
Udkast  til strategisk referenceramme og indhold i en international strategi for Region 
Midtjylland 

 
 
 
Strategisk referenceramme: 
 

Internationalt 
 

Globaliseringen 
 
 

EU 
 

Lissabon strategien 
EU’s programmer 

 
 

Nationalt 
 

Den danske regerings globaliseringsstrategi: Fornyelse og vækst 
Regional partnerskabsaftale med regeringen 

Mål 2-programmet 
Landdistriktsprogrammet 

 
 



Regionalt/Interregionalt 
 

Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 
Den regionale udviklingsplan 

Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet 
Nordsø- og Østersø-programmet 

 
 
 
 

Region Midtjylland 
 

Regionsrådets vedtagelse af formålet med det internationale samarbejde 

 
Den internationale dimension skal gå på tværs af hele organisationen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strategiske samarbejder: 
 
Internationalt/Gl

obalt 
 

Samarbejde med 
Danmarks 

Eksportråd vedr. 
Eksportformidling 

og 
investeringsfremme 

 
 

Repræsentation ved 
det danske 

innovationscenter i 
Shanghai, Kina 

EU 
 

Midtjyllands EU-
kontor 

 
Strategiske 

samarbejdsregione
r: 
 

Nedre Schlesien, 
Polen 

 
Györ-Moson-

Sopron og Bacs 
Kiskùn, Ungarn 

 
Brasov,Rumænien 

 
 

(East of England) 
 

Deltagelse I 
Innovative Regions 

in Europe (IRE) 
 

Deltagelse I Lisbon 
Monitoring 

Platform under 
Regionsudvalget 

Nationalt 
 

Samarbejde med 
øvrige danske 

regioner 
og 

Danske Regioner 
 

Samarbejde med 
Ministerier 

 
Regional 

partnerskabsaftale, 
herunder 
Vestdansk 

Investeringsfremm
e og samarbejde 
med Danmarks 

Eksportråd 

Regionalt/ 
Inreregionalt 

 
Samarbejde med 

Leningrad Oblast, Rusland 
 
 

Regionerne som indgår i 
Kattegat-Skagerrak-programmet 

 
Medlemskab af Konferencen for 

Perifere Maritime Regioner 
(CPMR) – herunder medlemskab 

af Nordsøkommissionen og 
Østersøkommissionen 

 
Samarbejde med kommuner og 

organisationer i Region 
Midtjylland 

Region 
Midtjylland 

 
Samarbejde på tværs af 

organisationen 
 

Sundhed, Socilal og 
psykiatri indarbejder den 

internationale strategi i 
egne strategier 

 
 



Indhold og sigte med det internationale samarbejde: 
 
Forberedelsesudvalget vedtog på sit møde den 29. marts 2006 følgende 4 formål for det internationale samarbejde: 
 

- at styrke udvikling og vækst i virksomheder og organisationer i Region Midtjylland gennem internationalt arbejde, 
- at sikre et højt fagligt niveau blandt medarbejderne og sikre, at ydelserne fra Region Midtjylland er på et højt internationalt niveau, 
- at styrke mellemfolkelig forståelse gennem samarbejde på tværs af grænser, og 
- at sikre Region Midtjylland politisk indflydelse i organisationer, som arbejder med regionale problemstillinger på europæisk niveau. 

 
I overensstemmelse med den strategiske referenceramme og de vedtagne formål med det internationale samarbejde vil den international 
strategi bl.a. kunne tage afsæt følgende: 
 
Internationalt: 
 

- at globaliseringens udvikling og virkninger følges gennem internationale, nationale og regionale kontakter – her vil især være fokus 
på Kina og samarbejdet i EU, og samarbejdet med Danmarks Eksportråd vil blive brugt til at opsamle viden fra forskellige 
markeder i verden med henblik på at afdække de nationale og regionale virkninger 

- der vil blive fokuseret på arrangementer (konferencer/seminarer) med relevante eksterne partnere, som Vækstforum, kommunerne, 
erhvervsorganisationerne og uddannelses- og forskningsinstitutionerne, som kan synliggøre globaliseringens virkninger i Region 
Midtjylland 

- det skal sikres, at globaliseringens virkninger indtænkes i den regionale udviklingsplan og Vækstforums strategier for 
erhvervsudvikling 

 
EU: 
 

- deltagelse i Midtjyllands EU-kontor skal sikre, at der i hele regionen er opdateret viden om udviklingen i EU og om relevante 
støttemuligheder for virksomheder og uddannelsesinstitutioner 

- deltagelse i Lisbon Monotoring Platform skal sikre, at relevant viden om udviklingen af Lissabon-strategien er tilgængelig, og at 
samarbejdet bruges til at benchmarke Region Midtjylland med andre relevante regioner i Europa 

- deltagelse i samarbejdet i Innovative Regions in Europe (IRE) skal sikre, at Region Midtjylland er på forkant med udviklingen 
vedrørende innovation på europæisk plan og at dette relateres til Vækstforums mål for innovation i Region Midtjylland 



- samarbejdet med Region Midtjyllands strategiske vækstregioner i Europa skal sikre, at der laves interessante samarbejder og EU-
projekter, som bl.a. kan støtte udviklingen af Vækstforums megasatsninger på energi og miljø, fødevarer og sundhed og erhverv, og 
at de relevante afdelinger i Region Midtjylland og eksterne parter inddrages i dette arbejde 

- at der i kommende valgperioder arbejdes for, at Region Midtjylland får repræsentater i centrale europæiske regionale organer som 
f.eks. Regionsudvalget i EU. 

-  
 
Nationalt: 
 

- at der indgås samarbejde med andre danske regioner, hvor det er relevant for det internationale samarbejde – det gælder f.eks. 
samarbejdet om Vestdansk Investeringsfremme med Region Nordjylland og Region Syddanmark og samarbejdet om Kattegat-
Skagerrak-programmet med Region Nordjylland 

- at den internationale dimension bliver en væsentlig faktor i skabelsen af et sammenhængende Danmark, hvor videncentre og 
udviklingsmiljøer i de to metropoler – Hovedstadsområdet og Det østjyske Bybånd – bindes sammen og giver større international 
gennemslagskraft 

- at samarbejde med andre regioner på udenlandske markeder også indtænkes – flere regioner har kontor i Bruxelles og andre dele af 
verden – f.eks. Kina 

- at det tætte samarbejde på sundhedsområdet/universitetshospitalet med Region Nordjylland, også kan indtænkes i det internationale 
samarbejde 

- at den internationale dimension i samarbejdet med ministerier udbygges – bl.a. i forbindelse med innovationscentret i Shanghai og 
samarbejdet med Danmarks Eksportråd om investeringsfremme og eksportrådgivning 

- at den internationale dimension i højere grad indtænkes i fremtidige regionale partnerskabsaftaler med regeringen 
 
Regionalt/Interregionalt: 
 

- at samarbejdet med regionerne i Kattegat-Skagerrak-programmet i størst mulig grad tilpasses Vækstforums 
erhvervsudviklingsstrategi og den regionale udviklingsplan, og at der skabes bæredygtige projekter, som kan fremme udviklingen i 
Region Midtjylland 

- at samarbejdet med Region Midtjyllands strategiske samarbejdsregion i Rusland bindes sammen med samarbejdet med de øvrige 
samarbejdsregioner i EU 

- at medlemskabet af CPMR og Nordsøkommissionen og Østersøkommissionen anvendes til at få viden om regionale 
udviklingstendenser og bliver en base for Region Midtjyllands internationale interessevaretagelse – f.eks. vedrørende Vækstforums 
megasatsninger på energi og miljø, fødevarer samt sundhed og erhverv 



- at der fokuseres på et tæt samarbejde med kommunerne i Region Midtjylland om internationale problemstillinger og at samarbejdet 
vedrørende Midtjyllands EU-kontor fortsættes 

 
 
Region Midtjylland: 
 

- at de 4 formål med det internationale samarbejde  og den internationale strategi bliver en integreret del af arbejdet i de enkelte 
afdelinger i Region Midtjylland 

- at afdelingerne i Region Midtjylland indgår i internationale projekter med eksterne parter 
 
 
 

Forslag til proces: 
 
5. september: 1. drøftelse på Udvalget vedrørende internationale aktiviteter 
 
September/oktober: administrationen udarbejder revideret oplæg til international strategi og kobling til globaliseringsstrategi for Region 
Midtjylland 
 
29. oktober: 1. drøftelse af oplæg i Vækstforum 
 
7. november: 2. drøftelse i Udvalget vedrørende internationale aktiviteter  
 
4. december: Endelig drøftelse i Udvalget vedrørende internationale aktiviteter 
 
10. december: Endelig drøftelse i Vækstforum 
 
Forslag til international strategi og kobling til globaliseringsstrategi fremsendes til behandling på Forretningsudvalget og Regionsrådet 
primo 2008. 
 
1. januar 2008: etablering af  Globaliseringsudvalg 
 
Afholdelse af Globaliseringskonference i 2. halvår af 2008 



 


