
 
 

Referat af mødet den 26. februar 2007 kl. 10.00 – 
13.00, i mødelokale 8, Tingvej 15, 8800 Viborg 
 
Fremmødte: Bent Hansen (formand, ordstyrer pkt. 1 - 7), Aleksander 
Aagaard (næstformand – ordstyrer fra pkt. 8), Henning Jensen, Bjarne 
Schmidt Nielsen, Henning Gjellerod, Anna Marie Touborg, Poul Dahl. 
 
Afbud: Jørgen Nørby, Ulla Diderichsen 
 
Fra administrationen: Regionsdir. Bo Johansen, dir. Lars Hansson, 
vicedir. Lars Vildbrad, vicedir. Hans Fredborg, kontorchef Niels Erik 
Andersen (pkt. 1 – 3) og kontorchef Anders Debel (referent) 
 
1. Gensidig orientering 
Intet. 
 
2. Fællesmøderne med Kontaktudvalget. 
 
Udvalget fandt oplægget til politisk proces med kommunerne 
tilfredsstillende, dog med et ønske om flere møder – f.eks. et i april.  
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Sagen fremsendes til forretningsudvalg og regionsråd til orientering. 
 
3. Rapport fra udvalgets studietur til East of England 
 
Rapporten fra udvalgets studietur til East og England i dagene 29.-31. 
januar 2007 blev præsenteret og gennemgået af kontorchef Niels Erik 
Andersen. 
 
Udvalget fandt rapporten god og dækkende for studieturen. Der kan 
drages mange paralleller til Region Midtjylland.  F.eks. er problemerne i 
de kystnære egne som følge af klimaforandringerne et interessant tema 
for såvel region som kommuner – og også for universitet. 
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Regnskabet er endnu ikke afsluttet, men det vil blive sendt til udvalget til orientering, når det 
foreligger. 
 
Rapporten blev taget til efterretning. 
 
Sagen fremsendes til forretningsudvalget. 
 
4. Udkast til debatoplæg om Den regionale udviklingsplan 
 
Anders Debel præsenterede udkastet til debatoplæg til konferencen den 8. marts om Den 
regionale udviklingsplan. Debatoplægget blev gennemgået side for side og konkrete ønsker 
blev indarbejdet 
 
Udvalget ønskede et nyt tema om velfærdsservice beskrevet. 
 
Med disse ændringer blev debatoplægget godkendt til udsendelse til konferencedeltagerne.  
 
 
5. Konferenceoplæg og udvalgets rolle på konferencen 
 
Med udgangspunkt i det udleverede notat om the-salonernes bemanding og forløb blev 
konferencen gennemgået og rollen som indledende oplægsholder godkendt. 
 
Herefter kan administrationen fordele udvalgets medlemmer til de enkelte temaer. 
  
6. Den geografiske fordeling af de 25 Anna Amaliaer, samt programmet for deres 
dannelsesrejse til Weimar.  
 
Anders Debel redegjorde for, hvordan de 25 Anna Amaliaer er udpeget. De er offentligt og 
privatansatte og under uddannelse, unge og ældre, etniske danskere og indvandrere og 
geografisk er de spredt over hele regionen. Kort uddelt. 
 
Medio marts drager Anna Amaliaerne på en dannelsesrejse til Weimar fra den 16.-18. marts 
2007. Programmet indeholder bl.a. en introduktion til regional udvikling og vækst i regioner. 
  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
7. Forslag til ændring af idé-kampagnen 7000 idéer på 7 dage. 
 
Anders Debel fremlagde et forslag, hvor den planlagte bus-tour 7000 idéer på 7 dage ændres 
til et virtuelt idé-mylder, der kan fungere i hele projektperioden som beskrevet i det 
udleverede bilag. 
 
Udvalget godkendte ændringen, men ønsker af hensyn til de borgere, der ikke bruger 
internettet eller deltager i salonerne, at der arrangeres nogle borgermøder eller lignende. 
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Anna Marie Touborg bemærkede, at borgermøderne i det tidligere Ringkjøbing Amt tiltrak 
mennesker, når de havde en lokal vinkel. Det var afgørende for deres succes. 
 
Administrationen fremkommer med et forslag til kombination af idé-kampagne og 
borgermøder til det næste møde. 
 
8. Godkendelse af tidsplan for forslag til råstofplan for Region Midtjylland 
 
Hans Fredborg præsenterede regionens opgaver indenfor området ”Jordforurening og 
råstoffer” og redegjorde for  tidsplanen for råstofplanlægning. Den 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. 
 
Der blev spurgt til, hvilken myndighed, der planlægger drikkevandet. Hans Fredborg svarede, 
at det var statens miljøcentre, hvorfor råstofplanen også laves i samarbejde med dem. 
 
Det blev bemærket, at transporten af de store mængder råstoffer var en udfordring. 
Transporten indgår i de samlede overvejelser, men i sidste ende er det kommunerne, der skal 
håndtere det. I øvrigt er der etableret et god kontakt til kommunerne på området. 
 
Tidsplanen for forslag til Råstofplan for Region Midtjylland blev godkendt og sendes til  
forretningsudvalg og regionsråd. 
 
9. Eventuelt 
Intet. 
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