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1. Regional dialog 

Formålet med den regionale dialog er at udarbejde en regional udvik-
lingsplan for Region Midtjylland. Udviklingsplanen kan bedst beskrives 
som en regional konsensus om en vision med perspektiver for den over-
ordnede udvikling i regionen. 
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Såvel proces som udviklingsplan skal sikre synergi og udvikle en traditi-
on for strategisk samarbejde på fælleskommunalt og regionalt niveau 
gennem udvikling af en platform for dialog og samarbejde mellem for-
skellige regionale aktører. 

 

Internationale erfaringer viser, at regionale udviklingsplaner er langsig-
tede processer, der skal vokse ud af praksis. Når forslag til den første 
regionale udviklingsplan for Region Midtjylland offentliggøres ultimo 
2007, vil dette forslag derfor være et udtryk for, hvor de regionale par-
ter befinder sig i processen på dette tidspunkt. Processen stopper ikke 
ultimo 2007, da regionale temaer fortløbende vil være genstand for re-
gionale drøftelser, der vil resultere i en fortsat revidering af Den regio-
nale udviklingsplan. 

Den regionale udviklingsplan kan opfattes som en proces, hvor der skal 
skabes regional konsensus til en vision med perspektiver for regionens 
udvikling. Et bredt funderet ejerskab til den regionale udviklingsplan vil 
derfor være afgørende for planens betydning og kan være et vigtigt red-
skab i bestræbelser på at skabe identitet og udviklingspotentialer samt 
sikre sammenhæng mellem erhvervsudvikling og samfundsudvikling.  

I praksis vil den regionale udvikling derfor være betinget af et godt regi-
onalt samarbejde blandt alle væsentlige aktører, når visionerne skal om-
sættes til handling. 



Det er vigtigt at understrege, at ingen regionale aktører har patent på indholdet i Den regiona-
le udviklingsplan. Der er ingen aktører der præcist ved, hvad en regional udviklingsplan er 
endnu ud over, at det er en fælles regional vision for den regionale udvikling, som alle relevan-
te regionale parter kan tilslutte sig. 

Nedenstående er nedfældet i lovgivningen: 

Den regionale udviklingsplan skal på grundlag af en helhedsvurdering beskrive en ønskelig 
fremtidig udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for natur og mil-
jø (herunder rekreative formål), erhverv (inklusive turisme), beskæftigelse, uddannelse samt 
kultur. 

Den regionale udviklingsplan skal også redegøre for: 

• sammenhængen mellem den fremtidige udvikling og den statslige og kommunale plan-
lægning for infrastruktur, 

• sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myn-
digheder om plan- og udviklingsmæssige emner, og 

• de handlinger, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på udviklingsplanen. 

Derudover kan andre relevante dimensioner med relevans for regional udvikling indgå; eksem-
pelvis sundhedsområdet, det sociale område, integration, internationale, interregionale og 
tværnationale samarbejder mv. 

To lovbundne strategier indgår som væsentlige elementer i den regionale udviklingsplan; 
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og regionsrådets lokale agenda 21 strategi1. 

Målgruppen for Den regionale udviklingsplan er primært de parter, der inviteres med ind i 
værkstedet, hvor der arbejdes med at udarbejde udviklingsplanen. Det er i 1. generation af 
udviklingsplanen primært kommuner men også organisationer, virksomheder og videninstitu-
tioner. Bidragsydere og inspiratorer i processen er derudover selvsagt borgere i Region Midtjyl-
land. 

Det er regionsrådet, der har ansvaret for processens tilrettelæggelse, sender forslag til Den 
regionale udviklingsplan i høring og godkender. Men for at sikre den brede opbakning udarbej-
der regionsrådet den i tæt dialog og samarbejde med kommunerne, erhvervslivet, uddannel-
sesinstitutionerne, organisationer og andre interessenter. Der lægges op til en høj grad af 
åbenhed, hvor også borgerne har mulighed for at følge med og medvirke.  

Den primære effekt er, at der indledes en tradition for strategisk samarbejde på fælleskommu-
nalt og regionalt niveau om regional udvikling, der er kendetegnet ved: 

• regional dialog 

• regionalt partnerskab, der taler med en stemme, hvor det giver merværdi 

Det fælleskommunale og regionale samarbejde kan sikre en synergieffekt ved investeringer i 
regionen i forbindelse med udmøntningen af udviklingsmidler inden for forskellige sektorer i 
regi af EU, regering, region og kommuner. Derudover kan en slagkraftig regional udviklings-
plan formå at tilføre de regionale parter en merværdi ved ikke blot at udmønte, men også mo-
bilisere udviklingskapital på grund af den større synlighed udviklingsplanen giver. 

Kommuner og region kan herved styrke offentlige aktørers rolle inden for erhvervs- og sam-
fundsudviklingen, hvis der blandt andet ved hjælp af Den regionale udviklingsplan opnås do-
kumenterede synergieffekter mellem forskellige sektorer. 

                                               
1 Herudover er der en enkelt lovpligtig sektorplan for råstoffer. 



 

2. Proces for udarbejdelse 

Politisk organisering 

På regionsrådets møde den 10. januar 2007 blev det besluttet at nedsætte en række udvalg – 
herunder et vedrørende Den regionale udviklingsplan med ni medlemmer og med regionråds-
formand Bent Hansen som formand.  

Det foreslås, at dette udvalg på fællesmøder med Kontaktudvalget udgør omdrejningspunktet 
for Den regionale udviklingsplan. 

De to udvalg har tilsammen 28 medlemmer, der i fællesskab har ansvaret for dels at sikre 
partnerskabet vedrørende Den regionale udviklingsplan, og dels at drøfte forslag til Den regio-
nale udviklingsplan for Region Midtjylland – herunder hvilke emner udviklingsplanen skal om-
handle. 

Udvalget vedrørende Den regionale udviklingsplan indstiller herefter forslaget til Regionsrådet 
inden udgangen af 2007. 

Der er foreløbigt aftalt tre møder i 2007 i tilknytning til de af Kontaktudvalget planlagte møder 
i juni, august og november. Hvert møde tilrettelægges og afvikles så den bedst muligt under-
støtter dannelsen af en platform for regional dialog og samarbejde, der giver ejerskab og for-
ankring til Den regionale udviklingsplan hos de deltagende.  

Administrativ organisering 

I tilknytning til fællesmøderne nedsættes en administrativ følgegruppe med deltagelse af et 
antal kommunaldirektører samt regionsdirektøren, direktøren og vicedirektøren for Regional 
Udvikling. 

Den administrative følgegruppes opgave er at forberede arbejdet i det politiske forum med de 
langsigtede udfordringer for udviklingen i hele Region Midtjylland. 

Under den administrative følgegruppe etableres et åbent sekretariat hvor kommunale medar-
bejdere kan deltage sammen med medarbejdere fra Regional Udvikling. 

Input og strategioplæg til Den regionale udviklingsplan 

Forslag til emner, visioner og strategier, der skal indeholdes i udviklingsplanen drøftes på fæl-
lesmøderne mellem de to udvalg. De forskellige oplæg til emner, visioner og strategier kan ha-
ve deres oprindelse mindst fire steder: 

A) I de kommunale planstrategier, som udarbejdes og vedtages i løbet af 2007. 

B) I andre udvalg og processer under og igangsat af regionsrådet – alle med mulighed for bred 
inddragelse og deltagelse: 

• Regional konference den 8. marts om emner med væsentlig regional betydning  

• Borgerinddragelsesprojektet ”Anna Amalia” 

• Undersøgelser, workshops og konferencer igangsat af politiske udvalg nedsat under re-
gionsrådet med relation til regional udvikling (landdistrikter, infrastruktur, uddannelse, 
kultur, turisme og oplevelsesøkonomi samt international) 

De forskellige processer og aktiviteter kører parallelt men forventes i en vis udstrækning at 
vekselvirke. F.eks. skal konferencen 8. marts resultere i et idékatalog, som kan inspirere drøf-
telserne i Anna Amalia’s saloner og i den videre politiske proces. 



C) I aktiviteter igangsat direkte på fællesmøder mellem de to udvalg. Det kunne være konfe-
rencer eller temadage/-møder om de emner som findes særligt afgørende for den regionale 
udvikling. F.eks. en midtvejskonference for en bredere kreds af kommunale og regionale poli-
tikere – eventuelt suppleret med andre regionale aktører. 

D) I kilder uden for kommuner og region. F.eks. Danmarks Naturfredningsforening og andre 
NGO’er. 

Det koordinerende arbejde og den endelige sammenskrivning af visioner og initiativer til Den 
regionale udviklingsplan varetages af sekretariatet og vil finde sted, så Regionsrådet kan be-
handle forslaget til offentliggørelse på sit møde den 12. december 2007. 

De foreløbigt aftalte fællesmøder finder sted i tilknytning til de af Kontaktudvalget planlagte 
møder. Møderne foreslås givet følgende indhold i form af temaer til drøftelse*: 

 

2. marts:   Processen drøftes af Kontaktudvalget 

1. juni:   Erhverv, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt internationalise-
ring  

31. august:   Regionens byer, landdistrikter, udkantsområder, infrastruktur samt 
natur og miljø 

2. november : Den samlede udviklingsplan 

 

På næste side er møderne sat op på en tidslinie. Af tidslinien fremgår også de planlagte aktivi-
teter under Anna Amalia-projektet jf. B). 

Flere møder kan aftales efter behov. F.eks. kan det være hensigtsmæssigt med et møde i 
april, hvor slutproduktet indkredses og tids- og handleplaner for de forskellige arbejder i andre 
fora (kommunernes planstrategier, regionsrådets udvalg med relation til regional udvikling, 
Vækstforum og andre), drøftes. 

 

 

 

*) Fordelingen er tentativ. Den endelige fordeling af temaer skal afstemmes efter tidsplanerne 
for arbejdet med de enkelte temaer i andre fora, så den giver størst muligt indhold til drøftel-
serne. 

 



 


