
 
 

Dagsorden til mødet den 26. februar 2007 kl. 
10.00 – 13.00, i mødelokale 8, Tingvej 15, 
8800 Viborg 
 
 
1. Gensidig orientering 
 
2. Fællesmøderne med Kontaktudvalget. 
 
Resumé: 
Af vedlagte tidsplan fremgår forslag til tidsplan for fællesmøder mellem 
Underudvalget vedrørende Den regionale udviklingsplan og 
Kontaktudvalget, afholdelse af konferencer og Anna Amalia projektet. 
Endvidere er møderne i øvrige underudvalg medtaget af hensyn til 
koordineringen mellem regionsrådets øvrige strategier og Den regionale 
udviklingsplan. 
 
Sagsfremstilling: 

I Den regionale udviklingsplan skal Region Midtjylland i samspil med 

kommunerne og andre regionale aktører fremlægge en vision med 

perspektiver for den overordnede udvikling i regionen. Ambitionen er en 

bredt forankret og fagligt anerkendt udviklingsplan.  

 
Kommuner og region har aftalt, at regionrådets udvalg vedr. Den 
regionale udviklingsplan på fællesmøder med Kontaktudvalget drøfter 
Den regionale udviklingsplan. 
 
De to udvalg har 28 medlemmer, der i fællesskab har ansvaret for dels 
at sikre partnerskabet vedrørende Den regionale udviklingsplan, dels at 
drøfte forslag til Den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland – 
herunder hvilke emner udviklingsplanen skal omhandle. 
 
Der er foreløbigt aftalt tre møder i 2007 i tilknytning til de af 
Kontaktudvalget planlagte møder i marts, juni, august og november. 
 
På koordinationsudvalgets møde den 2. marts 2007 indstilles, at 
formandskabet bemyndiges til at fastlægge yderligere møder 
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Indholdet i udviklingsplanen forventes for en dels vedkommende, at komme fra regionrådets 
øvrige udvalg med relation til regional udvikling, jf. det enkelte udvalgs kommissorium for 
2007. Indholdet vil for en anden dels vedkommende stamme fra de kommunale 
strategiprocesser, der kører sideløbende i 2007. Det er derfor afgørende, at udviklingsplanen 
og dens lange perspektiv tænkes ind allerede tidligt i de enkelte udvalgs arbejder.  
 
I vedlagte bilag er fællesmøderne og møderne i de enkelte faglige udvalg med relation til 
regional udvikling lagt ind i den samme tidsplan. 
 

./. Bilag: Samlet tidsplan for politiske møder med relation til regional udvikling. 

./. Bilag: Procesbeskrivelse for udarbejdelse af Den regionale udviklingsplan for Region 
Midtjylland 
 
Indstilling: 
Det indstilles,  at orienteringen tages til efterretning. 
 
 
3. Rapport fra udvalgets studietur til East of England 
 
Resumé: 
Udvalget gennemførte i dagene 29.-31. januar 2007 en studietur til East of England. 
 
Sagsfremstilling: 
Studieturen til East of England blev gennemført i dagene 29. til 31. januar 2007 og formålet 
var bl.a. at få indblik i, hvorledes regional udvikling praktiseres og udvikles i en af Englands 
store regioner, som står over for nogle af de samme udfordringer som Region Midtjylland. 
Nogle af de væsentligste spørgsmål at få afklaret var, hvorledes East of England organiserer 
og arbejder med regional udvikling og regionale udviklingsplaner og hvorledes partnerskaber 
omkring udviklingsplaner og sektorprogrammer og strategier udvikles. 
 
Ved besøgene hos East of England Regional Assembly (EEDA) og East of England Development 
Agency (EERA) blev der indsamlet mange nyttige oplysninger om disse emner, som nu vil 
indgå I det videre arbejde med den regionale udviklingsplan i Region Midtjylland, og der blev 
samtidig peget på en række mulige fremtidige samarbejdsområder, som f.eks. 
 

- samspillet mellem uddannelses- og forskningsinstitutioner og virksomheder. 
- samarbejde vedrørende medicinalindustri, hvor Cambridge/East of England har formået 

at tiltrække nogle af de største virksomheder til regionen. 
- håndtering af balanceproblemer. 
- udveksling af statistiske oplysninger. 

 
 

./. Bilag: Rapport fra udvalgets studietur til East of England, 29.-31. januar 2007.  
 
Indstilling: 
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Det indstilles,  at rapporten fra studieturen tages til efterretning. 
 
4. Udkast til debatoplæg om Den regionale udviklingsplan 
 
Resumé:  
Udkastet til debatoplæg til konferencen den 8. marts 2007 indeholder dels et indledende 
dobbeltopslag, der beskriver Region Midtjylland, dels opslag om infrastruktur, uddannelse, 
kultur, natur og miljø, vedvarende energi og beskæftigelse. Debatoplægget planlægges klar til 
udsendelse den 5. marts 2007 til alle tilmeldte til konferencen der afholdes den 8. marts 2007.   
 
Sagsfremstilling: 
Debatoplægget er udarbejdet som inspiration til debatten i konferencens saloner og 
efterfølgende brug for drøftelserne i Anna Amalia salonerne. De valgte emner i debatoplægget 
afspejler aktuelle udfordringer og områder hvor Region Midtjylland er længst i sit arbejde. Den 
regionale udviklingsplan vil løbende skulle revideres og udvides med nye emner. 
 
Udkastet vil blive gennemarbejdet af Kommunikationsafdelingen inden trykning. 
 

./.  Bilag: Udkast til debatoplæg til konferencen den 8. marts 2007. 
 
Indstilling: 
Det indstilles,  at debatoplægget godkendes og udsendes til konferencedeltagerne.  
 
 
5. Konferenceoplæg og udvalgets rolle på konferencen 
 
Resumé:  
Konferencens 9 the-saloner indledes med et oplæg fra udvalgsmedlemmerne. Herefter deles 
salonerne i to grupper, hvor drøftelserne finder sted. De to grupper samles efter drøftelserne 
til en fælles opsamling under ledelse af udvalgsmedlemmerne inden alle igen mødes til 
afslutningen af konferencen. 
 
 
Sagsfremstilling: 
På konferencen den 8. marts 2007 vil der blive afholdt ni saloner, svarende til antallet af 
udvalgsmedlemmer, der forventes at deltage i konferencen. Udvalgsmedlemmerne holder et 
indledende oplæg som start til arbejdet i hver af de ni saloner. Med målet om ca. 200 
deltagere på konferencen, vil der under oplægget være ca. 20 personer i hver salon. Herefter 
foreslås salonerne opdelt i to mindre grupper for at give flest mulige lejlighed til at deltage i 
debatten. Udvalgsmedlemmerne og evt. bisiddere (fagchefer) cirkulerer mellem de to saloner 
og bidrager til debatten. 
 
Efter 1½ time samles de to saloner igen til fælles udveksling/opsamling under ledelse af 
udvalgsmedlemmerne. Hver salon udstyres så vidt muligt med en referent. Journalister vil 
løbende opsamle pointer til en video, der redigeres løbende og vises som afslutning på 
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konferencen. Video og referater vil tilsammen udgøre grundlaget for et idékatalog, som er 
konferencens slutprodukt. 
 

./.  Bilag: Notat om The-salonernes bemanding og forløb 

./.  Bilag: Invitation til konferencen       
 
 
Indstilling: 
Det indstilles,  at udvalgsmedlemmernes rolle på konferencen tiltrædes, som 

beskrevet i bilaget Notat om The-salonernes bemanding og forløb. 
 
 
6. Den geografiske fordeling af de 25 Anna Amaliaer, samt programmet for deres 
dannelsesrejse til Weimar.  
 
Resumé:  
De 25 Anna Amaliaer er nu udpeget. De er offentligt og privatansatte og under uddannelse, 
unge og ældre, etniske danskere og indvandrere og geografisk er de spredt over hele 
regionen. Medio marts drager Anna Amaliaerne på en dannelsesrejse til Weimar.  
 
Sagsfremstilling: 
25 kvinder har sagt ja til at fungere som Anna Amaliaer, der fra påske til Sankt Hans vil 
afholde the-saloner med indbudte deltagere, der skal diskutere emner af betydning for den 
regionale udvikling. Anna Amaliaerne repræsenterer et bredt udsnit af midtjyske kvinder fra 
den unge højskoleelev til den 80-årige forfatter og geografisk spredt over hele Region 
Midtjylland fra Anholt i øst til Harboøre i vest. 
 
Anna Amaliaerne deltager alle i en dannelsesrejse til Weimar fra 16.-18. marts 2007. 
Programmet indeholder bl.a. en introduktion til regional udvikling og vækst i regioner. 
  

./.   Kortbilag over Anna Amaliaernes geografiske fordeling (uddeles på mødet) 

./.   Program for Anna Amaliaernes dannelsesrejse til Weimar 
 
Indstilling: 
Det indstilles,  at orienteringen tages til efterretning. 
 
7. Forslag til ændring af idékampagnen 7000 idéer på 7 dage. 
 
Resumé: 
Det foreslås, at den planlagte bus-tour 7000 idéer på 7 dage ændres til et virtuelt idé-mylder, 
der kan fungere i hele projektperioden. 
 
Sagsfremstilling: 
Som led i Anna Amalia projektet har idékampagnen 7000 idéer på 7 dage indgået som en 
mulighed for at inddrage større dele af den midtjyske befolkning i debatten om Den regionale 
udviklingsplan gennem en 7 dages bus-tour. Denne del af kampagnen foreslås ændret til et 
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virtuelt ide-mylder, der kører på Anna Amalias website i hele perioden. Ændringen er 
begrundet i et ønske om et lavere og mindre intensivt ressourceforbrug, samtidig med 
interessen for websitet øges, hvorved det samlede projekt styrkes. 
 
Konkret foreslås, at websitet indrettes så der på forsiden dagligt publiceres en idé – dagens idé 
– som besøgende kan kommentere på via en blog. Der kan sikres en vis aktivitet på sitet ved 
at politikere – ikke bare fra udvalget, men fra regionsrådet – kommenterer på idéen. Herved 
kan Anna Amaliaerne søge inspiration udover idékataloget i hele projektperioden. I tilgift vil 
ændringen give mulighed for at www.annaamalia.dk kan fungere fra dag ét. 
 

./.  Bilag: Forslag til ændring af idékampagnen ”7000 idéer på 7 dage” 
 
Indstilling: 
Det indstilles,  at idékampagnen 7000 idéer på 7 dage ændres som beskrevet i 

vedlagte bilag. 
 
8. Godkendelse af tidsplan for forslag til råstofplan for Region Midtjylland 
 
Resumé: 
Regionsrådet skal, ifølge § 5 i Råstofloven, lave en plan med overordnede retningslinier for 
indvinding og forsyning med råstoffer i Region Midtjylland. Råstofplanen skal omfatte en 
periode på mindst 12 år. Et forslag til råstofplan skal udsendes i høring inden udgangen af 
2007.  
 
Tidsplanen for råstofplanlægning følger i store træk den regionale udviklingsplans forløb. Frem 
til maj identificeres de vigtigste problemstillinger ved råstofindvindingen. Der nedsættes blandt 
andet en følgegruppe med bred deltagelse fra alle interesserede parter. Første offentlige høring 
om temaer og problemstillinger løber fra 9. maj til 4. juli. Derefter udarbejdes et udkast til 
råstofplan, som kan politisk behandles i slutningen af 2007, og udsendes i offentlig høring ved 
årsskiftet. 
 
Sagsfremstilling: 
Region Midtjyllands opgaver m.h.t. råstoffer.   
 
Hvad er råstoffer?  
Alt, hvad der kan betale sig at udvinde fra jorden, er råstoffer.  
 
I Region Midtjylland er der tale om sand, grus, sten, tørv, ler, plastisk ler, moler og kalk. 
 
Forbrug af råstoffer er en nødvendig forudsætning for mange aktiviteter i samfundet f.eks. 
byggeri, anlæg og industriprodukter. 
 
Hvad er Regionens opgaver?  
 
a) Råstofplan  
b) Råstofkortlægning og  

http://www.annaamalia.dk/
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c) Tilførsel af jord til råstofgrave (sagsbehandling (dispensere) og tilsyn efter 
jordforureningslovens §52 og §66) 
 
ad a) Råstofplan  
 
Regionsrådet skal lave en plan – inkl. overordnede retningslinier - for indvinding og forsyning 
med råstoffer, som skal omfatte en periode på mindst 12 år (jf. vedhæftede bilag 1 om 
råstoflovens §5 og §6). 
 
Et forslag til råstofplan skal udsendes i høring inden udgangen af 2007. 
 
Et foreløbigt forslag til tidsplan for et ”Forslag til Råstofplan for Region Midtjylland” er vedlagt 
som bilag 2. 
 
Ad b) Råstofkortlægning  
 
Regionen skal foretage kortlægning efter råstoffer, som skal danne grundlag for Region 
Midtjyllands Råstofplan. 
 
Ad c) Tilførsel af jord til råstofgrave, dvs. sagsbehandling og tilsyn efter henholdsvis 
jordforureningslovens §52 og §66. 

 
Pr. 1. januar 1998 er der indført et generelt forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave 
(Jordforureningslovens § 52). Regionsrådet har adgang til at dispensere fra dette forbud. Ved 
administrationen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til drikkevandsinteresser. 
Regionsrådet har samtidig tilsynsforpligtigelsen med de råstofgrave, som har 
tilladelse/dispensation (Jordforureningslovens § 66). 
 

./.  Bilag: Uddrag af råstofloven 

./.  Bilag: Udkast til tidsplan for ”Forslag til Råstofplan” 
 
Indstilling: 
Det indstilles  at tidsplanen for forslag til Råstofplan for Region Midtjylland 

godkendes. 
 
9. Eventuelt 
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