosætningsområder for vækst og udvikling i mindre grad
er tydelig i Vækst- og udviklingsstrategien.
Det vil være velkomment, at Region Midt signalerer, at en mere
fleksibel planlov vil være ønskelig. Muligheden for byudvikling og
planlægning også indenfor kystnærhedszonen er nødvendig for at
tiltrække helårstilflyttere og arbejdspladser også til
landdistrikterne.
Samtidig vil Syddjurs Kommune gerne opfordre til, at der i endnu
højere grad end hidtil igangsættes initiativer, der tilgodeser også de
mindre kommuners og landdistrikters erhvervsstruktur. Herunder
vil et forstærket fokus på de små og mellemstore virksomheder
indenfor håndværkerfagene være velkomment. Det har ligeledes i
den forudgående periode vist sig svært for mange mindre,
landkommuner at etablere projekter med tilstrækkelig størrelse til,
at disse kan støttes af Region Midtjylland/Vækstforum. Vi vil
opfordre til, at muligheden for at støtte mindre projekter på lige
linje med større satsninger undersøges.
Syddjurs Kommune vil gerne opfordre til, at den stærke
vækstdagsorden og fokus på erhvervsudviklingen i stadig større
omfang samtænkes med beskæftigelsesindsatsen og de
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konkrete infrastrukturelle tiltag.
Konkrete prioriteringer af
infrastrukturen indgår i
publikationen Infrastruktur
indspil til prioriteringer.
På s. 18 i strategien står
"Sammen med Midttrafik,
kommuner og staten vil vi
arbejde for at etablere et
sammenhængende, hurtigt og
energieffektivt kollektivt
trafiknet, herunder en plan for
tilbringertrafikken til tog."
Vækst- og Udviklingsstrategien
tager i højere grad
udgangspunkt i vækst og
udvikling og har ikke som
tidligere strategier fokus på
fysisk planlægning.
Det bemærkes, at regeringen
har præsenteret et forslag om
en ny forsøgsordning, der giver
mulighed for at udvikle
turismen langs de danske
kyster, sammen med en
modernisering af planloven.
I Vækstplan 2016-2020 på s. 10
beskrives et initiativ omkring
udvikling af lokale
udviklingsplatforme for
fødevarer.
Konkrete initiativer vil være
beskrevet i Vækstplan 20162020. Den indeholder et initiativ
kaldet INKLUSIONmidt, der
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4

Aarhus Kommune

beskæftigelsesfremmende tiltag. Beskæftigelsesindsatsen er et helt
afgørende indsatsområde for fremme af vækst, udvikling og
bosætning, og dette bør fremstå tydeligt i Vækst- og
Udviklingsstrategien.
I strategisporet Fokuseret Vækst undlader man at pege på
nødvendigheden af kommunernes aktive indsats og deres
betydning for vækst og udvikling. Byrådet vil gerne opfordre til, at
afsnittet om Fokuseret vækst genlæses med dette for øje.
Byrådet mener, at Business Region Aarhus med fordel kan nævnes
i Vækst- og udviklingsstrategien som et eksempel på en sådan
funktionel byregion og et formaliseret samarbejde mellem by og
land.
Syddjurs Kommune ønsker som udgangspunkt, at
råstofudvindingen skal foregå som en udvidelse af de
igangværende udvindinger fremfor åbning af nye områder i
landskabet.
Syddjurs kommune vil opfordre til særligt at fokusere på tiltag, der
kan sikre en social og økonomisk bæredygtighed. Det er ikke mindst
den demografiske udvikling, der udfordrer den måde, vi har
indrettet vores kommune og region på. Nytænkning og vilje til
innovation er vores mulighed for at møde de udfordringer. Syddjurs
Kommune vil derfor opfordre Region Midtjylland til at arbejde for
at skabe en velfærdsalliance mellem offentlige myndigheder,
borgere og virksomheder.

1. Vækst- og udviklingsplanen er efter Aarhus Kommunes
opfattelse alt for generel og ukonkret og bør gøres mere
konkret. Det er derfor helt afgørende, at de underliggende
handlingsplaner bliver meget konkrete.
2. Men vi opfordrer til, at der i Vækst- og udviklingsstrategien er
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omhandler dette.
På s. 22 øverst kan tilføjes " og
de enkelte kommuner".
Regionen samarbejder med alle
kommunerne og Vækst- og
Udviklingsstrategien omfatter
alle kommunerne, dermed
fremhæves konkrete kommune
samarbejder ikke.
Dette vil indgå i Råstofplanen.
På s. 15 er MedTech Innovation
Consortium (MTIC) bl.a.
beskrevet, som er et
samarbejde mellem "Aarhus
Universitet, VIA University
College, et flertal af
kommunerne i regionen og
erhvervslivet. MTIC er en
kommerciel sparringspartner
for virksomheder, der udvikler,
producerer og sælger
sundhedsteknologiske produkter
og dermed sikrer, at nye ideer
bliver til nationalt og
internationalt
markedsinteressante
produkter."
Det kan være et svar på den
velfærdsalliance Syddjurs
Kommune efterlyser.
Strategiens formål er at udstikke
de overordnede rammer og
retning. Vækstplan 2016-2020
beskriver de konkrete initiativer.
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et tydeligere fokus på de internationale dimensioner, herunder
international arbejdskraft og internationalisering af indsatser
relateret til regionens klynger.
Der kan med fordel tilføjes et kort afsnit om udmøntningen af
strategien, der beskriver koblingen mellem strategi og
handlingsplaner.
Endvidere kunne strategien med fordel indeholde en
beskrivelse af, hvilke overordnede overvejelser og principper,
der ligger til grund for prioriteringen af indsatsområder,
herunder blandt andet fordelingen af udviklingsmidler på de
forskellige indsatsområder. Aarhus Kommune har i den
forbindelse den holdning, at tildeling af udviklingsmidler i
Region Midtjylland skal foregå ud fra en kvalitetsvurdering og
ud fra konkurrence om midlerne, frem for at de tildeles ud fra
geografiske kriterier.
Der er i strategien opstillet konkrete resultat-/effektmål. Det er
uklart, hvorvidt der er tale om mål, som Region
Midtjylland/kommunerne i fællesskab holdes op på, og
hvorvidt det har konsekvens, hvis mål ikke nås. Der kunne
derfor med fordel tilføjes et kort afsnit om opfølgning på
målene.
Med afsæt i Aarhus 2017 sker en betydelig internationalisering
af kulturprojekterne i regionen, og at netværk på tværs af
grænser og kulturområder styrkes. Det skal på den baggrund
anbefales, at det turismekonsortium, der er indgået mellem
VisitDenmark, Midtjysk Turisme, VisitAarhus, Aarhus Kommune
og Region Midtjylland nævnes, da det primært er herigennem,
at det turistmæssige potentiale i kulturhovedstadsprojektet
skal udfoldes på internationalt plan. Aarhus Kommune har
derfor en klar forventning om, at der i den relevante
handlingsplan afsættes midler til kulturturisme.
Desuden bør events nævnes i Vækst- og udviklingsstrategien,
da events kan bruges som platform, udstillingsvindue og
eksperimentarium for de regionale styrkepositioner.
Satsningen siden 2011 på erhvervsturisme har nu placeret

2. Regionen har fokus på det
internationale i strategien.
3. På s. 7 tilføjes "Strategien
sætter retning for Region
Midtjyllands fremtidige visioner,
hvorimod udmøntningen af
strategien vil ske gennem
følgende planer, Vækstplan
2016-2020, Kollektiv trafik plan,
Infrastruktur indspil til
prioritering, Råstofplan,
Jordforureningsplan, Agenda 21,
Frivillighedspolitik,
Uddannelsespolitik 2015-2020
og Kulturpolitikken, hvor de
konkrete initiativer vil være
beskrevet."
4. Udvælgelsen af indsatsområder
tager udgangspunkt i EU's
definerede udfordringer og den
regionale redegørelse for disse
udfordringer, som adresseres
med valget af de fire
strategispor, (står s. 8).
Fordelingen af midler er at finde
i Vækstplan 2016-2020, samt i
Uddannelsespolitikken.
5. På s. 12 tilføjes "Delmålene er
for hele Region Midtjylland og
dermed også de enkelte
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Region Midtjylland i en langt stærkere position på markedet.
Det er helt afgørende med en fortsat prioriteret regional
indsats/betalingsvilje for at fastholde den positive udvikling og
yderligere medvirke til at udfolde det fulde potentiale på
erhvervsturismeområdet i regionen. Aarhus Kommune har en
klar forventning om, at det følges markant op på
erhvervsturismen i den efterfølgende handlingsplan.
Aarhus Kommune er enig i, at der i Region Midtjylland er en
stærk klynge inden for de kreative erhverv (design, mode,
arkitektur og interaktive digitale industrier), og at der er
oplagte synergieffekter ved at styrke samarbejdet inden for
klyngen.
Strategien understreger ikt-klyngens betydning og potentiale,
som derfor bør tilgodeses via en regional satsning. Indsatsen
for udviklingen af it-erhvervet og udnyttelsen af potentialet er
dog meget sparsomt beskrevet, og Aarhus Kommune mener
derfor, at der er behov for en tydeligere strategi for området.
Når Regionen ønsker at understøtte it-erhvervet og
iværksættere inden for it, kan man med fordel gå ind i Internet
Week Denmark projektet, der er et erhvervsudviklingsprojekt,
som nyder stor opbakning blandt regionens it-virksomheder.
Aarhus Kommune finder det positivt, at strategien lægger vægt
på at fortsætte samarbejdet mellem virksomhederne,
arbejdsmarkedets parter, de regionale
uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsessystemet og
kommunerne. Aarhus Kommune dog vil opfordre til at skærpe
teksten, så samarbejdet ikke blot fortsættes, men også styrkes.
Aarhus Kommune foreslår, at teksten indledningsvis skærpes
således, at afsnittet nederst på side 19 indledes med, at ”Vi vil
styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og kommuner
med det formål….”
På s. 18 står der endvidere, at ”Vi vil sammen med erhvervslivet
og uddannelsesinstitutioner arbejde for flere og nye veje til
arbejdsmarkedet for de højtuddannede, som i dag er ramt af en
høj ledighed blandt især de nyuddannede”. Aarhus Kommune

kommuner, som inviteres til at
bidrage til den fælles indsats."
Vækst- og Udviklingsstrategien
er udarbejdet i samarbejde med
kommunerne, dermed gælder
målene også for dem. På s. 10 i
strategien tilføjes et afsnit om
opfølgning på målene, " Region
Midtjylland har opsat
målsætninger for indsatsen frem
mod 2025. Disse mål gælder for
hele regionen og dermed også
de enkelte kommuner, som har
været med at formulere
strategien."
6. Eventuelle initiativer omkring
kulturturisme vil være
behandlet i Vækstplan 20162020.
7. Det er ikke strategiens opgave
at fremhæve konkrete tiltag,
men derimod at sætte retning
for indsatsen. På s. 21 i
Vækstplan 2016-2020 nævnes
det, at der gennemføres
internationale events som f.eks.
Creativity World Forum under
Kulturhovedstad 2017.
8. På s. 22 i Vækstplan 2016-2020
er der beskrevet et initiativ
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mener, at kommunerne også kan spille en aktiv rolle i dette
arbejde, og foreslår derfor, at kommunerne tilføjes i teksten, så
de står nævnt sammen med erhvervslivet og
uddannelsesinstitutionerne.
Et højt fokus på erhvervsudvikling i form af vækst i BNP og
arbejdspladser i den private sektor bør dog i en vækst- og
udviklingsstrategi komme forud for bæredygtighed, hvor
erhvervseffekten er mere indirekte. Der savnes således et
tydeligere fokus på vigtigheden af at styrke og videreudvikle
cleantech-området.
I afsnittet om sundhedsområdet mangler fokus på
sundhedsfremme og forebyggelse som et væsentligt element i
forhold til at understøtte væksten. Derfor ser Aarhus Kommune
gerne, at Region Midtjylland har en mere offensiv
sundhedspolitik.
Aarhus Kommune ønsker desuden mere fokus på samarbejdet
med civilsamfundet, når det kommer til at skabe en
bæredygtig udvikling. Aarhus Kommune opfordrer derfor til at
tænke samarbejdet på tværs og sammen med civilsamfundet
ind i Vækst- og udviklingsstrategien med henblik på at styrke en
bæredygtig vækst på lang sigt.
Der mangler fokus på vækstpotentialet i velfærdsinnovation.
Implementeringen af velfærdsteknologi er en forudsætning for,
at erhvervslivet og forskningen har en kontekst at agere inden
for. Sundheds-it nævnes ikke eksplicit, selvom en af Region
Midtjyllands styrkepositioner ligger inden for dette område.
Sundheds- og velfærdsteknologi samt Sundheds-it bør fylde
mere, hvis de faktiske aktiviteter skal kunne afspejles i
strategien. Derudover bør potentialerne i implementering af
fremtidige elektroniske og intelligente forebyggelsesløsninger,
tryghedsløsninger og sundhedsløsninger tænkes ind i Vækst- og
udviklingsstrategien.
Der er angivet mål for andelen af genanvendeligt affald og
vedvarende energi i 2025. Det vil i den forbindelse være
formålstjenligt at angive, hvad udgangspunktet i 2015 er, idet

9.
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kaldet "Produkt- og
kvalitetsudvikling af turismen",
erhvervsturisme indgår i
initiativet.
Opbakning til Region
Midtjylland.
På s. 21 i Vækstplan 2016-2020
er der beskrevet et initiativ for
udviklingen af den midtjyske itklynge, der tager udgangspunkt
i Katrinebjergs eksisterende itmiljø.
På s. 19 ændres til ”Vi vil styrke
samarbejdet med
uddannelsesinstitutioner og
kommuner med det formål….”
På s. 19 ændres til ”Vi vil
sammen med erhvervslivet,
uddannelsesinstitutioner og
kommunerne arbejde for flere
og nye veje til arbejdsmarkedet
for de højtuddannede, som i dag
er ramt af en høj ledighed
blandt især de nyuddannede”.
Cleantech indgår i
målsætningerne s. 12, og er
beskrevet under bæredygtig
omstilling, samt under fokuseret
vækst. Mere konkrete tiltag vil
være at finde i Vækstplan 2016Side 7 af 30

det ellers er vanskeligt at forholde sig til målsætningen.

2020.
14. På s. 14 er teksten redigeret, så
der nu står "På
velfærdsområdet er der
udarbejdet aftaler, der peger
frem mod en bæredygtig
omstilling og forebyggelse på
sundhedsområdet." Der er fokus
på sundhedsinnovation og
elektroniske sundhedsløsninger
på s. 15 i strategien. Til sidst skal
det nævnes, at dette er en
Vækst- og Udviklingsstrategi for
regional udvikling og at
sundhedsområdet har en
sundhedsplan på området.
15. Region Midtjylland har en
Agenda 21 politik og
handlingsplan, hvis formål er at
støtte den bæredygtige
udvikling i Region Midtjylland.
Dette gælder både miljømæssig,
social og økonomisk
bæredygtighed. Derudover, har
regionen en Frivillighedspolitik.
16. På s. 15 er der fokus på
sundhedsinnovation og
elektroniske sundhedsløsninger.
På s. 30 i Vækstplan 2016-2020
er der også et initiativ omkring
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sundhedsinnovation.
17. På s. 30 i Vækstplan 2016-2020
er der et initiativ omkring
sundhedsinnovation.
18. Der arbejdes løbende med
opfølgning på de strategiske
mål. På s. 10 i strategien er
tilføjet " Region Midtjylland har
opsat målsætninger for
indsatsen frem mod 2025. Disse
mål gælder for hele regionen og
partnerskabet bag strategien vil
deltage i arbejdet med at nå de
ambitiøse mål for vækst og
udvikling i Region Midtjylland.
Der vil løbende blive fulgt op på
målsætningerne og
partnerskabet vil på den
baggrund kunne drøfte den
fælles indsats."
5

Skive kommune

1. Ønsker regionen bakker op om at bevare alle eksisterende
uddannelser i Skive, dermed også læreruddannelsen.
2. Skive vil tiltrække nye videregående uddannelser.
3. Ændring af Planloven, til gavn for bosætning, turisme og det lokale
erhvervsliv.

1. Vækst- og Udviklingsstrategien
er en langsigtet strategi og
indeholder dermed ikke
konkrete tiltag. Konkrete tiltag
på uddannelsesområdet vil
være at finde i
Uddannelsespolitikken.
2. Der henvises til ovenstående
punkt.
3. Det bemærkes, at regeringen
har præsenteret et forslag om
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en ny forsøgsordning, der giver
mulighed for at udvikle
turismen langs de danske
kyster, sammen med en
modernisering af planloven.
6

Holstebro Kommune

1. Bakker op om strategien.

7

Favrskov Kommune

1. 5 infrastrukturprioriteringer realiseres snarest (Kattegat, letbane,
seks spor på E45, rute 26 og motorvej ml. Herning og Holstebro)
2. Målsætning om 100% bredbåndsdækning i 2025 er for uambitiøs
og bør fremrykkes.
3. Regionalt fokus på at uddanne flere indenfor tekniske og
merkantile fag.
4. Mere eksplicit fokus på iværksætteri i afsnit om fokuseret vækst.
5. Understøtte den eksisterende iværksætterkultur.

1. Vækst- og Udviklingsstrategien
er en langsigtet strategi og
indeholder dermed ikke
konkrete infrastrukturelle tiltag.
Konkrete prioriteringer af
infrastrukturen indgår i
publikationen Infrastruktur
indspil til prioriteringer.
2. På s. 10 fremrykkes
målsætningen til 2020. De
nationale målsætninger er også
for 2020.
3. Der er fokus på faglært
arbejdskraft både i
målsætningerne og i teksten s.
19 omkring viden og
kompetencer.
4. Der er fokus på iværksætteri i
Vækstplan 2016-2020 og i
Uddannelsespolitikken.
5. Der henvises til punkt 4.
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Norddjurs Kommune

1. Norddjurs ser et stort potentiale i genanvendelse af materialer og
opfordre til at man støtter initiativer på dette område.
2. Hæfter sig ved målsætningen om en reduktion af trængslen i RM
på 10 % i 2025, som meget ambitiøst!
3. Norddjurs Kommune har indgået samarbejde med Midttrafik og

1. Regionen skriver i strategien at
vi støtter genanvendelse af
materialer fx i målsætningerne
s. 12.
2. På s. 12 ændres fra "I 2025 er
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foreslår, at der tilføjes et afsnit om at sammentænke mobilitet og
byudvikling.
4. Påpeger vigtigheden af Grenaa erhvervshavn for industrien, både
on-shore og off-shore. Ses i sammenhæng med en styrkelse af
infrastrukturen.
5. Opfodrer til at fastholde tidligere strategiske satsninger på
turismeområdet til at signalere regional opbakning.

trængslen på de midtjyske veje
reduceret med 10 %." til "I 2025
er trængslen på de midtjyske
veje reduceret".
3. Det indgår i afsnittet
sammenhængende byudvikling.
4. Vækst- og Udviklingsstrategien
er en langsigtet strategi og
indeholder dermed ikke
konkrete infrastrukturelle tiltag.
Konkrete prioriteringer af
infrastrukturen indgår i
publikationen Infrastruktur
indspil til prioriteringer.
5. Der er kommet nye nationale
strategiske satsninger på
turismeområdet, dem støtter
regionen op om.

9

Samsø Kommune

1. Samsø Kommune finder det vigtig, at der fokuseres på udvikling af
hele regionen og bedre sammenhæng mellem byerne og
landdistrikterne. Det kan med fordel foldes mere ud i strategien,
således at landdistrikter ikke primært indgår som oplande til
byområder. Hovedparten af fødevareproduktionen og
kystturismen er beliggende i landområder. De er styrkepositioner
for regionen.
2. Kommunerne inviteres til at deltage i indsatser.
3. Såfremt Kattegatforbindelsen tænkes at gå hen over Samsø
opfordres der til at der allerede i det indledende arbejde sikres at
arbejdet sker bæredygtigt og under hensyntagen til miljø, turisme
og landskabelige værdier.

1. Dette er bl.a. behandlet under
sammenhængende byudvikling.
2. Kommunerne er meget
velkomne til at deltage.
3. Vækst- og Udviklingsstrategien
er en langsigtet strategi og
indeholder dermed ikke
konkrete infrastrukturelle tiltag.
Konkrete prioriteringer af
infrastrukturen indgår i
publikationen Infrastruktur
indspil til prioriteringer.
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Lemvig Kommune

Indledningen
1. Mangler at behandle flaskehalse i vestlige egne, som kræver
mobilitet af arbejdskraft fra øst til vest.

1. De arbejdskraftmæssige
flaskehalse er behandlet under
viden og kompetencer samt
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Målsætningerne
2. Fokusområderne kommer til at udgøre 55 % af den samlede vækst,
det er umuligt at udpege fremtidens vækstområder. Kommunernes
prioriteringer kan gå i en anden retning.
Vi sikrer balancen mellem udbud af arbejdskraft og erhvervslivets
efterspørgsel
3. Man skal finde ud af hvordan ufaglærte/faglærte føres der hen,
hvor der er jobs at få.
4. Målsætningerne skal ikke kun fokusere på højere gennemførelse i
uddannelsessystemet for at sikre arbejdskraften. Regionen bør
aktivt bakke op om at rekruttere og uddanne udenlandsk
arbejdskraft i det omfang, det er nødvendig for at manglen på
kompetencer og arbejdskraft ikke står i vejen for væksten.
5. Det er samtidig vigtigt, at vi ikke uddanner unge indenfor
uddannelser, der holder dem ude af jobmarkedet og fastholder
dem i en geografisk skæv fordeling.
Sammenhængende byudvikling
6. Udbredelsen af nye telemedicinske og andre digitale
sundsløsninger fremhæves, men de har vist sig at rumme en
forhøjet risiko for fejldiagnosticeringer og behandlinger. Det er
dermed ikke et sundhedstilbud, der erstatter adgangen til
sundhedspersonale i de tyndt befolkede landområder. Det kan dog
være komplementerende.
7. Tilføjes et afsnit omkring det dalende befolkningstal i visse dele af
Regionen, og det medfører tomme ejendomme. I en Region, der
satser på vækst i specielt byerne bør der også være overvejelser
omkring ”det gode liv på kanten”.
8. ang. den trafikale infrastruktur opfordres Regionen til selv at
bidrage til omstillingen ved f.eks. at anvende vedvarende energi i
den kollektive trafik i forbindelse med udbud og
energieffektivisering af bygninger.
9. Regionen har betydelige havne, som på både import og

2.

3.

4.

5.

målsætningerne. Det er ikke kun
en vestjysk problemstilling.
Fokuseret vækst tager
udgangspunkt i regionens
styrkepositioner og ønsket om
at fokusere indsatsen.
Det er behandlet i Vækstplan
2016-2020, hvor der står "I
løbet af de seneste år er der
gennemført en række reformer
med det formål at sikre en
arbejdsstyrke med de rette
kvalifikationer og af den rette
størrelse. I en del af den
nugældende lovgivning
forpligtes de tre politikområder
til at samarbejde om indsatsen,
det gælder f.eks. de to midtjyske
Regionale Arbejdsmarkedsråd.
Region Midtjyllands indsatser vil
derfor blive gennemført, så de
dels hænger sammen med de
nationale indsatser på området
og dels i tæt samarbejde med de
øvrige aktører med det formål
at få den største synergi af den
samlede indsats."
I Vækstplan 2016-2020 s. 32 står
der, at regionen har "fokus på at
tiltrække og fastholde
udenlandske studerende og
medarbejdere som en del af det
samlede udbud af kompetencer
og viden."
Der står på s. 19 i strategien " Vi
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eksportsiden er knudepunkter for en omkostningseffektiv
transportkæde, og nogle havne er en væsentlig del af
fødevareklyngen. Dette kunne med fordel inddrages i dele af
strategien. Fokus omkring infrastruktur er på statslige investeringer
i vej og bane. Savnes fokus på at de blå veje skal udbygges i takt
med udviklingen.
Fokuseret vækst
10. Fiskeriet er en del af fødevareklyngen og bør adresseres i
strategien. Der foregår en konsolidering med større fartøjer, der
kræver en udvikling og udvidelse af den blå infrastruktur ind til
havnen.
11. Mere fokus på offshore området bl.a. i tilknytning til bæredygtig
energi, men også i fremtidige muligheder indenfor
dekommissionering af de olie- og gasinstallationer, der er
beliggende i Nordsøen. Også her spiller havnene en rolle som
knudepunkt.
12. Udsigten til at flere ufaglærte job forsvinder, og at vi kommer til at
mangle faglært arbejdskraft vil blive en udfordring og det er derfor
nødvendigt med vækstinitiativer således at nuværende såvel som
nye virksomheder fortsat vil og tør udvikle sig og investere i Lemvig.
13. Der ønskes et afsnit, hvor ambitionerne for turismen er foldet
mere ud inden for rammerne af de nationale turismesatsninger.
Det er generelt småt med initiativer (bortset fra telemedicin), der
retter sig mod de tyndbefolkede områder.

6.
7.

8.

9.

vil sammen med erhvervslivet,
uddannelsesinstitutioner og
kommunerne arbejde for flere
og nye veje til arbejdsmarkedet
for de højtuddannede, som i dag
er ramt af en høj ledighed
blandt især de nyuddannede."
Det tilslutter regionen sig.
Der er flere steder i strategien
fremhævet, at der arbejdes for
vækst og udvikling i hele
regionen, bl.a. på s. 17 står der
"Vi vil arbejde for, at der
etableres partnerskaber mellem
uddannelsesinstitutioner,
kulturaktører, virksomheder og
offentlige institutioner for at
styrke udbuddet af uddannelse
og kultur, som kan bidrage til at
fastholde og styrke vækst og
udvikling i hele regionen."
Vækst- og Udviklingsstrategien
tager i højere grad
udgangspunkt i vækst og
udvikling og har ikke som
tidligere strategier fokus på
fysisk planlægning.
Region Midtjylland arbejder for
at anvende vedvarende energi i
den kollektive trafik, bl.a. har
man samarbejdet med
Midttrafik og flere kommuner
om at bruge biogas i den
kollektive bustransport.
Vækst- og Udviklingsstrategien
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10.

11.

12.
13.

er en langsigtet strategi og
indeholder dermed ikke
konkrete infrastrukturelle tiltag.
Konkrete prioriteringer af
infrastrukturen indgår i
publikationen Infrastruktur
indspil til prioriteringer.
Fiskeriet er nævnt under
fødevarer indsatsen i Vækstplan
2016-2020 s. 10, hvor der står
"netværkssamarbejdet
Konsumfisk med deltagelse af
vestkystens fiskerivirksomheder
har vist, at der findes et
udviklings- og vækstpotentiale i
mange lokalorienterede
fødevarevirksomheder, som kan
aktiveres ved en særlig indsats i
nærmiljøerne."
Vækst- og Udviklingsstrategien
er en langsigtet strategi og
indeholder dermed ikke
konkrete infrastrukturelle tiltag.
Konkrete prioriteringer af
infrastrukturen indgår i
publikationen Infrastruktur
indspil til prioriteringer.
Regionen arbejder for at der
uddannes mere faglært
arbejdskraft.
Ambitionerne for turisme er
nævnt på s. 24 i strategien der
står bl.a. "Turismeindsatsen skal
fortsat fokuseres på
kystturisme, storbyturisme,
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erhvervsturismen og værdikæderne, som bl.a. indbefatter
formidling af naturværdier,
erhvervsmæssige styrkepositioner som energi og
fødevarer samt vores kultur. Her
skal der arbejdes videre med
professionalisering,
kompetenceudvikling og
kvaliteten i turismens
grundprodukt, således at
turismeerhvervet kan
konkurrere internationalt. Vi vil
understøtte samarbejder, der
kan samle de mange små og
store aktører om at løse
opgaven på tværs af regionen."
Derudover, henvises til
Vækstplan 2016-2020's
initiativer på turismeområdet.
11

Thisted Kommune

12

Odder Kommune

Høringssvaret har fokus på de fælles interesser på tværs af
regionsgrænserne og koncentrerer dermed bemærkningerne til
infrastrukturen.
1. Thisted Kommune lægger vi stor vægt på en udbygning af
vejforbindelserne A26-34 (Hanstholm-Skive-Herning) samt A11
(Thisted-Holstebro). Rute A26-34 vil få stadig større betydning i
takt med at udviklingsplanerne for Hanstholm Havn realiseres.
2. Desuden lægger Thisted Kommune stor vægt på en fortsat
prioritering af den vestligste forbindelse mellem de to regioner
via færgeforbindelsen mellem Agger og Thyborøn.
1. Odder Kommune ser gerne, at oprensningen af identificerede
forurenede grunde får en endnu højere prioritet.
2. Odder Kommune finder det yderst relevant, at arbejde videre

1. Vækst- og Udviklingsstrategien
er en langsigtet strategi og
indeholder dermed ikke
konkrete infrastrukturelle tiltag.
Konkrete prioriteringer af
infrastrukturen indgår i
publikationen Infrastruktur
indspil til prioriteringer.

1. Forurening har en høj prioritet,
på s. 15 står "Grundvandet skal
beskyttes, så også vores
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med kvalitet og kompetenceudvikling i turismebranchen.

13

Ikast-Brande
Kommune

Målsætninger
1. "Region Midtjylland skal være bedre end resten af landet", det
virker ikke ambitiøst. Overliggeren bør hæves, så RM tager afsæt i
eget udgangspunkt og ikke hvad niveauet er i resten af landet.
2. Der bør være et mål om, at flere unge tager en
erhvervsuddannelse.
3. s. 19 "Vi vil understøtte udviklingen af et fleksibelt
uddannelsessystem". Dette bør udvides til også at omhandle
understøttelse af nye uddannelser, som efterspørges af
erhvervslivet.
4. s. 22 RM har tidligere bakket op om etableringen af testfaciliteter/ områder for vindmøllebranchen. Denne opbakning bør fortsat
italesættes, sådan at regionen vil arbejde for ydereligere
testfaciliteter, såfremt vindmøllebranchen finder det nødvendigt.

efterkommere kan drikke
urenset vand. Det betyder, at vi
vil samarbejde internationalt
om at finde nye veje til at
håndtere forureninger og
identificere nye trusler mod
grundvandet. Samtidig
fortsætter vi samarbejdet med
kommunerne om at fjerne
forureninger på flere tusinde
midtjyske grunde."
2. Rart at der støttes op om
regionens prioritering s. 24 i
strategien om turismeindsatsen.
På s. 22 i Vækstplan 2016-2020
er der også beskrevet et initiativ
omkring dette.
1. Grunden til at Region
Midtjylland ønsker at måle
indsatsen i forhold til resten af
landet skyldes bl.a. konjunktur
udsving i økonomien. Man har
tidligere forsøgt at sætte faste
procentsatser for væksten, men
der kom en økonomisk krise i
vejen og derfor nåede man ikke
sine mål, selvom man faktisk
havde klaret sig relativt bedre
end andre regioner. Denne
formulering imødekommer
tidligere nævnte problematik.
2. På s. 10 tilføjes ny målsætning "I
2025 vælger flere unge en
erhvervsfaglig uddannelse."
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3. På s. 20 i strategien står "Vi vil

14

Herning Kommune

15

Viborg Kommune

1. (Handlingsplan 2016-2018: Det fremgår af handlingsplanen at
midlerne til de forskellige erhvervsområder fordeles noget skævt.
For Herning Kommune er det vigtigt, at de kommende
handlingsplaner vægter turisme og produktion højere end der pt.
lægges op til)
Manglende fokus på landbruget.
1. Landbruget er et ganske væsentligt erhverv både i sig selv og for
direkte relaterede erhverv. Men landbruget er også helt afgørende
for flere af fokusområderne i vækst- og udviklingsstrategien, særligt
Fødevarer og Energi (herunder ikke mindst bioøkonomi), samt
ambitionerne omkring bæredygtig omstilling og sammenhængende
byudvikling.

understøtte udviklingen af et
fleksibelt uddannelsessystem,
som gennem nye organisationsog læringsformer øger
modularitet og gennem bl.a.
digitale løsninger kan tilbyde
behovsbaserede uddannelser og
målrettede kompetenceløft, der
appellerer til flere mennesker og
virksomheder på tværs af
regionen." (Behovsforankerede
er ændret til behovesbaserede
uddannelser)
4. Vækst- og Udviklingsstrategien
er en langsigtet strategi og
indeholder dermed ikke
konkrete tiltag. Disse vil være at
finde i Vækstplan 2016-2020.
1. Dette er en del af Vækstplan
2016-2020. På s. 22 i Vækstplan
2016-2020 er der beskrevet
initiativer for turismeområdet.

1.

Der er fokus på landbruget i
strategien, nederst på s. 22-23
står "Vækstområdet er inde i en
udfordrende omstilling fra
storproduktion af let
forarbejdede
landbrugsprodukter til
specialiserede
højværdiprodukter med fokus på
høj kvalitet og særlig
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funktionalitet, hvilket stiller nye
krav til virksomhedernes
kompetencer og evne til at
nytænke. Endvidere skal det
undersøges, hvordan en
vækstfokuseret indsats inden for
den primære
landbrugsproduktion kan være
med til at løfte både
fødevareerhvervet og
landdistrikterne."
16

17

18

19
20
21
22

Ringkøbing-Skjern
Kommune
Regioner
Region Nordjylland
Statslige myndigheder
Miljø- og
Fødevareministeriet,
Miljøstyrelsen

Ministeriet for Børn,
Undervisning og
Ligestilling
Uddannelses- og
Forskningsministeriet
Miljø- og
Fødevareministeriet,
NaturErhvervstyrelsen
DSB
Faglige organisationer

1. Der er ikke kommenteret på strategien, men derimod på de
oprindelige udfordringer. Mange forslag til nye temaer.
1. Vækst- og Udviklingsstrategien spiller godt sammen med Region
Nordjyllands udviklingsstrategi.

1. Målsætninger om materialestrømme og affaldsreduktion
præciseres.
2. Roser for initiativer omkring cirkulær økonomi og bæredygtig
efterspørgsel.


Ingen kommentarer.



Ingen kommentarer.



Ingen kommentarer.



Ingen kommentarer

1. Målsætningen omhandler ikke
Region Midtjylland som
virksomhed, men i stedet
regionen som geografisk
område.
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23

Ingeniørforeningen,
IDA

24

Interesseorganisation
er
Det Regionale
Arbejdsmarkedsråd i
Vest- og Østjylland

25

Erhverv Aarhus

1. Fokus på manglen af Ingeniører under målsætninger (ikke kun
erhvervsuddannelser).
2. Skabe interesse hos de unge for naturvidenskab, og sikre gode
rammer for AU i Herning og Aarhus.
3. Initiativ hvor mindre virksomheder kan dele en højtuddannet.
4. Fokus på automatisering i mindre virksomheder, efter eksempel fra
Region Syd.
5. Øget rådgivning om brugen af standarder i
produktionsvirksomheder vil understøtte øget eksport.
6. Indsats for at knytte unge teknologiiværksættere sammen med
private investorer.

1. Dette bliver behandlet i
målsætningen om færre
flaskehalse på arbejdsmarkedet.
2. Dette behandles i
Uddannelsespolitikken.
3. Konkrete initiativer behandles i
Vækstplan 2016-2020.
4. Det er behandlet på s. 22 i
strategien, mere konkrete
initiativer vil være at finde i
Vækstplan 2016-2020.
5. Konkrete initiativer behandles i
Vækstplan 2016-2020.
6. Konkrete initiativer behandles i
Vækstplan 2016-2020.

1. Undgå flaskehalse ved at understøtte arbejdskraftens
bevægelighed og lige adgang til opkvalificering.
2. Behov for forsat fokus på industrien.
3. Indstilles til at der også tænkes på de borgere der står udenfor eller
på kanten af arbejdsmarkedet.

1. Dette er behandlet under
afsnittet viden og kompetencer.
2. Industrien er et af de
fokuserede vækstområder.
3. Dette er behandlet på s. 34 i
Vækstplan 2016-2020, hvor
initiativet INKLUSIONmidt er
beskrevet.

1.
2.
3.
4.

1. På s. 21 i Vækstplan 2016-2020
er der beskrevet et initiativ
omkring udviklingen af den
midtjyske it-klynge.
2. Industrien er et af de
fokuserede vækstområder.
3. Industrien er et af de
fokuserede vækstområder.

Afsæt ressourcer til IT med udgangspunkt i Katrinebjerg.
Fastholdelse af produktionsarbejdspladser.
Fornuftige rammbetingelser for moderne produktion.
Effektive rammer for samarbejdet mellem vidensinstitutioner og
især mindre produktionsvirksomheder.
5. Opfordrer til at resultater og viden fra projekter omkring
international arbejdskraft inddrages i projekter.
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4. Strategien beskriver flere
samarbejder mellem
vidensinstitutioner og
produktionsvirksomheder.
5. Konkrete indsatser vil være at
finde i Vækstplan 2016-2020.
26

Dansk Byggeri

1. Stort potentiale i energirenovering, hvilket kan fremmes gennem
incitamentsordninger og energimærkning.
2. Flere praktikpladser kan opnås gennem partnerskabsaftaler med
Dansk byggeri, samt jobcentre og virksomheder.
3. Erhvervsvenlige fordele såsom kortere sagsbehandlingstider,
lavere gebyrer, nye byggegrund osv. vil gøre det mere attraktivt at
investere i regionen.
4. Større fokus på SMV'ers bidrag.
5. Bedre rammevilkår, opnås gennem dialogmøder med
virksomhederne.

1. Dette er behandlet i Vækstplan
2016-2020 s. 14, hvor der står
"Danske virksomheder er blandt
de førende i verden til at
producere energieffektive
byggerier eller byggematerialer,
Denne styrkeposistion skal
udnyttes bedre i et samspil
mellem erhverv og
videninstitutioner med det
formål at styrke udviklingen af
bæredygtige løsninger."
2. Konkrete indsatser vil være at
finde i Vækstplan 2016-2020
under afsnittet viden og
kompetencer.
3. Konkrete tiltag vil være at finde i
Vækstplan 2016-2020.
4. I afsnittet omkring fokuseret
vækst er der flere afsnit med
fokus på netop SMV'erne.
5. Regionen er i løbende dialog
med erhvervslivet.

27

HORESTA

1. Godt at turisme er en del af VUSen.
2. Kulturhovedstad 2017 er vigtigt for at styrke samarbejdet mellem
turisme og kulturinstitutionerne.
3. Samspillet mellem Aarhus Universitet og erhvervsturismen skal

1. Ok
2. Ok
3. På s. 24 i strategien står
"Desuden skal samarbejde med
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styrkes.

28

Alexandra Instituttet

29

Danmarks
Naturfredningsforenin
g

1. Bakker op om høringssvar fra IT-vest, IT-forum, Datalogisk institut
og AU.
2. Anbefaler der afsættes midler til IT-klyngen og anerkender
Katrinebjerg som fyrtårn.
3. Opfordrer til at IT fremhæves yderligere i Vækstplanen, som den
væsentligste driver for vækst.

Forslag 1:
Side 12, 1. afsnit, sidste 4 linjer.
”Vi ønsker fortsat at producere og forbruge mere, men samtidig mindske
presset på miljøet og vores fælles ressourcer som fødevarer, energi,
råstoffer og vand.”
Foreslås ændret til:
”Vi ønsker at omlægge produktion og forbrug til kvalitetsvarer og samtidig
mindske presset på miljøet og vores fælles ressourcer som fødevarer,
energi, råstoffer og vand.”

videnmiljøer medvirke til at
udvikle turismen, hvor især
samspillet mellem Aarhus
Universitet og erhvervsturismen
er vigtig." Dermed har regionen
fokus på dette.
På s. 22 i Vækstplan 2016-2020
er der også beskrevet et
initiativ, der omhandler
erhvervsturismen.
1. Ok
2. På s. 21 i Vækstplan 2016-2020
er der beskrevet et initiativ for
udviklingen af den midtjyske itklynge, der tager udgangspunkt
i Katrinebjergs eksisterende itmiljø.
3. IT nævnes som en vækstdriver i
strategien, i afsnittet om
fokuseret vækst s. 24.
Vækstplan 2016-2020 er ikke en
del af strategien.
1. Region Midtjylland kan ikke
styrer virksomhedernes
produktion.
2. Regionen har et mål om at
udfase fossilebrændsler. Det er
dog ikke et direkte mål for
vareproduktionen, da det er
virksomhederne der står for
vareproduktionen.
3. Formuleringen i strategien
ændres ikke, da teksten skal
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Forslag 2:
Side 12, Hovedafsnit om Strategi, efter afsnittet som ender med
”…og spildprodukter fra fødevareindustrien.”
Vi foreslår tilføjet følgende:
”Målet må være på sigt helt at udfase brug af kulstofforbindelser fra fossile
kilder i vareproduktionen”
Forslag 3:
Side 13. 2. afsnit, ændres til:
”… mindst 70% af det affald, der produceres i regionen vil blive
genanvendt.”
Foreslås ændret til:
”… mindst 70% af det affald, der produceres i regionen vil blive genanvendt
til nye produkter, forgasning og tilbageførsel af restprodukter til jorden.”
Der kan gerne tilføjes følgende:
”Kun miljøskadelige restprodukter må anvendes til forbrænding.”
Forslag 4:
Side 13. 3. afsnit, der slutter med
”… energi i 2025.”
Vi foreslår følgende tilføjelse:
”Brug af fossilt brændstof og genanvendelig biomasse skal helt udgå af
energiproduktionen i 2050, hvorfor der også planlægges med på sigt at
udfase affaldsforbrændingsanlæggene i Regionen”
Forslag 5:
Side 13, 4. afsnit. Flg. Tekst:
”Byplanlægningen skal ske i respekt for klimatilpasning og
grundvandsbeskyttelse, så der skabes et solidt fundament for en

4.

5.

6.
7.

8.
9.

være letforståelig, også for folk
uden teknisk indsigt. Hvilke
restprodukter, der må anvendes
til forbrænding kunne eventuelt
indgå i en kommuneplan.
Affaldsforbrændingsanlæggene
er kommunale, derfor kan
regionen ikke vedtage dette.
Det kunne i stedet være en del
af en kommuneplan.
Den kommunale planlægning vil
indgå i en kommuneplan, ikke
som en del af regionens
strategi.
Vækstplan 2016-2020 beskriver
de konkrete indsatser på
fødevareområdet.
En konkret satsning på økologi
vil ikke være en del af
strategien, men i stedet indgå i
Vækstplan 2016-2020, som en
del af fødevareindsatsen.
Regionen har ikke
igangværende indsatser på
fødevareområdet, der har til
formål at fremme økologisk
produktion.
Dette er en kommunal opgave
og ikke en del af regionens
strategi.
På s. 18 tilføjes "Digitale
højhastighedsnet er en vigtig
forudsætning for bosætning,
erhvervsudvikling og turisme
såvel i byerne som i
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bæredygtig byudvikling.”
Foreslås ændret til:
”Den kommunale planlægning skal ske i respekt for klimatilpasning og
grundvandsbeskyttelse, så der skabes et solidt fundament for en
bæredygtig udvikling i byen og genskabelse af værdifuld natur på landet.”
Forslag 6:
side 12, efter 4. afsnit der slutter med
”…. Udvikling af nye forretningsmodeller.”
foreslås indsat følgende korte afsnit:
”Et særligt fokusområde på fødevareområdet vil være at udvikle
alternativer for at begrænse eller helt udfase den ikke-bæredygtige import
af proteinfoder fra udlandet, især fra Sydamerika”
Forslag 7:
Side 15, 2. afsnit. Efter teksten, der slutter med
”.. vil være et vigtigt indsatsområde.”
Foreslår vi følgende tilføjelse:
”På fødevareområdet gælder det først og fremmest om at fremme
økologisk produktion”
Forslag 8:
Side 17, Foreslås nyt kort afsnit efter afsnit 2. der slutter med
”…plan for tilbringertrafikken i tog.”
Med følgende tekst:
”Vi vil desuden i tilknytning hertil arbejde for udbygning af regionale
cykelruter, dels til rekreativ anvendelse, dels til pendling, hvorfor de skal
indrettes til relativ høj fart, som vi ser med el-cykler”
Forslag 9:
Side 17, 3. afsnit. Sætningen

10.
11.

12.
13.

14.

landdistrikterne."
Dette vil være en del af
Uddannelsespolitikken.
En konkret satsning på økologi
vil ikke være en del af
strategien, men i stedet indgå i
Vækstplan 2016-2020, som en
del af fødevareindsatsen.
Region Midtjylland har en
Frivillighedspolitik, der henvises
til denne.
Kystturisme, storbyturisme,
erhvervsturismen er nationale
satsninger, der understøttes af
regionale initiativer.
Naturturisme er en del af den
regionale indsats. På s. 22 i
Vækstplan 2016-2020 er der
beskrevet initiativer for
turismeområdet.
Det er regionens opgave i
samarbejde med lodsejer,
kommune og indvinder at sørge
for efterbehandling af et
råstofudvindingsområde. I visse
graveområder kan der foreligge
en grave- og
efterbehandlingsplan, som
fastlægger de overordnede
vilkår. Det kan bl.a. være en
kommuneplan eller en
lokalplan. Ellers tager ønsket om
en varieret efterbehandling
udgangspunkt i
drikkevandsinteresserne i
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”Digitale højhastighedsnet er en vigtig forudsætning for bosætning,
erhvervsudvikling og turisme”
Foreslår vi ændret til
”Digitale højhastighedsnet (digital pendling) er en vigtig forudsætning for
bosætning, erhvervsudvikling og turisme såvel i byerne som i
landdistrikterne.”
Forslag 10:
Side 19, Efter første afsnit der ender med
”….samt industri.”
Tilføjes nyt afsnit:
”Vi vil arbejde for, at erhvervsskolerne og andre uddannelsesinstitutioner i
større omfang fokusere på cirkulær økonomi og bæredygtighed, herunder
økologisk produktion.”

området. Sekundært
efterkommes indvinders og
lodsejers ønsker om
efterbehandling under
hensyntagen til landskabelige
interesser, beskyttelse af
grundvand, beskyttelse og
dannelse af naturområder og
geologiske særkender.

Forslag 11:
Side 22, Efter første afsnit der slutter med
”..har skabt nye arbejdspladser.”
Foreslår vi følgende tilføjelse:
”En fremtidig satsning på økologisk produktion vil være et vigtigt element i
denne udvikling”
Og gerne yderligere tilføjelse.
”Regionen vil derfor erklære sig som ’Økologisk region’ for at vise
retningen”
Forslag 12:
Vi har ikke peget på et bestemt sted i papiret, hvor det kan stå, men det
væsentlige er at der bliver basis for at det kan ske. Frivillighed er et hot
emne for tiden.
Forslag 13:
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Side 23, 2. spalte 1. afsnit
”Kyst- og naturturisme er en styrkeposition og har stor betydning for
beskæftigelsen i regionen ikke mindst på grund af følgeomsætning i øvrige
erhverv. Turismeindsatsen skal fortsat fokuseres på kystturisme,
storbyturisme, erhvervsturismen og værdikæderne, som bl.a. indbefatter
formidling af naturværdier, erhvervsmæssige styrkepositioner som energi
og fødevarer samt vores kultur”
Foreslås ændret til
”Naturturisme er en styrkeposition og har stor betydning for
beskæftigelsen i regionen ikke mindst på grund af følgeomsætning i øvrige
erhverv. Det gælder både turisme ved vore frie og åbne kyster og ved de
store åsystemer og andre naturlandskaber inde i landet. Turismeindsatsen
skal fortsat fokuseres på naturturisme, storbyturisme, erhvervsturismen og
værdikæderne, som bl.a. indbefatter formidling af naturværdier,
erhvervsmæssige styrkepositioner som energi og fødevarer samt vores
kultur”.
Forslag 14:
Side 15, efter første afsnit, der slutter med:
… genere miljøet og borgerne unødigt”
Foreslås indsat følgende afsnit: ”Regionen skal desuden sikre at der efter
råstofudvinding sker størst mulig retablering af områderne til ny natur,
både for at sikre biodiversitet og for oplevelser for lokale borgere og
turister.”
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Thyborøn Havn

1. Høringssvaret ligner Lemvig Kommunes høringssvar, blåt let
omformuleret.
2. Mangler fokus på udvikling af havne, fiskeri, potentialet i aqua
kultur, samt råstoffer i Nordsøen.

1. Se svaret til Lemvig
Kommune.
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Dansk Kyst &

1. Godt at se Kyst- & Naturturisme har strategiens fokus, men det

1. På s. 22 i Vækstplan 2016Side 25 af 30

Naturturisme
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IT-Forum

skal også gerne afspejles økonomisk.
1. Manglende sammenhæng mellem VUS og Vækstplan (Vil man
udvikle IKT skal der afsættes midler).
2. Afdækning af flaskehalse på IT-området.
3. Styrkelse af mulig styrkeposition på IT-området, udvikling af
Katrinebjerg.
Målsætningerne:
4. Ind tænk samarbejder mellem brancher, klynger, IT branchen
og forskningsinstitutionerne i målsætningerne.
5. Færre flaskehalse på IT området, allerede nu mangel på IT
specialister.
6. Bredbånddækning på 100 % bør være realiseret i 2020, i stedet
for 2025.
7. Tilføj IKT til udvikling af fokusområderne s. 19.
8. God ide at koble produktion og IT (måske mere end koblingen
til more.creative) s. 22-23.
9. Satses på Midtjyllands IT-klynge s. 23.

2020 er konkrete
turismeinitiativer beskrevet.
1. På s. 21 i Vækstplan 2016-2020
beskrives et initiativ for
udviklingen af den midtjyske itklynge.
2. Flaskehalsproblematikken på
arbejdsmarkedet er behandlet i
målsætningerne.
3. På s. 21 i Vækstplan 2016-2020
er der beskrevet et initiativ for
udviklingen af den midtjyske itklynge, der tager udgangspunkt
i Katrinebjergs eksisterende itmiljø.
4. Strategien beskriver samarbejde
mellem brancher,
forskningsinstitutioner og
kommunerne, men dette ses
ikke som en målsætning i sig
selv, snarer et værktøj til at nå
sine målsætninger.
5. Flaskehalsproblematikken på
arbejdsmarkedet er behandlet i
målsætningerne.
6. Målsætningen er ændret til at
skulle være opfyldt i 2020.
7. Under afsnittet viden og
kompetencer tilføjes IKT til
fokusområderne.
8. Ok
9. På s. 21 i Vækstplan 2016-2020
beskrives et initiativ for
udviklingen af den midtjyske itSide 26 af 30

klynge.
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IT-Vest

Uddannelsesinstitutio
ner
Aarhus Universitet
Institut for Datalogi,
AU

1. Tilføj IKT til udvikling af fokusområderne s. 19
2. (Vækstplanen: afsæt penge til Katrinebjerg)

1. Det er tilføjet.
2. På s. 21 i Vækstplan 20162020 er der beskrevet et
initiativ for udviklingen af
den midtjyske it-klynge, der
tager udgangspunkt i
Katrinebjergs eksisterende
it-miljø.

1. Bakker op om strategien og vil gerne bidrage til det.
Der er fire fokuserede
vækstområder; Fødevarer, Industri,
Energi og miljø, samt Kreative
erhverv. IKT hører ind under
kreative erhverv og har derfor ikke
en kursiv overskrift som de
fokuserede vækstområder har (det
samme gælder turisme). Dette
skyldes, at man har ønsket at
fokusere indsatsen til færre
områder.
1. Det er ikke muligt at ændre
grafikken.
2. IKT er ikke en del af regionens
målsætninger. Regionens
indsats på IKT-områder er
beskrevet på s. 21 i Vækstplan
2016-2020.
3. Som tidligere beskrevet er IKT
en del af kreative erhverv, da
der har været et ønske om at
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fokusere indsatsen til få
områder.
4. På s. 21 i Vækstplan 2016-2020
er der beskrevet et initiativ for
udviklingen af den midtjyske itklynge, der tager udgangspunkt
i Katrinebjergs eksisterende itmiljø.

Der ud over er der 3,5 side med kommentarer til Vækstplanen 20162020. Se selve høringssvaret for at læse disse.
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VIA University College

1. s. 12-13 nævnes samarbejde mellem regioner og kommuner
opfordres til også at nævne uddannelsesinstitutioner.
2. Bæredygtig omstilling: Som det også fremhæves er det vigtigt, at
der er fokus på den samlede forretning ved dette (ikke kun
udvikling af nye produkter).
3. Virksomhederne skal etablere de nødvendige værdikæder til de
nye industrielle forretningsmodeller – det kan VIA hjælpe med.
4. Større fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse af folk
med en kort- og mellemlang videregående uddannelse (og ikke kun
ungdomsuddannelser og faglærte). Det har VIA erfaringer med.
5. VIA savner en løsning på den skæve fordeling af højtuddannede.
6. Der er behov for fleksible uddannelsestilbud for unge med en

1. På s. 14 er tilføjet " og
uddannelsesinstitutioner"
2. Ok.
3. Ok
4. Der er fokus på
kompetenceudvikling og
efteruddannelse på s. 19 står
bl.a. "Samarbejdet skal være
omdrejningspunkt for at skabe
viden om behovet for
kvalifikationer og udvikling af
nye og fleksible
Side 28 af 30

gymnasial uddannelse, som ikke kan/vil flytte efter uddannelse.
7. Kompetenceudvikling er vigtig for at udnytte vækstpotentialet i
mindre virksomheder. Regionen kunne understøtte dette med
samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner og
brancheorganisationer.
8. VIA vil også nævnes som partner på Kulturhovedstad 2017, når
Aarhus Universitet nævnes.

5.

6.
7.

8.
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Struer
Statsgymnasium

Kulturinstitutioner
Midtjyske Museers
Udviklingsråd

uddannelsestilbud, der sikrer, at
arbejdsstyrken i hele regionen
kan uddanne sig mod
fremtidens behov til gavn for
konkurrenceevnen og
jobmulighederne."
Der står på s. 19 " Vi vil sammen
med erhvervslivet,
uddannelsesinstitutioner og
kommunerne arbejde for flere
og nye veje til arbejdsmarkedet
for de højtuddannede, som i dag
er ramt af en høj ledighed
blandt især de nyuddannede."
Dette behandles i
Uddannelsespolitikken.
I afsnittet viden og kompetencer
er der fokus på
kompetenceudvikling, dette
gælder alle virksomheder og
dermed også SMV'er.
Aarhus Universitet nævnes i
forbindelse med, at de skal
tiltrække erhvervsturisme.

1. Bakker op om strategien.
2. Struer statsgymnasium mener, at de er svaret på nye løsninger
uden for de 7 store uddannelsesbyer, nemlig, at man samler flere
uddannelser under samme tag.
3. De vil ansøge om flere uddannelser til Struer.

1. Ok
2. Ok
3. Ok

1. Region Midt har spillet en meget væsentlig rolle i skabelsen og
udbygningen af et netværk, som omfatter alle museer i Region
Midt. Netværket har blandt andet betydet, at museerne i dag har

1. Ok
2. Ok
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et betydeligt samarbejde med ungdomsuddannelserne via
foreningen Intrface, og museerne har dannet et videnscenter for
digital museumsformidling, MMEx.
2. Det er vigtigt, at Region Midt holder fast i at understøtte og
udbygge de meget velfungerende netværk, der i dag findes på
kulturområdet i regionen.
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Energimuseet
















1. Vil gerne samarbejde om formidlingen af bæredygtig omstilling til
skoleelever og den brede befolkning.

1. Ok

Kommentarer til målsætningerne (inkl. bredbåndsmålsætningen) nævnes i 10 høringssvar.
Turisme nævnes i 8 høringssvar.
Mangel på kvalificeret arbejdskraft/kompetence udvikling nævnes i 6 høringssvar.
IKT og udvikling af Katrinebjerg næves i 6 høringssvar.
Forskellige former for infrastruktur næves i 4 høringssvar.
Bæredygtig omstilling/cirkulær økonomi nævnes i 4 høringssvar.
Havne nævnes i 3 høringssvar.
Udbud af uddannelser er nævnt i 3 høringssvar.
Sundhedsområdet/velfærdsinnovation/telemedicin nævnes i 3 høringssvar.
Rammebetingelser næves i 2 høringssvar.
Planlov nævnes i 2 høringssvar.
Iværksætteri nævnes i 2 høringssvar.
Folkelig opbakning til strategien nævnes i 2 høringssvar.
Mange høringssvar ligger også vægt på samarbejdet i regionen.
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