Koncernstrategi

for internationalisering

Vision og værdier

Formål

Region Midtjylland skal i 2030 være
en international vækstregion i et
sammenhængende Danmark

Regionsrådet har vedtaget følgende
formål for det internationale arbejde
i Region Midtjylland:

Det internationale samarbejde skal være et strategisk
værktøj til fornyelse og innovation i Sundhed, Psykiatriog Social (Velfærd), Stabe samt Regional Udvikling gennem gensidigt og udbytterigt samarbejde med internationale samarbejdspartnere.
Det internationale samarbejde skal afspejle Region Midtjyllands arbejdsområder, som er Sundhed, Psykiatri- og
Socialområdet (Velfærd) samt Regional Udvikling.
Det internationale arbejde er i overensstemmelse med
Region Midtjyllands overordnede værdigrundlag, som er
dialog, dygtighed og dristighed.

Region Midtjylland vil således:
indgå i dialog med internationale samarbejdspartnere og gennem gensidig udveksling af erfaringer og
viden skabe innovation og udvikle en høj faglighed på
alle fagområder
stræbe efter at være internationalt anerkendt på vores arbejdsområder og lære af de bedste i verden
have modet til at skille sig ud gennem nye og innovative tiltag – også internationalt.

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

Den internationale betegnelse for Region Midtjylland er Central Denmark Region, og der er i Koncern
Kommunikation etableret en grafisk platform med et
engelsk logo, som bruges ved international kommunikation. De konkrete mål og indsatser udmøntes i
internationale handlingsplaner i Sundhed, Psykiatriog Social (Velfærd), Stabe og Regional Udvikling. Region Midtjyllands internationale kontor understøtter
udarbejdelse af handlingsplaner. Handlingsplanerne
justeres løbende og revideres hvert 4. år i forbindelse
med nyvalg til regionsrådet.

Internationale muligheder skal
skabe fornyelse og innovation
gennem strategiske spor
Alle områder i Region Midtjylland har
internationale erfaringer at trække på.
Gennem internationalt/-regionalt projektsamarbejde
og i EU-projekter, gennem sundhedssektorens og
psykiatri- og socialområdets forskningssamarbejde på
tværs af landegrænserne, rekruttering af udenlandsk
arbejdskraft og forskere, udveksling af personale samt
indsamling af ny viden hos internationale samarbejdspartnere.

Dette arbejde skal videreføres
og udvikles gennem Region
Midtjyllands internationale
samarbejde, og det skal sikres:

at den faglige kvalitet i det internationale arbejde
er afgørende, og at de faglige spor varetages af de
relevante områder og afdelinger,
at regionsrådet gennem aktiv deltagelse i europæiske
og internationale organisationer søger politisk indflydelse på den regionale udvikling i Europa og verden,
at Region Midtjyllands internationale arbejde koordineres i størst muligt omfang med andre tværgående
internationale initiativer som Midtjyllands EU-kontor
i Bruxelles, Aarhus Universitets Internationale
Center samt VIA University College’s internationale
afdeling.
at EU-midler til forskning og udvikling samt EU’s strukturfondsmidler, herunder Interreg-midler, anvendes
aktivt til at styrke udviklingen i Region Midtjylland til
gavn for borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder,
at relevante medarbejdere i alle afdelinger i administrationen og på hospitaler og institutioner inddrages
i det internationale arbejde,

at internationalisering er en integreret del af den
måde, Region Midtjylland arbejder på i alle dele af
virksomheden, og således er en integreret del af
Sundhedsplanen, Psykiatriplanen og Den regionale
udviklingsplan samt Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi (og en kommende Vækst- og Udviklingsstrategi),

at Region Midtjylland – hvor det giver mening - skal
samarbejde med andre regioner, kommuner, virksomheder, organisationer og ministerier og i størst mulig
omfang koordinere den internationale indsats med
bredere regionale, statslige, europæiske og internationale indsatser for at skabe størst mulig synergi,

at den internationale dimension er en del af strategierne og handlingsplanerne for alle områder i
Region Midtjylland,

at Region Midtjylland bliver en vigtig samarbejds
partner vedrørende internationalt samarbejde for
alle øvrige aktører i regionen.
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Læs mere om vores
internationale samarbejde på
www.international.rm.dk

