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1. Afholdelse af globaliseringskonference

Administrationen indstiller, 

at sagen drøftes 

Beslutning 

./. Udvalget drøftede revideret oplæg til konferencen, hvor der lægges vægt på, hvorledes 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og region håndterer globaliseringen 
og fandt, at programmet nu har fået den rigtige drejning, men at der bør være færre 
parallelle sessioner. Udvalget pegede på en række mulige oplægsholdere, men detail-
planlægningen håndteres af den arbejdsgruppe, som er nedsat i regi af Vækstforum og 
Den Regionale Udviklingsplan samt Region Midtjyllands internationale kontor. Der var 
enighed om at flytte konferencen til efter sommerferien på én af følgende mulige datoer: 
den 18. august, den 3. eller den 14. september - samtidig var der enighed om, at 12.30 
- 17.00 vil være det bedste konferencetidspunkt. Revideret programudkast vedlægges.  

Sagsfremstilling 

Som en del af udvalgets kommissorium skal udvalget planlægge og gennemføre en glo-
baliseringskonference i samarbejde med Vækstforum. 
  
Konferencen var planlagt til gennemførelse i efteråret 2008 (november), men måtte af 
forskellige årsager udsættes, og i samarbejde med Vækstforum blev det aftalt, at arbej-
det med globalisering deles i 2 spor - et erhvervsspor, som retter sig mod globaliserin-
gens muligheder og udfordringer i forhold til Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 
samt et spor, som retter sig mod de områder, Den Regionale Udviklingsplan arbejder 
med. 
  
Udvalgets embedsperiode er efter godkendelse i Regionsrådet forlænget til udgangen af 
juni måned med henblik på afholdelse af globaliseringskonferencen i foråret 2009 - ten-
tativt den 28. maj. I samme forbindelse er der gennem Vækstforums administrative sty-
regruppe og den administrative styregruppe for Den Regionale Udviklingsplan i samar-
bejde med Region Midtjyllands internationale kontor nedsat en arbejdsgruppe, som dels 
skal forberede konferencen og dels kortlægge, hvorledes globaliseringens muligheder og 
udfordringer i højere grad kan vinde indpas i erhvervsudviklingsstrategien og Den Regio-
nale Udviklingsplan. 
  
Under planlægningen har der vist sig vanskeligheder med at gennemføre konferencen i 
foråret - dels fordi den iganværende finanskrise har sat fokus på en række andre pro-
blemer, som optager virksomheder og organisationer, og dels fordi nogle af de forvente-
de hovedtalere ikke har mulighed for at deltage den 28. maj. 
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Det ønskes derfor drøftet, om det vil være muligt at flytte konferencen til ultimo august 
eller primo/medio september for at sikre konferencen det bedst mulige indhold og den 
størst mulige opmærksomhed. 
  

./. Et foreløbigt oplæg til konferencen vedlægges, men det overvejes, om konferencen 
samtidig kan gives et snævrere erhvervsrettet perspektiv. Der vil på mødet blive givet et 
mundtligt oplæg om dette. 

Bilag 

• foreløbigt oplæg til konferencen vedlægges 
• Revideret programudkast vedlægges. 
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2. Revision af Region Midtjyllands internationale strategi

Administrationen indstiller, 

at sagen drøftes 

Beslutning 

Udvalget drøftede, hvorledes udvalget bedst muligt kan bidrage til at viderebringe erfa-
ringer til en kommende revision af Region Midtjyllands internationale strategi. Udvalget 
fandt, at en erfaringsopsamling, hvor der peges på plusser og minusser ved det igang-
værende samarbejde med fokus på de potentialer, det internationale arbejde indeholder, 
vil være den bedste måde at evaluere på. 

Sagsfremstilling 

På sit møde den 10. januar 2007 besluttede Regionsrådet, at Region Midtjylland skulle 
indgå samarbejde med en række internationale regioner i Rusland, Polen, Ungarn, Ru-
mænien og Kina, og at det skulle undersøges, om der kunne indledes tættere samarbej-
de med andre regioner i den vestlige del af Europa - f.eks. East of England i Storbrittan-
nien og Västra Götaland i Sverige. Samtidig blev det besluttet, at Region Midtjylland skal 
indgå i Konferencen for Perifere Maritime Regioner i Europa og denne organisations to 
geografiske kommissioner - Østersøkommissionen og Nordsøkommissionen. 
  
  
Den 16. april 2008 vedtog Regionsrådet en international strategi for Region Midtjylland, 
som  stadfæster vedtagelsen fra januar 2007 og sætter det internationale arbejde ind i 
en bredere referenceramme med perspektiv for hele Region Midtjyllands organisation og 
afdelinger. 
  
Ved vedtagelsen blev det samtidig besluttet, at strategien revideres hvert 4. år i forbin-
delse med nyvalg til Regionsrådet, så erfaringerne fra den seneste periode videreformid-
les og det nye Regionsråd har mulighed for at påvirke den fremtidige strategi. 
  
Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi har en særlig rolle i den-
ne proces ved at videreformidle de input og erfaringer, som udvalget har samlet op i 
løbet af 2008 og 2009, og som vil være resultatet af den globaliseringskonference, som 
skal gennemføres. 
  
På mødet vil der blive givet et mundtligt oplæg til, hvorledes denne erfaringsoverførsel 
kan effektueres bedst muligt, og der vil på baggrund af udvalgets drøftelse blive udar-
bejdet et konkret oplæg til erfaringsopsamling.  
  

./. Til orientering vedlægges den vedtagne internationale strategi.  
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Bilag 

• internationale strategi. 
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3. Lissabon-strategien - fremskridsrapport

Administrationen indstiller, 

at sagen drøftes 

Beslutning 

./. Vicekontorchef Pia Fabrin fra Regional Udvikling gennemgik kort Lissabon-strategien og 
arbejdet i Lisbon Monitoring Platform. Udvalget var enige om, at perpektivet i samarbej-
det er godt og indeholder en strategisk vigtig dimension med kobling til Vækstforum 
og den regionale partnerskabsaftale med regeringen samt en række dimensioner i Den 
Regionale Udviklingsplan. Slides vedr Lisbon Monitoring Platform vedlægges.Udvalget 
drøftede endvidere notatet fra Danske Regioner og fandt, at notatet i højere grad gen-
nem konkrete eksempler bør præcisere regionernes indsats for at udmønte Lissabon-
strategien.  

Sagsfremstilling 

På dagsordenen for mødet i Danske Regioners Internationale Udvalg den 15. april 2009 
behandles sag om de danske regioners bidrag til Fremskridtsrapporten 2009 vedr. Lissa-
bon-strategien, som udarbejdes af Europa Kommissionen.  
  

./. Internationalt Udvalg har ønsket en drøftelse i kredsen af regionale udviklingsdirektører 
med henblik på eventuelle tiltag i regionerne i forbindelse med Lissabon-strategien og til 
brug for dette, er der udarbejdet et notat om regionernes bidrag til vækst og beskæfti-
gelse. Notatet er vedlagt. 
  
I notatet er der peget på en række muligheder for i samarbejde med regionerne at syn-
liggøre regionernes rolle i forhold til opfyldelse af Lissabon-strategien. Desuden beskrives 
EU's betydning for arbejdet i regionerne, de regionale vækstforas rolle i forhold til at 
skabe gunstige globale vækstvilkår, herunder partnerskabsaftalernes rolle i forhold til at 
påvirke  
- uddannelse og arbejdskraftudbud  
- bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder 
- innovation og videnspredning 
- markedsføring af Danmark 
- energi  
- landdistrikter og yderområder samt  
- det grænseoverskridende samarbejde 
  
Desuden beskrives baggrunden for Lissabon-strategien samt Regionsudvalgets nedsæt-
telse af The Lisbon Monitoring Platform (LMP), som har til formål at støtte partnerskabet 
for vækst og beskæftigelse gennem udveksling af information mellem regionale og lokale 
myndigheder og synliggøre udfordringer og problemer i implementeringen af Lissabon-
strategien og medvirke til at finde realistiske og bæredygtige løsninger. Danmark har 4 
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repræsentanter i LMP - Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland samt 
Næstved Kommune. 
  
Endelig er der i notatet redegjort for Regionsudvalgets behandling af forslag til perspek-
tivudtalelse vedrørende vækst og beskæftigelse. Danske Regioner og KL anbefalede ved 
behandlingen af perspektivudtalelsen på plenarforsamlingen i november 2008, at Regi-
onsudvalget undersøger mulighederne for at oprette en specialiseret arbejdsgruppe 
blandt sine medlemmer for at indgå i dialog med Fællesskabets institutioner. 
  
På baggrund af drøftelsen i kredsen af regionale udviklingsdirektører vil Danske Regioner 
og regionerne med udgangspunkt i de regionale vækstforas arbejde udarbejde "Regio-
nernes bidrag" til Fremskridtsrapport 2009.  
Bidraget kan anvendes til indspil til de relevante ressortministerier, finansministeriet og 
Lissabon-kontaktudvalget. Bidraget kan også anvendes til at synliggøre regionernes rolle 
og opgaver i medierne og evt. som udgangspunkt for en temadrøftelse i Dansk Regio-
ners bestyrelse og andre relevante politiske og administrative fora i Danske Regioner. De 
regionale repræsentanter i Lisbon Monitoring Platform virker som sparringspartner for 
Danske Regioner. Sagen har også været forelagt Udvalget for Regional Udvikling i Dan-
ske Regioner.  
Poul Müller er medlem af Internationalt Udvalg og notatet fra Danske Regioner ønskes 
drøftet inden mødet i udvalget. 
  
Vicekontorchef Pia Fabrin fra Vækstforum Midtjyllands sekretariat, som repræsenterer 
Midtjylland i LMP, vil på Globaliseringsudvalgets møde give en kort introduktion til arbej-
det i Lisbon Monitoring Platform. 

Bilag 

• Notatet er vedlagt. 
• Slides vedr Lisbon Monitoring Platform vedlægges. 
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4. Mødeplan 2009

Administrationen indstiller, 

at sagen drøftes 

Beslutning 

Næste møde i udvalget flyttes fra den 25. juni til torsdag den 24. september kl. 13.00, 
idet Regionsrådet ansøges om forlængelse af udvalgets funktionsperiode i 2. halvår af 
2009. 

Sagsfremstilling 

Udvalget har aftalt møde den 25. juni 2009 kl. 14.00 med henblik på afrapportering fra 
globaliseringskonferencen og udvalgets arbejde til Regionsrådet.  
  
I medfør af sag nr. 1 på dagsordenen vedrørende afholdelse af globaliseringskonference, 
hvor udvalget drøfter en eventuel flytning af konferencen til ultimo august/primo-medio 
september må udvalgsmødet i givet fald flyttes til efter globaliseringskonferencen og 
dette fordrer, at Regionsrådet ansøges om endnu en forlængelse af udvalgets embeds-
periode på samme vilkår, som er gældende for foråret 2009. 
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5. Meddelelser

Sagsfremstilling 

Energioptimeringsprojekt i Ungarn
I samarbejde med Region Midtjyllands ungarske samarbejdsregioner Györ-Moson-
Sopron og Bacs-Kiskun undersøges, om der kan laves bæredygtige energioptimerings-
projekter på to bygninger – amtshospitalet i Györ og administrationsbygningen i 
Kecskemét.  
Projektet gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut, og en delegation bestå-
ende af direktør Lars Hansson og repræsentanter for Internationalt team og Max Madsen 
fra Region Midtjyllands kontor i Ungarn besøgte sammen med en ingeniør fra Teknolo-
gisk Institut de to institutioner i begyndelsen af marts måned for at undersøge forbed-
ringsmuligheder og aftale rammer for samarbejdet. 
Energiforsyning og energiforbrug udgør store problemer i Ungarn på grund af stor af-
hængighed af russisk gas, som udgør 95% af energiforsyningen, og da prisen på gas er 
stigende, er energibesparende foranstaltninger helt nødvendige for at få de offentlige 
 budgetter til at hænge sammen. 
På nogle institutioner arbejdes der med at erstatte gas med biobrændsel i form af f.eks. 
træflis, men også større anvendelse af vindenergi og andre vedvarende energiformer er 
under overvejelse. 
Projektet skal ved at gennemføre energibesparende renovering af bygningerne 
og gennem besparelse på energiforbruget  blive selvbærende over et kortere åremål, og 
Teknologisk Institut har på baggrund af besøget lavet en foreløbig rapport, som beskri-
ver de faser, som skal gennemføres for at realisere projekterne. 
Det er planlagt, at Bent Hansen under sit besøg i de to amter den 15. og 16. april skal 
underskrive en hensigtserklæring om, hvorledes Region Midtjylland kan bidrage med 
knowhow til projektet. 
  
Besøg af neurodelegation i Shanghai
  
En delegation af neurokirurger og neurologer fra Århus Sygehus samt repræsentanter fra 
Hammel Neurocenter besøgte i dagene  7. – 14. marts Shanghai med henblik på at un-
dersøge mulighederne for samarbjde med Hua Shan Universitetshospitalet og Ye Yang 
rehabiliteringshospitalet i Shanghai.  
Siden starten på Århus Amts samarbejde med Shanghai har der været ideer til et nær-
mere samarbejde på disse områder og flere delegationer fra Shanghai har i de seneste 
år besøgt Hammel Neurocenter og institutioner for handicappede i Århus Amt og Region 
Midtjylland for at indhente erfaringer. 
På baggrund af disse besøg og besøg på de to hospitaler i Shanghai i forbindelse med 
officielle besøg i Shanghai – bl.a. under Bent Hansens besøg i Shanghai i marts 2008 -  
blev der i samarbejde med Sundhedsafdelingen i 2008 nedsat en arbejdsgruppe med 
eksperter fra Århus Sygehus, Hammel Neurocenter og Internationalt Team, som skulle 
forberede et besøg af danske eksperter i Shanghai for at undersøge, om der kunne være 
konkrete samarbejdsmuligheder og for at sammensætte den ekspertgruppe, som skulle 
besøge Shanghai. 

./. I marts måned kom besøget så i stand, og til orientering er vedlagt Rapport fra besøget.  
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./. I forlængelse af besøget, er der i samarbejde med de kinesiske parter aftalt en 
'Preliminary collaboration agreement', som skal underskrives i løbet af 2 måneder med 
henblik på at sætte aktiviteter igang inden udgangen af 2009. Aftalen vedlægges til ori-
entering.  

Informationsmøde vedrørende Vesdansk Investeringsfremme
  
For at styrke kendskabet til Vestdansk Investeringsfremme og samarbejdet med Invest 
in Denmark blev der i Regionshuset afholdt informationsmøde med deltagelse af Invest 
in Denmark og projektets regionale projektledere fra Region Midtjylland. 
Direktør i Regional Udvikling, Lars Hansson, åbnede mødet ved at byde de fremmødte 
oplægsholdere fra Invest in Denmark velkommen og fortælle om, hvordan det organise-
rede arbejde for at fremme udenlandske investeringer i Vestdanmark var begyndt i am-
ternes tid for siden for alvor at blive sat i gang af Region Midtjylland, Nordjylland og 
Syddanmark. 
Ole Frijs-Madsen og Mads Hansen fra Invest in Denmarks hovedkontor i København for-
talte derefter om, hvordan Invest in Denmark i samarbejde med Udenrigsministeriet ar-
bejder for at udbrede kendskabet til Danmark som investeringsland for nye vidensbase-
rede arbejdspladser. I den forbindelse fokuseres særligt på områder, hvor der i Danmark 
findes klynger af virksomheder med særlige kompetencer: Bio- medicoteknologi, Infor-
mations og Kommunikationsteknologi (IKT), vedvarende energi og det maritime område.  
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, der forankrer samarbejdet mellem Invest in 
Denmark og de tre vestdanske regioner, har syv regionale projektmedarbejdere ansat 
med henblik på at markedsføre mulighederne i det vestdanske. Dennis Thaagaard, der 
er fysisk placeret på Alexandra Instituttet i Århus, fortalte bl.a. om arbejdet med at op-
bygge viden og netværk inden for IKT-området, mens Peder Bo Sørensen, der er fysisk 
placeret hos Innovation MidtVest i Herning, gav konkrete eksempler på succesen med at 
tiltrække investeringer inden for særligt vindmølleindustrien til det midtjyske.  
Der var stor spørge- og diskussionslyst blandt de fremmødte politikere og embedsmænd, 
og mødet var derfor også en god anledning for repræsentanterne fra Invest in Denmark 
til at blive klogere på de potentialer og problemstillinger, der opleves i Region Midtjyl-
land.  
  
Én af de ting, som især opleves som en barriere for at tiltrække udenlandske investorer 
er mangel på engelske skoleforløb i underskole og gymnasium - en problemstilling, som 
Region Midtjylland også har oplevet i forbindelse med NATO-personale på Flyvestation 
Karup. Denne problemstilling vil nu blive taget op i Vækstforum. 
  

./. Til orientering vedlægges program og deltagerliste.  

Beslutning 

Meddelelserne blev taget til efterretning 

Bilag 

• Til orientering vedlægges program og deltagerliste. 
• Rapport fra besøget. 
• Aftalen vedlægges til orientering. 
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