
 
Regionshuset

Viborg

Regional Udvikling

Skottenborg 26 
Postboks 21 

DK-8800 Viborg
Tel. +45 7841 0000

kontakt@rm.dk
www.rm.dk

 
Til Erhvervskontaktudvalget i Aarhus 
Aarhus Kommune 
 

Region Midtjyllands høringssvar på  
Erhvervsplan for Aarhus 2020-2023 
 
Region Midtjylland har med stor interesse læst forslaget til den ny 
erhvervsplan for Aarhus 2020-2023 Partnerskaber for bæredygtig 
vækst.  
 
Region Midtjylland finder det særligt positivt, at erhvervsplanen 
anvender FN's verdensmål og identificerer behovet for stærke 
partnerskaber som en forudsætning for at indfri de ambitiøse mål. 
Det ligger godt i tråd med Region Midtjyllands egen regionale 
udviklingsstrategi, hvor verdensmålene og brugen af partnerskaber 
ligeledes spiller en fremtrædende rolle. 
 
Indsatsområder med fælles interesse 
Forslaget til ny erhvervsplan indeholder en lang række konkrete 
indsatsområder, hvor  Region Midtjylland og Aarhus Kommune har 
fælles interesser. Det gælder særligt områderne uddannelse og 
arbejdskraft, infrastruktur, energi, klima og miljø samt sundhed. 
 
Region Midtjylland vil gerne invitere til et tæt partnerskab og 
samarbejde på især disse områder, men også på andre områder, 
hvor der er fælles interesse. 
 
Uddannelse og arbejdskraft 
Region Midtjylland deler erhvervsplanens vurdering af, at uddannelse 
og arbejdskraft er et afgørende brændstof for erhvervslivets vækst. 
Derfor er Region Midtjyllands vision for uddannelsesområdet at skabe 
fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft til alle. Derudover 
har Region Midtjylland også fokus på at sikre, at alle unge enten er i 
job eller uddannelse. 
 
På den baggrund vil Region Midtjylland gerne indgå i partnerskaber, 
som kan bidrage til erhvervsplanens initiativer Flere unge på 
erhvervsuddannelser, Bedre rammer for international arbejdskraft 
samt Løft af efter- og videreuddannelse. 

Infrastruktur 
Region Midtjylland er enig i erhvervsplanens opfattelse af, at en 
velfungerende infrastruktur og herunder god fremkommelighed er 
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vigtig for den fortsatte vækst og udvikling, og at der er behov for at udvikle mobiliteten i en 
mere bæredygtig retning. Således har Region Midtjylland en fleksibel og bæredygtig mobilitet 
og infrastruktur som vision for området.  
 
Regionen og de 19 kommuner er enige om, hvilke statslige investeringer i infrastruktur, der 
ønskes fremmet, ligesom samarbejdet mellem regionen og Aarhus Kommune om Aarhus 
Letbane er væsentlig for udviklingen i Østjylland. Region Midtjylland ser frem til et samarbejde 
om bæredygtig mobilitet i hele regionen og et samarbejde om at sikre god mobilitet i 
Aarhusområdet med særlig fokus på Skejbyområdet. 
 
På den baggrund vil Region Midtjylland gerne indgå i partnerskaber, som kan bidrage til 
erhvervsplanen initiativer E45, Fast Kattegatforbindelse, Udbygning af letbanenettet evt. i form 
af BRT og Elektrificering af den østjyske længdebane, elementer som også indgår i arbejdet i 
Letbanerådet og det fælles infrastrukturindspil. 
 
Energi, klima og miljø 
Den grønne omstilling er højt på den globale dagsorden, og Region Midtjylland støtter i høj 
grad op om erhvervsplanens fokus på energi, klima og miljø og herunder arbejdet med den 
grønne omstilling på flere niveauer, da den flugter med regionens aktiviteter på energi-, klima- 
og miljøområdet, hvor Region Midtjylland har som vision om at tage hånd om klima, miljø og 
ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling og er i færd med at udarbejde en 
bæredygtighedsstrategi.  
 
På den baggrund vil Region Midtjylland gerne indgå i partnerskaber, som kan bidrage til 
erhvervsplanens initiativer Ny klimaplan 2021-25, Udvikling af klynge-distrikt for 
vandteknologi i Aarhus, Aarhus-området som udviklings-, test- og demonstrationssite for 
storskala-projekter og Cirkulær Økonomi.   
 
Sundhed 
Region Midtjylland deler erhvervsplanens konstatering af, at regionen har stærke forsknings- 
og uddannelsesmiljøer inden for sundhedsvidenskab og sundhedsteknologi, og at regionens 
hospitaler udgør stærke samarbejdspartnere for den private sektor. Region Midtjylland har 
som vision for sundhedsområdet at bane vejen for et mere bæredygtigt og effektivt 
sundhedsvæsen af høj kvalitet og har lang erfaring med at hjælpe innovationssamarbejde på 
vej, så det skaber værdi og mening for både den offentlige og den private sektor. 
 
På den baggrund vil Region Midtjylland gerne indgå i partnerskaber, som kan bidrage til 
erhvervsplanens initiativer Skejby – et Life Science District, MedTech Innovation Consortium 
(MTIC) samt CareWare og DokkX. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Kühnau 
Regionsrådsformand 
Region Midtjylland  


