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Indledning
dtjylland err en attrakttiv og bære
edygtig væk
kstregion. Sådan
S
lyde
er den ambiitiøse visiRegion Mid
on for væk
kst, beskæfftigelse og udvikling i det geogra
afiske områ
åde Region Midtjylland
d frem til
2025.
dets Vækstt- og Udviklingsstrateg
gi er rammen for udviiklingsarbejjdet i regionen og
Regionsråd
tager udga
angspunkt i fire globale udfordrin
nger: Konk
kurrenceevn
ne, klima og
er, velfærd
g ressource
samt demo
mønstre.
ografi og bosætningsm
g Udviklings
sstrategien udmøntes i fire strate
egispor til gavn
g
for bo
orgerne, virrksomheVækst- og
derne, udd
dannelsesin
nstitutionerrne og kom munerne.
viser målbilledet for Re
egion Midtj ylland og skal
s
forstås på denne m
måde:
Forsiden v




nd som en attraktiv
det ses Region Midtjylllands vision
n om Region Midtjyllan
Øverstt i målbilled
og bærredygtig væ
ækstregion..
Midten
n af målbille
edet viser fire strategi spor, som er pejlemæ
ærker for, a
at regionen opnår at
ygtig væksttregion.
blive en attraktiv og bæredy
n af målbillledet viser otte delmå
ål, som regionen skal styre
s
efter for at sikre
e de fire
Bunden
strateg
gispor og fo
orbedringerr i regionen
n for at nå målet
m
om at blive en a
attraktiv og
g bæredyg-tig væk
kstregion.

otte delmåll findes 18 indikatorerr, som skal konkretise
ere delmåle
ene, og som
m afrapporUnder de o
teres til Re
egionsrådett fire gange
e årligt. Fig
guren på næ
æste side viser et overrblik over status
s
og
det senestte års udvik
kling i alle 18
1 indikato
orer.
eringen vil altid
a
bygge
e på de messt opdatere
ede data, men
m
de er ik
kke nødven
ndigvis de
Afrapporte
samme forr de enkelte indikatore
er. Hovedp
parten af de
e bagvedliggende data
a opdateres
s kun en
gang om å
året, og forr at undgå fire
f
identisk
ke afrapporrteringer sæ
ætter hver a
afrapporterring fokus
på og udfo
older et elle
er flere delm
mål og tilhø
ørende indikatorer. På
å denne må
åde er alle delmål
d
og
indikatorer blevet udfoldet, når året er om
mme.
apportering
g fokusererr på delmåle
Denne afra
ene:
Vi p
passser på de knappe ressourcerr
bruger affald som ress
source
Vi b
Vi ø
øger andele
en af grøn energi
e
srådets mø
øde den 25.. april fokusserede afra
apporteringen på delm
målet:
På Regions
sikrer balan
ncen mellem
m udbud aff arbejdskra
aft og erhve
ervslivets e
efterspørgsel
Vi s
srådets mø
øde den 27.. juni fokusserede afrap
pporteringe
en på delmå
ålene:
På Regions
Vi h
hjælper virk
ksomhederne med at skabe væk
kst og omstille sig til v
verdensmarrkedet
dyrker vore
es styrker
Vi d
srådets mø
øde den 19.. decemberr fokuserer afrapporteringen på d
delmålene:
På Regions
styrker kultturen
Vi s
Vi g
gør infrastru
ukturen me
ere effektiv
v
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Region Midtjylland. En attraktiv og b
bæredygtig
g vækstregion

Overblik
k over ud
dviklingen
n
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ens eksporta ndel

Produ
uktivitetsvæk
kst

Fo
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Andel un
nge der vælge
er en
erhvervs
suddannelse
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b
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Passage
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ning time

ourceprodukttivitet
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Uddvikling

0 %-point

+0,1 pa
assager
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-1
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Genanvende
else af affald
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de
energi

Budgetafvigelse

77,3%

36,2%
%
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Vi pass
sser på de kna
appe re ssource
er
Ressourrceprodu
uktivitet

Bæredygtiig omstilling
g rummer store
s
poten
ntialer for vækst
v
og sttyrket konk
kurrencekra
aft. Markenovative pro
odukter og services err betydeligtt både nationalt og intternationalt, og cirdet for inn
kulær økonomi kan øge
ø
ressourrceprodukti viteten og innovationskraften m arkant. Reg
gion
d skal udny
ytte, at vi har
h viden og
g virksomheder, som er langt fre
emme i forh
hold til at
Midtjylland
udvikle løs
sninger på en store re
essourceudffordring, vi som samfu
und står ov
verfor.
e ressourcceproduktiviteten i Reg
gion Midtjy lland stege
et 10%.
Målsætning: Fra 2015 til 2025 er
værditilvæk
ksten i forho
old til forbrrug i produktionen
Indikator: Ressourceproduktivittet. Bruttov
målt i kron
ner. Forbruget i produ
uktionen ink
kluderer bå
åde varer og tjenesterr. Jo højere ressourceproduktivitet des bedre.
b
Kilde
e: Danmark
ks Statistik..

Udvikling
g i ressou
urceprodu
uktiviteten
n målt som bruttov
værditilvæ
æksten i forhold
til forbru
ug i produ
uktionen målt
m
i kro
oner
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eget fra 201
15 til 2016. Det gælde
er både i he
ele landet, i Region
Ressourceproduktivitteten er ste
d under et og i Østjylland og Vesstjylland.
Midtjylland
krone, der blev
b
brugt på
p varer, tjjenester og andre udgifter der m
medgår i pro
oduktioFor hver k
nen, blev d
der i Region Midtjyllan
nd skabt en
n merværdi på 0,92 kroner i 201
16 mod 0,90 kroner i
2015. Dermed er res
ssourceprod
duktiviteten
n steget me
ed 2,5 procent det sen
neste år.
og siden 20
vere i Regio
on Midtjylland end i he
ele landet, o
010 er
Ressourceproduktivitteten er lav
produktivite
eten blot stteget med 4
4,0 procentt mod 8,0 procent
p
i he
ele landet. Udviklinressourcep
gen er stort set identtisk i Østjylland og Ve
estjylland, men
m
ressou
urceprodukttiviteten er markant
stjylland en
nd i Vestjylland.
højere i Øs
ceproduktiv
viteten skylldes i nogen grad variationer i errhvervsstru
ukturen.
Variationer i ressourc
æsentligt la
avere end i serviceerh
hvervene, og
o der er
Ressourceproduktivitteten i industrien er væ
eget industtri i Vestjylland samme
enlignet me
ed Østjyllan
nd og i Reg
gion Midtjylland
relativt me
sammenlig
gnet med hele
h
landet.
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Vi pass
sser på de kna
appe re ssource
er
CO2-udledning

Vi ønsker ffortsat at producere
p
og
o forbruge
e mere, men samtidig vil vi også mindske presset på
miljøet og vores fælle
es ressourc
cer som fød
devarer, energi, råstofffer og van d. Internattionale
undersøge
elser viser, at virksomheder, der går forrestt med bære
edygtig om stilling, kla
arer sig
bedre end andre og således
s
bidrager til væ
ækst og velfærd. Det er
e altså mu
uligt at brug
ge den
bæredygtige omstillin
ng til både at øge erhv
vervslivets konkurrenceevne og forny velfæ
ærdssamfundet.
e CO2-udle
edningen i Region
R
Midtjylland red
duceret me
ed 20%.
Målsætning: Fra 2015 til 2025 er
egion Midtjy
ylland måltt i tons per indbygger.. Jo lavere CO2Indikator: CO2-udledningen i Re
udledning per indbyg
gger des be
edre. Kilde: Region Mid
dtjyllands energiregns
e
skaber.
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NB
B: Kun data på
p kommune
eniveau hvert andet år.
Da
ata for landsd
dele i 2012
og
g 2014 er derffor estimere
et som simpeltt gennemsn
nit af henholds
svis 2011
og
g 2013 samt 2013
2
og
20
015.

en for CO2-u
udledning bygger
b
på R
Region Midttjyllands en
nergiregnsk
kaber. De udarbejdes
u
Indikatore
hvert ande
et år og opd
dateres næ
æste gang p
primo 2019. Derfor er indikatoren
n uændret i forhold
til opfølgningen sidste år.
ev der udled
dt 5,9 ton CO
C 2 per ind
dbygger i Re
egion Midtjylland. CO22-udledning
gen er
I 2015 ble
dermed faldet med 2,0
2 procent det senestte år og me
ed 16,7 procent de sen
neste fem år.
å
s CO2-udled
dning per in
ndbygger err 1,0 ton la
avere end på
p landsplan
n.
Regionens
5 ton per indbyggerr i Vestjyllan
nd og 6,3 ton
t
i Østjyllland. De se
eneste to
CO2-udledningen er 5,1
en faldet ga
anske kraftiigt i Vestjylland, hvilket primærtt skyldes hø
øjere proår er CO2-udledninge
duktion aff vindenergi i landsdelen.
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Vi brug
ger affa
ald som
m ressou
urce
Genanvendelse af affald
d

Bæredygtiig omstilling
g handler om
o at indre
ette morgen
ndagens samfund, så vi kan leve
e det gode
konomisk og
g social try
yghed, uden
n at miljø og
o ressourcer lider ove
erlast. Regiion
liv med øk
Midtjylland
d vil videreudvikle indsatsen med
d at støtte virksomhed
derne i derres udvikling af nye
forretnings
smodeller og
o initiative
er, der sigte
er mod at udnytte
u
res
ssourcerne effektivt og
g undgå
spild. Det kan ske ve
ed at genan
nvende matterialer og bevare
b
dere
es værdi i n
nye produk
kter.
g
er vi 70% a
af det affald
d, der prod
duceres i Re
egion Midtjy
ylland.
Målsætning: I 2025 genanvende
e affaldspro
oduktion i Region
R
Midttjylland, so m genanve
endes målt
Indikator: Andelen aff den totale
i procent. Jo højere genanvende
g
elsesprocen
nt des bedrre. Kilde: Miljøstyrelse
en.
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procent
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e affaldspro
oduktion, so
om genanv
vendes, er steget
s
fra 2
2015 til 201
16. Det
Andelen aff den totale
gælder både i hele la
andet, i Reg
gion Midtjyllland underr et og i lan
ndsdel Østjy
ylland og Vestjylland.
V
ev 77,3 proc
cent af den
n totale affa
aldsprodukttion genanv
vendt i Reg
gion Midtjylland, hvilI 2016 ble
ket er en s
stigning på 3,4 procen
ntpoint i forrhold til 2015. Genanv
vendelsesp rocenten i Region
Midtjylland
d er noget højere end landsgenn
nemsnittet på
p 69,4 pro
ocent.
m affaldet k
kommer fra husholdnin
nger eller e
erhverv. 84
4,7 procent
Der er meget stor forrskel på om
ale affaldsp
produktion fra erhverv
vslivet gena
anvendes, mens
m
det b
blot er 58,3 procent aff
af den tota
husholdnin
ngernes afffald, der ge
enanvendess.
nger og erh
nde opgørelse dækkerr husholdnin
hverv i det geografisk
ke område Region
R
Ovenståen
Midtjylland
d og skal ik
kke forveksles med Grrønt Regnsk
kab 2017, som
s
udeluk
kkende omffatter virksomheden
n Region Midtjylland.
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Vi øgerr andelen af grøn ene
ergi
Andelen
n af vedv
varende energi

Region Mid
dtjylland øn
nsker at gå forrest i d en grønne omstilling, og vi står a
allerede stæ
ærkt på
energi- og
g miljøområ
ådet. Regionen rumme
er nogle af verdens førende virkssomheder og
o råder
over unive
ersiteter og videninstittutioner på internation
nalt niveau. Dertil kom
mmer, at Region
R
Midtjylland
d er blandt de otte reg
gioner, som
m EU har ud
dpeget som
m frontløberrregion inde
en for bioøkonomi.
e Region Midtjylland
M
stadig Danmarks grøn
nneste regi on, og 50%
% af det
Målsætning: I 2025 er
energiforbrug dækkes
s af vedvare
ende energ
gi.
midjyske e
ede energifo
orbrug i Re
egion Midtjy
ylland, som
m dækkes aff vedvaIndikator: Andelen aff det samle
rende energi målt i procent.
p
Jo højere and
del af vedva
arende energi des bed
dre. Kilde: Region
R
ds energire
egnskaber.
Midtjylland

Udvikling
g i andele
en af det samlede energiforrbrug, som
m dækkess af vedv
varende
energi m
målt i proc
cent
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å kommune niveau hvert andet år.
Da
ata for landsde
ele i 2012
og 2014 er derfo
or estimerett som simpelt gennemsniit af henholds
svis 2011
og 2013 samt 2013 og
20
015.

en for for ve
edvarende energi byg ger på Reg
gion Midtjyllands energ
giregnskaber. De
Indikatore
udarbejdes hvert and
det år og op
pdateres næ
æste gang primo 2019
9. Derfor e r indikatore
en uændret i forhold til opfølgningen sidste år.
ev 36,2 proc
cent af Reg
gion Midtjylllands samllede energiforbrug dæ
ækket af ved
dvarende
I 2015 ble
energi mod landsgen
nnemsnittett på 30,0 p rocent. And
delen af vedvarende e
energi i regionen er
entpoint de
et seneste å
år og med 10,0
1
procen
ntpoint de sseneste fem
m år.
steget med 1,0 proce
de energi er
e 41,0 proccent i Vestjjylland og 30,9
3
procen
nt i Østjylla
and. Siden
Andelen aff vedvarend
2013 er an
ndelen steg
get med 5,2
2 procentpo
oint i Vestjy
ylland og 2,7 procentp
point i Østjylland.
Forskellen skyldes isæ
ær, at der er
e flere vin dmøller i Vestjylland,
V
og at Stud
dstrupværket i Aarhus
et i 2015.
var kulfyre
e om den globale vedv
varende en
nergiprocent, der eksempelvis ikk
ke medtage
er de kystDer er tale
nære havv
vindmøller i beregning
gen. Metode
en anbefale
es blandt andet af Ene
ergistyrelse
en.
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Økonomioversigt for regnskabsåret 2018 for Regional Udvikling
Budgetoverholdelse
Pr. 31. august 2018

Korrigeret budget

Forventet regnskab

-

kr. 616 mio.

Afvigelse

=

kr. 616 mio.

kr. 0 mio. kr

Realiseret forbrug og forventet rengskab 2018 for Regional Udviklings hovedområder
Forbrug pr. 31.08.2018

Forventet forbrug 01.09.2018‐31.12.2018

Udviklingsopgaver

Borgernære driftsopgaver

Tværgående udgifter
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Der forventes balance på kredsløbet Regional Udvikling.
For området 'udviklingsopgaver', der hovedsageligt indeholder projekttilskud inden for erhvervsudvikling, uddannelse og kultur, er midlerne enten bevilget til projekter eller disponeret
til ansøgningsrunder i løbet af 2018.
De borgernære driftsopgaver indeholder udgifter til regionens bestillerbidrag til den kollektive
trafik, herunder Aarhus Letbane, samt til miljøområdet.
Tværgående driftsopgaver indeholder Regional Udviklings administration samt puljer afsat til
HR-puljer, arbejdsskader og pulje til imødegåelse af evt. p/l-rul.
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