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1. Betænkning vedrørende globaliseringsstrategi for Region Midtjylland

Resumé 

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi har lavet en betænkning 
vedrørende en globaliseringsstrategi for Region Midtjylland, som nu fremsendes sammen 
med bilag til Regionsrådet i henhold til udvalgets kommissorium. Udvalget anbefaler, at 
Regionsrådet videresender afrapporteringen til det nye Regionsråd. 

Administrationen indstiller, 

at udvalget videresender Betænkning vedrørende en globaliseringsstrategi og bilag 
til Forretningsudvalgets og Regionsrådets efterretning i henhold til sit kommis-
sorium og anbefaler, at betænkningen overdrages til det nye Regionsråd med 
udvalgets anbefalinger 

Beslutning 

./. Udvalget drøftede udkast til betænkning og godkendte den med nogle få sproglige 
ændringer og den reviderede version vedlægges. Udvalget fandt, at det internationale 
bør have mere plads på Regionsrådets dagsordener og at der på det internationale om-
råde bør være en længere tidshorisont for et udvalgs arbejde, da der er behov for at 
følge det internationale arbejde over længere tid. På den afholdte globaliseringskonfe-
rence var der fra flere sider ønske om, at regionen indtager en aktivt koordinerende rolle 
på det internationale arbejde, da det internationale arbejde ofte har bredere perspekti-
ver og kan omfatte hele regionen. 
  
Udvalget anbefaler, at Forretningsudvalget indstiller til Regionsrådet at godkende udvalgets be-
tænkning og at betænkningen og medfølgende bilag videresendes til det nye Regionsråd med hen-
blik på at sikre, at Region Midtjylland fortsat har fokus på globaliseringen 
Udvalget anbefaler samtidig Forretningsudvalget at indstille til Regionsrådet, at der foretages en 
lettere revision af Region Midtjyllands internationale strategi og at forslaget til revison videresen-
des til det nye Regionsråd med henblik på vedtagelse primo 2010 

Sagsfremstilling 

Det midlertidige udvalg vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi blev ned-
sat i henhold til beslutning på møde i Regionsrådet den 12. december 2007 med funkti-
onsperiode fra 1. januar 2008 – 31. december 2008. På grund af udsættelse af afholdel-
se 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. 
  

./. I udvalgetskommissoriumbeskrives udvalgets opgave, som er: 
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..”at udarbejde en betænkning vedrørende en globaliseringsstrategi for Region Midtjyl-
land inden udgangen af 2008” og samtidig forudsættes det, at udvalget planlægger og 
gennemfører en globaliseringskonference i samarbejde med Vækstforum i 2. halvår af 
2008 med henblik på at kvalificere grundlaget for at udarbejde betænkning vedrørende 
globaliseringsstrategi. 
  
Som led i samarbejdet om en fælles globaliseringskonference fremlagde udvalget et op-
læg 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. 
  
Vækstforum tiltrådte forslaget med vedtagelse af følgende formulering: 
  
At Vækstforum anmoder Vækstforums sekretariat om i samarbejde med relevante aktø-
rer at overveje og belyse, hvorledes globale udfordringer og muligheder med endnu stør-
re 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. 
  
Konklusionen blev således, at der ikke lægges op til, at der laves en egentlig globalise-
ringsstrategi, 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 regio-
nale 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. 
Udvalget har gennem eksterne oplæg, studierejse, globaliseringskonference og drøftelser 
i udvalget indhentet meget viden om globaliseringens virkninger, som nu stilles til rådig-
hed for det videre arbejde. 
  
Udvalgets arbejde foreligger nu i form af en , som videresendes til Regionsrådet med 
henblik på overdragelse til det nye Regionsråd og Vækstforum, som efter valget skal 
arbejde videre med problemstillinger som er relateret til globaliseringens virkninger for 
Midtjylland. 
  
Der er endvidere i samarbejde med Vækstforum blevet lavet en analyse af 775 midtjy-
ske virksomheders internationaliseringsgrad og globaliseringsparathed. Analysen er en 
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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 påglobaliseringskonferencenden 3. 
september og den endelige rapport forventes at foreligge i løbet af en måned. Til denne 
afrapportering vedlæggesresumé af vigtigste talogobservationerfra analysen. 
  

./. Administrationen har ligeledes fået kortlagt muligheder for bredere offentlig-privat 
internationaliseringssamarbejde i Region Midtjylland, som også indeholder en række an-
befalinger til det fremtidige arbejde.Rapportener 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 for-
hold. 
  

./. Region Midtjyllandsinternationale strategiblev vedtaget af Regionsrådet den 16. april 
2008. 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 tilfredsstillen-
de. 
  
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 udval-
get opfordrer til, at der igangsættes aktiviteter, som kan styrke dette. 
  
Udvalget mener, at strategiens korte levetid ikke berettiger til en gennemgribende revi-
sion 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. 
  
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 re-
gionen – Vækstforum, kommunerne, uddannelses- og forskningsinstitutionerne og orga-
nisationer – arbejder sammen for at udnytte de muligheder, globaliseringen giver og 
håndterer de udfordringer, globaliseringen medfører. 
  

Udvalgets arbejde har vist, at det er vigtigt, at arbejdet med globaliseringen sker i 
disse partnerskaber i forbindelse med Vækstforum erhvervsudviklingsplan og Den 
Regionale Udviklingsplan, og finder det vigtigt, at der er fundet en måde at håndtere 
udfordringerne på gennem forslaget om 2 spor i det videre arbejde. Det er også vig-
tig at sikre et godt samarbejde med staten på alle relevante områder – bl.a. gennem 
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den regionale partnerskabsaftale. Offentlig – privat samarbejde kan blive en vigtig 
fremtidig ressource til at udnytte fælles viden i nye produkter, som kan skabe bag-
grund for nye eksportinitiativer og tiltrække virksomheder og arbejdskraft.   
  

I forbindelse med afrapporteringen fremlægger udvalget endvidere følgende dokumen-
ter: 
  

./. -rejserapportfra studietur til OECD og Det Internationale Energiagentur 
  

• oplæg og input fra workshops fra globaliseringskonferencen (tilgængelig på inter-
nettet www.rm.dk) 

Bilag 

• Int undersøgelse nogle resultater 
• rapport internationalisering  
• En verden til Forskel invitation 
• Virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed 
• international-strategi 
• Rapport fra studietur til OECD og Det Internationale Energi Agentur 
• Kommissorium 
• Betænkning vedrørende en globaliseringsstrategi for Region Midtjylland ver 2 
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2. Rapport og regnskab for studietur til Ungarn den 15. og 16. april 2009

Resumé 

Bent Hansen gennemførte i dagene 15. og 16. april delegationsbesøg i Bács-Kiskun og Györ-
Moson-Sopron Amt i Ungarn for at underskrive samarbejdsaftale med Bács-Kiskun Amt, samt 
samarbejdsaftale med Det Danske Kulturinstitut i Kecskemét og aftale om energioptimeringspro-
jekt i offentlige bygninger. Rapport og regnskab for delegationsrejsen fremlægges med henblik på 
godkendelse i Regionsrådet. 

Administrationen indstiller, 

at udvalget anbefaler Forretningsudvalget at indstille rapport og regnskabtil god-
kendelse i Regionsrådet 

Beslutning 

Udvalget besluttede at anbefale Forretningsudvalget at indstille rapport og regnskab til godkendel-
se i Regionsrådet 

Sagsfremstilling 

Den 15. og 16. april 2009 besøgte Bent Hansen de to ungarske samarbejdsamter Bács-

Kiskun og Gyôr-Moson-Sopron. Fra Internationale relationer deltog kontorchef Niels Erik 

Andersen og fuldmægtig Peder Bang 

  

Amtsborgmesteren for Gyôr-Moson-Sopron Amt, Dr. Imre Szakács, modtog delegationen 

i Gyôr, hvor også Max Madsen fra Region Midtjyllands erhvervskontor i Ungarn DBO, 

deltog. Dr. Imre Szakács var særligt interesseret i at høre om kommunalreformen i 

Danmark, og danske erfaringer med energioptimering af offentlige bygninger. 

  

Delegationen havde også møde med Amtets udvalg for internationale relationer og tu-

risme, hvor fælles problemstillinger blev drøftet. Efter dette møde underskrev Bent Han-

sen og Imre Szakács en aftale om, at udvikle et projekt om energioptimering i offentlige 

bygninger, hvor der tages udgangspunkt i hospitalet i Gyôr. 

  

Om aftenen var delegationen indbudt til middag hos ambassadør Mads Sandau-Jensen 

og frue, hvor også den danske generalkonsul for Ungarn, Heine Sveistrup Jensen og Pia 

Rasmussen og Hanne Tornøe fra Det Danske Kulturinstitut deltog. 
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Dagen efter besøgte delegationen amtsborgmesteren i Bács-Kiskun Amt, Gábor Bányai i 

Kecskemét. Amtsborgmesteren var generelt meget interesseret i at høre om hvordan 

hospitalerne drives i Danmark, og i særdeleshed om renovering af hospitaler samt det 

forestående nybyggeri ved Universitetshospitalet i Skejby. 

  

Ved et møde på Det Danske Kulturinstitut fortalte lederen af instituttet Hanne Tornøe om 

instituttets historie og virke. Derefter var pressen indkaldt og 3 aftaler blev underskre-

vet. Først fornyelsen af samarbejdsaftalen mellem Region Midtjylland og Bács-Kiskun 

Amt, dernæst samarbejdsaftalen mellem Region Midtjylland, Det Danske Kulturinstitut 

og Bács-kiskun Amt og til sidst aftalen mellem Region Midtjylland og Bács-Kiskun Amt 

om at udvikle et projekt om energioptimering i offentlige bygninger, hvor der tages ud-

gangspunkt i amtets administrationsbygning i Kecskemét. 

  

Energioptimeringsprojektet er efterfølgende igangsat, og en delegation fra de to ungar-

ske amter har besøgt Region Midtjylland for at se på energioptimering og renoverede 

beygninger på Samsø og i Regionshuset i Horsens. 
  

./. Rapport og regnskabfor delegationsbesøget vedlægges  
Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi drøftede sagen og anbea-
lede at instille rapport og regnskab til godkendelse i Regionsrådet. 

Bilag 

• Rapport og regnskab fra delegationsrejse den 15. - 16. april 2009 
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3. Meddelelser

Sagsfremstilling 

Følgende meddelelser blev givet mundtligt på mødet:  
- Region Midtjylland har indgået samarbejde med den ungarske generalkonsul, Århus 
Kommune og Plakatmuseet i Århus om en udstilling af ungarske plakater vedrørende 
murens fald i 1989. Udstillingen har været vist på Århus Rådhus og den 23. oktober kl. 
16.00 åbnes udstillingen på Viborg Stifts Museum med deltagelse af bl.a. den ungarske 
ambassadør i Danmark. Indbydelse udsendes til udvalgets medlemmer. Der arbejdes på 
at udstillingen efterfølgende kan vises i Holstebro. Udstillingskatalog udleveret. 
  
- Der er nu lavet en engelsk mini-udgave af Den Regionale Udviklingsplan, som kan an-
vendes til dialog med internationale samarbejdspartnere. Udvalgets medlemmer fik ud-
leveret et eksemplar af den engelske version, som også findes på Region Midtjyllands 
hjemmeside. 
  
- Der afholdes årskonference i Østersørådets Subregionale Samarbejde (BSSSC) i Ring-
sted i dagene 13. - 15. oktober. Program for konferencen udleveret. 
  
- Der søges nu operatør til gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med verdensudstil-
lingen i Shanghai. Region Midtjylland har lejet konferencefaciliteter i den danske pavillon 
i uge 38 (20. - 26. september 2010), og det bliver operatørens opgave at sætte et pro-
gram sammen, som bedst præsenterer Region Midtjyllands viden og kompetencer. Der 
er ansøgningsfrist den 30. oktober 2009. 
  
- En delegation fra Regional Udvikling deltager i Open Days i Bruxelles i dagene 5. - 7. 
oktober. Open Days er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor de forskellige regio-
ners repræsentationskontorer i Bruxelles sammen med Europa Kommissionen og mange 
andre organisationer i Bruxelles indbyder til seminarer, konferencer og workshops om 
europæiske, regional problemstillinger. Temaet i 2009 er: Global challenges - European 
responses. 

Beslutning 

Udvalget tog meddelelserne til efterretning 
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