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Betænkning vedrørende en globaliseringsstrategi for Region Midtjylland – afrapportering fra 
Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi. 
 
Baggrund og Kommissorium 
 
Det midlertidige udvalg vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi blev nedsat i 
henhold til beslutning på møde i Regionsrådet den 12. december 2007 med funktionsperiode fra 1. 
januar 2008 – 31. december 2008. På grund af udsættelse af afholdelse af Globaliseringskonference 
blev udvalgets funktionsperiode forlænget i to omgange – først  til 30. juni 2009 ved beslutning i 
Regionsrådet den 17. december 2008 og videre til 31. december 2009 efter beslutning i 
Regionsrådet den 20. maj 2009. 
 
Udvalget har haft følgende sammensætning: 
 
Formand:   Poul Müller (C) 
Næstformand: Martin Merrild (V) 
Medlemmer:  Bjarne Schmidt Nielsen (A) 
  Henning Gjellerod (A) 
  Poul Dahl (V) 
  Viggo Nielsen (V) 
  Bente Nielsen (F) 
 
I udvalgets kommissorium beskrives udvalgets opgave, som er: 
 
..”at udarbejde en betænkning vedrørende en globaliseringsstrategi for Region Midtjylland inden 
udgangen af 2008” 
 
Dette skal bl.a. ske på baggrund af følgende: 
 

- Med baggrund i relevante analyser og oplæg skal udvalget drøfte og beskrive 
globaliseringens virkninger for Region Midtjylland på en række centrale områder, hvor 
globaliseringen generelt påvirker udviklingen i Region Midtjylland – f.eks. 
virksomhedsudvikling, natur og miljø, klimaforandringer, sundhed, uddannelse og 
kompetenceudvikling, innovation og forskning samt turisme og oplevelsesøkonomi 

- Inddrage erfaringer fra andre relevante internationale regioner med henblik på at udnytte 
fælles erfaringer 

- Planlægning og gennemføre en globaliseringskonference i samarbejde med Vækstforum i 2. 
halvår af 2008 med henblik på at kvalificere grundlaget for at udarbejde betænkning 
vedrørende globaliseringsstrategi. 

 
Udvalget har afholdt 6 møder og der har i udvalgsperioden været arrangeret studietur til  OECD og 
Det Internationale Energiagentur i Paris i dagene 18. – 19. september 2008. 
 
På 2 af møderne har der været indkaldt eksterne oplægsholdere: 
 
3. september 2008:  Direktør Hans Martens fra European Policy Center i Bruxelles 

(Globaliseringens og finanskrisens virkninger for Region Midtjylland) 
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  Leder af Klimasekretariatet ved Århus Universitet  
Ellen Margrethe Basse (Fremtidens klimaudfordringer) 

 
24. oktober 2008: Chefkonsulent Henning Gade, Dansk Arbejdsgiverforening (Nye krav til 

arbejdsstyrken og kompetenceudvikling) 
 
Udvalget har endvidere behandlet Region Midtjyllands internationale strategi inden forelæggelse 
for Regionsrådet, hvor forslaget blev vedtaget den 16. april 2008. 
 
Udvalget har i samarbejde med Vækstforum afholdt globaliseringskonference den 3. september 
2009 med 90 deltagere fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner, organisationer og 
region. 
 
Baggrund for betænkningen 
 
Som led i samarbejdet om en fælles globaliseringskonference fremlagde udvalget et oplæg om 
globaliseringens udfordringer på Vækstforums møde den 1. oktober 2008 til drøftelse. 
 
I oplægget foreslog udvalget, at arbejdet med en globaliseringens udfordringer lægges i 2 spor for at 
fokusere indsatsen – et erhvervsspor og et spor, som retter sig mod Den Regionale Udviklingsplan: 
 
Erhvervsspor: 
 
Der bør først og fremmest fokuseres på erhvervslivets vilkår og muligheder, da et fremgangsrigt og 
velfungerende erhvervsliv er forudsætningen for vækst og udvikling i Region Midtjylland. 
 
Regionalt udviklingsspor: 
 
Der skal også fokuseres på de områder, som ligger inden for Den Regionale Udviklingsplan (RUP). 
Der ligger en stor udfordring i at få samlet de mange potentielle initiativer i udviklingsplanen og 
hvorledes, globaliseringen påvirker regionen. 
 
Vækstforum tiltrådte forslaget med vedtagelse af følgende formulering: 
 
At Vækstforum anmoder Vækstforums sekretariat om i samarbejde med relevante aktører at 
overveje og belyse, hvorledes globale udfordringer og muligheder med endnu større vægt kan indgå 
i den kommende revision af erhvervsudviklingsstrategien, og 
 
At Vækstforum opfordrer Region Midtjylland og kommunerne til at overveje og belyse, hvorledes 
de globale udfordringer og muligheder i højere grad kan indgå i den regionale og lokale udviklings- 
og kommuneplanlægning fremover. 
 
Samtidig blev det på grund af finanskrisen - som overtog dagsordenen i efteråret 2008 - foreslået, at 
globaliseringskonferencen blev flyttet til 2009. 
 
Sagen blev behandlet af Regionsrådets møde den 17. december 2008 og Regionsrådet tilsluttede sig 
forslaget og forlængelse udvalgets arbejdsperiode. 
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Der lægges således ikke op til, at der laves en egentlig globaliseringsstrategi, men at arbejdet med 
globaliseringen videreføres i de to spor, hvor hhv. Vækstforum og Vækstforums parter er ansvarlige 
for at den globale dimension har plads i fremtidige erhvervsudviklingsprogrammer og hvor Region 
Midtjylland og kommunerne varetager opgaven med at sikre, at globaliseringens udfordringer 
medtages i den regionale og lokale udviklingsplanlægning. 
 
Samtidig ser udvalget en opgave i at sikre, at Region Midtjyllands egen internationale strategi, som 
er udgangspunkt for regionens internationale arbejde som organisation, er i overensstemmelse med 
disse målsætninger. 
 
 
Det videre arbejde 
 
Udvalget har gennem eksterne oplæg, studierejse, globaliseringskonference og drøftelser i udvalget 
indhentet meget viden om globaliseringens virkninger, som nu stilles til rådighed for det videre 
arbejde. 
 
Der er endvidere i samarbejde med Vækstforum blevet lavet en analyse af 775 midtjyske 
virksomheders internationaliseringsgrad og globaliseringsparathed. Analysen er en udløber af 
etableringen af et samarbejde med Danmarks Eksportråd om udstationering af en medarbejder i 
Væksthus Midtjylland, og analysen er gennemført i foråret 2009 af analysevirksomheden Capacent. 
 
Nogle hovedresultater fra analysen blev forelagt på globaliseringskonferencen den 3. september og 
den endelige rapport forventes at foreligge i løbet af en måned. Til denne afrapportering vedlægges 
resumé af de vigtigste tal og observationer fra analysen. 
 
Administrationen har ligeledes fået kortlagt muligheder for bredere offentlig-privat 
internationaliseringssamarbejde i Region Midtjylland, som også indeholder en række anbefalinger 
til det fremtidige arbejde. Rapporten er udarbejdet af konsulentfirmaet DamVad og stilles også til 
rådighed for det videre arbejde. 
 
I forhold til Den Regionale Udviklingsplan gennemfører Region Midtjylland drøftelser med de 
enkelte kommuner i forbindelse med opfølgning på RUP’en og vedtagelse af nye kommuneplaner. I 
disse drøftelser indgår ofte emner om internationale og globale forhold. 
 
Endvidere er der i regi af Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles er der etableret et forum for 
erfaringsudveksling mellem internationale medarbejdere i region og kommuner. Som en udløber af 
globaliseringskonferencen arbejdes der på at etablere et tilsvarende forum for erfaringsudveksling 
mellem internationale medarbejdere på uddannelsesinstitutionerne. 
 
I forbindelse med afrapporteringen fremlægger udvalget endvidere følgende dokumenter: 
 

- rejserapport fra studietur til OECD og Det Internationale Energiagentur 
- international strategi for Region Midtjylland med forslag til en lettere revision 
- oplæg og input fra workshops fra globaliseringskonferencen  (tilgængelig på internettet) 
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Studietur til OECD og Det Internationale Energiagentur i Paris 
 
Udvalget  gennemførte i dagene 18. – 19. september 2008 studietur til  OECD og Det 
Internationale Energiagentur (IEA) i Paris. Formålet med studieturen var at se på globaliseringens 
virkninger i Europa og for Region Midtjylland gennem oplæg og drøftelser med eksperter i de 
organisationer, som blev besøgt. 
 
Der foreligger en rejserapport fra studieturen, som er til rådighed for det videre arbejde med 
globalisering/internationalisering, og der er i administrationen etableret værdifulde kontakter i 
OECD og  IEA, som kan aktiveres i forbindelse med fremtidige aktiviteter. 
 
Af de vigtigste resultater fra studieturen kan nævnes: 
 
I forbindelse med besøget hos IEA blev det nævnt, at der i organisationen er et ønske om, at flere 
eksperter uden for organisationen byder ind i forhold til fremtidige publikationer, og IEA vil gerne i 
kontakt med relevante projekter i medlemslandene. Delegationen fik i denne forbindelse udleveret 
IEA’s rapport fra 2007 vedrørende produktion og udnyttelse af brint, hvor bl.a. brintcentret HIRC i 
Herning er omtalt. Efter studiebesøget er der rettet henvendelse til centrale organisationer i Region 
Midtjylland på energiområdet vedrørende IEA’s opfordring. 
 
Det forudsættes af IEA, at hvis vi  fortsætter med vores nuværende forbrug og fordeling på 
energikilder vil CO2-udledningen stige med 130% og temperaturen kan vokse gennemsnitlig 6 
grader som følge af global opvarmning frem til 2050.  
 
I fremskrivningen af energipolitikken frem til 2050 vurderer IEA, at vedvarende energi er  nøglen 
til at nedbringe CO2-udledninger og især vindenergi og biomasse fokuseres der på – IEA vurderer, 
at brint i den nære fremtid har en begrænset udbredelsesmulighed og at den nære fremtid fortrinsvis 
vil ligge i biodiesel, hvor potentialet er stort, og det vurderes, at 2% af verdens landområder på sigt 
kan producere nok biomasse til at forsyne verden med biodiesel. 
 
Ved besøget hos OECD blev der fokuseret meget på innovation 
 
OECD’s holdning er, at innovation ikke alene opstår som en del af markedsudviklingen, men også i 
et aktivt samspil og netværk mellem virksomheder, højere læreanstalter og offentlige myndigheder, 
og at den skal baseres på en bevidst innovationsstrategi.  
 
Der synes også at være en sammenhæng mellem befolkningens positive eller negative holdning til 
globaliseringen og udnyttelsen af globaliseringens muligheder og der er en klar sammenhæng 
mellem regioners/landes innovationsevne og udnyttelsen af globaliseringens muligheder. 
Innovationspotentialet måles bl.a. på følgende faktorer: 
- investeringer i forskning og udvikling samt innovation 
- menneskelige ressourcer 
- samarbejde og internationalisering af innovation 
- resultater af videnskab og innovation 
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Udfordringen på sigt bliver at tiltrække og fastholde talent, da der bliver mangel på veluddannet 
arbejdskraft. 
 
Den danske OECD ambassadør beskrev den nuværende økonomiske krise på de finansielle 
markeder som den værste økonomiske krise i 100 år, og krisen presser for alvor på i Europa, hvor 
væksten er nedskrevet til 1% i det kommende år, mens Kina fastholder vækst på 10% og Indien en 
vækst på 7-8%, så Europa er under pres. 
 
Cheføkonom Jens Lundsgaard fra OECD så Vækstforaernes væsentligste opgave i samspillet 
mellem erhvervsliv og højere læreanstalter, hvor der er god mulighed for at styrke udviklingen og 
understregede, at det vigtigste er at gøre noget ved de 3 – 4 basale vækstmotorer, som allerede er en 
del af den regionale erhvervsudviklingsstrategi, nemlig uddannelse og kompetence, iværksætteri, 
innovation og offentlige velfærdssystemer.  
 
OECD’s holdning er, at markedskræfterne i størst muligt omfang bør virke – det er farligt at 
bevæge sig ud i at tro, at man fra en regional ( - og national!) position kan overskue, hvad der vil 
være de konkurrencedygtige erhverv – man kan ikke opfinde en erhvervssucces. Det var ikke hans 
opfattelse, at man burde bruge kræfter på at udvikle klynger – klynger må opstå og udvikle sig, hvis 
de er stærke nok, og ser man fra regional side, at tingene udvikler sig, bør man støtte med 
rammevilkår som f.eks. infrastruktur for at sikre videre udvikling. 
 
Studieturen bekræftede, at de områder, som har prioritet i Vækstforums regionale 
erhvervsudviklingsstrategi er særdeles relevante – især innovation, kompetenceudvikling og 
megasatsningen på energi og miljø - og at de visioner, som ligger i den regionale udviklingsplan er i 
god overensstemmelse med de fremskrivninger, som både OECD og Det Internationale Energi 
Agentur arbejder med.  
 
 
Virksomheders internationalisering og globaliseringsparathed – analyse fra Capacent 
 
Formålet med undersøgelsen har været at undersøge niveauet for virksomhedernes 
internationalisering og for deres globaliseringsparathed samt at få deres vurdering af 
rammebetingelserne, især rammebetingelse eller forhold, som direkte har fokus på den 
internationale dimension. 
 
Et hovedelement i internationaliseringsundersøgelsen er en telefoninterviewundersøgelse af en 
stikprøve af 775 virksomheder i Region Midtjylland. Stikprøven er udtaget blandt midtjyske 
virksomheder med over 10 ansatte. Branchen detailhandel og enkelte andre mindre brancher, som er 
udpræget orienteret mod hjemmemarkedet, indgår dog ikke i undersøgelsen.  
 
Virksomhederne har fået stillet en række spørgsmål vedr. internationalisering, eksport, import, 
outsourcing, samarbejde med videninstitutioner, højtuddannet arbejdskraft, brug af erhvervsservice 
m.v., i alt 47 spørgsmål. Besvarelsesprocenten blev på 91 %., hvilket må vurderes som en meget høj 
svarprocent. 
 
Af de vigtigste resultater kan nævnes, at 6 ud af 10 af de adspurgte virksomheder opfatter sig selv 
som internationale og ca. 55% af virksomhederne har eksport i større eller mindre udstrækning – 
dog med nogle variationer i eksportens andel af det samlede salg. Således udgør eksporten mere end 
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50% af salget for 36% af virksomhederne, mens den for 33% af virksomhederne er under 10%. 
Eksporten er fortrinsvis til Norden, Tyskland og de gamle EU-lande. 
 
60% af virksomhederne oplever fortsat barrierer i forbindelse med eksport, og når virksomhederne 
skal indhente informationer vedrørende eksportmarkeder anvender de fortrinsvis kontakter i 
virksomhedens netværk – primært fra andre virksomheder (43%), mens 26% bruger ambassader, 
Danmarks Eksportråd m.v.  
 
Ca. halvdelen af virksomhederne vurderer, at de bør satse på videnintensive produkter eller services 
for at styrke sin internationale konkurrencekraft – det er således også de mest eksportintensive 
virksomheder, som har det mest udbredte samarbejde med videninstitutioner – således har 64% af 
de virksomheder, hvor eksporten udgør over 80% af deres omsætning samarbejde med 
videninstitutioner- 
 
Undersøgelsen viser også, at knap 20% af virksomhederne rekrutterer udenlandsk arbejdskraft og 
knap 12% rekrutterer højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. 12% af virksomhederne har herboende 
udlændinge ansat for at styrke internationaliseringsprocessen. 
 
I forbindelse med finanskrisen blev der i tilknytning til undersøgelsen lavet en undersøgelse af, 
hvorledes krisen påvirker virksomhederne. 72% oplyser, at de er påvirket af krisen – især negativt 
på grund af faldende omsætning, mindre efterspørgsel og øgede udfordringer med outsourcing. Der 
er dog også virksomheder, som oplever positive virkninger i form af lettere adgang til kompetent 
arbejdskraft, større pres på konkurrenter, faldende eller stagnerende priser på råvarer og større fokus 
på innovation og produktudvikling. 
 
Nogle konklusioner på undersøgelsens resultater kunne være, at: 
 

- der er et behov for at give produkter og service et øget videnindhold og øge samarbejde med 
videninstitutioner - og virksomhederne behøver hjælp til dette 

- behovet for arbejdskraft, som kommer udefra er stigende – indsatsen for at fastholde disse 
bør prioriteres  

- 12% af virksomhederne har herboende udlændinge ansat – dette kunne være en fremtidig 
ressource for virksomheder 

- Uudnyttede potentialer for eksport skal udnyttes – især i små virksomheder 
- Flere tilbud i det enstrengede erhvervsservicesystem, som retter sig mod eksport – den 

offentlige indsats på området kan i højere grad medvirke til at skabe netværk og videndeling 
mellem virksomheder. 

 
Samarbejde mellem offentlige og private organisationer om internationalisering – oplæg fra 
DamVad 
 
Administrationen har bedt konsulentvirksomheden DamVad  vurdere mulighederne for et bredere 
offentlig-privat internationaliseringssamarbejde i Region Midtjylland på baggrund af det 
igangværende arbejde med henblik på at få input til det fremtidige arbejde – primært i forhold til 
Vækstforums indsatsområder. 
 
På bagrund heraf anbefaler DamVad, at der arbejdes med følgende indsatser: 
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1. Øget samarbejde med videninstitutioner og facilitering af videnintensive netværk 
– virksomheder skal sikres hurtig adgang til ny viden  

2. Fortsat stærk fokus på hjemtagning af viden 
- netværk mellem danske og udenlandske forskere m.v. 

3. Målrettet informationsarbejde 
- mere information til virksomhederne om mulighederne 

4. Øget fokus på udenlands arbejdskraft som en ressource 
- sikre et velfungerende modtageapparat for udenlands arbejdskraft 

5. Øget rådgivning og vejledning om internationalisering 
-  tættere samarbejde mellem forskellige aktører i Region Midtjylland 

6. Bedre udnyttelse af eksisterende ordninger og programmer med fokus på forskning, 
udvikling og innovation samt vidensamarbejde 
- styrke antallet af ansøgninger efter udviklingsmidler gennem EU m.v. 

7. Behov for bedre koordinering mellem igangsatte initiativer 
- tæt koordinering mellem f.eks fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft og international 
community 

8. Stærkere samspil med de kommunale initiativer inden for internationalisering 
- bedre koordinering for at sikre videndeling og videnspredning 

9. Fokus på øget adgang til udenlandske markeder og udenlandske investeringer 
- styrkelse af rådgivning – bl.a.  til opstartsvirksomheder 

 
DamVad rapporten gennemgår muligheder og udfordringer ved globalisering og Vækstforums og 
Region Midtjyllands indsats på området og kommer på denne baggrund med ovenstående 
anbefalinger, som på mange punkter korresponderer med de undersøgelsesresultater, som Capacent-
undersøgelsen har vist, at der kan være behov for at styrke i indsatsen. 
 
Globaliseringskonference i samarbejde med Vækstforum 
 
Udvalget afholdt den 3. september 2009 sammen med Vækstforum en konference om 
globaliseringens virkninger for Region Midtjylland. 
 
Konferencen havde 90 deltagere fra virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner, 
organisationer og region. 
 
På baggrund af indlæg fra 2. næstformand Aleksander Aagaard, direktør Hans Martens fra 
tænketanken European Policy Centre i Bruxelles og Branch Director Terje Vammen fra Capacent 
blev det i 3 workshops drøftet, hvorledes Midtjylland håndterer krisen. Der var i de 3 workshops 
oplæg fra hhv 2 virksomheder, 2 uddannelsesinstitutioner og 2 offentlige/brancheorienterede 
organisationer og efterfølgende blev der i mindre grupper drøftet, hvorledes aktørerne sammen kan 
gøre Region Midtjylland til en international vækstregion og hvilke aktiviteter, som skal sættes i 
søen for at opnå dette. Der var stor entusiasme i drøftelserne og der kom mange gode forslag til 
fremtidige aktiviteter – nogle få skal nævnes her: 
- Århus Universitet og VIA University College ønsker oprettet et forum for udveksling af 
internationale erfaringer mellem uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland – gerne med 
deltagelse af Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles og Region Midtjylland 
 
Direktør Steen Dyremose gav herefter sin opskrift på, hvorledes især små og mellemstore 
virksomheder håndterer globaliseringen og finanskrisen på utraditionel vis – bl.a. gennem en 
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rygtebørs, hvor medarbejderne kan stille spørgsmål til ledelsen på en struktureret facon, og 
virksomheden har ligeledes kastet sig ud i korsang, som har givet ny, fælles optimisme. 
 
Udvalgsformand Poul Müller rundede konferencen af med at takke for de mange gode ideer, som 
vil blive brugt i det videre arbejde og kunne konstatere, at regionen allerede er godt på vej til at 
blive en international vækstregion. Han nævnte nogle af de forslag, som var blevet bragt på banen i 
grupperne, f.eks.: 
 
Hvilken rolle kan Vækstforum og Regionsrådet i samspil med virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner, kommuner og organisationer spille for at gøre Midtjylland til en 
international vækstregion. 
 
 

- skabe bedre rammebetingelser for integration af udenlandske medarbejdere(expats), 
som kommer til Danmark i forbindelse med udenlandske virksomheders etablering 
eller overtagelse af danske virksomheder 

- f.eks. internationale skoler fra folkeskoleniveau og opefter 
 
- Region og Vækstforum skal være fcilitator for at bringe alle relevante parter 

sammen i regionen for at stræbe mod de samme mål 
 

- Region og Vækstforum skal skabe bedst mulig infrastruktur (både veje, busser, 
jernbaner og IT-infrastruktur m.v.(IT-hubs/IT-netværk til mindre virksomheder) 

 
 
Forslag til de 5 vigtigste initiativer, som kan gøre Midtjylland til en førende international region. 
 

- lav segmenterede initiativer rettet mod særlige brancher/klynger og vær med til at 
facilitere samarbejde og udveksling med udenlandske klynger/videncentre – brug 
Væksthuset og videnparkerne i regionen mere 

- find de bedste succeshistorier vedrørende vellykket internationalisering fra hele 
regionen og sørg for at alle hører om dem – kom ud i medierne!! 

- gi’ os nogle fyrtårne (Lighthouse i Århus blev nævnt, som et meget synligt fyrtårn) 
- brug de mange udenlandske studerende, som hvert år er i vores region som 

praktikanter og gør dem til gode ambassadører for Midtjylland, når de vender hjem 
(kontaktnet for studerende på tværs af region og uddannelsessteder) 

- mere offentligt-privat samspil – sæt flere kreative spillere i gang! 
- Undgå lukkede cirkler 

 
 
Alle oplæg og input fra konferencen er samlet på 
http://www.rm.dk/regional+udvikling/internationale+relationer/globalisering
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International strategi for Region Midtjylland 
 
Strategien blev vedtaget af Regionsrådet den 16. april 2008 efter behandling i Udvalget vedrørende 
internationale forhold samt Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi og 
efterfølgende intern og ekstern høring i kommuner og Vækstforum og Region Midtjylland. 
 
I strategien er det indskrevet, at den revideres hvert 4. år i forbindelse med nyvalg til Regionsrådet, 
så erfaringerne fra den seneste periode videreformidles og det nye Regionsråd har mulighed for at 
påvirke den fremtidige strategi.  
 
 
Det er udvalgets opfattelse, at den internationale strategi er god ramme for det internationale 
arbejde og med nogle få tilpasninger er rummelig nok til også at række de næste 4 år. Det er 
udvalgets opfattelse, at der har været et højt aktivitetsniveau på de fleste områder og enkelte 
områder, hvor aktivitetsniveauet ikke har været tilfredsstillende. 
 
Det er samtidig udvalgets opfattelse, at der bør arbejdes mere intensivt på at styrke det 
internationale arbejde på tværs i organisationen og i organisationens enkelte afdelinger, således at 
Region Midtjylland er bedst muligt rustet til fremtidige udfordringer, og udvalget opfordrer til, at 
der igangsættes aktiviteter, som kan styrke dette. 
 
Udvalget mener, at strategiens korte levetid ikke berettiger til en gennemgribende revision på 
nuværende tidspunk, men at et nyt Regionsråd bør have mulighed for at vurdere strategien. 
 
Udvalget foreslår således, at der foretages en lettere revision af strategien i forbindelse med valget 
til regionsrådet, således at det nye Regionsråd får lejlighed til at påvirke strategien. Dette vil 
samtidig betyde, at den  internationale strategi også kommer til at følge kadencen i forhold til  valg 
til Regionsrådet og dermed vil kunne revideres hvert 4. år. 
 
 
Visionen for strategien er, at Region Midtjylland skal være en internationalt orienteret vækstregion, 
hvor globale muligheder udnyttes og risici mindskes til gavn for borgere, virksomheder, 
uddannelsesinstitutioner og øvrige offentlige interessenter. 
 
Den internationale dimension skal samtidig være et strategisk værktøj til fornyelse og innovation 
gennem gensidigt udbytterigt samarbejde med internationale samarbejdspartnere. 
 
Der foreslås revision af strategien på følgende punkter: 
 
Tilpasning af visionen – der foreslås en lettere sproglig tilretning, så  ordene risici mindskes 
erstattes af  udfordringer håndteres 
 
Tilpasning af internationale samarbejdsregioner – Der er indgået samarbejdsaftaler med 
følgende regioner: 
- Leningrad Oblast, Rusland 
- Nedre Schlesien i Polen 
- Bács-Kiskun Amt og Györ-Moson-Sopron Amt i Ungarn 
- Shanghai Byprovins, Kina 
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Der var i strategien lagt op til en videreførelse af samarbejdet med Brasov Amt i Rumænien, men 
der har – bortset fra en invitation til deltagelse i arrangement i Bruxelles i 2007 – ikke været kontakt 
mellem parterne. Nupark, som har indgået resultatkontrakt med Region Midtjylland om drift af 
kontor i Brasov, har besluttet at afbryde samarbejdet med DAROBI-Center, som kontoret kaldes, 
for at koncentrere indsatsen med en rumænsk medarbejder i Holstebro. 
 
Udvalget foreslår derfor, at der ikke indgås samarbejdsaftale med Brasov. 
 
Udvalget foreslår samtidig, at der lægges større vægt på samarbejdet med de tre foreslåede 
nærregioner Västre Götaland i Sverige, East of England i Storbritannien og Hamborg-regionen i 
Tyskland. Samarbejdet med de to førstnævnte er allerede godt i gang på en række områder, men 
også samarbejdet med Hamborg-regionen bør opprioriteres. Et tættere samarbejde med disse 3 
nærregioner kan medføre værdifuld erfaringsudveksling og bruges til at benchmarke 
udviklingsinitiativer, hvor de tre regioner arbejder med sammenlignelige initiativer. 
 
Tilpasning vedr. EU-relaterede opgaver – Region Midtjyllands deltagelse i Europe Direct 
ophørte med udgangen af 2008 og skrives ud af strategien – til gengæld er der etableret samarbejde 
med Europe Enterprise Network, som er et netværk af ca. 500 erhvervsrettede EU-kontorer i hele 
Europa og som bl.a. har indgået samarbejde med Midtjyllands EU-kontor vedr. EU’s 7. 
rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling 
 
Opsummering/anbefalinger: 
 
Udvalget kan konstatere, at globaliseringen har stor betydning for Region Midtjylland på næsten 
alle områder, og at det er vigtigt, at Region Midtjylland og de øvrige parter i regionen – 
Vækstforum, kommunerne, uddannelses- og forskningsinstitutionerne og organisationerne – 
arbejder sammen for at udnytte de muligheder, globaliseringen giver og håndterer de udfordringer, 
globaliseringen medfører. 
 
Udvalget anbefaler således: 
 

- at arbejdet med globaliseringen sker i partnerskab mellem alle relevante aktører i 
Region Midtjylland 

- at der fremadrettet arbejdes i 2 spor med globaliseringen: 
i. et erhvervsspor med Vækstforum som tovholder 

ii. et spor, som retter sig mod Den Regionale Udviklinggsplan med Region 
Midtjylland og kommunerne som tovholdere 

- at der fremadrettet sikres et godt samarbejde med statslige institutioner for at styrke 
regionens muligheder i globaliseringen – bl.a. gennem den regionale 
partnerskabsaftale 

- at der sættes fokus på offentlig-privat samarbejde med henblik på udnyttelse af 
fælles viden i produkter og ydelser, som kan styrke kompetenceudvikling og eksport 

- at Region Midtjylland har en synlig og opdateret international strategi for hele 
organisationen for at sikre retning og mål for det internationale/globale arbejde 

- at Region Midtjyllands internationale strategi revideres let i forbindelse med nyvalg 
til Regionsrådet, således at både det afgående og det nye Regionsråd får indflydelse 
på den fremtidige strategi 
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- at de undersøgelser, oplæg og idéer, som er fremkommet som en del af udvalgets 
arbejde gøres tilgængelige og anvendes i det videre arbejde med globaliseringen i 
Region Midtjylland. 
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