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Punkt nr. 18 

Region Midtjyllands internationale samarbejder  

 



Indstilling til Forberedelsesudvalget vedr. fremtidige internationale samarbejder i Region 
Midtjylland - bilag til møde i det midlertidige underudvalg vedrørende internationale 
aktiviteter i Region Midtjylland den 23. oktober 2006. 
 
Der er i de 4 amter, som indgår i Region Midtjylland, gennem en længere årrække udført et godt og 
betydningsfuldt internationalt arbejde, som på mange måder har bidraget til amternes udvikling – 
både når det gælder udvikling af medarbejdernes kvalifikationer og styrkelse af samarbejdet mellem 
offentlige og private parter, som har udviklet fælles projekter til gavn for både virksomheder og 
offentlige myndigheder. Indsatsen har også haft en række vigtige mellemfolkelige aspekter, og især 
arbejdet i Øst- og Centraleuropa har medvirket til udviklingen af demokrati og velfærd i disse lande. 
 
Der er skabt en række personlige og faglige forbindelser til regionale myndigheder i de forskellige 
samarbejdsregioner – relationer som i nogle tilfælde også har national betydning, da nogle af disse 
kontakter i årenes løb også er blevet  nationalt engagerede – enten som medlemmer af nationale 
parlamenter, som ministre eller som ansatte i statslige styrelser i de pågældende lande. Der ligger 
således mange værdifulde kontakter, som det kan være af værdi at bevare, men af ressourcemæssige 
årsager samt de nye opgaver for Region Midtjylland, er det nødvendigt at foretage en udvælgelse, 
og ikke alle aftaler har været lige gensidigt udbytterige, ligesom nogle aftaler har ændret indhold  
og aktivitetsniveau over tid. 
 
Med etableringen af Region Midtjylland sker der samtidig et markant skifte – dels etableres en 
region med godt 1,2 mio. indbyggere med en række styrkepositioner, som kan matche en række 
fremtrædende regioner i Europa og i den øvrige verden i langt højere grad, end amterne kunne. Dels 
etableres et Vækstforum med repræsentanter for region, kommuner, erhvervsliv og 
uddannelsesinstitutioner, som sammen med Region Midtjylland kan blive en dynamo for 
udviklingen af vækst og kompetencer i den midtjyske region.  
 
Samtidig får regionen en række centrale opgaver, som kræver adgang til den nyeste forskning og 
teknologiske udvikling – bl.a. på sundhedsområdet. Samtidig vil der i alle dele af regionen være 
behov for konstant at højne og udvikle kompetencer, som  kan tiltrække udenlandske samarbejder,  
investeringer og forskere, som kan medvirke til at løfte det generelle kompetenceniveau i regionen. 
I en globaliseret verden vil der i stigende grad være behov for at finde internationale 
samarbejdspartnere, som kan udfordre og inspirere til at gå nye veje og afprøve nye måder at løse 
opgaver på. Amterne har i mange år videregivet viden på miljøområdet, på handicapområdet og 
vedrørende erhvervsudvikling til samarbejdspartnere i andre lande , men globaliseringen betyder, at 
vi også selv i højere grad må hente viden og inspiration fra regioner, som er på niveau med os – 
eller endnu bedre – er over vores niveau. 
 
Baggrunden for indstillingerne er: 
 

- at Region Midtjylland skal være Danmarks internationale vækstregion 
- at det internationale arbejde i Region Midtjylland skal være et strategisk redskab, som skal 

medvirke til en positiv økonomisk udvikling og medvirke til at styrke innovation og hæve 
kompetenceniveauet i hele regionen 

- at Region Midtjylland i tæt samspil med Vækstforum og Vækstforums parter i tilknytning til 
erhvervsudviklingsstrategien sætter globaliseringen på dagsordenen og søger at udnytte de 
positive effekter af globaliseringen og at internationalisering bliver en integreret del af den 
regionale udviklingsplan 



- at så mange som muligt inddrages i det internationale arbejde – både i Region Midtjyllands 
egen organisation og blandt eksterne samarbejdspartnere 

 
 
Samtidig er der taget hensyn til: 
 

- at der i budgetforliget vedr. budget 2007 fokuseres på fremme af vækst og bæredygtighed, 
adgang til den nyeste viden, at globaliseringens udfordring tages op gennem støtte til 
forskningsmiljøerne og at der sker udvikling i de kulturelle og undervisningsmæssige tilbud 

 
- at Forberedelsesudvalget har godkendt følgende formål for det internationale arbejde: 
 at styrke udvikling og vækst i virksomheder og organisationer i Region Midtjylland 

gennem internationalt arbejde 
 at sikre et højt fagligt niveau blandt medarbejderne og sikre, at ydelserne fra Region 

Midtjylland er på et højt internationalt niveau 
 at styrke mellemfolkelig forståelse gennem samarbejde på tværs af grænser, og 
 at sikre Region Midtjylland politisk indflydelse i organisationer, som arbejder med 

regionale problemstillinger på europæisk niveau 
 
 
Endelig er der ved prioriteringen lagt vægt på: 
 

- at der skabes sammenhæng i den internationale indsats 
- at der sker ændringer fra de nuværende amters arbejdsområder til Region Midtjyllands 

ansvarsområder, og at dette giver mulighed for nytænkning 
- at globaliseringen sætter yderligere fokus på den geografiske placering af internationale 

samarbejdspartnere og de kompetencer, som er af strategisk betydning for regional 
udvikling 

- at EU-midler til forskning og udvikling samt EU’s strukturfondsmidler anvendes aktivt til at 
styrke den regionale udvikling 

 
 
 
Det indstilles til Forberedelsesudvalget, at der indledes drøftelser med følgende 
samarbejdspartnere med henblik på videreførelse af samarbejdet i Region Midtjylland: 
 
Leningrad Oblast, Rusland: 
 
Østersøen er et af de strategiske nærområder, som især Århus Amt har haft fokus på, og med 
Region Midtjyllands deltagelse i Østersøkommissionen, vil et fortsat samarbejde med Leningrad 
Oblast være af betydning for udvikling af samarbejdet i denne region, hvor Leningrad Oblast og  St. 
Petersborg indtager en stærk position som porten til Vesten og som et kraftcenter for udviklingen af 
transport og infrastruktur i Østersøområdet. Den erhvervsmæssige udvikling i området er markant 
og en række større og mindre danske virksomheder bruger Danish Business Service, der er etableret 
i St. Petersborg med tilskud fra Århus Amt som brohoved til det russiske marked. Der er endvidere 
gennemført en række EU-finansierede projekter i området – bl.a. et større TACIS-projekt vedr. 
iværksætterkompetencer. 



Udgifter i forbindelse med samarbejdet med Leningrad Oblast  skønnes at blive max. 50.000 kr. i 
2007  - Udgiften til Danish Business Service udgør 130.000 kr. om året. 
 
 
 
 
 
 
Dolnoslaski – Nedre Schlesien, Polen: 
 
Ringkøbing Amt har siden oktober 2001 haft en officiel samarbejdsaftale med Nedre Schlesien, og 
der er etableret samarbejde mellem videncentre i Ringkøbing Amt – bl.a. HIH og det Tekniske 
Universitet i Wroclaw, som er hovedbyen i regionen. Wroclaw er Polens 4. største by og har ud 
over universitetet 12 højere læreranstalter, så profilen vil passe til Region Midtjylland med hensyn 
til kompetenceudvikling og samarbejde mellem højere læreranstalter. Regionen har endvidere 
etableret en profil vedrørende vedvarende energi, som kan blive et spændende samarbejdsfelt for 
Region Midtjylland. Polens medlemskab af EU giver hertil en række muligheder for 
samarbejdsprojekter. 
Udgifter i forbindelse med samarbejdet med Nedre Schlesien skønnes at blive max. 50.000 kr. i 
2007 
 
 
 
Györ-Moson-Sopron Amt, Ungarn samt Bacs-Kiskun Amt, Ungarn: 
 
Århus Amt har i mere end 10 år samarbejdet med Györ-Moson-Sopron Amt, som er Ungarns 
næstrigeste region – bl.a. på grund af den geografiske placering i det nordvestlige hjørne af landet 
på grænsen til Østrig. Samarbejdet har bl.a. resulteret i etableringen af DBO (Development of new 
Business Opportunities), som i dag opererer fra Budapest, og der har været gennemført en række 
samarbejdsprojekter vedr. erhvervsudvikling, kultur og på handicapområdet. Det er 
erhvervsmæssigt en stærk region, som også har formået at tiltrække mange større udenlandske 
investeringer, som har styrket regionen yderligere. 
 
Viborg Amts samarbejde med Bacs-Kiskun Amt har været centreret om Det Danske Kulturinstitut i 
Kecskemet, som har medført en række samarbejdsprojekter mellem offentlige myndigheder, 
organisationer og foreninger. Der er indgået aftale om støtte til Kulturinstituttet indtil udgangen af 
2008, og det foreslås, at samarbejdet med Bacs-Kiskun koncentreres om dette. 
Udgifter i forbindelse med samarbejdet med Györ-Moson-Sopron og Bacs-Kiskun skønnes at 
blive max. 50.000 kr. i 2007 – Udgiften til DBO udgør 400.000 kr. i 2007. Udgiften i forbindelse 
med Kulturinstituttet vil være  
 
 
Brasov Amt, Rumænien: 
 
Ringkøbing Amt har indgået samarbejdsaftale med Brasov Amt og medfinansierer i 2005 og 2006 
et dansk-rumænsk erhvervskontor i Brasov (DAROBI Center) – kontoret drives af NUPARK, som 
er et samarbejde mellem 7 kommuner og Vestforsyning. Kontoret er omdrejningspunkt for en 
række offentlig/private projekter indenfor energi og miljø og bygningsrenovering, og der er i 



tilknytning til kontoret etableret et energisparekontor ESA (Energy Saving Agency). Når Rumænien 
indtræder i EU pr. 1. januar 2007 åbnes der nye muligheder for EU-finansierede projekter, som kan 
være interessant for udvikling af projekter med deltagelse af virksomheder fra Region Midtjylland – 
især på energi- og miljøområdet. Der er endvidere etableret kontakt mellem DAROBI Center og 
DBO i Ungarn med henblik på udvikling af fælles projekter. 
Udgiften i forbindelse med samarbejdet i 2007 forventes at blive 450.000 kr. til videreførelse af  
DAROBI Center  og max. 25.000 kr. til aktiviteter i forbindelse med samarbejdsaftalen med 
Brasov. 
 
 
 
Shanghai Byprovins, Kina 
 
Århus Amt underskrev i 2003 samarbejdsaftale med  Shanghai, som er Kinas absolutte 
kommercielle centrum. Århus Universitet har i en årrække samarbejdet med Fudan Universitetet, 
som er ét af de bedste universiteter i Shanghai og blandt de 10 bedste i Kina, og der er 
samarbejdsprojekter på biotek og nano-området, hvor Shanghai med sine forsker- og 
udviklingsparker også indtager en førende position i Kina. Fudan Universitetet er samtidig 
Shanghais  førende medicinske universitet, og der er etableret kontakt til ét af de største 
universitetshospitaler i byen. Der er endvidere etableret samarbejde mellem Samsø Vedvarende 
Energi Ø og Chongming-øen tæt på Shanghai, som skal gøres til en grøn lomme for byen, og der er 
etableret et tæt samarbejde vedr. rehabilitering med de ansvarlige myndigheder i byen. I 2006 er der 
sammen med Århus Kommune etableret et repræsentationskontor i forbindelse med Det danske 
Generalkonsulat, og kontoret er bemandet med en ½-tids ansat dansk leder og en ½-tids ansat 
kinesisk assistent med mulighed for udvidelse til fuld tid. 
Udgifter i forbindelse med samarbejdet i 2007 skønnes at blive max. 300.000 kr. – Udgiften til 
repræsentationskontoret udgør 200.000 kr. om året ved ½-tidsansættelser – ved fuld tid udgør 
udgiften 375.000 kr. 
 
Etablering af nye samarbejder. 
 
Det foreslås, at der skabes rum for at etablere nye samarbejder, hvor det af hensyn til udviklingen af 
Region Midtjylland vurderes at være hensigtsmæssigt. Det kunne være for at støtte udviklingen af 
særlige kompetencer eller styrke faglige og/eller forskningsmæssige miljøer, eller hvor der er 
erfaringer, som kan medvirke til at styrke den regionale udvikling i Region Midtjylland. Bl.a. har et 
samarbejde med Västra Götaland i Sverige har været på tale i forbindelse med det nye Kattegat-
Skagerrak-program som led i EU’s nye strukturfondsperiode. Det vurderes, at der bør fokuseres på 
nye samarbejdsområder i den vestlige del af Europa og vækstområder udenfor Europa, da der 
allerede er etableret væsentlige kontakter i Øst- og Centraleuropa. 
 
 Der kan arbejdes med nye samarbejdsformer, som ikke har karakter af brede aftaler, men specifikt 
retter sig mod særlige problemfelter eller udviklingsmuligheder, og ambitionen bør være at finde 
vækstområder, som har haft succes med at udvikle nye ideer og omsat dem i forskning, innovation 
og udvikling af nye virksomheder. Der bør sættes en ambitiøs dagsorden, som  kan medvirke til at 
gøre Region Midtjylland til Danmarks internationale vækstregion. 
Det foreslås, at der i 2007 anvendes max. 200.000 kr. til afsøgning af nye muligheder. 
 
 



Direktionen indstiller: 
 

- at Forberedelsesudvalget indleder drøftelser med ovennævnte regioner med henblik på 
videreførelse af samarbejdet 

- at de regioner, hvormed samarbejdet ophører, tilsendes et brev fra Regionsrådsformanden 
med begrundelse for ophør af samarbejdet primo 2007. 
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