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Region Midtjyllands høringssvar på "Mulighedernes
Nordjylland", Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
Tak for høringsforslaget til regional udviklingsstrategi for Region
Nordjylland. Vi har med stor interesse læst høringsforslaget til
regional udviklingsstrategi for Region Nordjylland 2020-2023.
Region Midtjylland finder det særligt positivt, at udviklingsstrategien
forholder sig aktivt til at bidrage til FN's verdensmål. Med opdelingen
i de tre indsatsområder med tilhørende effektmål er der med
strategien lagt et solidt fundament for at realisere visionen om at
være anerkendt for sin unikke evne til at skabe bæredygtig udvikling,
sammenhæng og balance i hele regionen og for i høj grad at have
udnyttet globaliseringens muligheder og regionale styrkepositioner.
Derfor vil vi fra Region Midtjylland med interesse følge med i den
videre proces for den regionale udviklingsstrategi.
Erfaringerne med udviklingsstrategierne og de konkrete indsatser på
tværs af regionerne i Danmark ser vi som en oplagt mulighed for
fortsat at sikre gode resultater og som en genvej til at opnå succes
for alle regionerne.
Sammenhængende indsatser og erfaringsudveksling på tværs
af regioner
Region Midtjylland har i sin regionale udviklingsstrategi 2019-2030
valgt at anvende FN's verdensmål som strategisk ramme og har sat
ambitionsniveauet for strategien højt med visionen: "Region
Midtjylland – en attraktiv og bæredygtig region. For alle."
Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi er tilgængelig via
vores hjemmeside:
www.rm.dk/regional-udvikling/strategi-2019-2030/
De fire spor som indgår i Region Midtjyllands regionale
udviklingsstrategi støtter op om visionen ved at omfatte følgende
områder:




at give borgerne mulighed for at leve det gode liv i hele
regionen
at skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for
alle
at tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en
bæredygtig udvikling
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at bane vej for et mere effektivt sundhedsvæsen af høj
kvalitet – for borgeren og tæt på borgeren.

Vores ambition er i 2019-2021 at fokusere på partnerskabsdannelser,
kommunikation og prøvehandlinger, der styrker grundlaget for at
anvende verdensmålene endnu mere aktivt derefter. I fasen fra 2021
og frem er ambitionen i højere grad at anvende verdensmålene som
styringsredskab, men samtidig også at fastholde partnerskaber og
kommunikation af indsatserne ved hjælp af verdensmålene.
Vi ser et stort potentiale for samarbejde om erfaringsudveksling med
Region Nordjylland og de øvrige regioner helt generelt, men særligt
når der også i Region Nordjylland lægges op til det stærke fokus på
at bidrage til verdensmålene, kan der vise sig gensidige fordele ved
at samarbejde herom.
Det er vores opfattelse, at de regionale udviklingsstrategier, samt
relaterede understrategier og handleplaner kan vise sig som oplagte
elementer for dialogen om det videre samarbejde på tværs af
regionerne.
Dermed kan udmøntningen af strategierne og den tilhørende
opfølgning og måling af de regionale bidrag til FN's verdensmål
forhåbentlig vise sig, at blive styrket gennem en god og tæt dialog og
erfaringsudveksling på tværs af regionerne.

Venlig hilsen
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