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Den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland – 

høringssvar fra Vækstforum for Region Midtjylland 

 
Vækstforum for Region Midtjylland har modtaget Den regionale 
udviklingsplan for Region Midtjylland i høring og har følgende 
kommentarer. 
 
Den overordnede vision: 
 
I 2030 er Region Midtjylland en international vækstregion i et 

sammenhængende Danmark 

 
Vækstforum for Region Midtjylland er enig i denne vision og vil 
gennem sine fremtidige erhvervsudviklingsstrategier og 
handlingsplaner understøtte visionen. 
 
Vækstforum for Region Midtjylland kan fuldt ud støtte ambitionen om 
at binde et udvidet østjysk bybånd og Øresundsregionen sammen til 
et vækstcenter i Danmark og vil samtidig understrege vigtigheden af 
en sammenhængende region – også på tværs af regionen. 
 
Derudover vil Vækstforum også fortsat inddrage muligheden for 
tværregionalt samarbejde. 
 
Visionen for Erhvervsudvikling og turisme: 
 

I 2030 er den midtjyske region en internationale vækstregion, hvor 

globale muligheder udnyttes med afsæt i regionale styrkepositioner 

og til gavn for borgere og virksomheder 

 

Den regionale udviklingsplan har i forhold til visionen for 
Erhvervsudvikling og turisme taget afsæt i Vækstforums 
Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010. Regionsrådet anbefaler i Den 
regionale udviklingsplan i den sammenhæng at Vækstforum udvikler 
sin erhvervsudviklingsstrategi med udgangspunkt i menneskelige 
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ressourcer, innovation og iværksætteri og med vægt på de kreative 
kompetencer og styrkepositioner i regionen.  
 
Vækstforum vil i forbindelse med fremtidige erhvervsudviklings-
strategier og handlingsplaner tage udgangspunkt i regionens 
styrkepositioner og arbejder allerede nu med globalisering som et 
gennemgående indsatsområde for iværksatte initiativer.  Vækstforum 
ser i forhold til netop det kreative område mange muligheder for at 
iværksætte konkrete initiativer. 
 
Vækstforum vil fortsat arbejde med turisme og oplevelsesøkonomi 
som et indsatsområde for regionens erhvervsudvikling og med 
inddragelse af indsatsen som retter sig mod regionens landdistrikter 
og yderområder. 
 
Visionen for arbejdskraft og beskæftigelse: 
 
I 2030 har den midtjyske region fortsat høj beskæftigelse og lav 

ledighed. Private og offentlige virksomheder får dækket deres behov 

for kvalificeret arbejdskraft på et bæredygtigt og dynamisk 

internationalt arbejdsmarked. 

 
Vækstforum for Region Midtjylland ser det som en af sine store 
opgaver at understøtte denne vision og har i kraft af sin nuværende 
erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan allerede iværksat en lang 
række initiativer som vil få betydning for det regionale udbud af 
arbejdskraft.  
 
Visionen for uddannelse: 
 
I 2030 har den midtjyske region et sammenhængende og 

vidtforgrenet uddannelsessystem, der sikrer livslang læring og 

understøtter en internationaliseret vækst og udvikling 

 
En række af de initiativer, som Vækstforum for Region Midtjylland har 
sat i værk i 2007 understøtter denne vision og vil også fremover 
indgå som en del af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. 
 
Visionen for Energi: 
 
I 2030 udgør den midtjyske regions produktion af vedvarende energi 

halvdelen af al energi, som bliver forbrugt i regionen. Den midtjyske 

region er blandt de førende regioner i Europa inden for forskning og 

innovation samt anvendelse af vedvarende energi. På sigt er regionen 

uafhængig af fossile brændstoffer og kul, olie og naturgas. 

 
Vækstforum for Region Midtjylland understøtter allerede nu visionen 
på dette område, idet Vækstforum har iværksat en megasatsning – 
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Energi og Miljø – som har fokus på netop energisektoren. Det er en 
satsning som også vil udgøre en del af den fremtidige 
erhvervsudviklingsstrategi.  
 
Visionen for infrastruktur: 
 
I 2030 er den midtjyske region en region i balance, med god 

fremkommelighed og gode forbindelser med omverdenen 

 
Vækstforum for Region Midtjylland vil fortsat arbejde for at bidrage til 
en region i balance og derigennem understøtte visionen for 
infrastruktur i den midtjyske region – både på tværs af regionen og 
med omverdenen. 
 
Vækstforum for Region Midtjylland ser frem til det videre samarbejde 
med Region Midtjylland – et samarbejde som skal bidrage til den 
fortsatte vækst i Region Midtjylland. 
 


