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I regeringens strategi for Danmark i den globale økonomi Frem-
gang, Fornyelse og Tryghed, som blev offentliggjort i april 2006 er 
den overordnede vision: 
”Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at 
bo, leve og arbejde – også om 10 og om 20 år. Vi skal være et land, 
hvor alle har de bedste forudsætninger for at udfolde deres evner og 
skabe fremgang for sig selv og for andre. Et land, hvor vi har et 
globalt udsyn og spiller en aktiv rolle i verdenssamfundet. Et land, 
hvor alle er med i fornyelsen, og alle får del i fremgang og tryghed.” 

Side 1

 
I den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland er den over-
ordnede vision, at ”Region Midtjylland vil være en international 
vækstregion i et sammenhængende Danmark”. Den regionale 
udviklingsplan lægger sig dermed tæt op af regeringens vision om at 
udnytte globaliseringens bedste sider og minimere de risici, globalise-
ringen medfører. For at afspejle dette er det vigtigt, at Region Midt-
jylland stiller ambitiøse mål for udviklingen og at alle relevante 
aktører inddrages heri. Det anføres således i den regionale udvik-
lingsplan, at ”som international vækstregion arbejder den midtjyske 
region strategisk og med et globalt udsyn. Den midtjyske region skal 
med udgangspunkt i sine styrkepositioner gå foran og lade sig 
inspirere af erfaringer fra andre dele af verden.” 
 
I Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 er den 
overordnede vision følgende: 
 
Region Midtjylland er en international vækstregion i Europa, hvor  
globale muligheder udnyttes og risici mindskes, til gavn for 
borgere og virksomheder 
 
Globale muligheder og risici er et grundvilkår, der indgår i 
erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder. En regional udnyttelse 
af styrker og minimering af svagheder kræver, at der fokuseres på 



 

Side 2

regional attraktivitet, regional nyskabelse og regional kompetence på 
alle indsatsområder. Det er disse værdier, der skaber gennem 
erhvervspolitiske initiativer skaber vækst. 
 
Borgere, kommuner, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal 
have en klar fornemmelse af, at være en del af en region, som tør 
udforske og drage nytte af de muligheder, globaliseringen giver og 
hvor nøgleordene er fornyelse og globalt udsyn.  
 
Regionsrådet har nedsat et midlertidigt udvalg, kaldet Globaliserings-
udvalget. Udvalgets arbejde deler sig i to spor,  
Spor 1 der fokuserer på erhvervslivets vilkår og muligheder, og  
Spor 2 der fokuserer på globaliseringens virkninger på de områder, 

som ligger inden for den regionale udviklingsplan. 
 
Arbejdet er fordelt således, at Vækstforum tager sig af Spor 1, der 
især handler om at tilvejebringe gode rammebetingelser for virk-
somhederne samt kompetenceudvikling af medarbejdere indenfor de 
rammer som social- og regionalfonden udstikker. Vækstforum har 
igangsat et analysearbejde til afdækning af, hvor internationalt orien-
terede de private virksomheder er i Region Midtjylland. 
 
Spor 2 handler især om at få sat det globale perspektiv på dags-
ordenen i regionen og blandt de øvrige regionale samarbejdspartnere 
samt etablering af netværk mellem relevante aktører med henblik på 
til stadighed at være på forkant med behov og viden om interesser. 
Det handler også om at gennemføre analyser og projekter og stille 
resultaterne til rådighed med henblik på at fremme den ønskede 
udvikling. 
 
Den 28. maj 2009 planlægges afholdt en konference, hvor der af-
rapporteres fra analysen, og hvor der gives indspil til Vækstforum og 
Regionsrådet fra de to spor. Vækstforum har bedt sekretariatet ned-
sætte en arbejdsgruppe med relevante embedsmænd fra region, 
kommuner og arbejdsmarkedets parter. Den administrative Styre-
gruppe vedr. den Regionale Udviklingsplan har vedtaget at lade 
Vækstforums arbejdsgruppe supplere med de repræsentanter, der 
måtte være nødvendige for tillige at dække de interesser, der ligger 
udenfor Vækstforums dækningsområde. 
 
I 2006 og 2007 har der været nedsat et udvalg vedr. Region 
Midtjyllands internationale aktiviteter. Udvalget skulle forberede 
forslag til en overordnet international strategi for Region Midtjylland 
samt forankring af den internationale indsats i hele organisationen, 
samt at arbejde for, at centrale samarbejdspartnere introduceres til 
samarbejdsmuligheder i Region Midtjylland, og at disse samarbejder 
forankres hos relevante aktører i hele Region Midtjylland. Den 
internationale strategi for Region Midtjylland blev vedtaget i 2008. 



 

Side 3

 
Ved beslutning om nedsættelse af Globaliseringsudvalget arbejdes 
videre med de globale udfordringer i relation til den regionale 
udviklingsplan med henblik på at fremme den ønskede udvikling. 
 
Det internationale perspektiv er en værdiskabende dimension og 
en ressource, som har relevans på de fleste af de områder, som 
behandles i den regionale udviklingsplan, f.eks. turisme, udvikling i 
landområder, uddannelse, infrastruktur/kommunikation, natur og 
miljø, sundhed. Det er derfor vigtigt, at alle aktører, som skal med-
virke til at realisere visionen i planen – som f.eks. kommunerne og 
uddannelsesinstitutionerne – også har fokus på det internationale 
perspektiv. 



 

I den regionale udviklingsplan er 
”Det globale perspektiv” ligesom 
”Byer og landdistrikter” 
gennemgående temaer i alle 
indsatsområder.  
 
Den regionale udviklingsplan 
fremhæver for hvert af indsats-
områderne det centrale i det 
internationale perspektiv. 
Sammenfattende er det således 
angivet i forbindelse med den 
overordnede vision, at den 

midtjyske region med udgangspunkt i sine styrkepositioner skal gå 
foran og lade sig inspirere af erfaringer fra andre dele af verden. Side 4
 
Vækstforum har med udgangspunkt i erhvervsudviklingsstrategien 
taget hul på en lang række initiativer, der fremmer den globale 
sammenhæng. Disse initiativer skal suppleres med en RUP-synsvinkel 
således at Vækstforum og Regionsrådet optimerer udnyttelsen af 
Region Midtjyllands internationale relationer. 
 
Erhvervsudvikling og turisme – Regionen skal kunne tiltrække inter-
national opmærksomhed i kraft af sine kvalitetsprodukter, uddan-
nelser, markante oplevelsesfyrtårne og sin mangfoldige natur. 

- Der er stadig mere international interaktion mellem virksom-
heder og organisationer. Vækstforum har blandt andet 
forbedret rammerne for virksomhederne ved at investere i 
Dansk Eksportråd. Et strategisk samarbejde mellem Danmarks 
Eksportråd og Væksthus Midtjylland har resulteret i, at Dansk 
Eksportråd har placeret en medarbejder i Væksthuset. Visit 
Denmark har fremlagt en national turismestrategi – er det et 
arbejde vi skal arbejde på at implementere? Regionsrådet har 
efter indstilling fra Vækstforum afsat midler til kontor i 
Bruxelles, Shanghai, Ungarn og Skt. Petersborg med henblik 
på at støtte virksomheder, uddannelsesinstitutioner, 
kommuner og regionen. 

 
Arbejdskraft og beskæftigelse - Arbejdskraftens internationale 
bevægelighed er relativ begrænset. 

- Der er stigende udbredelse af et internationalt arbejdsmarked. 
I regionen skal vi kunne tiltrække de medarbejdere, vi har 
brug for, både kvantitativt og kvalitativt. Modsat skal vi 
modne medarbejdere til at tage en periode i udlandet for at 
lade sig inspirere – og hjembringe ny viden. Vækstforum har 
støttet projekter med det formål at fremme at tiltrække og at 
fastholde højtuddannede udlændinge. 

 
Uddannelse - Regionen skal være kendt for høj grad af mobilitet på 
alle uddannelsesniveauer. Der bør være fokus på samarbejde med 
internationale regioner. Muligheder for virtuelle institutionssamarbej-
der. 

- Der er for få der tager til udlandet for at få sin uddannelse 
eller en del af sin uddannelse, men der kommer stadig flere 
studerende til Danmark. Mulighederne herved består i, at 



 

Side 5

regionens unge uddannes til at trives i internationale netværk. 
Det er centralt at få denne nye viden implementeret i virksom-
hederne og organisationerne. Vækstforum har støttet 
initiativer med henblik på at tiltrække og fastholde 
udenlandske studerende. Regionsrådet har arbejdet med at 
tiltrække og fastholde – her højtuddannede læger. 
Regionsrådet har netop vedtaget en uddannelsespolitik, der 
også har et globalt perspektiv. 

 
Sundhed - For at opretholde høj kvalitet i forebyggelse, diagnostik, 
behandling, pleje og rehabilitering er det nødvendigt at samarbejde 
internationalt i forhold til forskning og udvikling af sundhedsvæsenet. 

- Der er internationalt samarbejde på sundhedsområdet, både 
hvad angår behandling, forskning og udvikling. Udfordringen 
er at sikre, at såvel behandlere, som forskere og udviklere 
bidrager til og tiltrækker den nye viden til regionen. 

 
Kultur - Kunstnere og kulturinstitutioner har mange uformelle inter-
nationale kontakter, der udgør en potentiel ressource for øget inter-
nationalt samarbejde. 

- Kunstnere og kulturinstitutioner har mange internationale 
kontakter. I relation hertil er det blandt andet vigtigt at 
arbejde konstruktivt med at skabe kulturelle og kreative 
miljøer som bosætningsfaktor, men også at sikre og udvikle 
den regionale kulturarv. Den regionale kulturpolitik har også 
et globalt perspektiv. 

 
Natur og miljø - Klimaforandringer og luftforurening udgør en global 
udfordring, der kræver internationale løsninger. Der er en interna-
tional aftale om strategier for bæredygtig udvikling – Agenda 21. 

- Klimaforandringer og luftforurening udgør en global udford-
ring, der kræver internationale indsatser. Region Midtjylland er 
med til at gøre Danmark til et foregangsland i udvikling af 
energi- og klimarigtige teknologiske løsninger. Denne position 
kan underbygges. Der er potentiale til at blive foregangsregion 
og/eller –land i forholdet mellem benyttelse og beskyttelse af 
natur. 

 
Energi - Gennem blandt andet øget anvendelse af vedvarende energi-
kilder kan den midtjyske region bidrage positivt til forbedring af det 
globale miljø. 

- Regionale tiltag for øget anvendelse af vedvarende energi-
kilder (eller det modsatte) påvirker det globale miljø. Den 
regionale aktør kan tage ansvaret på sig og fremme 
udviklingen og udnyttelsen af vedvarende energikilder – også 
andre end vindenergi. Teknologiudviklingen og –fremstilling af 
de tekniske løsninger på eksempelvis biogas, bølgeenergi eller 
nyere produkter kan også blive udbredt under dansk/regional 
førerposition. 

 
Infrastruktur - Den midtjyske region skal være en international 
vækstregion baseret på gode forbindelser med omverdenen. Det 
kræver adgang til, fra og gennem regionen for varer og personer. 
Lufthavnene og havnene i den midtjyske region er en væsentlig del af 
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infrastrukturen, og det er vigtigt, at adgangsforholdene hertil forbed-
res i de kommende år. 

- Infrastrukturelle investeringer er afgørende for den internatio-
nale transport af varer og viden. Trængselsproblemer skal 
løses og digital infrastruktur skal udnyttes fuldt ud – også i 
hjemmene. Vi skal fremme adgangsmulighederne mellem vor 
region og eksempelvis Hamborg. 

 
Kollektiv trafik - Den kollektive trafik i regionen skal sikre let adgang 
til omverdenen via vejnet, bane, havne og lufthavne. 

- Investeringer i kollektiv trafik er også afgørende for den inter-
nationale transport af varer og viden.  

 
Det er hensigten, at arbejdsgruppens indsats skal resultere i en 
række anbefalinger til Vækstforum og Regionsrådet for en 
revideret international strategi, samt forslag til hvilke initiativer der 
kan igangsættes i regi af den regionale udviklingsplan til fremme af 
den ønskede udvikling. Konkret forventes initiativerne at omfatte 
gennemførelse af analyser, projekter, etablering af netværk eller 
arrangementer/events. 
 
Der er udarbejdet et udkast til program for konferencen den 28. maj 
2009. Konferencen forventes afholdt over en halv dag. 
 
Udkast til programindhold: 
Indhold Taler Bemærkninger 
Velkomst Bent Hansen RR og Vækstforums 

arbejde med 
globalisering 

Introduktion til emnet: 
Globaliseringens virkninger 
globalt/nationalt/regionalt/lokalt 

OECD ambassadør 
Ulrik Vestergaard 
Knudsen, Paris el.
Direktør Hans 
Martens , European 
Policy Center, 
Bruxelles el.
Tidl. ambassadør 
Jørgen Ørstrøm 
Møller, CBS 

Globaliseringen på bag-
grund af den aktuelle 
finanskrise og de mulig-
heder/udfordringer 
globaliseringen byder 
på. 

Globalisering med fokus på Region 
Midtjylland: 
Offentliggørelse af undersøgelse af 
virksomhedernes 
internationaliserings- og 
globaliserings parathed 
 
Evt. præsentation af undersøgelsen 
Midtjysk konkurrenceevne 
undersøgelse vedr. byerhverv – lokalt 
og globalt 

Direktør Terje 
Vammen, 
Capacent Epinion 
 
 
 
 
Regional Udvikling 

Undersøgelse igangsat 
på baggrund af place-
ring af medarbejder fra 
Eksportrådet i Vækst-
huset i Region Midt-
jylland 
 
Undersøgelse offentlig-
gjort af Region Midt-
jylland, dec. 2008 

Regionale erfaringer/cases 
 
Grundfos og globaliseringen 
 
 
 
 
Globalisering af uddannelse og viden  
 

 
 
Koncerndirektør og 
medlem af Vækst-
forum Lars 
Aagaard, Grundfos 
 
Rektor Laurids B. 
Holm, ÅU 
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eller globale klimatiske udfordringer 
 
 
 
 
 
Vestas som global virksomhed på 
energimarkedet 
 
 
Evt. andre relevante cases 

 
Prof. Ellen 
Magrethe Basse, 
Klimasekretariatet, 
ÅU 
 
 
Adm. Direktør 
Ditlev Engel, 
Vestas 
 
Mindre yngre 
virksomhed 
og/eller VIA 
 

 
ÅU gennemfører i marts 
måned international 
klimakonference, som 
peger frem mod 
klimatopmødet i 
København i december 

Drøftelse af globale muligheder-
/udfordringer i Region Midtjylland  
på baggrund af konkrete scenarier fra 
Den Regionale Udviklingsplan – 
cafédrøftelse i mindre grupper 

 Arbejdsgruppen har til 
dette formål formuleret 
hovedspørgsmål til 
drøftelse i 
cafegrupperne 

Opsamling og afslutning Evt. Karsten 
Kissmeyer fra 
Vækstforums 
Formandsskab 

Hvad skal vi arbejde 
videre med i Midtjylland 
og hvilke muligheder 
har vi i regionen. 

 
 
De eksterne parter i arbejdsgruppen forventes især at give input til 
indsatser vedrørende regionens eksterne samarbejdspartnere og 
eksterne interessenter og ser på forankring i kommuners politik, 
administration og institutioner, mens de interne grupper forventes 
også at arbejde med forslag til, hvorledes den internationale indsats 
forankres i hele organisationen i Region Midtjylland. 
 
Formålet med at involvere så bredt er dels at få de relevante input fra 
de væsentligste aktører og dels at skærpe interessen og opmærk-
somheden på det globale perspektiv hos disse. 
 
 


