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Baggrund og rationale for oplægget: 

 
Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale 
myndigheder samt virksomheder overalt i verden.  
 
Groft sagt betyder globaliseringen, at verden på én gang er blevet både større og mindre. 
Penge, produktion, mennesker og varer flyder intenst over grænserne. 
 
Internationale organisationer som OECD og EU arbejder på forskellig vis på at udnytte de 
muligheder, globaliseringen indebærer. 
 
I Danmark vedtog regeringen i 2006 en Globaliseringsstrategi: Fremgang, fornyelse og 
tryghed med følgende indsatsområder: 
 

- uddannelser i verdensklasse 
- stærk og nyskabende forskning 
- flere vækstiværksættere 
- omstilling og fornyelse, 

 
som skal medvirke til at give Danmark en stærk konkurrencekraft og en stærk 
sammenhængskraft.  
 
Vækstforums erhvervsudvikligsstrategi og  partnerskabsaftale med regeringen bygger på 
regeringens globaliseringsstrategi og Vækstforum har målrettet arbejdet for at udmønte nogle 
af disse indsatsområder i strategien for 2007 – 2009, og dette arbejde videreføres i 
handlingsplanen for 2009 – 2010. Det gælder især indsatsen for at skabe bedre uddannelser 
og hæve kompetenceniveauet i Region Midtjylland og at skabe flere nye vækstvirksomheder. 
 



Men der er mange andre sider af globaliseringen, der ikke for alvor er taget fat på, som 
nedenstående figur illustrerer: 

 
En del af disse, som vedrører klima, miljø, sundhed og afvandringen fra land til by 
(metropolisering), er indeholdt i Den Regionale Udviklingsplan, som Regionsrådet vedtog i 
foråret 2008, og Vækstforum har gennem sine megasatsninger på energi og miljø, sundhed og 
erhverv samt fødevarer også adresseret nogle af udfordringerne for erhvervslivet. 
 
Kommunerne er på mange felter også aktivt medvirkende til at håndtere problemstillinger i 
relation til globaliseringen, hvor f.eks. byggelinjer ændres på grund af stigning i vandstanden 
og hvor afvandringen fra land til by giver særlige udfordringer for kommunerne. 
 
For Region Midtjylland som ansvarlig myndighed for regional udvikling, er det en naturlig ting 
at beskæftige sig med globaliseringens udfordringer og muligheder. 
 
Netop ved at afdække globaliseringens udfordringer og muligheder, giver regionen de bedste 
muligheder for at sikre, at borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.v. får optimale 
muligheder for at udvikle sig og skabe rammer for det liv, vi ønsker at leve i regionen. Ét af de 
vigtige spørgsmål er således: Hvad vil vi leve af fremover i regionen, og en aktiv indgang til 
globaliseringens problemstillinger kan medvirke til at besvare dette spørgsmål 
 
Der er således flere forhold, som gør sig gældende: 
 

- ikke alle ’globale’ problemstillinger er globale, men snarere regionale – det gælder 
f.eks. miljøproblemer, som i mange tilfælde kan løses regionalt, f.eks. 
forureningsproblemer i Nordsøen, men noget, som i et vist omfang kan løses af lande 
og regioner rundt om Nordsøen – og bl.a. er nogle af de problemstillinger, man 
beskæftiger sig med i Nordsøkommissionen under Konferencen for Perifere Maritime 
Regioner, som Region Midtjylland er en del af. 

- Region Midtjylland kan f.eks.  ved at udvælge centrale områder, hvor vi i regionen har 
særlig viden – f.eks. gennem demonstrationsprojekter på energiområdet, 
sundhedsområdet og andre områder synliggøre viden og løsningsmuligheder, som 
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findes i Region Midtjylland/Danmark, og som kan medvirke til at løse problemer i andre 
lande og dermed medvirke til at løse nogle af de globale problemer – f.eks. på 
energiområdet. 

 
 
 
 

Vision 
 
Det er vigtigt, at der skabes en fælles vision for, hvordan man håndterer globaliseringens 
udfordringer blandt alle relevante aktører.  
Det gælder erhvervslivet og erhvervslivets organisationer, Vækstforum og Vækstforums 
parter, kommunerne, regionen, organisationer, uddannelses- og forskningsinstitutionerne og 
interesseorganisationer og den almindelige borger. 
 
Visionen kan omfatte alle relevante sider af globaliseringen, og bør fokusere på de områder, 
som umiddelbart er mest relevant for regionen. 
 
Visionen bør derfor formuleres i samarbejde med de nævnte parter, som også bør indgå i det 
videre arbejde med at omsætte visionen. 
 
 
 
 
 
 

Sigtepunkter/spor. 
 
Globaliseringens mange aspekter gør det nødvendigt at fokusere indsatsen. Det foreslås 
derfor, at oplægget får to hovedspor: et erhvervsspor og et spor, som retter sig mod Den 
Regionale Udviklingsplan. 
 
 

Erhvervsspor: 

 

Der bør først og fremmest fokuseres på erhvervslivets vilkår og muligheder, da et 
fremgangsrigt og velfungerende erhvervsliv er forudsætningen for vækst og udvikling i Region 
Midtjylland. 
 
Det er væsentligt, at alle aspekter af globaliseringens virkninger for erhvervslivet afdækkes, og 
at det sikres, at rammebetingelserne for erhvervslivet er optimale. 
 
 
Regionalt udviklingsspor: 

 

Samtidig skal der fokuseres på globaliseringens virkninger på de områder, som ligger inden for 
Den Regionale Udviklingsplan. Der ligger en stor udfordring i at få samlet de mange potentielle 
initiativer i udviklingsplanen, og hvorledes globaliseringen påvirker udviklingen i regionen. 
 
 

 
 

 



Handlingsplan. 
 

1. Det foreslås, at Vækstforum anmoder Vækstforums sekretariat om i samarbejde med 
relevante aktører at overveje og belyse, hvorledes de globale udfordringer med endnu 
større vægt kan indgå i den kommende revision af erhvervsudviklingsstrategien. 

  
2. Det foreslås, at Vækstforum opfordrer Region Midtjylland og kommunerne at overveje 

og belyse, hvorledes de globale udfordringer og muligheder i højere grad kan indgå i 
den regionale og lokale udviklings- og kommuneplanlægning fremover. 

 
 
Udredningen af globaliseringsudfordringerne samles i en Globaliseringskonference, som skal 
inspirere til revision af Erhvervsudviklingsstrategien i 2010 samt revision af Den Regionale 
Udviklingsplan. Globaliseringskonferencen afholdes i foråret 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


