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Regionsrådet vedtog på mødet d. 10. januar 2007, at bevilge 2 mio.
kr. til videreførelse af eksisterende internationale samarbejder. Ud af
denne bevilling er der budgetteret med kr. 450.000 til samarbejdet
med Darobi centret i Brasov, Rumænien og kr. 400.000 til
samarbejdet med DBO i Ungarn. Bevillingen er gældende til og med
2010.
Der skal snarest udarbejdes en ny resultatkontrakt med DBO i
Budapest, Ungarn. I løbet af 2009 er der iværksat flere tiltag, som
medfører, at der i 2010 er behov for at tilføre flere midler til området.

Resultatkontrakter i Ungarn og Rumænien
Region Midtjylland har siden 2007 haft samarbejdsaftaler med to
amter i Ungarn - Bács-Kiskun og Gyôr-Moson-Sopron – og et amt i
Rumænien - Brasov Amt.
Sideløbende
har
Region
Midtjylland
resultatkontrakter med henholdsvis DBO i
løsning af opgaver i Ungarn - og Nupark
løsning af opgaver i Rumænien. Formålet
været at få løst forudbestemte opgaver i
Rumænien.

hvert
år
indgået
Budapest - vedrørende
i Holstebro vedrørende
med kontrakterne har
henholdsvis Ungarn og

Hidtil har Nupark haft en aftale med et rumænsk kontor (med tre
ansatte) i Brasov, som har løst opgaverne. Dette set-up er under
forandring, idet Nupark er ved at afvikle kontoret i Brasov, og har i
stedet ansat en person i Holstebro med stærke kompetencer omkring
samarbejde med rumænske parter.
Globaliseringsudvalget anbefaler, at samarbejdsaftalen med Brasov
Amt ikke fornys, og direktøren for Nupark Peter Kjeldberg har oplyst,
at man ikke ønsker at indgå flere resultatkontrakter omkring løsning
af opgaver i Rumænien.

Peder Bang

Tel. +45 8728 9053
peder.bang@ru.rm.dk
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Energioptimering i offentlige bygninger
Ved Bent Hansens besøg i henholdsvis Gyôr-Moson-Sopron Amt og Bács-Kiskun Amt blev der
indgået en aftale om udvikling af projekter vedrørende energioptimering af offentlige
bygninger. Aftalen indebærer, at Region Midtjylland skal være med til at initiere et projekt i
Bács-Kiskun Amt vedrørende amtets administrationsbygning og et projekt i Gyôr-MosonSopron Amt vedrørende amtets hospital i Gyôr.
Region Midtjyllands bidrag til de to projekter er at afholde et ledelsesseminar for de
administrative beslutningstagere, og få udarbejdet en ”drejebog” for iværksættelse af
energioptimeringsprojekter i offentlige bygninger.
For at sikre et højt fagligt niveau har Region Midtjylland indgået en aftale med ingeniørfirmaet
Orbicon, der har fået ansvaret for at afvikle ledelsesseminaret og udarbejde ”drejebogen”.
Ledelsesseminaret blev afviklet i dagene 7-9. september 2009. Selve seminaret blev afholdt på
Samsø Energiakademi mandag d. 7. september, og de to følgende dage blev Århus Sygehus,
Regionshospitalet Horsens og Regionshuset i Horsens besøgt. Disse steder blev besøgt idet, at
man der har foretaget markante investeringer i energioptimering i forholdsvis ældre bygninger.
Efterfølgende har de ungarske deltagere udtrykt stor tilfredshed med disse besøg, da – som
det er blevet formuleret delegationslederen – ”I har vist stort mod til også at vise at ikke alting
lykkes første gang”.
Ledelsesseminaret og de efterfølgende opfølgningsmøder – som er foretaget af Max Madsen fra
DBO i Budapest – har medført, at vores ungarske samarbejdspartnere har efterspurgt dansk
viden, knowhow og hardware. I de efterfølgende beskrives dette ganske kort.

Formidling af køb af vindmøller og hjælp projektering af børneinstitutioner
En af deltagerne i ledelsesseminaret Lajos Bánfi har bl.a. ansvaret for iværksættelse af
projekter inden for alternativ energi. Han har derfor forespurgt om muligheden for at købe
danske vindmøller. Det drejer sig om 22 vindmøller, der skal placeres i Gyôr-Moson-Sopron
Amt. Der er givet tilladelse til rejsning af disse vindmøller, og derfor vil Region Midtjylland
rette henvendelse til vindmølleproducenter. Inden der rettes en officiel henvendelse vil vi sikre
os den rette dokumentation for, at der foreligger de relevante godkendelser samt
finansieringsovervejelser.
Både på selve ledelsesseminaret og på efterfølgende møder er vi blevet gjort bekendt med, at
man i Bács-Kiskun Amt ønsker at iværksætte et renoverings- og energioptimeringsprojekt
vedrørende
6
børneinstitutioner
beliggende
i
mindre
landsbyer
i
amtet.
Af
forsyningssikkerhedsmæssige ønsker man at benytte sig af alternative energikilder, hvorfor
man er meget interesseret i erfaringerne fra Samsø samt i dansk teknologi. For begge
projekter gælder, at vore ungarske kollegaer ønsker at etablere et nærmere samarbejde og
deling af erfaringer gennem et udviklingsprojekt om borger- og brugerinddragelse. Via Max
Madsen fra DBO arbejdes der videre med projektet.
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Forskningsprojekt
Sygehusdirektør Dr. Gábor Varga fra Hospitalet i Gyôr (Petz Aladár Megyei Oktató Kórház) har
ved flere lejligheder givet udtryk for en stor interesse for at iværksætte forskningsprojekter
med sundhedssektoren i Region Midtjylland, senest i forbindelse med opfølgningsbesøg og
møde i Gyôr d. 28/10. På nuværende tidspunkt er henvendelsen ikke særlig konkret, men
interessen er stor. Med hjælp fra Max Madsen arbejdes der videre med denne henvendelse.
Når der foreligger konkret viden om det ønskede indhold i forskningsprojekterne, rettes der
henvendelse til sundhedssektoren i Region Midtjylland.
I forbindelse med besøg på hospitalerne i Kecskemét og i Gyôr d. 27. og d. 28. oktober
udtrykte sygehusledelserne endvidere deres taknemmelighed for Region Midtjyllands donation
af brugte hospitalssenge. Det blev endvidere aftalt at DBO fortløbende står til rådighed for de
ungarske parter i forbindelse med planlægnings- og transportprocedurene.
Afsluttende bemærkninger
Gennem det seneste 1½ år har DBO arbejdet intensivt med Socialministeriet i Ungarn om
opbygning af et handicap-hjælpemiddelcentralsystem i Ungarn. Der tages udgangspunkt i det
danske hjælpemiddelcentralsystem. Kaj Vestergaard fra Region Midtjylland er koblet på
projektet, og der er netop indgået en aftale om, at han afholder kurser i november 2009 for
ledende medarbejdere på området i Ungarn.
Til afvikling i løbet af 2010 og 2011 er der endvidere aftalt en række faglige kurser, studieture
og praktikophold hos danske handicaphjælpemiddelproducenter. Der er fra Region Midtjylland
ikke givet tilskud til de allerde afholdte aktiviteter eller til de ovennævnte kurser, idet det
ungarske socialministerium afholder samtlige udgifter. Det forventes endvidere at den
ungarske stat indkøber danske handicaphjælpemidler for et ikke ubetydelige beløb. Samlet set
har projektet et konsulent- og kursusbudget på, hvad der svarer til 4-4,5 mio. kr. samt et
”hardware” budget på mere end det dobbelte.
Gennem 2009 har DBO forstærket samarbejdet med Central Denmark EU Office i Bruxelles.
Det har medført, at der i øjeblikket arbejdes målrettet med at iværksætte et ”systemeksport”
projekt. Både midtjyske og ungarske kommuner har vist stor interesse for indgå i et
samarbejde om vidensudveksling og vidensoverførsel inden for kommunernes kerneområder,
så som ældrepleje, skoler samt vand- og energiforsyning.
De ovenfor nævnte projekter samt den generelle øgede kontakt med vores samarbejdsamter i
Ungarn har betydet, at DBO oplever et stigende arbejdspres. Tidligere var arbejdsopgaverne
omkring energioptimeringsprojekterne i henhold til Bács-Kiskun Amt ikke indeholdt i
resultatkontrakten med DBO. For at sikre løsningen af de opgaver bør de indføres i
resultatkontrakten for 2010. Denne opgave har betydet, at DBO’s opgaveportefølje
tidsmæssigt er steget med ca. 30 %.
Dette set i sammenhæng med det i Ungarn stigende prisniveau, betyder at beløbene i
resultatkontrakten bør forøges væsentligt. I resultatkontrakten for 2009 blev der indføjet en
mulighed for at reservere et beløb til – ved underskrivelsen af kontrakten – endnu ikke
definerede projekter. Dette har givet Region Midtjylland mulighed for hurtigt at tilpasse sig
behov og nye muligheder. Brugen af disse midler er begrænset til projekter og tiltag inden for
Vækstforums 3 megasatsninger.
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Såfremt der kan tilføres flere midler til DBO, kan DBO’s arbejdsområde på sigt udvides. Dvs.
både emnemæssigt men også geografisk, idet de opgaver man står overfor i Ungarn inden
længe også vil skulle løses i Ungarns nabolande, såsom Slovenien, Kroatien, og Slovakiet.
Det foreslås derfor, at midlerne fra resultatkontrakten med Nupark overføres til DBO.

Venlig hilsen
Peder Bang
Fuldmægtig
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