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Alle 19 midtjyske kommuner og Region Midtjylland har siden 1. januar fået en forlænget arm 
i EU´s hovedstad Bruxelles gennem et fælles ejerskab af det nye midtjyske EU-kontor Central 
Denmark EU Office. Bestyrelsesformand for kontoret, borgmester Erik Flyvholm, Lemvig 
udtaler: ”Beslutningen om at etablere et fælles kontor i Bruxelles understreger den fælles 
vilje blandt kommuner og region til at gøre Midtjylland til en vækstregion og sikre de bedste 
rammebetingelser for, at regionens aktører kan omstille sig til at møde globaliseringens 
udfordringer. Denne udfordring tager Midtjylland op ved at etablere et slagkraftigt kontor i 
Bruxelles”.  
 
Kontoret skal overordnet sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst 
muligt udbytte af det europæiske samarbejde. Et centralt arbejdsområde er brobygning 
mellem de lokale, regionale og internationale aktører i stærke netværk, vidensdeling på 
tværs af landegrænser, internationalisering generelt og etablering af nye partnerskaber med 
fokus på erfaringsudveksling. Et andet fokusområde er formidling af de muligheder for 
projektfinansiering, der ligger i EU-programmerne. Det være sig midler til teknologi- og 
produktudvikling for virksomheder, ny viden indenfor affaldssortering eller udveksling af 
skolelever mellem Midtjylland og en kommune andre europæiske lande. Mulighederne er 
mange, men det er oftest også et nåleøje at få godkendt et projekt i EU og at få fat i midler-
ne, erkender EU-kontorets direktør i Bruxelles Lars Holte Nielsen: ”det er bl.a. her kontoret i 
Bruxelles kan skabe en merværdi for kommunerne og regionen med konkret erfaring og 
viden om EU-programmerne og hvad der er højt på den europæiske dagsorden for at sikre en 
højere succesrate ved deltagelse i EU-programmerne”.      
 
Kontoret vil også agere som forpost for EU-kommunerne og regionen på den politiske scene 
med henblik på de initiativer kommissionen sætter i søen med direkte og indirekte virkning 
for kommunerne og regionen. Kommissionens arbejdsprogram for 2007 og 2008 er et godt 
pejlemærke for, hvilke initiativer, der i fremtiden kan påvirke kommunerne og regionen. Der 
er tale om områder som folkesundhed, offentlig indkøbspolitik, bytrafik, social og ældrepoli-
tik, miljø og arbejdsmarkedspolitik mm., som alle er relevante for kommunerne at følge med 
i og påvirke til egen fordel. For kontoret i Bruxelles er den politiske lobbyisme og det at have 
følehornene ude og kende de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt centralt for denne 
type af opgaver. Der findes mange aktører i Bruxelles med mange forskellige dagsordener, 
der skydes ind i EU-beslutningsmøllen, og som kan have betydning for den kommunale 
virkelighed. Her er det vigtigt at være til stede i byen og have et godt netværk.  
 
Kontoret i Bruxelles arbejder sammen med eksisterende EU-rådgivningskontorer og andre 
aktører i Region Midtjylland og skaber i fællesskab et stærk team til at sikre, at de mulighe-
der, EU bibringer gribes og udnyttes. Da kontoret endnu er ungt, er der stadig et stykke vej 
til, at man har opbygget et komplet netværk i Midtjylland og for alvor kan høste frugterne af 
tilstedeværelsen i Bruxelles. Kommunikation, synlighed og samarbejde er nøgleord for at 
bringe arbejdet ud over stepperne, og kontoret i Bruxelles er også jævnligt i Midtjylland for 
at afholde møder med alle interesserede og relevante partnere. En nem måde at få viden om 
kontoret på er at bruge kontorets nye hjemmeside www.centraldenmark.eu.   
 
For flere oplysninger kontakt direktør Lars Holte Nielsen på tlf. +32 2233 8732 eller e-mail 
lhn@centraldenmark.eu eller bestyrelsesformand Erik Flyvholm på 9663 1201. 
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