Indholdsfortegnelse - Bilag
Indholdsfortegnelse - Bilag.............................................................................................................1
3.2 Drøftelse af organisering af uddannelsesområdet .................................................................2

Bilag 1: Oplæg vedr. organisering af uddannelsesesområdet 2014..............................................................2
3.3 Sammenlægning af redningsberedskaber ..............................................................................5

Bilag 1: Strukturændringer på beredskabsområdet .........................................................................................5
3.4 Regional vækst og udvikling ....................................................................................................9

Bilag 1: De 19 midtjyske kommuner drøfter regional vækst og udvikling ..................................................9
Bilag 2: Den regionale vækst og udviklingsstrategi.......................................................................................12
Bilag 3: Kommunernes input vedr. fremmere og hæmmere for vækst .....................................................15
Bilag 4: Redegørelse for vækstvilkår og -udfordringer i den midtjyske region........................................94
3.6 Sundhedsaftale 2015 – 2018 ...................................................................................................97

Bilag 1: Politiske visioner sundhedsaftalen - høringsversion.pdf ...............................................................97
Bilag 2: Kommunale indsatsområder i sundhedsaftalen 2015-2018 ........................................................118
3.8 Kommunernes indsats og rolle på psykiatriområdet .........................................................131

Bilag 1: Kommissorium for udarbejdelse af rammepapir på voksenpsykiatri
området.............................................................................................................................................................. 131
Bilag 2: Procespapir vedr rammepapir på voksenpsykiatriområdet 180814..........................................134

3.2

Drøftelse af organisering af uddannelsesområdet

Oplæg vedrørende organisering af uddannelsesområdet
Formandsskabet for KKR har bedt om et oplæg om, hvordan drøftelserne om de
uddannelsespolitiske spørgsmål kan styrkes for eksempel ved nedsættelse af et udvalg i KKR.
KKR har i dag nedsat to udvalg, dimensioneringsudvalget for social- og sundhedsuddannelser
samt praktikpladsforum for pædagoguddannelserne. De indstiller hvert år til KKR, hvad behovet for
uddannelsespladser er. Derudover udpeger KKR et medlem til VIA’s bestyrelse. Vedrørende de
arbejdsmarkedspolitiske- og erhvervspolitiske spørgsmål udpeger KKR medlemmer til det
regionale beskæftigelsesråd, Vækstforum og Væksthuset.
Der er nedsat en administrativ styregruppe, som beskæftiger sig med de fælles kommunale
arbejdsgiverinteresser. I nedenstående oversigt er der et overblik over organiseringen af
uddannelsesområdet.
Der har i de senere år været en række uddannelsespolitiske spørgsmål, blandt andet
dimensioneringen af uddannelser, behovet for uddannelser i fremtiden samt placering af nye og
eksisterende uddannelser i regionen. Der kan være behov for, at sådanne emner forberedes og
drøftes politisk inden de kommer til behandling i KKR.
Derudover vil et politisk udvalg give mulighed for at drøfte dimensioneringsudvalgenes oplæg samt
i øvrigt påvirke den nationale og regionale uddannelsespolitiske dagsorden. Det giver også
mulighed for en tættere dialog med uddannelsesinstitutionerne i regionen om placering af nye og
eksisterende uddannelser, og ikke mindst drøftelse af øvrige uddannelsespolitiske spørgsmål, som
har betydning for vækst i regionen.
Organiseringen
Der er nedenfor to forslag til organiseringen af det uddannelsespolitiske område i KKR, med det
formål at drøfte tværgående uddannelsespolitiske emner inden de præsenteres for KKR. Input til
drøftelserne kan komme via de andre politiske fora, der er nedsat af KKR eller via de
administrative fora.
Forslag 1:
Der nedsættes en politisk gruppe, bestående af fx fem medlemmer udpeget blandt KKR’s
medlemmer, med en borgmester som formand. Gruppen mødes tre til fire gange årligt, i
forlængelse af KKR møderne. Der kan ikke udbetales KL-mødediæter for deltagelse i udvalget.
Gruppen suppleres med repræsentanter fra de respektive fora, når emner inden for deres område
drøftes.
Forslag 2:
KKR-formandsskabet afholder et til to årlig dialogmøder med repræsentanter fra
dimensionsudvalgene.
For begge modellers vedkommende foreslås det, at KKR en gang hver valgperiode er vært ved en
uddannelsespolitisk konference.
Red. 2. spetember 2014 / KD·Net / Inger Nehm / inbn@norddjurs.dk / M. 40 22 43 69
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Oversigt: Organisering af uddannelsesområdet:
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3.3

Sammenlægning af redningsberedskaber

N O TAT

Strukturændringer på beredskabsområdet
Der er før sommerferien udsendt borgmesterbrev vedr. redningsberedskabet i økonomiaftalen for 2015 (ØA15), hvor det også fremgår, at der ud
over effektiviseringer skal gennemføres en strukturtilpasning, hvor de nuværende 86 kommunale enheder reduceres til max 20 inden udgangen af 2015.
ØA15 indebærer, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio.
kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Samtidig reduceres den statslige
ramme med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio.kr. i 2017 og
frem.

Den 22. august 2014

Sags ID: SAG-2013-06628
Dok.ID: 1897162

ACH/ABK
Direkte 3370 3106

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk

Der er i kommunerne fuld gang i sonderende drøftelser landet over om at
etablere de nye tværkommunale samarbejder om redningsberedskabet. KL
og KKR følger arbejdet tæt for at sikre, at ingen kommuner efterlades alene. Der er til dette notat vedlagt en række kort, der beskriver, hvordan de
sonderende drøftelser skrider frem efter de informationer, som KL har
kendskab til.
Processen i de 5 KKR områder skal være med til at sikre, at kommunerne
frivilligt finder sammen i de nye større enheder. Det bemærkes, at det ikke
er sat som en forudsætning, at enhederne skal etableres inden for den enkelte KKR opland. KKR har en faciliterende rolle, da det er kommunerne, der
skal træffe afgørelser om hvilke tværkommunale samarbejder, der skal etableres.
Der gøres status på mødet mellem KL's og KKR's formandsskaber 1. september og der orienteres om sagen på borgmestermødet samme dag. Der
følges op om status på de sonderende drøftelser inden for hvert KKRområde på KKR møderne 8.-12. september.
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Når kommunerne har fundet sammen i de max. 20 nye tværkommunale
enheder, kan kommunerne inden for hver enhed gå i gang med drøftelserne
om den konkrete tilrettelæggelse og organisering af arbejdet (dimensionering af beredskabet, beslutninger om organisering, fordeling af opgaver og
ansvar, evt. inddragelse af andre aktører osv.).
Det vil ske på baggrund af bl.a. rapporten fra Redningsberedskabets strukturudvalg, der vil afslutte deres arbejde med udgangen af august måned.
Rapporten vil indeholde nogle væsentlige principper for arbejdet med fremtidens redningsberedskab samt nogle områder hvor det er muligt at effektivisere redningsberedskabet uden det går ud over kvaliteten.
Ovenstående er den kommunale del af aftalen om strukturændringerne på
beredskabsområdet. Derudover er den også en andel del – en statslig del –
af processen.
I aftale om vækstpakke 2014 er der en beskrivelse af den videre procesplan,
som den statslige del tager sit udgangspunkt i. Det fremgår af vækstpakken,
at der bliver en todelt proces:
• En proces frem mod primo november 2014, hvor der i Folketinget skal
indgås forlig om udmøntning af de første 25 mio. kr. i staten, og
• En proces, der starter efter denne, og som løber i 2015, hvor der i staten
skal lave en konkret implementeringsplan for de statslige besparelser,
der skal træde i kraft fra 2016.
Det fremgår af ØA15, at der skal gennemføres en udredning af, hvilke
statslige opgaver på beredskabsområdet, der med fordel kan varetages af
kommunerne. Ministeriet vil først være klar til at drøfte dette, når de har
aftalen for 2015 i hus. Det vil sige, at vi er fremme i foråret 2015, før det er
afklaret hvilke opgaver kommunerne skal overtage fra staten.
KL har aftalt med staten, at der laves en fælles procesplan. Kommunerne
har processen med at få tingene på plads på den kommunale side, og staten
har deres proces. Udredningen nævnt ovenfor fra ØA15 skal indgå i statens
plan, som den skal forelægge, og resultatet skal kommunerne bruge i den
kommunale proces. En fælles procesplan skal så identificere, hvornår i processerne, der skal snakkes sammen om hvad.
Arbejdsdeling og snitflader mellem kommunerne og de nye enheder skal
afklares:
• Hvordan fordeles opgaver og ansvar mellem de nye tværkommunale enheder og kommunernes forvaltninger?
• Hvordan sikres samarbejde, helhedstænkning og koordination
på tværs af ansvarsområder?
2

•

Hvordan indarbejdes beredskab, forebyggelse og krisehåndtering i alle dele af kommunens forvaltninger?

Der er på disse områder mulighed for variation, så man indenfor hvert samarbejde kan finde den arbejdsdeling, som man finder mest hensigtsmæssige.
De første drøftelser om sammenlægninger i kommunerne og i KKR regi har
rejst en række spørgsmål, som det på nuværende tidspunkt grundet ovenstående ikke er muligt at svare klart på:
1. Hvilke lovændringer i beredskabsloven forventes gennemført hvornår: Fx hvad sker der med de kommunale beredskabskommissioner
- skal de bevares eller overflyttes kompetencen til de nye enheder?
2. Hvordan (i hvilken juridisk form) kan de nye tværkommunale enheder organiseres?
3. Hvordan bliver afgrænsningen til staten?
4. Hvad kan kommunerne beslutte at lægge i enheden og i kommunen?
5. Hvor placeres opgaven med brandteknisk byggesagsbehandling?
6. Hvad sker der med de gældende kontrakter med Falck - hvornår og
hvordan skal de opsiges?
7. ….
Udgangspunktet pt er, at der som nævnt ovenfor er mulighed for variation,
så man indenfor hvert samarbejde kan finde den arbejdsdeling, som man
finder mest hensigtsmæssige. Men samlet set skal sammenlægningerne resultere i, at der reduceres til maximalt 20 enheder.
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3.4

Regional vækst og udvikling

Til de 19
midtjyske kommuner

KKR
MIDTJYLLAND

De 19 midtjyske kommuner drøfter regional vækst og
udvikling i KKR

Den 23. juni 2014

Sags ID: SAG-2014-01230
Dok.ID: 1876812

Kommunerne opfordres i dette brev til at komme med input til KKR om
kommunens egne strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet
med at fremme vækst og udvikling.

EGL@kl.dk
Direkte
Mobil 4015 6525
Aarhus Kommune

Kommunerne har de senere år fået en stadig større rolle i at fremme vækst
og regional udvikling gennem tiltag i såvel egen kommune som regionalt.

Rådhuset
8000 Aarhus C.
www.kl.dk/kkr-midtjylland

Rammen for kommunernes arbejde med at fremme vækst og udvikling er
på den ene side sat af love, regler og institutioner vedr. erhvervsfremme. I
den sammenhæng er kommunerne på den strategiske side repræsenteret i
Vækstforum Midtjylland og på den operationelle side ejere af Væksthus
Midtjylland.
Desuden har kommunerne muligheder for at fremme vækst og udvikling
gennem indsatser på en lang række andre områder, der arbejdes med i
kommunernes udviklingsstrategier og kommuneplaner.
På den anden side ligger der et lige så omfattende sæt af love, regler og institutioner vedr. regulering af kommunernes planlægning for de konkrete tiltag
i kommune- og lokalplaner.
./.

KKR Midtjylland drøftede, på mødet den 12. juni 2014, hvad der skaber
vækst i den midtjyske region, og hvorledes kommunernes fælles indsats for
at fremme dette kan styrkes. Gennemgående i drøftelse var, at det handler
om såvel at identificere styrkepositioner som at finde barrierer for vækst og
udvikling, og der var særligt fokus på tre barrierer eller udfordringer, som
fremgår af vedhæftede brev til Region Midtjylland.

Side  1 /2

På mødet besluttede KKR Midtjylland at:
KKRs formandskab fremsender de tre ovennævnte temaer til Region
Midtjyllands aktuelle arbejde med at redegøre for de midtjyske
vækstudfordringer, som start på udarbejdelsen af den regionale vækstog udviklingsstrategi (VUS)
• Drøftelsen om regional vækst og udvikling skal fortsætte på KKRs
næste møde den 12. september 2014
• Her vil KKR, bl.a. på baggrund af input fra hver kommune om
kommunens egne strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet med at fremme vækst og udvikling, drøfte, om der kan tages fælles
initiativer på tværs af de 19 midtjyske kommuner i denne sammenhæng
• Desuden drøftes det på KKRmødet, hvad kommunerne lægger vægt på
som temaer i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (VUS), som skal
udarbejdes af regionsrådet inden udgangen af 2015.
•

Formandsskabet for KKR anmoder således de 19 midtjyske kommuner om
at fremsende deres egne strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i
arbejdet med at fremme vækst og udvikling. Konkret stiller vi tre
spørgsmål:
- Hvad ser kommunen som styrkepositioner for vækst og udvikling i
den midtjyske region?
- Hvad er de vigtigste fremmere for væksten i den midtjyske region ?
- Hvad er de væsentligste hæmmere for væksten i den midtjyske
region ?
Der ønskes således fokus på såvel det, der virker, som det, der bremser en
udvikling, og kommunen anmodes om at fremsende konkrete eksempler på
begge dele.
Materialet bedes fremsendt, senest den 8. september 2014 til KKRsekretariatet, Eva Glæsner , egl@kl.dk, til hvem evt. spørgsmål også kan rettes.
./.

Kort beskrivelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Med venlig hilsen

Borgmester Jan Petersen
Formand for KKR Midtjylland
Borgmester Carsten Kissmeyer
Næstformand for KKR Midtjylland
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Regional vækst og udvikling

NOTAT

KKR
MIDTJYLLAND

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Den 23. juni 2014

Sags ID: SAG-2014-01230
Dok.ID: 1876992

Som et element i udmøntningen af den politiske aftale mellem Folketingets
partier om opfølgning på evalueringen af kommunalreformen er der den 23.
januar 2014 vedtaget en række ændringer i Lov om Erhvervsfremme.

EGL@kl.dk

Det væsentligste element i ændringen er, at den Regionale Udviklingsplan
(RUP) afskaffes. I stedet skal der i hver region udarbejdes en ny regional
vækst- og udviklingsstrategi (VUS).

Rådhuset

Den kommende VUS skal, på baggrund af en redegørelse for de regionale
vækst- og udviklingsvilkår, indeholde en strategi for den fremtidige udvikling i regionen vedr. bl.a. infrastruktur, erhvervsudviklingsindsats inklusive
turisme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, udviklingen i byerne og
yderområderne, natur og miljø, kultur mv., samt de initiativer, som
regionsrådet vil foretage i forbindelse med strategien.
Det er regionsrådet, der skal vedtage VUS, der også omfatter bidrag fra
Vækstforum om de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien.
Regionsrådet skal orientere sig i relevante kommunale strategier, herunder i
strategierne for lokalplanlægning og erhvervsudvikling i forbindelse med
udarbejdelsen af VUS. VUS lægger derimod, og i modsætning til den tidligere RUP, ingen bindinger på de lokale strategier og planer. Det er desuden
hensigten, at de regionale vækst- og udviklingsstrategier skal udarbejdes
under hensyntagen til landsplanredegørelsen
Når der foreligger et udkast til VUS, forestår regionsrådet en offentlig 8
ugers høring af strategien, og på den baggrund færdiggøres strategien og
vedtages endeligt i regionsrådet.

Direkte
Mobil 4015 6525
Aarhus Kommune
8000 Aarhus C.
www.kl.dk/kkr-midtjylland
Side  1 /2

Regionsrådet kan derefter realisere VUS’en efter indstilling fra Vækstforum
om medfinansiering af konkrete erhvervsudviklingsprojekter og yde
økonomisk støtte til kommuner, foreninger, organisationer m.v. til konkrete
projekter, hvis det er muligt efter anden lovgivning.
Regionsrådet i Midtjylland har besluttet at forankre udarbejdelsen af hele
VUS i Vækstforum, hvor kommunerne har seks repræsentanter, og processen for kommunernes involvering i udarbejdelse af VUS i den midtjyske
region ser i hovedtræk således ud:
30. juni
1. juli –
8. september

20. august

12. september

Okt/nov
18. november

Dec
Jan-juni 2015
Aug 2015

KKR Midtjylland anmoder kommunerne om indput til
drøftelse den 12. september
Kommunerne udarbejder input til KKR om kommunens
egne strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet med at fremme vækst og udvikling
Vækstforum udsender vækstredegørelse og oplæg om
konkrete udfordringer, der kan indgå i input og drøftelser
vedr. VUS
KKR Midtjylland drøfter på grundlag af ovenstående,
hvilke udfordringer og temaer, som de midtjyske
kommuner ønsker, at VUS skal omhandle
Regionsrådet afholder workshops om de forskellige
udfordringer
KKR Midtjylland drøfter evt. 2. gang hvilke udfordringer
og temaer de midtjyske kommuner ønsker, at VUS skal
omhandle
Regionsrådet prioriterer, hvilke udfordringer og temaer,
der skal indgå i VUS
Udarbejdelse, 8 ugers høring og vedtagelse af VUS
Offentliggørelse af VUS

Der arbejdes endnu med at få fastlagt en proces for kommunernes
involvering i den del af arbejdet, der ligger i 2015.

For nærmer information henvises til:
Lov om erhvervsfremme og regional udvikling: retsinfo
Regional væst- og udviklingsstrategi: regionmidtjylland
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Regional vækst og udvikling

Kommunernes input til KKR om kommunens egne
strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet med at fremme vækst og udvikling – Til brug
for drøftelse i KKR Midtjylland 12. september 2014

KKR
MIDTJYLLAND

Indholdsfortegnelse:

Den 9. september 2014

Sags ID:
Dok.ID:
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EGL@kl.dk
Direkte
Mobil 4015 6525

Aarhus Kommune
Rådhuset
8000 Aarhus C.

www.kl.dk/kkr-midtjylland

Bilag til møde i KKR Midtjylland 12. september 2014

KKR Midtjylland
Att. Eva Glæsner

Postadresse:
Favrskov Kommune
Borgmestersekretariat og HR

Sendt pr. mail til egl@kl.dk

Skovvej 20
8382 Hinnerup
Tlf. 8964 1010
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

Input vedr. regional vækst- og udviklingsstrategi
Regionsrådet for Region Midtjylland skal udarbejde en regional vækst- og
udviklingsstrategi. Strategien skal omhandle emner som f.eks. infrastruktur,
erhvervsudvikling, uddannelse og beskæftigelse, udviklingen i byerne og
yderområderne, natur og miljø, kultur mv., samt de initiativer, som regionen vil tage i
forbindelse med strategien.

8. september 2014

Regionsrådet har besluttet at forankre udarbejdelsen af vækst- og udviklingsstrategien
i det regionale Vækstforum.

Personlig henvendelse:

KKR Midtjylland har 12. juni 2014 drøftet, hvad der skaber vækst i Midtjylland, og
hvorledes kommunernes fælles indsats for at fremme dette kan styrkes. På mødet blev
det aftalt, at drøftelsen om regional vækst og udvikling skal fortsættes på KKR
Midtjyllands møde 12. september 2014.

Sagsbehandler:
Julie Øst Andersson
Tlf.

Favrskov Kommune
Borgmestersekretariat og HR

Sagsnr.
710-2014-24112
Dokument nr.

KKR Midtjylland har i brev af 23. juni 2014 inviteret de 19 kommuner i den midtjyske
region til at indsende input til den kommende drøftelse i KKR, ud fra følgende
spørgsmål:
 Hvad ser kommunen som styrkepositioner for vækst og udvikling i den midtjyske
region?
 Hvad er de vigtigste fremmere for væksten i den midtjyske region?
 Hvad er de væsentligste hæmmere for væksten i den midtjyske region?

710-2014-181421
Cpr.-/CVR-nr./Ejd.nr.

KKR Midtjylland ønsker fokus på såvel det, der virker, som det der bremser vækst og
udvikling, og kommunerne anmodes om at fremsende konkrete eksempler på begge
dele.
Nedenfor følger Favrskov Kommunes input til den kommende drøftelse af den
regionale vækst og udvikling i KKR Midtjylland.
Hvad ser Favrskov Kommune som styrkepositioner for vækst og udvikling i den
midtjyske region?
Politiske og administrative tværkommunale samarbejder
En af de centrale styrkepositioner for vækst og udvikling i den midtjyske region er et
velfungerende tværkommunalt samarbejde, som på en række områder også omfatter
Region Midtjylland. Med disse samarbejder kan kommunerne udvikle og igangsætte

Kommunernes input til
til vækst og udvikling

Side 1 af 77

Bilag til møde i KKR Midtjylland 12. september 2014

fælles strategiske indsatsområder, som ikke kan løftes af den enkelte kommune og
som kommer virksomheder til gavn på tværs af kommunegrænserne. Når
kommunerne samarbejder, er der bedre mulighed for at identificere fælles
indsatsområder og at sikre, at de realiseres.
Samarbejdernes styrke er blandt andet, at de er forankrede både politisk og
administrativt, således at der sker en sammenhængende koordinering af forhold, der
har afgørende betydning for udviklingen af de muligheder, som kommunerne stiller til
rådighed for erhvervslivet og borgerne.
Fremadrettet vil et af de vigtigste fælles indsatsområder for Region Midtjylland og de
19 kommuner i den midtjyske region være at understøtte virksomhederne i deres
bestræbelser på at øge eksport af varer og tjenesteydelser. Eksport er afgørende vigtig
for virksomhedernes vækst og udvikling, og det kræver, at kommunerne sammen
skaber gode rammebetingelser for virksomhederne, så de kan fokusere deres
indsatser omkring de udenlandske relationer.
Som et konkret eksempel herpå kan det nævnes, at en fælles indsats fra kommunerne
vil være afgørende for, at videnstunge virksomheder i regionen kan udvikle sig med
udgangspunkt i vores velfungerende uddannelsessystem. Herigennem kan
virksomhederne udvikle nye typer af produktionsarbejdspladser, som baseres på nye
teknologiformer, hvorved der kan skabes nye eksportmuligheder for den midtjyske
region.
Et eksempel på kommunalt samarbejde er Business Region Aarhus, som arbejder for
at fremme vækst og udvikling til fordel for by regionen som helhed, for også her
igennem at bidrage til Danmarks samlede vækst.
Andre eksempler er samarbejdet om Aarhus som europæisk kulturhovedstad 2017 og
de tværkommunale samarbejder omkring turismehvervet ved Gudenåen.
Favrskov Kommune anbefaler, at der fremadrettet er fokus på at styrke samarbejde
mellem kommunerne til fordel for virksomhedernes eksportmuligheder.
Hvad er de vigtigste fremmere for væksten i den midtjyske region?
Infrastruktur og kollektiv trafik
Et andet centralt indsatsområde for den midtjyske vækst- og udvikling er en
veludbygget og effektiv infrastruktur. Den skal på en gang give virksomhederne en
hurtig og direkte adgang til deres indenlandske og udenlandske markeder og samtidig
understøtte virksomheders behov for kvalificeret arbejdskraft på tværs af
kommunegrænserne.
Den regionale vækst og udvikling er dybt afhængig af et sammenhængende kollektivt
transportsystem samt infrastrukturelle løsninger, der modsvarer det stadigt voksende
behov for kapacitet. Derfor er den løbende fokusering på og prioritering af de vigtigste
infrastrukturinvesteringer en vigtig fælles opgave for regionen og kommunerne.
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Væksten i den midtjyske region bygger på, at der identificeres og aftales fælles
infrastrukturprojekter, der kan understøtte en planlagt og styret vækst. Et eksempel
herpå er de fem fælles infrastrukturprioriteringer, som regionen og de 19 kommuner i
den midtjyske region er enige om:
 En fast Kattegatforbindelse til hurtigtog og biler
 Letbane i Aarhus-området
 Motorvej mellem Herning og Holstebro Nord
 Udvidelse af E45 til seks spor mellem Kolding og Randers
 Opgradering af rute 26 til motortrafikvej / motorvej mellem Aarhus og Viborg
Favrskov Kommune anbefaler, at:
 de infrastrukturelle prioriteringer i den midtjyske region fastholdes og realiseres
 der arbejdes for at skabe konsensus omkring nye infrastrukturelle
prioriteringer, og at der er fokus på bæredygtige- og fremtidssikrede løsninger
 infrastrukturen i regionen understøtter virksomheders muligheder for at handle
på de internationale markeder
Uddannelse og arbejdsmarked
Øget fælles fokus på uddannelse og kompetenceudvikling er det tredje vigtige
indsatsområde for den fremtidige vækst og udvikling af den midtjyske region. Det er
vigtigt, at der arbejdes mere målrettet for at sikre bedre kobling mellem
arbejdsmarkedets krav og uddannelsesinstitutionerne.
Der er i den midtjyske region samlet set et meget stærkt uddannelsessystem, som
giver rigtig gode muligheder for, at virksomhederne kan tiltrække og rekruttere
kvalificeret arbejdskraft. Dygtige medarbejdere med de rette kompetencer, der kan
udvikle innovative produkter og serviceydelser, vil kunne bidrage til en forbedring af
den danske konkurrenceevne.
Kvalitetsudvalget under Forskning og Uddannelsesministeriet har i en rapport fra maj
2014 undersøgt konsekvenserne af den relativt svage kobling mellem på den ene side
arbejdsmarkedets efterspørgsel på kompetencer, og på den anden side de
uddannelsessøgendes studievalg og uddannelsesinstitutionernes udbud af
videregående uddannelser. Konklusionerne i rapporten er, at der er behov for en langt
bedre kobling mellem arbejdsmarkedet og uddannelsesindsatser. Netop for den
midtjyske region rummer problemstillingen store muligheder, idet der i Midtjylland er
lokaliseret en række stærke uddannelsesinstitutioner, særligt indenfor de mellemlange
videregående uddannelser, som over en årrække har haft fokus på virksomhedernes
efterspørgsel på kompetencer.
Et eksempel på ovenstående er Den jyske Håndværkerskole, hvis udbud af
uddannelser og kurser er blandt de bedste i Danmark, bl.a. i forhold til koblingen
mellem teori og praksis. Andre eksempler er Teknisk Skole Silkeborg, TEKO Via
University College i Herning og Tradium i Randers, der har et af landets største udbud
af AMU kurser.
En undersøgelse af de fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder er blevet
gennemført i regi af KKR Midtjylland, og Favrskov Kommune anbefaler, at
konklusionerne fra denne bliver retningsanvisende for den fremtidige strategiske
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indsats på området for uddannelse og arbejdsmarked. Det er vigtigt, at der tages
konkrete initiativer som følge af undersøgelsen.
Iværksætteri
Iværksætteri en af de vigtigste drivkræfter for udvikling og vækst og realisering af nye
eksportmuligheder. Derfor skal der fremadrettet sættes yderligere fokus på at
understøtte den eksisterende iværksætterkultur, herunder at give iværksættere
specifikke kompetencer og startkapital til at tage skridtet fra nystartet til etableret
virksomhed.
Nye iværksættere står imidlertid overfor en række udfordringer for at kunne få succes
med en ny virksomhed. Antallet af nye virksomheder er konjunkturfølsom, og der
etableres færre virksomheder nu end i årene før finanskrisen i 2008. En tredjedel af de
nyetablerede virksomheder lukker indenfor de første 2 år, og kun 0,5 % af
virksomheder udvikler sig og bliver reelle vækstvirksomheder.
Der findes flere eksempler på projekter bl.a. i regi af Væksthus Midtjylland, der
adresserer de problemstillinger, som iværksættere står overfor, herunder vejledning
indenfor salg og markedsføring, international vækst, strategi- og forretningsudvikling,
finansiering samt teknologi og innovation.
Favrskov Kommune anbefaler, at der fremadrettet sættes yderligere fokus på at
understøtte den eksisterende iværksætterkultur, herunder at tilføre iværksættere
specifikke kompetencer og startkapital til at tage skridtet fra nystartet til etableret
virksomhed.
Hvad er de væsentligste hæmmere for væksten i den midtjyske region?
Region Midtjylland som landdistrikts- og udkantsdanmark
En udfordring for væksten i den midtjyske region er, hvordan regionen italesættes. En
for stor fokusering på landdistrikts- og udkantsproblematikker i regionen kan risikere at
fjerne opmærksomheden fra regionens mange positive forhold, og vil kunne flytte
vækst og udvikling til andre områder, navnlig hovedstaden.
Region Midtjylland skal have etableret et image som Centraldanmark - ikke
Udkantsdanmark, og som en region hvis vækst og udvikling er afgørende for vækst og
udvikling i Danmark som helhed.
De 19 kommuner i den midtjyske region skal italesættes som et geografisk område
med en veluddannet arbejdsstyrke, der imødekommer erhvervslivets behov for
kompetencer på den ene side, og på den anden side et attraktivt arbejdsmarked med
en mangfoldighed af virksomheder.
Favrskov Kommune anbefaler, at det positive image omkring kommunerne i den
midtjyske region styrkes overfor de unge studerende, der skal vælge uddannelse,
familier der skal bosætte sig, samt danske og udenlandske virksomheder der skal
etableres.
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T: 79755000
Johan Stadil Petersen
Dir: +4579755003
Mob: +4523235982
e-mail:
Johan.Petersen
@Hedensted.dk
Sagsnr. 00.17.00-G01-1-14

20.8.2014

Vækst og udvikling i Region Midt
Under henvisning til brev af 23.6.2014 har Hedensted kommune følgende forslag til
vækst og udvikling i Region Midt.
Styrkepositioner for vækst og udvikling.
I regionen er en del industri- og fødevarevirksomheder, som har gode muligheder for at
vækste i takt med at mere produktion forventes hjemtages fra udlandet. Flere virksomheder lægger vægt på at udvikling og produktion hører sammen, hvilket kombineret med
stigende omkostninger i fjernøsten, betyder at mere produktion hjemtages til Danmark.
Turistområdet har potentiale for udvikling. Både øst og vestkysten, samt det midtjyske
har store potentiale for mere udvikling. Erhvervet er præget af mange mindre aktører,
som hver især søger at markedsføre eget område. En samordnet markedsføring vil kunne
tiltrække flere turister.
Region er præget af en stabil arbejdskraft, som også er omstillingsparat.
Infrastrukturen er veludbygget, hvilket fremmer mobiliteten af arbejdskraft.
Vigtige fremmere for vækst.
Bedre uddannelser indenfor industrifagene og håndværk. De tekniske uddannelser bør
forbedres. Der bør være lige økonomiske vilkår for alle de gymnasiale uddannelser.
Der bør fokuseres på at gøre det attraktivt at være beskæftiget i fremstillingsvirksomhederne. Forståelse for at der gode muligheder for at gøre karriere indenfor den private
sektor. Der bør skabes et image om, at der rigtige gode muligheder i den private sektor.
Det skal sikres, at virksomhederne kan udnytte deres vækstpotentiale og konkurrencekraft. Dette gælder også igangsættere indenfor fremstillingsvirksomhederne, som skal
sikres en solid og rådgivning af god kvalitet.
Hæmmere for vækst
Vejnettet er generelt godt, dog bør motorvej E45 udbygges med det tredje spor fra Vejle
til Randers. Den digitale infrastruktur mangler udbygning. Mange virksomheder i landområderne kan ikke få tilstrækkelig dataforbindelse.
Manglende mobilitet af arbejdskraft, hvor der kan gøres en indsats for at ægtefælde kan
få job.
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Planlovens stramme regler om etablering af virksomheder i landområder hindrer opstart
af nye virksomheder. Detailhandelsbestemmelserne hindrer desuden etablering af butikker i de mindre byer, hvilket hæmmer bosætningen.
Indenfor landbrug medfører de komplicerede regler for nybyggeri lange sagsbehandlingstider. Regelforenkling med hurtige sagsbehandling bør fremmes.
Mangel på arbejdskraft af god kvalitet efterlyses af mange virksomheder, hvorfor dette
kan være en stor hindring for virksomhedernes vækst.
Der forventes en mindre tilgang af arbejdskraft, hvorfor det er vigtigt at den nødvendige
arbejdskraft har en god uddannelse og er motiveret for at blive ansat i den private sektor.
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Formandsskabet for KKR
Midtjylland
Att. Eva Gæsner

Dato: 04-09-2014
Sagsnr.: 00.17.20-G01-1-14
Henv. til: Helle Hastrup
Sekretariatet
Direkte tlf.: 9611 7005
Afdeling tlf.:9611 7500
Kommunen@Holstebro.dk
www.holstebro.dk

Input til drøftelse af regional vækst og udvikling i KKR
Formandsskabet for KKR Midtjylland har jf. brev den 23. juni 2014 anmodet om, at
kommunerne fremsender deres egne overvejelser og erfaringer i arbejdet med at
fremme vækst og udvikling. Kommunernes bidrag vil indgå i KKR’s fortsatte drøftelse
herom på mødet den 12. september 2014.
Holstebro Kommune sender hermed vores bidrag til denne drøftelse med udgangspunkt i de tre spørgsmål, som Formandsskabet for KKR har stillet:
• Hvad ser kommunen som styrke for vækst og udvikling i den midtjyske region?
• Hvad er de vigtigste fremmere for vækst i den midtjyske region?
• Hvad er de væsentligste hæmmere for vækst i den midtjyske region?
Produktionserhvervene er en hjørnesten i erhvervsstrukturen i Midtjylland, og industrien er Danmark største eksporterhverv. Industrien er udfordret på mange måder,
herunder ikke mindst af globalisering og dønninger af finanskrisen, men samtidig pågår der også en betydelig udvikling og omstilling i mange af landets vækstorienterede
industrivirksomheder. Trods finanskrisen har ca. en ud af fem industrivirksomheder
således oplevet vækst i beskæftigelsen på mere end 10 pct. I perioden 2005-2010.
Det er afgørende for den fremtidige vækst at fastholde en positiv tilgang til industrien
og sætte ambitiøse mål, som sikrer forsatte investeringer i de succesfulde virksomheder. Det anbefales derfor, at vækstpolitikken i den midtjyske region har fokus på
dialog med de større investorer, som allerede har succes. Dermed er udgangspunktet for nye fremadrettede initiativer, hvor de kan se indsatsområder, som kan fremme
den regionale vækst og erhvervsudvikling.
Endvidere fremhæver vi, at behovet for kvalificeret arbejdskraft såvel faglært som
personer med videregående uddannelser fordrer en særlig indsats i de kommende
år. God tilgængelighed til relevant uddannelse, attraktive muligheder for bosætning
og øget mobilitet for arbejdskraften er nøgleord for at styrke den regionale konkurrenceevne og de fremtidige vækstmuligheder.
Endelig fremhæver vi de mellemstore byers betydelige rolle i væksten og velfærdsudvikling i den midtjyske region og Danmark som helhed. Flere af mellemstore byer
er i dag under pres, og især de byer, som ligger forholdsvis langt fra landets to overordnede vækstcentre omkring Købehavn/Malmø og Aarhus/Østjylland. Tab af ar-
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bejdspladser under finanskrisen og tendenser på en stagnerende befolkningsudvikling i nogle af de mellemstore byer gør det svært at fastholde rollen som vækstlokomotiver i de mere perifere dele af regionen.
Der er behov for at styrke den regionale sammenhængskraft gennem stærke koblinger mellem byerne og de overordnede vækstcentre. Det handler om at fastholde det
regionale udsyn i vækstpolitikken, hvor vi komplementerer hinanden og modvirker
indbyrdes konkurrence om at opnå de samme ting i den regionale udvikling. Samlet
set handler det om at skabe vækst i hele Danmark og ikke om at flytte den rundt til
forskellige egne af landet.
Vi kvitterer hermed for muligheden for at give vores bidrag og ser frem til den forsatte
dialog om den regionale vækst og udvikling.
Med venlig hilsen
H.C. Østerby
Borgmester
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Til Region Midtjylland
KKR
Eva Glæsner

Erhvervs og Udviklingsteam
Sagsbehandler:
Trine Bundgaard Have
Direkte: 76294207
Mobil: 30167202
www.horsens.dk
Sagsnr. 00.17.15-I00-2-14
Dato: 1.9..2014

Svar til KKR sekretariatet på spørgsmål i forbindelse med den regionale vækst og udvikling
fra Horsens Kommune.

Hvad ser kommunen som styrkepositioner for vækst og udvikling i den
midtjyske region?
Der er en høj mobilitet i området, som er med til at sikre den rette arbejdskraft de rette steder.
Et velfungerende uddannelsessystem, med et stærkt universitet samt en række stærke
Campusenheder i flere dele af regionen, som er med til at sikre tæt kontakt mellem
virksomheder og uddannelsesinstitutionerne og dermed kan det sikre en positiv vækst og
udvikling af eksporten i virksomhederne i regionen. Der er nogle særligt stærke tekniskmerkantile uddannelser i Region Midt, som vi fortsat skal understøtte.
Horsens og hele det østjyske Bybånd er en vækstdriver i Regionen, fordi en stribe byer langs
E45 og jernbanen er vokset sammen til ét sammenhængende arbejdskrafts- og
erhvervsområde. Her kan dygtige faglærte og ufaglærte og højtuddannede spille sammen i
vækstorienterede produktionsvirksomheder til gavn for dansk eksport, for beskæftigelsen og
for hele Region Midt.
Endelig er der et stærkt iværksættermiljø, som bl.a. Reg.Lab har dokumenteret i deres rapport
om Vækstkulturens DNA, hvor de udnævner hele det midtjyske område, som præget af høj
risikovillighed. Det betyder, at der er mange iværksættere i hele området og vil betyde
mulighed for vækst og udvikling også fremover.

Hvad er de vigtigste fremmere for væksten i den midtjyske region?
Den vigtigste fremmere i regionen er i dag den høje mobilitet, som bl.a. skyldes en i dag
velfungerende infrastruktur.
Den stærke produktionssektor er også en fremmer for væksten i hele regionen.
Netop produktionsvirksomhederne gør det muligt at lave praksisnær innovation i Region
Midtjylland. Endelig vil det på sigt kunne betyde en øget vækst, at der en høj risikovillighed og
mange iværksættere.

Hvad er de væsentligste hæmmere for væksten i den midtjyske region?
Infrastrukturen er både den faktor, som er den største fremmer af væksten, men samtidig hvis
ikke den er i orden - vil den på sigt være den største hæmmer for væksten. .
Der mangler 3 spor på E45 i begge retninger og den manglende modernisering af jernbanen
er også hæmmende for en velfungerende mobilitet i Region Midt.
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Endelig skal uddannelsesniveauet højnes. I dag er uddannelsesniveauet for lavt i Region
Midtjylland og der er i dag for mange unge, som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.
Der mangler faglærte indenfor en række områder, hvilket på sigt kan medføre at det ikke er
muligt at vækste i produktionen.
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Til KKR
Att. Eva Glæsner
Lemvig 08-09-2014
Lemvig Kommunes bidrag til KKRs drøftelse af regional vækst og udvikling
Lemvig Kommune har modtaget ovenstående anmodning om at sende deres egne strategiske overvejelser
og konkrete erfaringer med at fremme vækst og udvikling. Der ønskes fokus på det, der virker, og det der
bremser udviklingen. Vi er generelt enige i alle de problemstillinger, der bliver rejst i KKRs brev af 23. juni
og håber derfor, at de fortsat er spil til drøftelsen.
Indledningsvist gør vi opmærksom på, at kommunerne i Region Midtjylland er meget mangfoldige mht. de
erhverv, der fylder økonomisk og beskæftigelsesmæssigt. De forhold der fremmer væksten i en kommune,
vil have lidt eller måske endda en modsat effekt i en anden. Lemvig Kommune har for eksempel rigtig
meget landbrug og fiskeri og generelt gode vilkår for de to grupper skaber lokal vækst hos
underleverandører og bidrager til at øge likviditet og lånefinansiering til det øvrige erhvervsliv. Der er en
erkendelse af, at det kun er de lokale pengeinstitutter, der vil stille finansiering til rådighed for boliger og
erhvervsejendomme uden for de store byer. En økonomisk bedring af deres kunder vil løsne for en del af de
finansieringsproblemer, der opleves i øjeblikket. De kunder (landbrug, fiskeri og turisme) befinder sig i
erhverv, der er uden for Væksthusenes målgrupper, og som dermed ikke er en del af regionens
vækstfremmeindsats. Det kan derfor undre, at der ikke bliver lavet erhvervsfremmeprogrammer i
væksthusene, der omfatter turismen og de primære erhverv. Vi opfatter en indsats, der retter sig mod
disse erhverv, som fremmende for erhvervsudviklingen og hæmmende, når de er undtaget. Der skal være
plads til mangfoldighed i den regionale vækstindsats. Regionerne har ansvaret for at koordinere
erhvervsudviklingen og modtager et beløb fra kommunerne til dette, og regionerne bør derfor også lave
indsatserne efter, at der er en målrettet vækstindsats i alle kommuner i regionen.
Det er også beklageligt, at regionerne deler de nationale strategiske indsatsområder mellem sig. For
eksempel er fiskeri placeret i Region Nord, hvilket gør det vanskeligere for regionens øst- og
vestkystkommuner at få Region Midt involveret i vilkår der kan forbedre fiskeriet inden for regionen. Der vil
være en naturlig henvisning til Region Nord, også når det gælder placeringen af strategiske initiativer. De
fleste Initiativer og placeringen af institutioner vil derfor udfolde sig i Region Nord, og de fiskeriafhængige
kommuner vil derfor være vækstmæssigt hæmmet af denne form for fordelingspolitik.
En række havne i regionen har et betydeligt offshore og godspotentiale, hvis der gøres en indsats for at
fremme service- og offshoreerhverv og godstraffik. Det vil en række kommuner kunne drage fordel af i
begge ender af regionen. Det vil også betyde, at udkantsproblematikken bliver omgjort fra at blive opfattet
som en endestation til at være en terminal til resten af verdenen og nye markedsmuligheder for
virksomheder ved kysten, men også længere inde i landet. Flere godstyper vil være relevante for både
eksport og billigere import, hvis der blev analyseret på de muligheder mange havne har, og samtidig vil nye
infrastrukturinvesteringer få et bedre afkast. Lemvig Kommune vil derfor opfatte en erhvervsindsats, der
retter sig mod at udvikle offshore og godserhverv i de havne, der har potentiale for dette, som
vækstfremmende.
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Flaskehalse inden for arbejdskraftområdet vil gøre sig gældende i stigende omfang de kommende år. Det
betyder, at den økonomiske vækst vil blive hæmmet i en lang række kommuner uden for de største
byområder, da det ikke er muligt at få kvalificeret arbejdskraft til at flytte eller pendle.
Bosætningsproblemetikken er blot en af dem. Den generelle formindskelse af arbejdsstyrken i næsten alle
kommuner i midt- og vestdanmark , vil skabe flaskehalse indenfor en række erhverv. Dette sker allerede i
dag i de vestlige egne af landet, særligt inden for offshore og industri. KKRs rapport, udarbejdet af COWI,
over fremtidens beskæftigelsesmuligheder underbygger dette. Desværre har rapporten ikke en geografisk
dimensionering. Den vil med sikkerhed vise, at selv inden for de fag, hvor der er overskud af arbejdskraft,
vil det være svært at få besat stillingerne i den vestlige del af Midtjylland. De fleste
erhvervsfremmeprojekter vil være spildt, hvis ikke de virksomheder, der oplever stor vækst, kan finde
arbejdskraften til at indfri den øgede efterspørgsel, eller forfølge de vækstplaner, der bliver lagt op til. Det
vil samtidig gøre de fleste virksomheder mere defensive i deres strategivalg og demotivere til yderligere
produktudvikling. I Lemvig Kommune opfatter vi manglen på kvalificeret arbejdskraft som en af de
største væksthæmmere.
En af årsagerne til ovenstående mangel på arbejdskraft er den negative diskurs, som medierne benytter sig
af i omtalen af områder uden for de større byer. De bevirker, at de færreste tør købe hus, eller ønsker at
have deres fremtidige arbejdsliv i områder som opfattes som ”udkantsdanmark”. Den negative diskurs
stigmatiserer store geografiske områder i Danmark til skade for erhvervsudviklingen i disse områder jf.
ovenstående udfordring med at tiltrække arbejdskraft til væksterhverv. Vi opfatter derfor den negative
diskurs som væksthæmmer.
Vi har de sidste 10 år oplevet en kraftig centralisering af statslige arbejdspladser. Mange centraliseringer er
sket uafhængig af om statens opgaver er forblevet de samme eller er vokset. Staten lukker, eller skærer
ned, på deres institutioner i provinsen og centraliserer arbejdspladserne i de større byer ud fra et
rationaliseringssynspunkt, som sjældent indfrier målene (se bl.a. Roger Buch). Det kan skyldes, at flytningen
sker i retningen af byområder, hvor løn og boligomkostninger er markant højere. Centraliseringen af
statslige arbejdspladser forstærker omverdenens opfattelse af, at der bliver fæære jobs i provinsen. En
centralisering af arbejdspladserne uden for de store byområder vil virke fremmende for væksten i Lemvig
Kommune.
De fleste virksomheder i dag er afhængige af en stærk IT infrastruktur. Det er vores opfattelse, at både
regioner og kommuner deler dette synspunkt og kollektivt arbejder for, at der er en IT infrastruktur, der
dækker både behovet for erhvervslivet, men også den øgede omstrukturering af sundhedssektoren mod
mere telemedicin og lokal behandling. I Lemvig Kommune opfatter vi det derfor som væksthæmmende at
IT infrastrukturen halter efter resten af landet.
Vi håber med ovenstående at have bragt nogle principielle og tværgående forhold frem, som er hhvs.
væksthæmmende og væksthæmmende og håber, at KKR må få en god diskussion om disse.

Venlig hilsen
Erik Flyvholm
Borgmester, Lemvig Kommune
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Byrådsservice

Formandskabet for KKR

Rådhusgade 3
8300 Odder
Tlf. 8780 3333
www.odder.dk

Svar fra Odder Kommune vedr. den regionale vækst og udvikling i
region Midtjylland
Formandskabet for KKR har anmodet Odder Kommune om at
fremsende strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i
arbejdet med at fremme vækst og udvikling.
Odder Kommune har haft vækst og udvikling højt på dagsordenen siden
i 2010. Efter gennemførelsen af en stor spareplan i 2010 og byrådets
vedtagelse af budgettet for 2011 igangsatte byrådet en økonomisk genopretningsplan, som bl.a. indbefatter de investeringer, der skal skabe
fortsat vækst i Odder Kommune.

02-09-2014
Sags Id. 727-2014-16223
Sagsbeh.
Morten Møller
Tlf. 3373 / 30939020
morten.moller@odder.dk
Dok id. 727-2014-104542
Side 1/2

Byrådet vedtog i denne forbindelse vækststrategien ”Vejen til vækst”.
”Vejen til vækst” anviser, hvilke indsatsområder/projekter som kan medvirke til at skabe vækst i Odder Kommune i de kommende år i relation til
følgende fem hovedtemaer:
1.
2.
3.
4.
5.

Erhvervsudvikling og handel
Turisme og landdistriktsudvikling
Kultur, fritid og idræt
Bosætning og service
Infrastruktur og fysiske rammer

De fem temaer er gensidigt afhængige og skal samlet skabe vækst og
udvikling i Odder Kommune. I tilknytning til hvert tema er der formuleret
en række indsatsområder med tilhørende projekter, som i stor udstrækning er blevet iværksat.

Den 1. november 2014
bliver Digital Post
obligatorisk for alle over 15
år. Læs mere på borger.dk

Byrådet har endvidere i forbindelse med udarbejdelsen af Odder Kommunes udviklingsplan 2014 – 2018 formuleret 3 visioner omhandlende
henholdsvis Det gode liv, Vækst og udvikling og Økonomisk råderum.
I visionen for Vækst og udvikling hedder det, at Odder Kommune skaber gode betingelser for vækst gennem målrettede indsatser og ved at
udvikle samarbejdet med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.
I tilknytning til visionen er der opstillet følgende strategiske målsætninger:
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Vi vil tiltrække nye virksomheder ved at samarbejde med erhvervsfremmesystemet både lokalt og regionalt
Vi vil sikre gode rammer for iværksættere og eksisterende virksomheder
Vi vil sikre en infrastruktur, der understøtter vækstmulighederne
Vi vil sikre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft
Vi vil udnytte kommunens styrkepositioner
Vi vil inddrage virksomhederne i udviklingen af kommunens erhvervsservice
Vi vil tiltrække flere borgere
Vi vil sikre udnyttelsen af det store potentiale i turismeerhvervene
Formandskabet for KKR har anmoder endvidere Odder Kommune om
at forholde sig til tre konkrete spørgsmål:
Hvad ser kommunen som styrkepositioner for vækst og udvikling i
den midtjyske region?
Hvad er de vigtigste fremmere for væksten i den midtjyske region?
Hvad er de væsentligste hæmmere for væksten i den midtjyske
region?
Af styrkepositioner kan bl.a. fremhæves:
Udbyd af videns- og uddannelsesinstitutioner
Ledighed under landsgennemsnit
Business Region Aarhus
Følgende fremmere for væksten fremhæves:
Iværksætteri
Turisme
Innovation
Følgende hæmmere for væksten i den midtjyske region fremhæves:
Infrastruktur (veje, jernbaner,havne, broer og lufthavne)
Store forskelle mellem vækstområder og yderområder
Virksomhedernes evne til at omstille sig
Med venlig hilsen
Uffe Jensen
Borgmester
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Vedrørende: Input til KKR
Input til KKR om Regional Vækst og Udviklingsstrategi (VUS)
Sagsnavn:
Sagsnummer: 01.01.02-K04-1-14
Skrevet af: Rasmus H. Olsen
Forvaltning: Erhvervs- og udviklingssekretariat
Dato:
15-08-2014
Sendes til:
KKR - Midtjylland

Input til KKR Regional Vækst og Udviklingsstrategi (VUS)
fra Randers Kommune
I dette notat redegøres der for Randers Kommunes strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i
arbejdet med at fremme vækst og udvikling. Randers kommune er en af de kommuner i Region
Midtjylland, der har haft vækstudfordringerne inde på livet og gjort konkrete erfaringer med de
problemstillinger, som krisen har medført, og de virkemidler, som kan bruges til at ændre på dem.
En af de styrkepositioner, som er størst set fra Randers Kommune, er den styrke, der ligger i, at Region
Midtjylland, modsat de andre regioner uden for hovedstaden, har Danmarks næststørste vækstcenter,
udtrykt gennem Business Region Aarhus (BRA). Den styrke, der ligger i BRA i relation til tiltrækning af
både virksomheder og højtuddannet arbejdskraft, skal udnyttes og udbygges. Ved at fokusere på
byerne og deres attraktivitet kan der tiltrækkes og fastholdes højt uddannede og dermed skabes
grobund for virksomheder. Denne udvikling vil komme hele Region Midtjylland til gavn og vil være
med til at styrke positionen som den førende vækstregion uden for region hovedstaden. For at
fremme væksten og konsolidere de styrkepositioner, som findes i kommunerne i Region Midtjylland,
bør der derfor satses på at give BRA et markant fokus i den regionale Vækst- og udviklingsstrategi
En anden styrkeposition, der bør indgå i den regionale vækst- og udviklingsstrategi, er et fokus på at
fastholde produktionserhverv også fremadrettet. Randers har mistet mange
produktionsarbejdspladser, men forventer, at denne type virksomheder også skal bære en del af
væksten i fremtiden. Derfor har kommunen satset på Industry Smart Center Randers1, der giver
mulighed for kompetenceløft og professionalisering af de små og mellemstore industrivirksomheder.
En af de konkrete erfaringer, Randers Kommune har med at styrke etablerings- og overlevelsesraten
for nye virksomheder, er etableringen af BusinessPark Randers. Her er der fokus på iværksætteri og
på at facilitere fremtidens virksomheder. En regional indsats på dette område kan være med til at
fremme væksten i hele Region Midtjylland. Iværksættere og nye vidensvirksomheder skal stå for en
stor del af de jobs, der skal skabes fremadrettet. Kommunerene i Region Midtjylland har en
1

www.iscr.dk
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styrkeposition i en stor arbejdsstyrke og det skal sikres, at der opstår nye virksomheder, der kan
udnytte dette. Randers Kommune arbejder for at sikre virksomhedernes adgang til højtuddannet
arbejdskraft og har god erfaring med samarbejder med de omkringliggende universiteter. Samspillet
mellem produktionsvirksomheder, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder er en
styrkeposition, som har et stort potentiale i Region Midtjylland i almindelighed og i Randers
Kommune i særdeleshed.
Dette samspil er noget, Randers Kommune satser fokuseret på, og som fremmer væksten. Det ses
bl.a. i samarbejdet mellem lokale virksomheder og flere videregående uddannelsesinstitutioner,
bl.a. Aalborg Universitet og Teknologisk Institut, eller i samarbejdet mellem en lokal
forsyningsvirksomhed og Aalborg Universitet.
Netop samarbejdet mellem virksomheder, kommune og vidensinstitutioner kommer også til udtryk i
samarbejdet omkring Randers Regnskovs udvikling til Bioplanet – fremtidens Randers Regnskov. Her
er samarbejdet med til at skabe nye muligheder i oplevelsesøkonomien og turismen. Denne måde at
udvikle et eksisterende oplevelsesfyrtårn på ser Randers Kommune også som et centralt emne i den
kommende Vækst- og udviklingsstrategi. Det er afgørende, at de rette rammer for sådanne
samarbejder sikres, og at nye partnerskaber udvikles dér, hvor det er muligt.
Randers Kommune ser også nogle udfordringer for den fremtidige vækst i form af manglende
infrastruktur, og der bør være et fortsat fokus på en udbygning af infrastrukturen, der understøtter
de områder hvor der er vækst i indbyggerantallet og hvor der skabes nye arbejdspladser. Samtidig bør
det overvejes, hvordan konkrete vækstsatsninger kan fungere som drivere for den infrastrukturelle
udvikling. Planerne for udvidelsen af Randers Regnskov er et godt eksempel herpå. Randers arbejder
konkret for at skabe vækst og udvikling gennem den fysiske planlægning, gennem projektet ”byen til
vandet”. Her er det tanken at skabe en udvikling der skal koble Randers centrum sammen med
fjorden og integrere de gamle havneområder i byen. Dette skal tiltrække både højt uddannet
arbejdskraft, men også gøre det attraktivt for nye virksomheder at etablere sig i og omkring Randers.
Netop muligheden for gennem byudviklingen, at skabe et grundlag for vækst og udvikling, bør have
særskilt fokus i VUS.
Randers Kommune anser det som afgørende at den kommende regionale vækst og udviklingsstrategi
er fokuseret og at den har nogle klare temaer der støtter op om Region Midtjyllands status som den
førende vækstregion udenfor hovedstaden.
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Sagsbehandler
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Dato

8. september 2014
Sagsnummer

‾

Ringkøbing-Skjern Kommunes input til KKR’s fælles indspil til
VUS
Indledningsvis skal det understreges, at vi ser forskelligheden i den geografiske
udvikling som en af de største udfordringer og et helt særligt indsatsfelt. Hvordan
sikres det, at vi ikke får en region, der knækker over "på midten"?
Det gælder uanset om vi taler om innovation, adgang til videnpersoner, nye
arbejdspladser, rekruttering, uddannelse, demografi, urbanisering osv.
Vi har i kriseårene mærket et øget fokus på Kommunen som strategisk aktør for
dele af de udviklingsprocesser, som området løbende skal gennemgå og med
stadig stigende hastighed. Kommunen har derfor i de senere år analyseret
områdets udfordringer og muligheder for på den baggrund at kunne organisere
en politisk proces, som kan sikre et bredt forankret ejerskab til udviklingen.
Som bilag til dette brev er vedlagt nogle notater, som kort gør rede for resultatet
af vores analyser af de samfunds- og erhvervsmæssige udfordringer, som vi
vurderer, kan have et tværregionalt perspektiv, samt hvilke handlinger vi, på den
baggrund, har sat i værk for at fremme en positiv udvikling. Desuden vedlægges
et notat om de udfordringer som planloven skaber for lokal vækst og udvikling.
De gennemførte analyser peger på, at lokalsamfundet Ringkøbing-Skjern
Kommune står over for følgende fire udfordringer:
• den demografiske udvikling
• et relativt lavt uddannelsesniveau
• en globaliseringsudsat erhvervsstruktur
• at minimere den geografiske placerings betydning
Kommunen har igangsat initiativer, der arbejder med alle fire udfordringer. Det er
vurderingen, at en fælles regional indsats med udgangspunkt i de enkelte
kommuners potentialer vil kunne styrke arbejdet væsentligt.
Vores område har fire erhvervsmæssige styrkepositioner: Produktionsindustri,
Turisme, Fødevarer og Energi, som er de sektorer, kommunens vækstinitiativer
primært fokuseres på. Undersøgelser af erhvervsstrukturen peger på følgende
udfordringer:
• Lav iværksætterrate
• Lav innovationsevne og -vilje i virksomhederne
• Arbejdsstyrkens størrelse og kvalifikationer
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I vedlagte notat om planmæssige udfordringer redegøres for en række problematikker:
• Vækstmuligheder indenfor strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen
• Udfordringer omkring myndighedsdeling mellem plan og VVM og VVM-processen generelt
• Bymidteudpegning
• Opblødning af landzonebestemmelser
Udfordringer som opleves som urimelige og unødvendige bremser på den lokale vækst.

‾

DI´s erhvervsklimaundersøgelse 2014 peger på særligt to områder hvor Ringkøbing-Skjern
kommune bør forbedre sine rammevilkår:
1. Infrastruktur: Her har kommunen i en årrække i samarbejde med Region Midt sat fokus på
særligt den digitale infrastruktur som et afgørende vilkår for fremtidig vækst og udvikling.
Men også den fysiske infrastruktur er af afgørende betydning og skal fremadrettet
prioriteres højt.
2. Arbejdskraft: Kommunen har siden krisens start tabt cirka 1700 borgere og 4000
arbejdspladser (svarende til 11%), men har fortsat en meget lav ledighed, og de første
tendenser til flaskehalse viser sig i øjeblikket på arbejdsmarkedet.
Vi ser frem til en konstruktiv diskussion af hvordan vi sikre vækst og udvikling i Region Midtjylland i
de kommende år.

Med venlig hilsen

Iver Enevolsen
Borgmester

Bilag:
•
•

/

Niels Erik Kjærgaard
Kommunaldirektør

Samfundsudfordringer og potentialer RKSK til KKR vedr. VUS
RKSK Vækstmæssige udfordringer Plan VUS
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NOTAT
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Ringkøbing-Skjern Kommune
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Ringkøbing-Skjern områdets udfordringer for erhvervsmæssig
vækst – input til Region Midtjyllands VUS

Vide og strategi
Ekstern Udvikling
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thomas.s.hansen@rksk.dk
Dato

‾

3. september 2014
Sagsnummer

Ringkøbing-Skjern Kommune har i de senere år gennemført en
række analyser af områdets basale udfordringer for udvikling og
erhvervsmæssig vækst. Dette notat ligger tæt op af resultaterne af
den analyse som kommunen afsluttede i 2012 som efterfølgende
dannede grundlag for kommunens vækstpolitik.
Notatet sætter både fokus på områdets styrkepositioner og
udfordringer, og søger derigennem at formidle en forståelse af
områdets situation.

Områdets fire styrkepositioner
Kommunens erhvervsliv rummer en række erhvervsmæssige
styrkepositioner. De bidrager ikke bare enkeltvis til udvikling og
vækst, men de spiller også i et vist omfang sammen. Figur 1
herunder illustrerer, hvordan der er oplagte synergier og samspil
mellem de forskellige erhvervsområder.
Trods de udfordringer Ringkøbing-Skjern står overfor har området
meget at byde på. De erhvervsmæssige styrkepositioner har en
betydelig udviklingskraft og generelt stærke positioner i markedet,
selvom de hver især har deres udfordringer at slås med.
Mange firmaer klarer sig ganske godt og formår at tilpasse sig nye
konkurrencevilkår gennem gradvise tilpasninger og strukturelle
ændringer. Det er vanskeligt at forudsige, hvor disse tilpasninger og
ændringer ender henne, men det er et klart signal om, at fremtidens
erhvervsudvikling i høj grad må bygge videre på den eksisterende
erhvervsstruktur og på de kompetencer, der findes her.
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Der er ikke umiddelbare tegn på, at nye erhvervsområder er under fremvækst. På
energiområdet er biogasindsatsen fra kommunen dog et område, der kan opleve
en betydelig vækst. En central udfordring er derfor, at de lokale virksomheder
fortsat satser på et teknologisk og kompetencemæssigt løft, da dette er afgørende
for at klare sig i en konkurrence, hvor viden og indsigt spiller en stigende rolle.
En vigtig tilstedeværende forudsætning for, at det også kan lykkes i RingkøbingSkjern, er en lokal kulturel grundindstilling til, at man gerne vil tage fat og bidrage
til fællesskabets udvikling.
Handlinger:
Kommunen fokuserer i et vist omfang sin erhvervsfremme indsats på initiativer
der særligt understøtter områdets lokale erhvervsmæssige styrkepositioner. Fx
Fødevaresatsning, Turismesatsning, Energi2020 og Innovest - innovation.
Tilsvarende gør sig i begrænset omfang gældende i forhold til rammevilkår hvor
indsatser omkring Innovest – Uddannelse, Naturturisme og i et vist omfang
Energi2020 arbejder aktivt på at forbedre rammevilkårene for de
erhvervsmæssige styrkepositioner.
Denne fokusering på styrkepositioner er endnu ikke implementeret organisationen
og den lokale erhvervsfremme. Der er derfor for tidligt at evaluere effekterne
heraf.
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De basale udfordringer: ”Strukturel modvind”
Ringkøbing-Skjern lider under den økonomiske krise – men ikke mere end resten
af Danmark eller Region Midtjylland. Kommunen har gennem hele forløbet fra
højkonjunkturen i ”bobble-tiden” over finanskrisen og den økonomiske krise haft
en lavere ledighed end både Region Midtjylland og Danmark som helhed. Det
lokale arbejdsmarked er netop begyndt at vise de første tegne på
flaskehalsproblemer.
Ringkøbing-Skjerns udfordringer er ikke så meget konjunkturelle – de store
udfordringer er strukturelle. Det vil sige, at der er nogle underliggende
bevægelser og tendenser på spil, som på sigt kan udgøre en trussel for, at
kommunen fortsat er velfungerende og økonomisk bæredygtig.
De basale udfordringer, som der skal arbejdes på, er:
• den demografiske udvikling
• et relativt lavt uddannelsesniveau
• en globaliseringsudsat erhvervsstruktur
• at minimere den geografiske placerings betydning

Demografi
Siden finanskrisens indtræden i andet halvår af 2008 har der været
befolkningstilbagegang i Ringkøbing-Skjern Kommune. De seneste fem år, fra
januar 2009 til januar 2014, er befolkningstallet faldet med 1.710 personer til et
folketal på 57.093 borgere ved årsskiftet til 2014.
Også fremadrettet er der forventning om et faldende folketal. Ifølge kommunens
befolkningsprognose fra 2014 forventes et fald de kommende år, fra 2014 til
2018, at blive i nogenlunde samme størrelsesorden som faldet de foregående fem
år. Der forventes et fald på omtrent 1.900 borgere, mod 1.700 de sidste fem år.
Den demografiske udvikling er en udfordring, som på lang sigt kan underminere
områdets økonomiske bæredygtighed. På mellemlangt sigt kan det forringe de
lokale virksomheders muligheder for at rekruttere den nødvendige arbejdskraft og
dermed hæmme deres muligheder for vækst.
Handlinger:
Kommunen arbejder på at øge kendskabet i omverdenen til ”Naturens Rige”. På
den korte bane arbejdes der med formidling af den gode historie. På længere sigt
arbejdes der på etableringen af en egentlig historiefortælling om området og dets
egenart.

Lavt uddannelsesniveau
De unge i Ringkøbing-Skjern vil gerne uddanne sig, men det hjælper ikke så
meget, når en del unge mennesker ikke vender tilbage fra de større byer, når de
tager ud for at få sig en længere boglig uddannelse. I en global økonomi, hvor
viden i stigende grad er fundamentet for konkurrencekraft, er det naturligvis en
udfordring.
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Befolkningstallene viser at ca. halvdelen af de unge flytter fra kommunen i
begyndelsen af 20erne. Befolkningsprognoserne forudsiger at de i stadigt mindre
omfang vender tilbage efter endt uddannelse. Dette er en udfordring for
arbejdsstyrkens størrelse men også for den ”Brain Drain”, som uddannelsesfraflytningen er et udtryk. Denne flugt af dygtige især unge mennesker vil på sigt
hæmme væksten i området.
Kvalificeret arbejdskraft er en af de helt afgørende vækstfaktorer. Et lavt
uddannelsesniveau og en tendens til faldende befolkningstal kan skubbe til en
strukturudvikling med negative konsekvenser for Ringkøbing-Skjern Kommune.
Handlinger:
Innovest – uddannelse søger at matche lokale behov for arbejdskraft og
efteruddannelse med uddannelser som kan forlægges til Innovest. De første
uddannelser er startet i samarbejde med Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern og
vil øge sit omfang i forbindelse med åbningen af Innovest i sommeren 2015.
Der arbejdes desuden i regi af KUBE med matchning af studerende og
færdiguddannede med lokale virksomheder som har erkendte behov for
højtuddannes arbejdskraft.

Globalisering
Den ”strukturelle modvind” rammer alle erhverv, men de erhverv, som er ude på
de internationale markeder, bliver ramt dobbelt. Eksempelvis er landbrugs- og
fødevareerhvervet samt metalområdet underlagt et internationalt
konkurrencepres, som udmønter sig i et krav om effektivisering og teknologisk
fornyelse. Indtil nu har det som vist ikke ført til en høj ledighed, men risikoen er,
at der på sigt sker en ”udtynding” blandt virksomhederne og jobmulighederne.
Således har området mistet på knap 4.500 arbejdspladser i perioden 2009 til
2013.
Globaliseringspresset betyder, at virksomhedernes omkostninger og produktivitet
konstant måles på en global skala. Mange virksomheder har været dygtige til at
tilpasse sig nye vilkår, men de står til stadighed over for krav om at være
innovative, så de kan tilbyde deres kunder nye og bedre løsninger. Gennem de
senere år er der dog sket en udflytning af jobs fra området til områder, hvor
virksomhedernes behov for lavere omkostninger og/eller bedre
rekrutteringsmuligheder har kunnet tilgodeses.
Handlinger:
Der arbejdes som en del af den generelle erhvervsfremme med eksportnetværk.
Der har tidligere været gode erfaringer med integration af udenlandsk
arbejdskraft. Denne indsats kan eventuelt tages op igen hvis behovet viser sig.
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Der er tanker om i regi af Innovest – innovation at arbejde direkte med at udvikle
lokale virksomheders perspektiv på innovation gennem introduktion til
innovationsmetoder og processer.

Geografi

Ringkøbing-Skjern ligger som bekendt hvor det altid har gjort og her er fostret
stor erhvervsudvikling gennem tiderne. Gennem de senest årtier har der imidlertid
været en stærk tendens til, at væksten dels rykker mod metropolerne og dels at
al økonomisk aktivitet udfolder sig over stadig større geografiske områder. Det
gør sig gældende for både varer, personer og data, som alle transporteres stadig
mere med en konstant forventning om minimering af tidsforbruget. Det afgørende
er ikke længere afstanden til regionens vækstcentre, men derimod transporttiden.
Det er afgørende for, om der er grobund for erhvervsmæssig vækst.
Minimering af transporttiden er vigtige for både person og godstransport. De
seneste års hastige udvikling inden for telekommunikation hæver desuden
konstant grænsen for, hvad der opleves som et acceptabelt serviceniveau på dette
område.
Kommunen har sat særligt fokus på, at den digitale kommunikation er tilgængelig
overalt i kommunen. Blandt andet er det en forudsætning for turismen og for
udvikling af erhverv i det åbne land, at nettet for digital kommunikation er fuldt
udbygget. Kommunen har således i samarbejde med Region Midtjylland sat fokus
på udrulning af fiberbredbånd i hele området.
Handlinger:
Der arbejdes aktivt med fremme af udrulningen af fiberbaseret bredbånd i
kommunen. Desuden arbejdes der på at få lokale mobilhuller lukket.

De erhvervsmæssige udfordringer for fornyelse

Der er en sammenhænge mellem de basale strukturelle udfordringer og de
erhvervsmæssige udfordringer. De strukturelle udfordringer giver nogle rammer
for udvikling. Omvendt vil den erhvervsmæssige vækst også kunne påvirke de
basale strukturelle udfordringer.

Iværksætteri
Evnen til at skabe nye virksomheder er central for fornyelsen og vækstskabelsen
på sigt. I Ringkøbing-Skjern har der historisk været en relativt høj
overlevelsesrate blandt de virksomheder, der starter, men der startes ganske
enkelt for få virksomheder. Den lave etableringsrate kan bl.a. hænge sammen
med, at der typisk startes virksomheder inden for de traditionelle områder, hvor
man har mange virksomheder, og hvor der også kan være forholdsvis høje
adgangsbarrierer (krav til kapital og kompetencer). Den typiske iværksætter i
Ringkøbing-Skjern er i forhold til Region Midtjylland og hele landet også svagere
rustet ved at have et lavere uddannelsesniveau og en erhvervserfaring, der
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primært er faglig og praktisk – ikke ledelsesmæssig. Som et udtryk for vanskelige
arbejdsmarkedsvilkår er andelen af kvindelige iværksættere høj.
Erhvervspolitisk har der på nationalt og lokalt plan tillige været lagt vægt på at
fremelske flere vækstiværksættere. Sandheden er imidlertid, at det er forholdsvis
sjældent, at der skabes vækstiværksættere. Oftest undervurderer man imidlertid
potentialet i det brede iværksætteri. En masse små nye virksomheder kan samlet
have stor betydning. De kan udfordre de eksisterende virksomheder på sund vis,
og de kan også være med til at skabe et samlet (nyt) interessant erhvervsmiljø –
en erhvervsmæssig grobund, som kan understøtte og måske udvikle sig til en
styrkeposition.
Ringkøbing-Skjern har således en udfordring i at have en etableringsrate, som er
væsentligt lavere end i Region Midtjylland, mens kommunen historisk klarer sig
bedre, hvad angår overlevelses- og vækstrater. Nye tal tyder dog på at
overlevelsesraten blandt områdets iværksættere er faldende, hvilket sammen med
den lave etableringsrate udgør en giftig cocktail for vækst og fornyelse.
Handlinger:
Den generelle erhvervsfremme fokuserer selvsagt på iværksættere og det lokale
erhvervscenter arbejder aktivt med at kvalitetsudvikle denne service.
Der er arbejdes på at igangsætte et initiativ omkring entreprenørskab og
innovation i folkeskolen.
Der er gjort forsøg med at lade iværksættere deltage i offentligt-private
innovationssamarbejder med henblik på at inspirere dem til innovation. Dette
initiativ har fået meget positive tilbagemeldinger og tænkes videreført i Innovest innovation.

Innovation
Spørgeskemaundersøgelser fra 2010 (blandt ca. 130 virksomheder i RingkøbingSkjern) viser, at innovationsniveauet i erhvervslivet ligger lavere end i Region
Midtjylland og i landet som helhed. Undersøgelsen viser tillige:
•

•

at der blandt virksomhederne er en lyst til vækst, der ligger på samme
niveau som i resten af landet, men virksomhederne har simpelthen færre
de organisatoriske ressourcer til at skabe vækst og fornyelse.
at den klassiske ejerledede virksomhed ikke har samme kapacitet til
fornyelse som de virksomheder, hvor ledelsen kun ejer en mindre del af
virksomheden, eller hvor ledelsen intet ejerskab har.

Handlinger:
Kommunen søger med sin satsning på Innovest, at skabe et lokalt brændpunkt for
viden, uddannelse og innovation.
Innovest tænkes at indeholde følgende funktioner nå det står færdigt i 2015:
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•
•
•
•
•
•
•

Innovationsfremme via facilitering af erhvervs-netværk og klynger.
Understøtte vækst via screening, sparring og brobygning.
De nødvendige innovationsværktøjer. Her tager idéer fysisk form for første
gang. Fx Lego, it-værktøjer, 3D printer laserskærer, mm.
Åbn mulighed for at iværksætterforløb kan benytte faciliteterne i hele
Innovest.
Kommunens borgere generelt og den kommunale organisation og dens
brugere gives adgang til at benytte faciliteterne i Innovest fx OPI/OPS
Matchning af erhvervslivets udannelsesbehov med div. uddannelsesinstitutioner til lokale tilbud om forlagte uddannelser.
Netværk og strategiske aftaler med universiteter og andre
videninstitutioner.
Erhvervsudviklings-projekter ansøges og drives. Fx: Eksportnetværk,
Produktudviklings netværk, Horizon2020 projekter

Desuden arbejdes på udviklingen af et samarbejde mellem RKSK – Land, By og
Kultur, Erhvervscenteret, Uddanneslsescenter Ringkøbing-Skjern og Region
Midtjylland om etableringen af en KUBE-lignende konstruktion til fremme af den
grønne dagsorden som forventes at være en af fremtidens afgørende
innovationsdrivere.

Arbejdsstyrken

Arbejdsstyrkens uddannelses- og kompetenceniveau ligger lavt sammenlignet
med regionen og landet som helhed. Det skaber et pres for at løfte
arbejdsstyrkens kvalifikationer og kompetencer, så de kan matche
virksomhedernes fremtidige efterspørgsel.
På ungdomsuddannelsesområdet klarer Ringkøbing-Skjern området sig flot både i
forhold til optag og gennemførelse af ungdomsuddannelser. Blandt de, der trods
afstanden til videregående uddannelser, bliver boende i kommunen, er der en
positiv udvikling i antallet, som påbegynder en videregående uddannelse. Det
samme gælder efteruddannelsen af personer i beskæftigelse. Dette kunne tyde
på, at der både blandt borgerne og erhvervslivet er en stigende erkendelse af
behovet for mere uddannelse af arbejdsstyrken.
Selvom denne tendens fastholdes, vil det forsat være en udfordring at få de
færdiguddannede til at flytte (tilbage) til Ringkøbing-Skjern Kommune.
Antallet af arbejdspladser er faldet mere i kommunen end på landsplan,
regionsplans og i landsdelen Vestjylland. På landsplan er der i 2012 5 procent
færre arbejdspladser end i 2009. På regionsplan er det tilsvarende tal 6 procent,
og i landsdelen Vestjylland er tallet 8 procent, mens det er 11 procent (svarerne
til ca. 4000 arbejdspladser) i Ringkøbing-Skjern Kommune.
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Handlinger:
Arbejdsstyrken har handlingsmæssigt stærk sammenhæng med demografi og
uddannelsesniveau og initiativer herunder understøtter tillige ofte arbejdsstyrkens
omfang og kvalifikationer.
Her skal særligt nævnes KUBE som er et samarbejde mellem RKSK –
Beskæftigelse, Erhvervscenteret og Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern. Dette
samarbejde søger med udgangspunkt i den enkelte virksomheds situation at
vejlede til de muligheder i den offentlige servicepalet som skaber mest værdi for
virksomheden. KUBE løser via sin konstruktion en meget stor kompleksitet for
virksomhederne omkring arbejdsmarkedsforhold mv. og evalueringer af indsatsen
er positiv.
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Tarm den 29. august 2014

Vækstmæssige udfordringer
Indspark til den regionale vækst- og udviklingsstrategi
Naturbeskyttelsesloven overhaler planloven
Hvordan beskytter vi de udvikllings muligheder der ligger i en lokalplan, mod at naturen
transformeres til §3 områder inden realiseringen påbegyndes?
Vækstmuligheder indenfor strandbeskyttelseslinjen og kystnærhedszonen
Ringkøbing-Skjern Kommune har både fjord og hav tæt på hinanden hvilket er unikt. Vi ønsker
mulighed for at kunne planlægge for afgrænset og koncentreret vækst destinationer langs
vores kyster. I vækst zonerne ønsker vi at arbejde for et højere og mere koncentreret
aktivitetsniveau, som udnytter naturens potentialer aktivt, men stadig med respekt for de
landskabelige og miljømæssige forhold.
Et faglig velkvalificeret, arkitektonisk bearbejdet og helhedsorienteret projekt kan
imødekomme alle disse aspekter. Aktivitets zonerne kan være med til at sikre:
• Oplevelsesmæssig og fysiske variation i kystturismen
• Bedre tilgængelighed til kystlandskabet
•
Etablering af koncentreret vækstzoner kan lette presset samlet set på sårbare
kyststrækninger
Vi anbefaler:
• At der gives mulighed for planlægge for koncentreret vækstzoner enkelte steder langs
kommunens kyster
Samme myndighed til planlægning og VVM
Kommunen oplever lange og træge processer i sager hvor de overordnede myndigheder
varetager VVM processen, og hvor kommunen har planlægningsopgaven.
Vi anbefaler:
• at myndighedsarbejdet samles både hvad angår VVM og planlægning.
Forenkling af VVM processen
Generelt opleves en VVM proces som en meget tidskrævende og dyr proces. Dette kan hindre
virksomheders vækst- og udviklingsmuligheder.
Vi anbefaler:
• at VVM processen forenkles.
Bymidteudpegning
Den statistiske metode er begrænsende og tager udelukkende udgangspunkt i helårs byer og
disses funktioner. I Ringkøbing-Skjern kommune har vi flere turistbyer som har en massiv
befolkningstilvækst i sommerperioden. Derudover er flere kommuner udfordret økonomisk og
må skære ned på antallet af offentlige servicefunktioner. Den statistiske metode kræver at der
som min. Skal være enten en funktion indenfor kategorierne offentlig administration,
sundhedsvæsen eller kultur i området – for at bymidten kan afgrænses og ændres. Desuden
tager metoden ikke hensyn til større ubyggelige arealer såsom jernbaner og vandområder mv.
Vi anbefaler at der ændres på detaillovgivningen således:
1. at der er mulighed for at afgrænse og ændre bymidter i turistbyer og andre byer uden
offentlige servicefunktioner
2. at det bliver muligt at udskifte arealer indenfor allerede afgrænsede bymidter som er
ubyggelige med bebyggelige arealer.
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3. at der bliver mulighed for at afgrænse og ændre bymidter udfra en faglig velbegrundet
vurdering af de lokale og konkrete forhold.
Opblødning af landzonebestemmelser
I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi mange spredte bygninger i det åbne land, som ikke lever
op til de ønsker som borgerne har til en attraktiv beliggenhed eller bygningsmæssig stand. Vi
ønsker derfor mulighed for at kunne flytte byggeretten fra en placering i det åbne land til en
anden placering i det åbne land. Dette hindrer landzonebestemmelserne i planloven. Den nye
mulighed med ny bebyggelse i særlig vanskeligt stillede landdistrikter finder vi meget
krævende i forhold til dokumentations krav med videre for at der er tale om et vanskeligt
stillet landdistrikt.
Vi anbefaler:
• At man kan få lov til at flytte byggeretten fra en placering i landzone til en placering i
umiddelbar tilknytning til landsbyafgrænsning. Dette kan sammenlignes med tidligere
planlovsbestemmelser for yderområder.
Udbygning af den fysiske og digitale infrastruktur
For at styrke erhvervsudviklingen og bosætningen skal der arbejdes målrettet for at fremme
udbygningen af infrastrukturen, både statens og kommunens. Dette skal forsøges løst både
igennem anlæg af nye veje og forbedring af de eksisterende veje, men også igennem fokus på
kommunens kollektive trafik.
Kommunen har stort fokus på, at den digitale kommunikation er tilgængelig overalt i
kommunen. Blandt andet er det en forudsætning for turismen og for udvikling af erhverv i det
åbne land, at nettet for digital kommunikation er fuldt udbygget. Derfor er kommunen også
positiv indstillet over for, at der sker en forsat udbygning af antennemaster.
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Til KKR Midtjylland

1. september 2014

Silkeborg Kommunes meldinger til VUS
Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 1. september 2014 drøftet Silkeborg
Kommunes input og meldinger til den nye regionale Vækst- og Udviklingsstrategi (VUS).
I forlængelse af Silkeborg Kommunes strategiske pejlemærker, som de er fastlagt i
Udviklingsstrategi 2028 og Erhvervsstrategi 2014 – 2018, opfordrer vi til, at VUS har klare
ambitioner om vækst i befolkning, arbejdspladser, aktivitetsniveau m.m.
Det forudsætter, at vi lokalt og regionalt hele tiden har fokus på at gøre vores område
endnu mere attraktivt for borgere, erhvervsliv, investorer og andre udviklingskræfter.
Silkeborg Kommune vil basere sit udviklingsarbejde på følgende 3 faktorer:





Understøtte og gå forrest i at skabe mere dynamik og større mod på forandringer,
nytænkning og handling i alle sammenhænge – dvs. blandt politikere, borgere,
erhvervsliv, institutioner, organisationer osv.
Styrke fællesskabet, hvor det er alles ansvar, at bidrage til at vores område bliver
et bedre sted at bo i, lære i, arbejde i, vokse op i osv.
Få det unikke i vores område endnu tydeligere frem ved at gå nye veje i
udnyttelsen af vores særlige potentialer og ressourcer f.eks. natur, menneskelige
ressourcer, lokalhistorie, eksisterende anlæg osv.

Det er ikke papir og lange redegørelser, der skaber dynamik, fællesskab og unikke
muligheder – det gør aktive politikere, borgere, erhvervsliv, investorer og andre aktører,
der spiller sammen. Derfor vil vi opfordre til, at VUS har fokus på områder og initiativer,
hvor aktive kræfter står klar til at være med som medskabere sammen med politikere og
embedsapparat.

Anne-Mette Skovgaard Juhl (12865)

Silkeborg Kommune
Økonomi og IT
Sagsnr.: EMN-2014-05237
Søvej 1
Sagstitel: Regional Vækst- og Udviklingsplan VUS Telefon: +4530682154
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Vi tror især på muligheder for et endnu stærkere samspil mellem erhvervsliv og
uddannelsesinstitutioner om udvikling af vores regionale uddannelsesmiljø. Ligeledes ser
vi perspektiver i et stærkere samspil mellem alle parter om branding af den midtjyske
region som et dynamisk sted med aktive og spændende byer og unikke muligheder for et
godt fritidsliv.
I region Midtjylland er Business Region Aarhus og de øvrige større byer vigtige
vækstmotorer. I forlængelse heraf må VUS langt hen ad vejen åbent erkende og
acceptere bosætningstendensen, med affolkning af yderområder og befolkningens
bevægelse fra små byer til store byer. Det giver nogle udfordringer ang. boligudbygning,
samspillet mellem by og opland, nytænkning af detailhandel og anden service, som skal
tackles.
Netop samspillet mellem by og opland tror vi kan styrkes til gavn for både de enkelte
oplandsområder og borgernes livskvalitet i bred forstand. F.eks. kan målrettet udvikling af
de stedbundne kvaliteter i Gudenåområdet bidrage til nye vækstmuligheder i såvel byer
som opland. Det skal bl.a. ske gennem etablering af nye konkrete rekreative,
oplevelsesmæssige og sundhedsfremmende aktiviteter og anlæg.
Samtidig er det selvfølgelig vigtigt, at VUS har øje for hvad der hæmmer vækst og
dynamik. Her vil vi især pege på manglende og utilstrækkelig infrastruktur, såvel fysisk
som digitalt. Det er afgørende for sammenhæng mellem regionens forskellige dele. Mindst
lige så vigtig er et fortsat stærk fokus på infrastruktur, der styrker regionens udsyn og
sammenhæng med omverden, bl.a. Kattegatforbindelsen og hurtigtog mellem de større
byer.
Afslutningsvis vil vi bakke op om KKR’s påpegning af, at VUS også skal understøtte
produktions- og serviceerhvervenes vækstpotentiale – et indsatsområde som også indgår i
Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi.
Vi ser frem til dialog og samarbejde mellem kommuner og region om den kommende VUS
og håber strategien vil resultere i dynamiske og unikke projekter, som vi realiserer i
fællesskab.

Venlig hilsen

Steen Vindum / Jann Hansen
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Skanderborg Kommunes bidrag til KKR’s drøftelse af regional udvikling og
vækst

Dato: 8. september 2014
Sagsnr: 14/56151

Det midtjyske kommunekontaktråd har bedt Skanderborg Kommune
om at bidrage til KKR’s drøftelse af regional udvikling og vækst.

Skanderborg Kommune
Adelgade 44

Skanderborg Kommunes Økonomiudvalg har drøftet henvendelsen fra KKR
og ønsker at supplere KKR’s drøftelser med følgende bidrag:

8660 Skanderborg
Tlf. 8794 7000
skanderborg.kommune@skanderborg.dk
www.skanderborg.dk

Der er behov for differentiering af rammerne for planlægningsmulighederne
for udlæg af arealer til erhverv, så potentialet for udviklings- og vækstmuligheder bliver udnyttet der, hvor udvikling og vækst er muligt. Det er ikke nødvendigvis en ændring af Planloven der efterspørges, idet administrationen af de
statslige interesser er mere begrænsende, end Planloven i sig selv.

Kultur, Borgere og Planlægning
Strategisk Center
Mail: jane.baad.jensen@skanderborg.dk

Et konkret eksempel er det statslige krav om, at de motorvejsnære arealer
anvendes til transportrelaterede erhverv, hvilket begrænser Skanderborg
Kommunes udvikling, da vores muligheder i øvrigt er få på grund af andre
beskyttelseshensyn, jf. bl.a. grundvandskortlægningen, der netop er afsluttet.
En stor del af den flotte værdiskabelse i den østjyske byregion skyldes en
velfungerende eksportsektor. Omkring 15 procent af landets eksportvirksomheder findes i Business Region Aarhus – det er langt flere end i landets
andre byregioner. Og det er særligt industrien der trækker læsset.
For at fastholde og forcere vækst og udvikling kunne det være ønskeligt, at en
kombination af fremstillingserhverv og kontorer ville være muligt at placere tæt
på motorvejen i det omfang, at sådanne virksomheder ikke er potentielle
grundvandstruende virksomheder.

Med venlig hilsen

Jørgen Gaarde
borgmester
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Brev til KKR Midtjylland

Den 5. september 2014

Brev til KKR Midtjylland ang. den regionale vækst og udviklingsstrategi - VUS
Med reference til KKR Midtjyllands brev fra den 23. juni i år følger her Skive
Kommunes strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet med at
fremme vækst og udvikling.
Fokus for disse overvejelser er primært inden for to af de hovedudfordringer
som blev fremlagt af Region Midtjylland ved kontaktudvalgets møde den 25.
august, nemlig konkurrenceevne og demografi og bosætningsmønstre.
Skive Kommunes har i april i år vedtaget fem hovedindsatsområder for
vækst og udvikling. I overskrifter er hovedindsatsområderne:
1. Bedre image gennem PR og branding
2. Styrket uddannelsesindsats
3. Forbedret infrastruktur
4. Øget bosætning
5. Målrettet erhvervsudvikling
Disse hovedindsatsområder er beskrevet i vedlagte notat og hertil knyttes
regionale perspektiver samt konkrete eksempler på arbejdet med vækst og
udvikling på Skive-egnen.
Der er behov for at prioritere og fokusere på de indsatser, som vil skabe den
størst mulige effekt for regionens kommuner, og at de regionale tiltag kan
tilpasses forholdene i den enkelte kommune, således at de i endnu højere
grad end nu tager højde for de store strukturelle forskelle, der er i regionen.
Det er vores forhåbning, at dette bidrag til KKR angående VUS vil være med
til at understøtte den forsatte udvikling og vækst i regionen og samarbejdet
mellem Region Midtjylland og regionens kommuner.

Med venlig hilsen
Skive Byråd
Skive Rådhus

Peder Chr. Kirkegaard
Borgmester

Per Mathiasen
Kommunaldirektør

Bilag: Notat fra Skive Kommune om regional vækst og udvikling

Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
Fax: 9915 5559
CVR-nr.: 29189579
hrko@skivekommune.dk
www.skive.dk
Reference.: -- ** SAG-sagsId **-Henvendelse til:
Trine Højer
Direkte tlf. 9915 6823
trih@skivekommune.dk
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NOTAT

Den 4. september 2014

Notat fra Skive Kommune om regional vækst og udvikling
Med reference til KKR Midtjyllands brev fra den 23. juni i år følger her Skive
Kommunes strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet med at
fremme vækst og udvikling. Fokus for disse overvejelser er primært inden for
to af de hovedudfordringer som blev fremlagt af Region Midtjylland ved
kontaktudvalgets møde den 25. august, nemlig konkurrenceevne og
demografi og bosætningsmønstre.
Indledning
Når man betragter væksten i Region Midtjylland er der ikke tale om et
entydigt billede. Der er stor forskel på Østjylland og den vestlige del af
regionen som Skive er en del af. Det gør sig gældende, både når det handler
om erhverv og bosætning, der begge er væsentlige parametre, når vi taler
om vækst og udvikling i en kommunal kontekst. Vi skal glæde os over, at
Østjylland, ført an af Århus, er i så positiv udvikling og vi ser mange
muligheder ved at have et sådant vækstlokomotiv i regionen. Samtidig
ønsker vi at arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår for
vækstmulighederne på Skive-egnen, hvor erhvervsstrukturen er en helt
anden end i landets store uddannelsesbyer.
Udfordringer
Skive Kommune præget af den udvikling der er udtryk for en national
tendens: Borgerne flytter fra land til by og fra vest mod de østlige
storbycentre. For Skive Kommune betyder denne, at befolkningstallet
generelt er faldende og den demografiske sammensætning ændres hastigt
med flere ældre borgere og færre yngre og børn. Også antallet af
arbejdspladser er faldet. I relation til en række andre demografiske og
strukturelle udfordringer så som uddannelsesniveau, indkomstniveau,
alderssammensætning, infrastruktur mv., har vi samlet set en situation i
kommunen som i høj grad kalder på en styrket indsats for at skabe vækst og
udvikling. Her kan det give god mening at samarbejde med Regionen og de
øvrige kommuner, der har nogle af de samme udfordringer på en række
områder.
Prioriterede indsatsområder
Det er ambitionen at kommunens indsats for vækst og udvikling skal tage
udgangspunkt i sikker viden om, hvad der virker, når vi taler
erhvervsudvikling – dvs. viden om hvad der faktisk kan skabe en positiv
udvikling for egnen. Vi er derfor indstillet på at lade os udfordre på vores
vante forestillinger og lære af relevant ny viden på området, og ser vi i Skive
Kommune et stort potentiale for at udviklingen kan ske i samarbejde med
Regionen og gerne også med andre kommuner, der har en erhvervsstruktur
der minder om den på Skive-egnen, hvor der bl.a. er mange SMV’ere inden
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Erhverv og Udvikling
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf: 9915 5500
Fax:9915 5559
CVR-nr.: 29189579
hrko@skivekommune.dk
www.skive.dk
Reference.: 779-2014-28121
Henvendelse til:
Trine Højer
Direkte tlf. 9915 6823
trih@skivekommune.dk
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for industriel produktion.
Ud over, at der allerede findes en lang række aktiviteter, som har til formål
at fremme vækst og udvikling, kommer der hele tiden nye ønsker og idéer
om yderligere initiativer. Der er behov for at prioritere og fokusere på de
indsatsområder som er de allervigtigste, sådan at de prioriterede
indsatsområder kan gennemføres med størst mulig effekt. Der er samtidig
også behov for, at de regionale tiltag kan tilpasses forholdene i den enkelte
kommune. I en region som Midtjylland er der store strukturelle forskelle, og
dem er det vigtigt at der tages højde for.
Byrådets prioritering af Skive Kommunes fem hovedindsatsområder for
vækst og udvikling er beskrevet herunder og hertil knyttes regionale
perspektiver samt konkrete eksempler på arbejdet med vækst og udvikling
på Skive-egnen.
1. Bedre image gennem PR og branding
Skive Kommunes brand ’Rent Liv’ er et velfungerende brand som danner
grundlag for en lang række aktiviteter som har til formål at tydeliggøre og
formidle egnens styrker og dermed skabe et positivt kendskab til skiveegnen.
Brandet fokuserer på egnens styrker indenfor fjord, fødevarer, liv og energi
og bruges både af kommunen og andre lokale aktører i en lang række
sammenhænge. Brandet skal videreføres og videreudvikles, bl.a. i forbindelse
med lobbyarbejde, bosætningsindsatser og en række forskellige andre
aktiviteter, samt i fortælling af ’de gode historier’ om skiveegnen.
Forskellige grupper af borgere, medarbejdere, til- og fraflyttere mv. skal
søges aktiveret som ambassadører for skiveegnen, bl.a. via anvendelse af
kommunens brand.
Brandet skal løbende underbygges af en mere konkret viden om, og
dokumentation af, Skive-egnens styrker og hvordan de kan bringes i
anvendelse til at nå kommunens udviklingsmål.
Regionale perspektiver og muligheder:
Synliggørelse af regionens fælles styrkepositioner fx fødevarer, natur- og
kystturisme, attraktive arbejdspladser hos de mange SMV’ere og erhverv
baseret på værdier som bæredygtighed og grøn energi.
Eksempler fra Skive Kommune:

Skive Kommunes brand for egnen: Skive – det er RENT LIV

Energibyen Skive

Netværk Limfjorden -> Enjoy Limfjorden.

Smag på landskabet – fødevaresamarbejde, kvæg.
2. Styrket uddannelsesindsats
Byrådet mener det er strategisk vigtigt at sikre uddannelsesniveauet, bl.a.
gennem at fastholde og udbygge uddannelsesmulighederne på egnen og ved
at sikre sammenhæng og samarbejde med uddannelsesinstitutioner udenfor
kommunen. Uddannelsesniveau og uddannelsestilbud er vigtigt for at
fastholde Skive Kommune som et attraktivt område for unge
uddannelsessøgende, for at sikre kvalificeret arbejdskraft til egnens
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virksomheder og for at sikre et højt videns-, produktivitets- og
indkomstniveau.
Det er i dag muligt at tage en række erhvervsuddannelser i Skive Kommune.
De udgør et vigtigt fundament i egnens evne til at matche
uddannelsesbehovet og efterspørgslen på kompetencer i egnens
virksomheder og i det offentlige. Herudover har vi en række korte og
mellemlange, videregående uddannelser på VIA College og Erhvervsakademi
Dania. Det er vigtigt for kommunen at disse videregående uddannelser
fastholdes og udvikles, både fordi det tilfører egnen viden, potentielle
medarbejdere og potentielle tilflyttere.
Derudover arbejdes der med at skabe tættere samarbejde med uddannelsesog forskningsinstitutioner udenfor kommunen, senest gennem det formelle
partnerskab med Aalborg Universitet samt planer om på sigt at etablere
samarbejder med Aarhus Universitet og Aarhus Maskinmesterskole.
Udviklingen skal tage udgangspunkt i realistiske muligheder for at tilbyde
uddannelser. Styrker indenfor eksisterende korte og mellemlange
erhvervsuddannelser skal indgå i en fokuseret indsats for at udvide og
målrette uddannelsestilbuddet på egnen. Udviklingen sker i et samspil
mellem uddannelsesinstitutioner, kommune og erhverv i udviklingen af
klynger omkring særlige styrkepositioner som f.eks. energiområdet.
Der skal sættes fokus på et fortsat godt samspil og sammenhæng mellem
egnens uddannelser – fra folkeskole, via ungdomsuddannelser til
videregående uddannelser og på samarbejdet med videregående
uddannelsesinstitutioner – også uden for Skive Kommune.
Regionale perspektiver og muligheder:

Skabe nære samarbejdsrelationer mellem uddannelsesinstitutioner i
og udenfor regionen og erhvervslivet. Her kan kommunerne og både
den lokale og regionale erhvervsfremmestruktur spille en væsentlig
rolle som katalysator for samarbejdet.
Eksempler fra Skive Kommune:

Kontakt og samarbejde mellem lokale uddannelser i Skive Kommune,
repræsentanter for erhvervslivet og Skive Kommune organiseret i det
lokale uddannelsessamarbejde, URIS.

Samarbejde mellem Aalborg Universitet, lokale virksomheder og
Skive Kommune og nye uddannelsessamarbejder med højere
læreanstalter uden for kommunen i støbeskeen.

Synliggørelse af bredden i praktik og projektmuligheder hos egnens
virksomheder målrettet studerende og derigennem også
synliggørelse af fremtidige jobmuligheder.

Skarpt fokus på at få unge i gang med en ungdomsuddannelse
betyder at Skive Kommune allerede nu opfylder målet om at 95% af
en ungdomsårgang skal gang med en ungdomsuddannelse.

Samarbejde mellem DI, LO, lokale uddannelsesinstitutioner og Skive
Kommune sætter fokus på skabelsen af uddannelses- og
praktikpladser i kommunen.
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3. Forbedret infrastruktur
Både for at give gode vilkår for egnens erhverv, som har behov for at
transportere medarbejdere, materialer og varer, og af hensyn til at gøre
pendling ind og ud af Skive Kommune attraktivt, skal der arbejdes for at
sikre Skive Kommunes placering i det overordnede trafiknet og sikre gode
forbindelser til resten af landet.
Arbejdet bygger på en vedholdende indsats, gode alliancer og en fortsat god
dialog på egnen og med landspolitikere og andre kommuner og øvrige
interessenter udenfor kommunen.
Konkret skal der arbejdes for fortsat udbygning af rute 34 og A26, ligesom
der skal arbejdes for Skive Kommunes interesser i forbindelse med den
fortsatte udbygning af det jyske motorvejsnet evt. ved en undersøgelse af
perspektiverne for kommunens udvikling ved en fremtidig Hærvejsmotorvej.
Også udbygning af den digitale infrastruktur har kommunens bevågenhed.
Der arbejdes bl.a. med at sikre bedre mobildækning i forbindelse med udbud
af mobiltelefoni.
Regionale perspektiver og muligheder:

Samarbejde om forbedringer til rute 34 og A26, der er Skive
Kommunes væsentligste færdselsårer mod øst og sydvest.

Samarbejde om at undersøge udviklingsperspektiverne i en eventuel
Hærvejsmotorvej og de mulige linjeføringer, således at også de
vestlige kommuner, som fx Skive Kommune, får det maksimale
udbytte af motorvejen.

Samarbejde om at skabe bedre digital infrastruktur, herunder et
særligt fokus på forbedringer i mobildækning.
Eksempler fra Skive Kommune:

Samarbejde om udbud af fem kommuners egne
mobiltelefonikontrakter med dækningskrav til leverandører.

Samarbejde mellem kommuner og erhvervsliv om at arbejde for
forbedring af rute 34 og A26.

4. Øget bosætning
Et vigtigt element i vækst og udvikling er bosætning, dvs. at tiltrække og
fastholde borgere på egnen. Det hænger tæt sammen med
erhvervsudviklingen, da arbejdspladser på egnen er af central betydning for
bosætningen.
Men der skal også arbejdes med bosætning på en række andre parametre.
Byrådet anser udbuddet af attraktive byggegrunde for at være helt centralt i
en bosætningsstrategi. Der skal arbejdes med at udvikle boliger og
byggegrunde i retning af nye tilbud og muligheder som opleves som
attraktive og som faktisk efterspørges. Det attraktive vil typisk bestå i det
bynære, det naturskønne eller nærheden til centrale trafikårer. Der er i Skive
Kommune særdeles gode muligheder for at udnytte disse parametre.
Byrådet ønsker, at mulighederne for at udlægge nye, attraktive byggegrunde
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udvides og at gældende regler og planbestemmelser udfordres i tilfælde, hvor
de virker hæmmende på den ønskede udvikling.
Regionale perspektiver og muligheder:

Regionalt samarbejde og koordinering omkring fastholdelse af
offentlige arbejdspladser i yderområderne.

Regionalt samarbejde omkring fastholdelse og udbygning af
uddannelsesmuligheder.

Regionalt samarbejde omkring løbende forbedringer af
transportmuligheder mellem regionens byer.
Eksempler fra Skive Kommune:

Bosætningsstrategi er netop udarbejdet for at skabe et fokuseret
afsæt for kommunens arbejde på området.

Kommunen som katalysator for samarbejdet mellem en række
virksomheder på egnen om at skabe et boligtilbud for
universitetspraktikanter og nyansatte medarbejdere, KIS-Huset,
Karriere i Skive. Et hus der giver mulighed for at bo billigt i byen i en
periode.
5. Målrettet erhvervsudvikling
Der skal sikres generelt gode erhvervsbetingelser på skiveegnen, både
gennem en kvalificeret og målrettet erhvervsservice, og gennem
udviklingstiltag med reel betydning for erhvervsudviklingen og egnens
virksomheder. Det sker i tæt partnerskab og koordinering mellem
Skiveegnens Erhvervs og Turistcenter, Skive Kommune og Væksthus
Midtjylland.
Der skal også arbejdes videre med samarbejde og sammenhæng mellem
aktører på erhvervsudviklingsområdet med henblik på at skabe
gennemslagskraft og effektivitet i indsatsen, samt for at gøre de
erhvervsrettede tilbud så overskuelige og så lidt bureaukratiske som muligt.
Der skal arbejdes med målrettede projekter som kan bidrage til at hæve
vidensniveauet i produktionen på egnens virksomheder, gennem samarbejde
med Regionen, lokale uddannelsesinstitutioner og med forsknings- og
vidensmiljøer i bl.a. Aalborg og Aarhus.
En væsentlig del af erhvervsservicen skal målrettes støtte af
vækstiværksættere. Der skal fokuseres på de iværksættere som udviser et
potentiale til vækst og skabelse af arbejdspladser.
Kommunen skal aktivt understøtte dannelse af klynger og at der skabes
synergi mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og
myndighedsfunktioner på særlige styrkepositioner. Det gælder f.eks. indenfor
energiområdet, hvor bl.a. gas og geotermi skal udvikles og omsættes til
erhvervsmæssige udvikling og arbejdspladser.
Regionale perspektiver og muligheder:

Tilføre egnens virksomheder viden i øjenhøjde, så det virker for den
enkelte virksomhed – også gennem andre virkemidler en
vækstpakker.
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Fremme videnssamarbejder.
Satse på at tilføre ny viden til SMV’ere, hvor der fx ikke er tradition
for at bruge akademisk arbejdskraft.
Vækstmidler skal gøre plads til forskelligheder i kommunerne og
deres erhvervsstruktur.
Regionen sættes sammen i udviklingsgrupper baseret på fælles træk i
erhvervsstrukturen, og sammen udvikle måden man tilfører viden og
understøtter egnens virksomheder .
Støtte til vækstiværksættere.
Samarbejde om fremtidige muligheder for udvikling af industri.
Erhverv baseret på grøn energi.
Turismesamarbejder

Eksempler fra Skive Kommune:

Fokus på vejledning af vækstiværksættere i tæt samspil mellem lokal
og regional erhvervsservice.

Deltagelse i ”Fremtidens industri” i Region Midtjylland

”Energi i væksten” skal støtte op om at udvikle erhvervspotentialet i
kommunens energiprojekter.

Udvikling af ny industri gennem projektet ”Green Lab”.

Samarbejde med aktive borgere og erhvervsdrivende på egnen om
udvikling af turisme- og oplevelsesklynger.

Kommende planstrategi der i høj grad skal fokusere på at understøtte
erhvervsudviklingen på egnen.
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POSTBOKS 19

T: 96 84 84 84

ØSTERGADE 11-15
7600 STRUER

F: 96 84 81 09
E: STRUER@STRUER.DK

WWW.STRUER.DK

Formandsskabet for KKR
Midtjylland
Att. Eva Glæsner
egl@kl.dk

Input til drøftelse af den regionale vækst og udvikling i KKR
Formandsskabet for KKR Midtjylland har jf. brev af 23. juni 2014 anmodet
om, at kommunerne fremsender deres egne overvejelser og erfaringer i arbejdet med at fremme vækst og udvikling. Kommunernes bidrag vil indgå i
KKR’s fortsatte drøftelse herom på mødet den 12. september 2014.
Jf. mail af 27. august har Struer sammen med Skive Kommune fremsendt et
særskilt brev vedr. inddragelse af slutdepot for atomaffald i den regionale
vækst- og udviklingsstrategi.
Med udgangspunkt i de tre spørgsmål fremsendt af formandsskabet for KKR
fremsender Struer Kommune hermed sine input.

DATO
09-09-2014
JOURNALNUMMER
01.01.02-P00-1-14
RÅDHUSET
ORGANISATION & UDVIKLING
ØSTERGADE 15, 1. SAL, INDGANG B
7600 STRUER
E: OU@STRUER.DK
F: 96 84 81 19
T: 96848442

I Struer Kommune har vi ligesom i flertallet af de andre midtjyske kommuner en erhvervsstruktur med mange produktionsvirksomheder. Det anser vi
som en væsentlig styrkeposition, som i de kommende år skal understøttes
med henblik på, at skabe endnu bedre vilkår for disse virksomheder lokalt.
I den regionale vækstpolitik handler det derfor om, at være med til at stimulere iværksættere og små- og mellemstore virksomheder til at ville og kunne
vækste – blandt andet ved at lade sig inspirere af de mange virksomheder
som trods finanskrise har succes.
Dansk lyd er en global styrkeposition og dækker over ca. 48 brancher og
omsætter årligt for mere end 40 milliarder. I Struer og region Midtjylland har
lyd en særlig stærk position og Struer Kommune arbejder for, at udnytte
denne position til at gå foran og til at regionens virksomheder udvikler nye
forretningsområder der kan styrke den regionale konkurrenceevne.
Blandt de vigtigste fremmere for vækst og udvikling i den midtjyske region
er infrastrukturen. Det gælder dels for virksomhedernes rammevilkår men
også i forhold til at styrke turismen og bosætningspotentialet.

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Kommunernes input til
til vækst og udvikling

Side 1 af 3

Side 46 af 77

Bilag til møde i KKR Midtjylland 12. september 2014

Motorvejen til Holstebro nord, elektrificeringen af togdriften til Struer, tilstedeværelse af lufthavnen i Karup er i denne sammenhæng alle væsentlige
vækstfremmere i den vestlige del af regionen.
Derudover er den digitale infrastruktur stadig en betydelig udfordring i regionen. Struer Kommune anbefaler at der på sigt arbejdes med, at alle hustande får optiske kabler eller en tilsvarende løsning - blandt andet for at sikre et
mere fleksibelt arbejdsmarked.
I bestræbelserne på yderligere at styrke region Midtjylland som Danmarks
fødevareregion har det vestjyske område nogle naturgivne ressourcer, historiske traditioner og effektive fødevareproducenter - både indenfor primær
produktion og forædling som i højere grad bør tænkes ind som en styrkeposition i en regional, men også i international sammenhæng.
På klima- og energiområdet har regionen også særlige forudsætninger for at
skabe vækst fremadrettet. Det gælder specielt erhvervsudvikling i forhold til
en øget efterspørgsel efter ’klimateknologier’ og det gælder genanvendelsen
af råstoffer. Bioklyngen ved Maabjerg kan blive et regionalt og internationalt
fyrtårn i denne sammenhæng og skal indtænkes i den regionale energiplanlægning og erhvervsudvikling.
Turismemæssigt har regionen en styrkeposition som indeholder et betydeligt
udviklingspotentiale. Både på regionalt og nationalt niveau er der lagt vægt
på færre men mere fokuserede indsatser på tværs af kommunegrænser – og
som en væsentlig vækstdriver i kommuner uden for de større vækstcentre.
Turismeprojektet Enjoy Limfjorden er netop et eksempel på, at man på relativt kort tid kan skabe ny turismemæssig omsætning med en koncentreret og
samarbejdende indsats. Et andet eksempel på succesfuldt samarbejde og en
platform for turismemæssig vækst er projektet Geopark Vestjylland.
For at gøre sådanne projekter endnu mere bæredygtige er det centralt, at
regionen understøtter disse tværkommunale satsninger i regionens fremtidige
vækstpolitik.
De største udfordringer for væksten i den midtjyske region er den demografiske udvikling og de bosætningsmønstre som vi i gennem en årrække har,
kunne konstatere.
Det giver udfordringer i forhold til uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder - men også i forhold til at revitalisere provinsbyernes og de mindre
kommunens rolle i samfundet og i erhvervsudviklingen. Udfordringer som
kræver nye måder at håndtere udviklingen regionalt og lokalt.
Adgangen til kvalificeret arbejdskraft, viden og lokale uddannelsesmuligheder er centrale. Derfor er placeringen af mellemlange videregående uddannelser, og at der fortsat udbydes længerevarende videregående uddannelser i
Midt- og Vestjylland særlig vigtige.
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Centralisering af statslige arbejdspladser udgør i denne sammenhæng en
væsentlig væksthæmmer lokalt. I takt med at staten centraliserer de statslige
myndighedsfunktioner, som eksempelvis miljøcentrene, SKAT og udbetaling Danmark, fjernes de såkaldte ”ægtefælle-jobs” decentralt i Danmark.
Dette påvirker mulighederne for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til de
vidensvirksomheder, som stadig er beliggende decentralt i Danmark - og
dermed hæmmes mulighederne for at vækste. De statslige besparelser som
opnås herved, medfører samtidig øgede udgifter til at kompensere følgevirkningerne i form af overførselsindkomster, diverse sociale ordninger, samt til
erhvervsstøtteordninger m.v.
Planloven er ligeledes en hæmmer for væksten i den midtjyske region og
begrænser mulighederne for lokal og turismemæssig udvikling. Den centrale
administration af beskyttelseslinjer opleves ofte at være alt for restriktiv i
forhold til mulighederne for at skabe vækst uden for de større byer. Det bør
derfor overvejes, hvordan man kan sikre nogle særlige kriterier som muliggør en lempeligere administration, eksempelvis når der er tale om ideer eller
projekter, som tilgodeser brede og ikke kun individuelle interesser.
Manglende sammenhæng i regler på landbrugsområdet og naturbeskyttelsen
influerer både på vækstmuligheder og mulighederne for at sikre bedre naturtilstand. Landbrugets støtteordninger til naturpleje er ufleksible, uoverskuelige for den enkelte landmand og er ikke altid forenelige med opnåelse af en
natur i en god tilstand. Mange landmænd fravælger ekstensiv drift af naturarealer af frygt for økonomiske sanktioner som træder i kraft, hvis strenge
kontrolkriterier ikke er overholdte. Kontrolkriterier som ikke tager højde for,
hvorvidt driften har givet anledning til en god naturtilstand. Der er behov for
mere fleksible og enklere administration af samspillet mellem planlov og
naturbeskyttelseslovgivningens støtteordninger og kontrol.
Vi kvitterer for muligheden for at komme med input til vækst- og udviklingsstrategien for region Midtjylland og deltager gerne i den videre dialog
herom.

Med venlig hilsen

Mads Jakobsen
borgmester
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KKR Sekretariatet
Att. Eva Glæsner
egl@kl.dk

Indspil til KKR Midtjylland fra Syddjurs Kommune vedrørende den regionale vækstog udviklingsstrategi
Syddjurs Kommune har modtaget henvendelse fra KKR Midtjyllands formandskab, hvor kommunen sammen
med de øvrige 18 midtjyske kommuner anmodes om at bidrage med inputs til KKR Midtjyllands drøftelse af
den regionale vækst og udvikling.
Med udgangspunkt i formandsskabets anmodning om, at de enkelte kommuner fremsender deres egne strategiske overvejelser og konkrete erfaringer i arbejdet med at fremme udvikling og vækst, vil Syddjurs Kommune gerne komme med nedenstående bidrag, hvor vi både fokuserer på lokale og regionale styrkepositioner samt giver nogle bud på, hvad der efter vores opfattelse fremmer hhv. hæmmer udvikling og vækst.
Region Midtjylland rummer som helhed nogle helt særlige potentialer indenfor turisme, og dette gælder i
særdeleshed for Syddjurs Kommune og det samlede Djursland, der udgør et fyrtårn i forhold til turisme og
oplevelsesøkonomi. Den enestående natur med Nationalpark Mols Bjerge i spidsen samt mangfoldigheden
og koncentrationen af attraktioner og oplevelser og de mange overnatningstilbud i kommunen gør Syddjurs
Kommune til et naturligt center for en fortsat dynamisk udvikling af kystturismen i hele den østlige del af Region Midtjylland.
Det er derfor naturligt for Syddjurs Kommune at arbejde strategisk med udvikling af de styrkepositioner, som
kommunen råder over i forhold til oplevelser. Således arbejder Syddjurs Kommune, via samarbejdet med
Norddjurs Kommune og Destination Djursland, målrettet mod at udvikle turismeproduktet på hele Djursland,
hvilket også kommer turister i hele Region Midtjylland til gode. På denne baggrund vil vi opfordre til, at også
den kommende strategi sætter fokus på turismens betydning for vækst og udvikling i den samlede region.
Som en landdistriktskommune ser Syddjurs Kommune det endvidere som en forudsætning for udviklingen
og væksten i regionen, at der i den kommende Vækst- og Udviklingsstrategi formuleres klare målsætninger i
forhold til at skabe gode rammer for erhvervsudviklingen også i landdistrikterne – herunder initiativer, der i
endnu højere grad end hidtil tilpasser regionens eksisterende tilbud om erhvervsfremme og erhvervsudvikling til landdistrikternes erhvervsstruktur, hvor særligt små og mellemstore virksomheder indenfor byggeri og
anlæg samt fødevareproduktion har en betydelig rolle. Syddjurs Kommune indgår gerne i en dialog herom.
I denne forbindelse har det i forhold til Vækstforums indsatser tidligere vist sig svært for mange mindre, landkommuner at etablere projekter med tilstrækkelig størrelse til, at disse kan støttes af Vækstforum. Vækstforum har hidtil foretrukket få, større satsninger frem for flere, mindre projekter. Her er nogle kommuner og
virksomheder stærke og godt klædt på til at drive sådanne udviklingsprojekter, men andre, mindre kommuner og virksomheder har en række ressourcemæssige udfordringer. Ud fra en tilgang om, at ”mange bække
små også gør en større å”, vil vi opfordre til, at muligheden for at støtte mindre projekter på lige linje med
større satsninger indarbejdes i den kommende Vækst- og Udviklingsstrategi.
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Tilstedeværelsen af mange herlighedsværdier betyder samtidig, at Syddjurs Kommune - i lighed med en
række, andre mindre kommuner i Østjylland - har en betydelig styrke som en særdeles attraktiv bosætningskommune, der kan danne ramme om det gode liv i rolige og smukke omgivelser. Syddjurs Kommune er en
typisk pendlerkommune, der udgør et betydeligt bosætnings- og arbejdskraftsopland for en voksende, østjysk funktionel by- og vækstregion med Aarhus som centrum. Som bosætningskommune udgør Syddjurs
Kommune med andre ord en del af det arbejdskraftopland, der er en nødvendig forudsætning for udvikling
og vækst i hele Østjylland og som sådan bør understøttes.
Dette forhold afspejles også i det formaliserede, østjyske samarbejde i Business Region Aarhus, hvor der
aktuelt udarbejdes en vision for udviklingen i den fysiske planlægning i Business Region Aarhus. En fysisk
planlægning, der skal understøtte investeringer med betydning for Business Region Aarhus-regionen
Syddjurs Kommune mener, at Business Region Aarhus med fordel kan nævnes i den kommende Vækst- og
Udviklingsstrategi som en betydelig faktor for den samlede udvikling i regionen.
Syddjurs Kommune har også en styrkeposition inden for kreative erhverv, som understøttes gennem konkrete initiativer, bl.a. i form af støtten til projektet Ny Malt i Ebeltoft, der på sigt vil blive et kreativt fyrtårn, som vil
være synligt langt uden for kommunens grænser. Ligeledes er Syddjurs Kommune og Ny Malt aktive partnere i realiseringen af Kulturhovedstad 2017.
Såvel udviklingen af turismen som de kreative erhverv nyder godt af tværkommunalt samarbejde og samspil
med Region Midtjylland ligesom samarbejdet inden for Business Region Aarhus igen må fremhæves som en
væsentlig fremmer af vækst i såvel Østjylland som i Region Midtjylland som helhed. Den innovation og videndeling, der finder sted i relation til disse samarbejder, er ligeledes helt central for at fremme væksten,
lokalt såvel som regionalt.
Det samme gælder adgang til viden og kompetencer. Syddjurs Kommune arbejder målrettet på at skabe et
lokalt undervisnings- og uddannelsesmiljø, der med fokus på konkrete erhvervsrettede uddannelser forventes at kunne trække såvel nye virksomheder som nye borgere til kommunen. Samtidig tænkes et sådant
lokalt uddannelsesmiljø at indgå i det samlede regionale tilbud om uddannelse og kompetenceudvikling.
Syddjurs Kommune ønsker således, at der indarbejdes konkrete målsætninger for en erhvervsuddannelsessatsning i den kommende strategi.
Infrastruktur
Helt afgørende for at understøtte væksten og udviklingen indenfor såvel turisme, erhverv, bosætning og
uddannelse er et kollektivt trafiknet og en velfungerende infrastruktur – fysisk såvel som digitalt.
Vi vil i det hele taget generelt gerne henlede opmærksomheden på betydningen af tilgængelighed og mobilitet på såvel Djursland som i den samlede region. Det er et stærkt ønske fra Syddjurs Kommunes side, at
Syddjurs som blandt andet turismefyrtårn og storleverandør af arbejdskraft til hele den østlige del af regionen er forbundet med en velfungerende infrastruktur og kollektiv trafik.
Byrådet ønsker i denne forbindelse at henlede opmærksomheden på nedenstående infrastrukturelle prioriteringer i Syddjurs Kommune, der omfatter meget vigtige infrastrukturinvesteringer for både Syddjurs Kommunes og regionens udvikling:
1. Forlængelse af Djurslandsmotorvejen frem til Aarhus Lufthavn således at fremkommeligheden hertil
forbedres og som en forudsætning for den fortsatte erhvervsudvikling og bosætning i Syddjurs
Kommune
2. Understøttelse af Aarhus Lufthavn som international lufthavn
3. Fastholdelse af færgeforbindelsen mellem Ebeltoft og Sjællands Odde som en forudsætning for den
fortsatte erhvervs- og turismeudvikling på det østlige Djursland
4. Fortsat integration af samarbejdet omkring Letbanen
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5. Opgradering af ruterne 15, 16 og 21 til højklassede veje, der vil sikre borgere og erhvervsliv god tilgængelighed til Aarhus, Randers og det overordnede motorvejsnet
6. Styrkelse af den kollektive trafik på Djursland.
Syddjurs Kommune har gennem mange år været dårligt forsynet med digital infrastruktur, og det gælder
både fiberbaseret bredbånd og mobil telefoni og data.
Kommunen har derfor nu selv taget initiativ til at forbedre dækningen af fiberbaseret bredbånd via en samarbejdsaftale med en privat udbyder af bredbåndstjenester. Men der er fortsat udfordringer, når det drejer sig
om mobildækning i kommunen, idet der er flere huller uden dækning – navnlig i kommunens yderområder.
Denne udfordring er også aktuel i andre landdistrikts- og yderkommuner, og vi finder det naturligt at den
regionale vækst- og udviklingsstrategi adresserer denne udfordring, idet manglen på adgang til digital infrastruktur er en betydelig hæmmer for væksten i regionen.
Væksthæmmere
Syddjurs Kommune kan fuldt ud tilslutte sig de to hæmmere for vækst, som KKR påpeger i brevet til Regionsrådet af 23. juni 2014, nemlig det stramme og unuancerede plansystem og det finansielle systems håndtering af yderområderne. Vi kan også pege på den gældende miljølovgivning som en hæmmer for lokal og
regional udvikling, og efterspørger i denne forbindelse en mere enkel lovgivning.
Syddjurs Kommune har som lokal planmyndighed flere erfaringer med, at de statslige myndigheder har sat
en stopper for projekter, som kommunen har ønsket at fremme. Det kan eksempelvis være lokale projekter,
som har haft til formål at skabe erhvervsmæssig udvikling i kommunen eller at udlægge nye attraktive boligområder med henblik på at tiltrække nye, ressourcestærke borgere. Det gælder ikke blot projekter i det åbne
land, men også projekter inden for kystnærhedszonen, som af de statslige myndigheder er blevet behandlet
uden den fornødne hensyntagen til lokale forhold og vilkår.
I det hele taget oplever vi i Syddjurs Kommune, at der mangler national opmærksomhed omkring Region
Midtjylland. Region Midtjylland med det østjyske vækstcenter fortjener at blive behandlet på lige fod med
Hovedstadsregionen, når det drejer sig om at skabe udvikling og vækst i Danmark. Denne manglende opmærksomhed er også en hæmmer for at udfolde det fulde vækstpotentiale i regionen, og vi vil opfordre Regionsrådet til i forbindelse med Vækst- og Udviklingsstrategien at indtænke en strategi for, hvorledes vi sikrer
regionen større national opmærksomhed.
Slutteligt vil vi fra Syddjurs Kommunes side henlede opmærksomheden på, at ejerskabet til den kommende
strategi kun sker ved en tæt dialog med kommunerne i det fremadrettede forløb. Syddjurs Kommune tager
gerne del i denne dialog.
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KOMMUNALDIREKTØREN
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 87 87
sikkerpost@viborg,dk
www.viborg,dk

Input fra Viborg Kommune til KKR vedr. Regional Vækst og udviklingsstrategi (VUS)

Dato: 08-09-2014
Direkte e-mail.: laj@viborg.dk

Strategiske overvejelser
Viborg Kommunes strategiske overvejelser, i forhold til vækst og udvikling, er formuleret i en
række politikker og strategier, herunder særligt Udviklingsstrategi 2011.
Udviklingsstrategien udpeger tre prioriterede områder, hvor man ser særlige vækst og
udviklingspotentialer:
1. Animation og nye medier. Hovedudfordringen er at videreudvikle samt skabe nye
produkter og levedygtige vækstvirksomheder inden for animation – samtidig med at
produkter udbredes, så private erhvervsvirksomheder, Viborg Kommune samt øvrige
offentlige institutioner i højere grad drager nytte af mulighederne på animationsområdet og
ikke mindst kommercielle forretningsmuligheder i form af ”spin-offs” fra dette. Samtidig er
udfordringen at udvikle nye uddannelser på området – blandt andet i samarbejde med
universiteterne.
2. Grøn teknologi og bæredygtig produktion. Udfordringen er, at udnytte det klima- og
energimæssige fokus positivt. Udfordringen er endvidere at få et bedre samspil imellem
kommunens eksisterende virksomheders kommercielle kompetencer og de uddannelses- og
forskningsbaserede styrkepositioner, og herigennem skabe et vækstmiljø inden for især
grøn teknologi, som blandt andet kan udvikle og tiltrække nye arbejdspladser.
3. Store oplevelser. Udfordringen er at bruge Viborgs væsentlige kulturarv og
styrkeposition på eliteidrætsområdet til at videreudvikle og skabe nye store og unikke
oplevelser såvel på nationalt som internationalt niveau.
Viborg Kommune har i 2014 vedtaget en animationsstrategi, der skal fremme brugen af animation
yderligere indenfor sundhed, undervisning, erhverv, kultur og offentlig administration. Brugen af animeret
formidling rummer store effektiviserings- og kvalitetsmæssige potentialer.
Udviklingsstrategi 2011 og animationsstrategien er vedlagt som bilag.
Konkrete erfaringer med vækst og udvikling
Animation og nye medier: Viborg Kommune støtter meget aktivt op omkring både The Animation
Workshop og Arsenalet, som i dag udgør en væsentlig del af en egentlig animations-klynge, hvor
uddannelse, viden, udvikling, erhverv og offentlige myndigheder spiller tæt sammen og skaber vækst.
Arsenalet er få år efter etablering hjemsted for mere end 30 virksomheder, mere end 90 ansatte og en
omsætning på mere end 200 millioner. Potentialet for yderligere vækst og udvikling er betydeligt.
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Grøn teknologi og bæredygtig produktion: Viborg Kommune er hjemsted for et meget stærkt videns- og
vækstmiljø centreret omkring Foulum. Viborg Kommune indgår i forskellige projekter, understøtter initiativer,
eller bidrager på anden vis aktivt til udvikling af miljøet. Et eksempel herpå er Biocluster.dk – et klyngeinitiativ
der skal hjælpe virksomheder med at finde forretningsmuligheder og skabe innovation i omstillingen til
bioøkonomi. Miljøet omkring Foulum sidder med mange af ’nøglerne’ til løsning af hele verdens udfordringer
med fødevarer, miljø, klima og energi. Derfor er vækstpotentialet enormt.
Fælles for begge ovenstående eksempler er, at de ikke kun biddrager til vækst og udvikling i Viborg
Kommune men i hele regionen og resten af landet. Fælles er ligeledes at de begge rummer meget stort
potentiale for yderligere vækst.
Mange gode erfaringer fra frikommune forsøg: Viborg Kommune har gennem sin status som frikommune
opnået dispensation fra en række bestemmelser i planloven. Dette har betydet kortere sagsbehandlingstider
og større råderum for lokale beslutninger. Viborg Kommune har således fået mulighed for mere dynamiske
afgrænsninger på detailhandelsområdet og dermed øget fleksibilitet over for erhvervslivet. Samtidig giver
frikommuneforsøgene mulighed for hurtigere svar til borgere og virksomheder og et mindre ressourceforbrug
til sagsbehandling, uden at det går ud over borgerinddragelse eller indhold i planlægningen.
Viborg Kommune har ikke fået lov til at gennemføre alle de ansøgte frikommuneforsøg, og planlovens
bestemmelser i øvrigt vurderes på udvalgte områder at være hæmmende i forhold til lokal understøttelse af
vækstinitiativer.
Infrastruktur
Mulighederne for vækst afhænger af en tidssvarende og effektiv infrastruktur. Utidssvarende infrastruktur
kan være og er en væsentlig hæmmer for vækst.
Karup Lufthavn er en livsnerve for det midt- og vestjyske erhvervsliv til København og videre ud i verden.
Karup Lufthavn har imidlertid nogle udfordringer. Ikke mindst af hensyn til det midt- og vestjyske erhvervsliv
er det yderst vigtigt at kommuner og region arbejder på en langtidsholdbar løsning.
Rute 26 mellem Aarhus og Viborg forbinder et meget centralt vækstområde i Jylland. På og ved
strækningen mellem Aarhus og Viborg findes en lang række videnstunge virksomheder og
fremstillingsvirksomheder, offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner, der dagligt har behov for at
anvende rute 26 til transport af varer, tjenesteydelser, viden og arbejdskraft. I lange perioder af døgnet når
rute 26 en kritisk belastning og dette forringer kraftigt mulighederne for effektiv drift og udvikling af
virksomheder, offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner. Tilstrækkelig kapacitet på rute 26 mellem
Aarhus og Viborg er en væsentlig betingelse for erhvervslivets muligheder for fortsat vækst.
En midtjysk motorvejskorridor som parallel-motorvej til E45 ville bidrage væsentligt til vækst og udvikling i
den midtjyske region. Der findes en række solide argumenter for etablering af en midtjysk motorvejskorridor,
herunder, at den ville give en markant aflastning af E45 til gavn for hele landet, udvikle og styrke
erhvervslivet, give et mere mobilt arbejdsmarked, give store køretidsbesparelser, give en høj forrentning og
giver en 100 pct. kapacitetsudvidelse til samme pris som et
enkelt ekstraspor på E45, der kun giver 50 pct. ekstra kapacitet.

Yderligere information
Viborg Kommune står til rådighed ved eventuelle spørgsmål, eller behov for uddybning af ovenstående.
Med venlig hilsen

Lasse Jacobsen
Kommunaldirektør
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Indledningsvist tages der afsæt i de generelle
forudsætninger for Viborg Kommune anno
2011 – og der præsenteres to overordnede
målsætninger og de tre temaer, som Byrådet
har valgt at fokusere denne udviklingsstrategi
på.

Udviklingsstrategiens opbygning

Udover udviklingsstrategiens overordnede
målsætninger, formuleres de mere konkrete og
uddybende målsætninger samt indsats-områder i en række selvstændige politikker – sektorpolitikker (f.eks. Børne- og Ungdoms-politik og Politik for psykiatriområdet), såvel som
tværgående politikker (f.eks. politikker vedrørende forebyggelse og borgerinddragelse).

Status over politikker .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

Viborg Byråd præsenterer hermed Udviklingsstrategi 2011 for Viborg Kommune.
Det er i udviklingsstrategien, at Byrådet udpeger de temaer, der i de kommende år især
vil være i fokus for udviklingen af Viborg Kommune – og dermed også områder, der i særlig
grad prioriteres i forbindelse med anvendelsen
af kommunens udviklingsressourcer.
Samtidig indeholder udviklingsstrategien de
væsentligste udfordringer i forhold til den fysiske planlægning samt tidsplan for revisi-on af
den gældende Kommuneplan 2009-2021.
Udviklingsstrategien skal udarbejdes inden
udgangen af 1. halvdel af byrådsperioden,
men kan revideres efter behov.

Dernæst følger en beskrivelse af hvert af de tre
temaer, herunder status, udfordringer og Byrådets målsætninger.

Endelig følger et afsnit om kommuneplanlægningen. I afsnittet er der blandt andet en vurdering af, hvorvidt udviklingen siden Kommuneplan 2009-2021 samt temaerne i nærværende
udviklingsstrategi giver anledning til en hel eller
delvis revision af kommuneplanen.

Links:
Visionen for Viborg Kommune
Viborg Kommunes plansystem
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Generelle forudsætninger
Viborg Kommune har i det seneste årti været
igennem en markant vækst i indbyggertal og
arbejdspladser.
Der var i alt 93.498 indbyggere i Viborg Kommune 1. januar 2011 mod 88.280 i 2002. Det
svarer til en stigning på 5,9 %. Indbyggertallet
forventes de kommende år at stige med cirka
500 personer pr. år og passere 100.000 i 2026.
Erhvervslivets vækst i Viborg Kommune illustreres ved, at der i perioden 1997-2009 netto
er skabt 7.000 arbejdspladser, og at nettoindpendlingen til lokale virksomheder udgør ca.
4.400 personer. Det er en målsætning at fastholde denne udvikling.
Selvom temaerne i udviklingsstrategien erhvervsmæssigt er fokuseret på animation og
grøn teknologi, er den overordnede forudsætning for kommunens fortsatte positive udvikling
og økonomiske vækst, at der sikres det bedst
mulige erhvervsklima for kommunens virksomheder og iværksættere.
Dette tilvejebringes eksempelvis gennem de
erhvervsserviceydelser som VIBORGegnens
Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland samt øvrige private og offentlige aktører tilbyder lokale
iværksættere og virksomheder. En smidig og
fokuseret kommunal sagsbehandling og udformning af øvrige kommunale rammevilkår
prioriteres højt.
Ligeledes er områder som internationalisering, ambitiøs satsning på uddannelse, klyngedannelse og en fortsat udbygning af det
gode og konstruktive samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommune
og øvrige samarbejdspartnere en afgørende

forudsætning for en fortsat positiv udvikling.
Et eksempel herpå er Viborg Kommunes samarbejde med Aalborg og Aarhus Universitet.
Byrådet har fokus på, at de forskellige ydelser
strategisk, økonomisk og administrativt ruster
virksomhederne i deres forskellige udviklingsfaser gennem et tæt og smidigt samarbejde.

Overordnede målsætninger
Byrådet vil med udgangspunkt i visionen for Viborg Kommune:
• Skabe et attraktivt erhvervsmiljø i konstant
udvikling med fokus på de bedst mulige
rammebetingelser
• Målrette indsatsen på områder med særlig
potentiale for vækst

Det er således målsætningen, at det skal være
attraktivt at drive og etablere virksomhed i Viborg Kommune. Derfor fokuserer Byrådet på at
tilbyde de virksomheder og iværksættere, der
er fundamentet for kommunens fremtidige udvikling, en professionel og effektiv erhvervsservice såvel som gode rammebetingelser.
Byrådet ser i forlængelse af den generelle erhvervsfremmeindsats særlige vækst- og udviklingspotientialer inden for følgende områder,
der prioriteres i udviklingsstrategien:

• Animation og nye medier
• Grøn teknologi og bæredygtig produktion
• Store oplevelser

Endvidere skal der være fokus på, at virksomheder oplever de kommunale rammevilkår som
værende meget attraktive.

Links:
Befolkningsprognose
Fælles erhvervspolitik
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Udfordringer

Animation og nye medier
Status

Viborg Byråd vil fremadrettet understøtte erhvervsudviklingen og nye muligheder inden for
animationsområdet samt tilhørende It-teknologi og ”New media”.

• Studentervæksthuset ”Midtjysk Animationsvæksthus” – der særligt er målrettet studerende på The Animation Workshop har siden etableringen i 2007 serviceret omkring
60 spirende studentervirksomheder, der har
det til fælles, at de er etableret af studerende
fra The Animation Workshop. 30 af disse
virksomheder er senere registreret med eget
CVR-nummer og heraf er 10 i dag beliggende i Viborg.

• Der er over 200 studerende ved The Animation Workshop, og herudover er der også løbende lidt over 100 kursister om året.

FAKTABOKS

Hovedudfordringen er at videreudvikle samt
skabe nye produkter og levedygtige vækstvirksomheder inden for animation – samtidig med
at produkter udbredes, så private erhvervsvirksomheder, Viborg Kommune samt øvrige offentlige institutioner i højere grad drager nytte af mulighederne på animationsområdet og
ikke mindst kommercielle forretningsmuligheder i form af ”spin offs” fra dette. Samtidig er
udfordringen at udvikle nye uddannelser på
området – blandt andet i samarbejde med universiteterne.

Viborg Kommune har en koncentration af videns- og kompetencemæssige ressourcer inden for Animation med The Animation
Workshop, Medieskolerne og Mercantecs ITuddannelser.
De senere år er styrkepositionen blevet suppleret med flere kreative og internationalt orienterede virksomheder, der er udsprunget af
The Animation Workshop. Animation kategoriseres generelt som vækstbranche, idet branchen leverer unikke produkter, og som leverandør af kreative og innovative løsninger har
meget at tilbyde det øvrige erhvervsliv samt
den offentlige sektor.
The Animation Workshop er i dag en afdeling
under VIA University College og har et stort
netværk af internationale studier, kunstnere og
uddannelsesinstitutioner. Bachelorafdelingen
på The Animation Workshop udbyder to bachelorlinjer: Karakter Animation (CA) og Computer Graphic Art (CGA). Begge linjer er professionelle bacheloruddannelser af høje-ste
kvalitet.

Links:
VIBORGegnens Erhvervsråd
Væksthus Midtjylland
The Animation Workshop

Målsætninger

Viborg Byråd vil,

• Udnytte de uddannelsesmæssige potentialer inden for animation til at skabe gode
vækstmuligheder

• Sikre et attraktivt og internationalt studiemiljø med udgangspunkt i Campus Viborg, og
anvende det internationale miljø aktivt

• Skabe gode vilkår og vækstbetingelser for
iværksættere og tiltrække virksomheder inden for animation og andre kreative erhverv med øget fokus på kommercialisering
og permanent lokalisering af disse i Viborg
Kommune.

• Udbrede kendskabet til brugen af animation i såvel erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og oplevelsesøkonomiske sammenhænge.

5
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Udfordringer

Målsætninger

Grøn teknologi og bæredygtig produktion
Status

7

• Samarbejde om konkrete projekter og initiativer, der gennem nytænkning og innovation,
der skaber arbejdspladser og vækst.

• Understøtte og udvikle samarbejdet mellem
eksisterende virksomheder og uddannelses- og forskningsmiljøet

• Gennem klimaplanlægning sikre muligheder
for bæredygtig energiproduktion

• Understøtte de erhvervs- og forskningsmæssige styrker inden for landbrug og jordbrugsvidenskab

Viborg Byråd vil,

Viborg Kommune er en af Danmarks største
landbrugsproducerende kommuner, og indeholder en mangfoldighed af naturområder –
fjord, søer, hede, ådale, skove og landbrugsarealer.

• Skabe gode rammer for iværksætteri og netværksdannelse inden for grøn teknologi og
bæredygtig produktion

• Agro Business Park er forskerpark med fokus på iværksætteri og innovation indenfor
jordbrug, fødevarer, bioenergi og miljøteknologi.

• Forskningscenter Foulum råder over et bygningsareal på omkring 100.000 m² og ca.
550 Ha areal, der blandt andet anvendes til
jordbrugs- og husdyrforsøg.

• Forskningscenter Foulum er den største enhed under Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet

• Det er Regeringens mål, at Danmark i 2050
er helt uafhængig af kul, olie og gas (Energistrategi 2050, februar 2011)

FAKTABOKS

Udfordringen er, at udnytte det klima- og
energimæssige fokus positivt. Udfordringen
er endvidere at få et bedre samspil imellem
kommunens eksisterende virksomheders kommercielle kompetencer og de uddannelses- og
forskningsbaserede styrkepositioner, og herigennem skabe et vækstmiljø inden for især
grøn teknologi, som blandt andet kan udvikle
og tiltrække nye arbejdspladser.

Viborg Kommune har med ca. 1.200 virksomheder inden for de primære erhverv, en række markante virksomheder på energi og miljøområdet samt vidensmiljøerne Agro Business
Park og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
en klar styrkeposition inden for grøn teknologi,
fødevarer og bæredygtighed.
Også her er teknologisk udvikling og IT væsentlige elementer. Både nationalt og inter-nationalt er efterspørgslen på bæredygtige og innovative produkter stigende, og brancherne
forventes at rumme et betydeligt vækstpotentiale.
Herudover har kommunen flere virksomheder,
med Grundfos i spidsen som foretager markante satsninger på grønne teknologier og bæredygtighed, herunder CO2-fri energi samt sikring af rent drikkevand.
Det er vigtigt at tænke klimastrategisk ved udnyttelsen af energi, ved byggerier og ved brugen af jorden som ressource. Byrådet har i sin
klimastrategi et mål om at kommunen er CO2
neutral i nær fremtid. Det stiller krav til det
fremtidige byggeri, til forbedringer af de eksisterende bygninger, til vejanlæg og anden infrastruktur.

Links:
Klimastrategi
Agro Business Park
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (Foulum)
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Store oplevelser
Status
Gennem de senere år er der i Viborg Kom-mune skabt en lang række oplevelser og events.
Eksempler herpå er:
• 950-året for Viborg som stiftsby, der i 2010
blev fejret hele året med musik, foredrag, teater, udstillinger, Danske Kirkedage, byfesten Alletiders Marked og en historisk teaterlyskoncert i Viborgs gamle bydel.
• Dronningens udstilling ”Et livsværk” med
over 50.000 besøgende på Skovgaardmuseet, hvor Dronningen for første gang udstillede værker fra hele sit liv.
• Oplevelser inden for eliteidræt, hvor Viborg
Kommune gennem mange år er blevet profileret via VHK og kvindehåndbolden – men
også BSV på herrehåndboldsiden og Viborg
FF inden for fodbolden.
• Den største sportsbegivenhed i Danmark
nogensinde til Viborg: Slutspillet i 2011 om
UEFAs europamesterskab for U21-hold.
Oplevelser af denne type er til glæde for kommunens indbyggere – men rækker i mange tilfælde også ud over kommunegrænsen og er
med til at skabe omsætning og sætte Viborg
Kommune på verdenskortet.
Herudover har Viborg Kommune en såvel national som international styrkeposition inden for
børne- og ungdomskultur.

Udfordringer
Viborg Kommune har dybe historiske rødder,
og en tusindårig middelalderby med mange
fredede og historiske bygninger. Det er en væsentlig udfordring at bruge vores væsentlige
kulturarv og styrkeposition på eliteidrætsområdet til at videreudvikle og skabe nye store og
unikke oplevelser såvel på nationalt som internationalt niveau.
Eksempler på dette er, at der med udgangspunkt i Viborgs historiske midtby skabes nye
oplevelsesscenarier af folkelig og eksperimentel karakter. I et innovativt samarbejde mellem
byens kreative kræfter udvikles nye events, der
skaber sammenhæng mellem fortiden, nutiden
og fremtidens samfundsmæssige udfordringer.

FAKTABOKS
• I 2008 gennemførte Rambøll Management
en markedsanalyse for Viborg Kommune.
Markedsanalysen konkluderede, at Viborg
(Kommune) er kendt for især 2 ting: Håndbold og Domkirken.
• Viborg Animationsfestival afholdes i 2012
med udspring i The Animation Workshop
• En række fonde har indgået partnerskab
med Viborg Kommune om et projekt, der
skal give konkrete erfaringer med at gøre en
historisk bykerne tilgængelig. Det er et led
i et internationalt projekt, der har fokus på,
hvordan tilgængeligheden i de historiske bykerner kan forbedres.

Målsætninger

Viborg Byråd vil,

• Skabe events, der giver autentiske oplevelser og opmærksomhed

• Fremme kendskabet til og videreudvikle attraktioner – gerne i et samspil med kulturarven og den historiske arv – der kan tiltrække
flere turister og indbyggere.

• Styrke samarbejdet med erhvervslivet og
kulturlivet om events og attraktioner.

• Understøtte og udvikle rammerne for udøvelse af eliteidrætten

• Styrke kulturlivet i kommunen

Links:
U21 EM i Viborg
Kultur og Fritid i Viborg Kommune
VHK, VFF og BSV
Kommunens gl. adm.bygninger i Viborg Midtby
Kulturarvestyrelsen
Fredede og bevaringsværdige bygninger
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Nærværende Udviklingsstrategi indeholder
den i planloven forudsatte strategi for kommuneplanlægningen og Agenda 21.

Byrådet har besluttet, at revidere kommuneplanen i sin helhed med særligt fokus på de
emner, der er beskrevet i denne udviklingsstrategi.

Kommuneplanen kan revideres en gang i hver
byrådsperiode, det vil sige hvert 4. år.

Revision af kommuneplanen

Kommuneplanen indeholder desuden rammer
for den fremtidige by- og erhvervsudvikling og
retningslinjer for anvendelsen af det åbne land,
herunder en afvejning mellem jordbrug, natur,
infrastruktur, rekreative interesser og bosætning.

I Kommuneplanens hovedstruktur er de store
linjer for kommunens udvikling lagt fast omkring bystruktur, erhvervsstruktur og det åbne
land. Dette fastholdes uændret.

Den nuværende Kommuneplan 2009 – 2021
er vedtaget af Byrådet i september 2009.

Ifølge planloven skal Byrådet inden udgangen
af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen samt en strategi for Agenda 21
– mål om en bæredygtig udvikling.

Status

Kommuneplanlægning

10

Et forslag til ny kommuneplan sendes i høring i
begyndelsen af 2013 og påregnes vedtaget inden udgangen af 2013.
Der er fortsat vækst i kommunen, og der er behov for nye arealudlæg til byudvikling i især Viborg By. Derudover vil nedenstående emner
vil blive behandlet i den kommende kommuneplan.

Udfordringer
Infrastruktur/Byerne på banen
Karup Lufthavn ligger centralt i landsdelen og
med den stigende trafikale betydning vil Viborg
Kommune prioritere de udviklings- og samarbejdsmuligheder som ligger i det tværkommunale ejerskab.
Viborg Kommune ligger centralt i Region Midtjylland. Ikke mindst for at understøtte et attraktivt ervervsmiljø er det et ønske at udnytte og
udbygge de overordnede forbindelser på regionalt niveau – herunder etablering af en ny
midtjysk motorvej i tilknytning til Rute 13 (den
såkaldte Hærvejsmotorvej).
Staten forbereder en udvidelse af Rute 26 mellem Århus og tilslutningen vest for Viborg til
Holstebrovej. Der skal formodentlig ske en opgradering til motorvej/motortrafikvej. Pro-jektet
får stor betydning for afvikling af trafik i og omkring Viborg. Vejen får stor betydning for byens
fremtidige udvikling. Flere af kommunens byer
ligger nær rute 26 og udbygningen får også betydning for deres udvikling.

Jernbanen mellem Århus og Struer går tværs
igennem kommunen. Der er stationer i flere
byer. Det er et ønske at få jernbanesystemet
udnyttet optimalt. Det er desuden ønskeligt,
at der skabes bedre og hurtigere forbindelser,
så byerne blive mere attraktive for bosætning.
Samtidig er udviklingen af stationsområdet i Viborg By et centralt tema i den fysiske planlægning.

Byrådet planlægger at udvide Viborg mod syd.
Her er det ønsket, at gøre den nye bydel så
bæredygtig som mulig og så klimatilpasset
som muligt. Der skal især lægges vægt på infrastruktur, stisystemer og nærhed til rekreative områder for hele byen.

Jordbrug og landdistrikter
Viborg Kommune er arealmæssigt den næststørste kommune i Danmark. Halvdelen af borgerne bor i landdistriktet og de mindre byer.
Udviklingen indenfor jordbruget mod stadig
større enheder gælder også i Viborg Kommune. Jordbruget er vigtigt for landdistriktets udvikling. I fremtiden kan jordbruget komme til
at spille en væsentlig rolle som producent af
energi dels ved at dyrke energiafgrøder, dels
ved at udnytte husdyrgødningen til biogas.

Det bliver en udfordring at finde placeringsmuligheder til de store produktionsanlæg – herunder biogasanlæg, sikre den nødvendige infrastruktur og samtidig sikre landdistrikternes attraktion for bosætning og rekreation.

Den grønne struktur
Mange af kommunens byer ligger attraktivt
nær fjord, søer, heder, ådale, skove og oplevelsesrige landskaber.
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Det er et ønske at sikre og udvikle attraktive
byer, hvor borgere har kort afstand til rekreative områder i og omkring byen – det gælder
både de store og de mindre bysamfund. Dette giver både muligheder for aktive borgere og
gør kommunen attraktiv for tilflytning.
Byrådet vil i forbindelse med revisionen af
kommuneplanen udpege de værdifulde landskaber og kulturmiljøer – herunder de bynæ-re
grønne områder.
Detailhandel
Byrådet vil i forbindelse med revisionen af
kommuneplanen planlægge for muligheden for
at etablere 4 udvalgsvarebutikker over 2.000
m2, heraf kan een placeres i Bjerringbro.
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Agenda 21

12

Mål om en bæredygtig udvikling
Målet med Agenda 21 er, at skabe en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden
at bringe fremtidige generationers muligheder
for at opfylde deres behov i fare. Derfor handler Agenda 21 om de væsentligste globale udfordringer for menneskeheden.
Det er således også Byrådets vision, at Viborg er en foregangskommune, der gennem
nytænkning, dialog og levende demokrati, går
nye veje og skaber unikke resultater.
Dette skabes ved i dialog og samspil med borgere og virksomheder, at videreudvikle Viborgs
identitet, styrkeområder og position som et
stærkt vækstcenter.
Ifølge Planloven skal kommunen udarbejde en
Agenda 21 strategi for kommunens politi-ske
målsætninger for det fremtidige arbejde.
Strategien omhandler følgende mål:

Fremme bæredygtig udvikling og
byomdannelse
Viborg Kommunes byer skal fortsat udvikle
sig. Planlægningen af byerne skal ske på bæredygtighedsprincipper, som er medvirkende til
at reducere miljøbelastningen og ressourceforbruget. Lokalisering af virksomheder skal ske
på baggrund af bæredygtighedsprincipper, så
miljøbelastningen minimeres, så der ikke opstår konflikter, og gerne således at virksomhedernes produktion understøtter hinanden bæredygtigt. Et eksempel herpå er planlægningen
for den nye bydel ved Søndersø.

Mindske miljøbelastningen og fremme biologisk mangfoldighed
Viborg Kommune skal fortsat udvikles og være
en sund og grøn kommune. Kommunen vil
planlægge og arbejde for at mindske miljøbelastningen og bevare ressourcerne. Derfor
kan der ikke ske egentlig byudvikling i de områder, der er udpeget som særlige drikkevandsområder, og de grønne bynære områder skal
beskyttes og bevares.
Gennem sagsbehandling og planlægning vil
Viborg Kommune søge den biologiske mangfoldighed fremmet, og arbejde for helhed og
natursyn ved lokalisering af virksomheder m.m.
Det er endvidere et mål, at forurening af naturen skal forhindres og fjernes. Livsbetingelserne for et alsidigt plante- og dyreliv, samt for sårbare arter og sårbare naturtyper, er i høj grad
afhængige af forureningstilstanden i naturen
på landjorden, i luften og i vore vandområder.
Derfor skal tilførsel af stoffer, der kan skade naturen begrænses mest muligt, ligesom støjforurening skal begrænses mest muligt, så naturen ikke forringes.

Inddrage borgere og erhverv
Viborg Kommune lægger stor vægt på, at borgerne involveres og høres, når planer og projekter skal igangsættes. Den lokale aktionsgruppe (LAG), Grundvandsforum og Det grønne råd samt ViborgEgnens Landdistriktsråd og
Erhvervsrådet giver gode muligheder for at engagere og inddrage borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer.

Links:
Borgerinddragelsespolitik
Kommuneplan 2009-2021
Politik for boligområdet
Landdistriktspolitik til debat
Byer og landsbyer
Bynære landskaber
Klimastrategi
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Planlægning – gennemført siden sidste revision af kommuneplanen
Ved Byrådets vedtagelse af kommuneplan
2009 – 2021 besluttedes at i gangsætte flere
nye planer. Flere af disse planer er vedtaget og
nye er kommet til. I nedenstående diagram vises hvilke planer, der er vedtaget siden sidste
revision af kommuneplanen.

Byrådet har derudover sat andre gode planer
i værk. Der er lavet en plan for Viborg Midtby,
som indebærer at der nu igangsættes en renovering af gågaderne, et konkurrenceprojekt for
stationsområdet og et projekt for tilgængelighed for alle i den gamle middelalderbydel.
Der er desuden lavet lokalplaner for de kommunale administrationsbygninger i Viborg
midtby.

Kommuneplantillæg vedtaget siden sidste revision

18

14

8

6

4

11

7

5

3

Kptillæg nr.

Bjerringbro Idrætspark - LP390

Centerområde Marsk Stigs Vej - LP384

Vindmøller ved Hejring - LP383

Vindmøller

Karup Kartoffelmelfabrik - LP317

Skagerrak 4

400kV luftledning Kassø - Tjele

Byudvikling Ørum, Løgstrup, Bjerregrav, Sjørup og Kvols

Vendersgade Karéen - LP356

Almas - LP367

Navn

02-11-2011

21-09-2011

31-08-2011

23-06-2011

23-06-2011

23-06-2011

27-12-2010

03-11-2010

22-09-2010

23-06-2010

Endeligt vedtaget

Viborg Kommuneplan 2009 – 2021

25

Viborg Kommune deltager i et nordisk cykelsamarbejde. Der er etableret flere cykelstier.
Himmerlandsstien gøres færdig og skal kobles
med de øvrige stier, og der er lavet trafikplan
for Viborg.

13
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351

324

Viborg nordvest, erhverv

Frederiks, boligområde

Slagterigrunden i Viborg

Erhvervsområde, vestbyen

27-01-2010

04-11-2009

23-09-2009

23-09-2009

02-09-2009

02-09-2009

Byrådsdato
endelig vedtagelse

18-03-2010

11-02-2010

11-02-2010

19-11-2009

08-10-2009

08-10-2009

17-09-2009

17-09-2009

Offentlighedsdato

Vedtagne lokalplaner siden sidste revision

328
Ibsgården

27-01-2010

Navn

363
Revas udvidelse, Kirkebækvej

03-03-2010

Lokalplan nr.

366
Karup Lyngparken, boliger

KPtillæg
nr.

339
Slagterigrunden i Bjerringbro

13-05-2010

368

08-07-2010

321

28-04-2010
3

23-06-2010

Mønsted Svalevej, boliger

18-11-2010

Almas

18-11-2010

364

09-09-2010

03-11-2010

17-03-2011

367

01-09-2010

03-11-2010

17-03-2011

Møgelkær, boliger og almen service

07-10-2010

07-10-2010

Sundstrup

02-03-2011

07-04-2011

357

22-09-2010

22-09-2010

Søndersøs østbred, Gymnastikhøjskolen

02-03-2011

5

373

Center- og erhverv ved Randersvej, Asmild Centervej i Viborg

23-03-2011

Hjertebo, Gl. Hvam

376

Boliger ved Kløvermarken i Løvel

Vendersgade Karèen i Viborg

380

Centerområde ved Amtmandskarréen og Nytorv i Viborg

09-06-2011

356

382

25-05-2011

07-07-2011

375

379

Motocrossbane ved Fårup

15-09-2011

323

23-06-2011

Karup Kartoffelmelfabrik

31-08-2011

Vindmølleområde ved Hejring

6

317

14

383

22-09-2011

Rughavevej, Vestervangsvej
18

31-08-2011

386

Centerområde Marsk Stigs Vej

17-11-2011

Vesterbrocenteret i Viborg

17-11-2011

06-10-2011

384

25

02-11-2011

21-09-2011
358

Bjerringbro Idrætspark

02-11-2011
390
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Status over politikker

Landdistriktspolitik (2011)
Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik (2011)
Kommunikationspolitik (2010)
Handicappolitik (2009)
Politik for boligområdet (2009)
Fælles Erhvervspolitik (2009)
Politik for internationalisering (2009)
Borgerinddragelsespolitik (2008)

Byrådet har formuleret følgende tværgående politikker:
•
•
•
•
•
•
•
•

Børne- og ungdomspolitik – ”Lys i øjnene” (2010)
Politik for udsatteområdet (2010)
Idrætspolitik (2009)
Politik for voksenhandicapområdet (2008)
Politik for psykiatriområdet (2008)

Herudover har Byrådet formuleret en række sektorpolitikker:
•
•
•
•
•

15
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Udviklingsstrategi 2011
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Det vil vi
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Til KKR Midtjylland

Aarhus Kommunes input til KKRs drøftelse af regional vækst og
udvikling
KKR Midtjylland har ved brev af 23. juni 2014 rettet henvendelse til Aarhus
Kommune med henblik på at indhente input til KKR om kommunernes egne
strategiske og konkrete erfaringer i arbejdet med at fremme vækst og udvikling.

Hermed fremsendes Aarhus Kommunes input.
***
De regioner, der tilbyder de bedste vilkår for virksomheders udvikling og
vækst, bliver fremtidens vindere i den globale konkurrence. Set i et globalt
perspektiv er Region Midtjylland en mindre region, men regionen har alligevel et godt udgangspunkt i kraft af en højt kvalificeret arbejdsstyrke, høj beskæftigelsesfrekvens, mange iværksættere og produktive og værdiskabende
virksomheder.
Den østlige del af regionen med Business Region Aarhus er et af Danmarks
to markante vækstcentre, der med en høj koncentration af arbejdspladser og
kvalificeret arbejdskraft er en væsentlig drivkraft for vækst og udvikling ikke
blot i Østjylland men i hele den midtjyske region.

BORGMESTERENS
AFDELING
Erhvervs- og Byudvikling
Aarhus Kommune

Erhvervs- og Byudvikling
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89 40 22 43
E-mail:
erhverv@ba.aarhus.dk
Direkte e-mail:
kh@aarhus.dk
www.aarhus.dk
Sag: 13/042092-7
Sagsbehandler:
Kirsten Rehling Hedegaard

Analyser viser, at flere af de næststørste byer i Europa har en højere vækst i
BNP pr. indbygger end deres hovedstæder, og at det i høj grad er disse byer
i forening med hovedstaden, der driver væksten.
En væsentlig rolle for Region Midtjylland er derfor at bidrage til at styrke
Business Region Aarhus-området ved at forstærke områdets konkurrencedygtighed og på samme tid tilgodese den regionale sammenhængskraft.

Det skal ses i lyset af, at den internationale konkurrence mellem vækstregioner og byområder skærpes. Det både betyder og kræver, at der udvikles
funktionelle byregioner, hvor de større byer sammen med oplandet sikrer
tilstrækkelig kritisk masse (befolkning, arbejdskraft, erhvervsklynger m.v.) til
at styrke områdets nationale og internationale konkurrenceevne og gennemslagskraft. Kritisk masse er en væsentlig ”nøgle” til attraktivitet, tiltrækning,
udvikling og vækst.
Den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi skal bidrage til de
mest optimale vækst- og udviklingsbetingelser for regionens erhvervsliv, og i
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den sammenhæng spiller velkvalificeret arbejdskraft og veludbygget infrastruktur en afgørende rolle. Betydningen af disse rammebetingelser går på
tværs af regionens forskellige klynger og brancher, og Region Midtjylland
opfordres derfor til at sætte særligt fokus på disse vækstfremmere i forbindelse med udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

8. september 2014
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Region Midtjyllands rolle er at bidrage til at sætte rammer, som giver kommunerne råderum, så de har mulighed for at udfolde erhvervspolitikken lokalt i samarbejde med relevante aktører, herunder Region Midtjylland.
Af særlige styrkepositioner i den midtjyske region kan peges på:
Menneskelige ressourcer
For at kunne fastholde og tiltrække virksomheder og sikre virksomheders
vækstmuligheder i Region Midtjylland er det helt afgørende at sikre en fortsat god adgang til menneskelige ressourcer i form af veluddannet arbejdskraft og talenter på alle niveauer. Vi skal derfor kunne tiltrække og fastholde
den højtkvalificerede arbejdskraft på alle niveauer. Selvom efterspørgslen
efter veluddannet arbejdskraft i kølvandet på finanskrisen synes at være
reduceret, kan det konstateres, at ledigheden i historisk perspektiv fortsat er
lav, samtidig med at den demografiske udvikling og den fremtidige efterspørgsel efter kompetencer tyder på, at der vil opstå flaksehalse i en række
brancher.

Derfor er det helt afgørende, at vi ruster os til fremtiden ved at uddanne og
efteruddanne den efterspurgte arbejdskraft på alle niveauer. Det indebærer
blandt andet, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, at vi øger fleksibiliteten på arbejdsmarkedet gennem målrettet efter- og videreuddannelse
og samtidig sikrer gode rammer for at tiltrække og fastholde national og international arbejdskraft.
Den seneste reform på beskæftigelsesområdet lægger vægt på et tættere
samspil mellem virksomhederne og beskæftigelsesindsatsen. Beskæftigelsesindsatsen får et øget fokus på hvilke kompetencer, der efterspørges på
arbejdsmarkedet og indenfor de enkelte brancher på såvel kort som længere
sigt. Jobcentrenes virksomhedssamarbejde opprioriteres og professionaliseres for at sikre, at virksomhederne har adgang til den nødvendige arbejdskraft, at ledige får opkvalificering, som er målrettet job, og kommer i spil, når
der er jobåbninger.
Velfærdsinnovation og sundhed
I Midtjylland har vi gode muligheder for at skabe et stærkt økosystem indenfor sundhedsinnovation. Vi har en række forskningsmæssige styrkepositioner inden for blandt andet sundhedsforskning, it, naturvidenskab og bioteknologi, og hertil en kompetent kommunal sektor og hospitalssektor.
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De midtjyske kommuner er de kommuner i Danmark, som har haft størst
succes med at implementere velfærdsteknologi til gavn for borgerne. Vi har
derfor en forpligtelse til at udnytte disse kompetencer på en optimal måde.
Tiden er moden til at samle kræfterne yderligere og sikre et fælles og stærkt
økosystem, som styrker sundhedsinnovationen på tværs af alle aktører i
regionen.
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IKT og smart cities
IKT spiller en betydelig rolle som innovations- og vækstskaber i stort set alle
øvrige sektorer og brancher, herunder blandt andet fødevarer, energi/klima/
miljø, sundhed og arkitektur/design/byggeri.
Region Midtjylland har forudsætningerne for at blive en digital foregangsregion og give regionens virksomheder de bedste betingelser for at anvende
digitalisering som afsæt for at udvikle unikke produkter og serviceydelser
med internationale afsætningsmuligheder. Aarhus har en markant erhvervs-,
forsknings- og uddannelsesmæssig styrkeposition på området og vil derfor i
høj grad kunne bidrage til regionens målsætning om at udbrede anvendelsen af it og digitale løsninger i hele det midtjyske erhvervsliv.
Regionen har iværksat en satsning med med strategisk fokus på, hvordan
man udvikler ”intelligente byer i SMARTe Regioner”. Grundlæggende er
idéen at etablere et nyt øko-system og politiske rammer for virksomheder,
videninstitutioner, den offentlige forvaltning og borgerne med henblik på at
udvikle kreative IKT-baserede løsninger, der både er i stand til at løse de
samfundsmæssige udfordringer og skabe nye markeder. Aarhus har siden
2012 i regi af Smart Aarhus arbejdet med at gøre Aarhus til en smartere by
ved at udnytte og dele data og information mellem det offentlige, virksomheder, organisationer og borgere med henblik på at skabe nye løsninger og
services på tværs af byens sektorer. Det er derfor oplagt at indlede et tættere samarbejde for at skabe de bedste muligheder for at udvikle den moderne
by, herunder at udvikle en spændende challenge, som kan bidrage til at
igangsætte og løfte projektet.
Fødevarer
Midtjylland har internationalt set en unik styrkeposition med en fødevaresektor, der har en stærk position med førende virksomheder og vidensinstitutioner langs hele værdikæden fra jord til bord. For at realisere potentialet og for
at sikre, at Midtjylland bliver internationalt kendt for at være en førende fødevareregion med markant vækst og jobskabelse samt en høj grad af interaktion med andre internationale fødevarehubs, er det nødvendigt, at regionen prioriterer en sammenhængende indsats, der samler kræfterne omkring
de stærkeste fysiske videns og innovationsmiljøer (hvoraf Agro Food Park
har det største potentiale i Midtjylland og Danmark). Samtidig er det vigtigt at
prioritere international synliggørelse og tilstedeværelse af de midtjyske føde-
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varekompetencer og -aktører. Derudover er det væsentligt, at Danmark ses
som én stærk fødevareregion, således at indsatser koordineres tæt sammen
med de øvrige regioner og de relevante nationale aktører.

8. september 2014
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Kulturhovedstad 2017
Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017 (Aarhus 2017).
Kulturhovedstadsprojektet er ikke blot et århusiansk projekt men også i høj
grad et regionalt projekt, som Region Midtjylland og samtlige kommuner i
den midtjyske region støtter op omkring. Det er således målet, at Aarhus
2017 skal være med til at sætte turbo på væksten gennem kulturel udvikling
i hele den midtjyske region.

Det er tanken, at Aarhus 2017 skal fungere som en innovationsplatform, der
afsøger, opbygger og udvikler nye samarbejdsformer på tværs af sektorer,
og som udvikler regionens byer, dens erhvervsliv og turismen.
Erhvervsturisme
Der er et stort vækstpotentiale inden for turisme i den midtjyske region. Region Midtjylland har derfor med en strategisk satsning på turismen sat en
ambitiøs vækstplan i gang for at øge omsætningen og beskæftigelsen i erhvervet.

En vigtig del af satsningen handler om erhvervsturisme. Erhvervsturisme er
et interessant segment, fordi erhvervsturister typisk har et fem til seks gange
større døgnforbrug end ferieturisterne, og fordi erhvervsturisterne bidrager til
øget efterspørgsel på koncepter og tilbud. Samspil og udvikling i relation til
regionens forsknings- og erhvervsmiljø er en anden vigtig grund til at prioritere erhvervsturisme.
Energi, klima og miljø
Global knaphed på ressourcer som energi og vand udgør sammen med
vardens klimaudfordringer et stort vækst- og eksportpotentiale for danske
virksomheder. 30 % af samtlige danske virksomheder inden for energi og
miljø ligger i Region Midtjylland. Regionen har inden for vindenergi, biomasse, fjernvarme og vand stærke kompetencer inden for hele værdikæden –
lige fra udvikling af nye teknologier til afsætning af løsninger, rådgivning og
systemeksport.

Den grønne omstilling i Danmark og globalt skal bruges som afsæt for udviklingen af nye produktionsprocesser og udnyttelsen af nye forretningsmuligheder og dermed bidrage til vækst og beskæftigelse.
Aarhus-området er centrum for udvikling, test, demonstration, markedsmodning og salg af danske energi-, klima- og miljøløsninger. Det nye viden- og
innovationsmiljø på havnen i Aarhus, Navitas, skal udvikle sig til et førende
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mødested for regionale, nationale og internationale aktører inden for energi,
klima og miljø.
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Produktion
I Midtjylland har vi en særlig interesse i at sikre industriens fremtidige konkurrenceevne. Vi har en historisk tradition for produktionskompetencer og
indsigt i teknologi- og produktionsprocesser, som vi kan udvikle og som
fremover skal skabe grundlag for vækst og flere arbejdspladser.

Den samfundsøkonomiske krise, har været medvirkende til, at vi har fået
øjnene op for de fordele, der ligger i at have en global konkurrencedygtig
industri, der fortsat kan skabe arbejdsplader, eksportindtægter og lokal efterspørgsel efter produkter og serviceydelser.
Derfor skal vi fortsat arbejde på at skabe optimale rammer for fremtidens
konkurrencedygtige industri i Region Midtjylland og herigennem opnå øget
værdiskabelse, øget beskæftigelse og øget eksport. En væsentlig forudsætning for, at vi kan bibeholde og tiltrække nye industriarbejdspladser til den
midtjyske region er således det viden- og forskningsmiljø, der er til stede i
Aarhus-området.
Infrastruktur
En velfungerende infrastruktur i den midtjyske region er en afgørende rammebetingelse for virksomhedernes konkurrenceevne og dermed fremtidig
vækst og udvikling.

Der er i dag en veludbygget infrastruktur, men hvis den ikke fortsat udbygges i takt med væksten, vil det virke hæmmende for udviklingen. Det er derfor vigtigt, at regionen holder fast i de fælles regionale prioriteringer, der er
foretaget, og at der løbende lægges pres på regering og folketing for at få
igangsat og færdiggjort de nødvendige infrastrukturprojekter med henblik på
at sikre en fremtidssikret infrastruktur.
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Til KKR Midtjylland

Business Region Aarhus’ input til KKRs drøftelse af regional
vækst og udvikling
KKR Midtjylland har ved brev af 23. juni 2014 rettet henvendelse til de 19
midtjyske kommuner med henblik på at indhente input til KKR om kommunernes egne strategiske og konkrete erfaringer i arbejdet med at fremme
vækst og udvikling.
Hermed fremsendes input på vegne af Business Region Aarhus.

BUSINESS REGION
AARHUS
Sekretariatet

Aarhus Kommune
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89 40 22 43

***
Business Region Aarhus ser frem til den styrkelse af det strategiske regionale udviklingsredskab, som der lægges op til med den kommende vækst- og
udviklingsstrategi. Strategien vil således være et godt redskab for Business
Region Aarhus’ fortsat gode samarbejde med Region Midtjylland.
Den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi skal bidrage til de mest optimale vækst- og udviklingsbetingelser for hele regionens erhvervsliv, og i den
sammenhæng spiller velkvalificeret arbejdskraft og veludbygget infrastruktur
en afgørende rolle. Region Midtjylland opfordres derfor til at sætte særligt
fokus på disse vækstfremmere i forbindelse med udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.

Direkte e-mail:
kh@aarhus.dk
www.businessregionaarhus.dk
Sag: 13/042092-8
Kontakt:
Kirsten Rehling Hedegaard

Business Region Aarhus er et af Danmarks to markante vækstcentre, der
med et sammenhængende by-, erhvervs- og arbejdskraftområde er en væsentlig drivkraft for vækst og udvikling ikke blot i Østjylland men i hele den
midtjyske region.
Business Region Aarhus er et eksempel på, at kommunerne i fællesskab er i
stand til at løfte mere end hver for sig. Med sine alt ca. 850.000 indbyggere,
og mere 1,2 mio. mennesker inden for én times kørsel fra flere af de større
byer, er Business Region Aarhus-området i stand til at opnå større kritisk
masse i form af bedre ressourceudnyttelse, større effekt og bedre adgang til
medfinansiering til gavn for hele den midtjyske region.
Det skal ses i lyset af, at den internationale konkurrence mellem vækstregioner og byområder skærpes. Det både betyder og kræver, at der udvikles
funktionelle byregioner, som gennem samarbejde om blandt andet erhvervsudvikling og infrastruktur opnår tilstrækkelig kritisk masse (befolkning, arbejdskraft, erhvervsklynger m.v.) til at kunne gøre sig gældende i en global
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konkurrence. Det er derfor en klar fordel at tænke vækstpolitik og væksttiltag
i en byregional kontekst.

8. september 2014
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Analyser viser, at det, der er godt for en byregion, også er godt for dens
omgivelser.
Business Region Aarhus’ tiltræknings- og fastholdelseskraft med hensyn til
arbejdspladser og borgere er vigtig for hele regionen, fordi arbejdskraften
spredes ud i et langt større område til gavn for alle regionens virksomheder.
Flere arbejdspladser i Business Region Aarhus er ensbetydende med flere
jobmuligheder for borgere bosat i regionens øvrige kommuner. Herved styrker Business Region Aarhus den øvrige regions tiltrækningskraft.
Business Region Aarhus-samarbejdet er desuden en fordel for de øvrige
kommuner i regionen, fordi der herigennem skabes kritisk masse til at kunne
varetage regionens interesser i forhold til blandt andet regering og folketing
med meget stærkere vægt end ellers. Det kan gøre sig gældende i forhold til
at tiltrække infrastrukturinvesteringer men i høj grad også i forhold til at sætte fokus på Region Midtjyllands styrkepositioner som for eksempel fremstillingserhverv/produktion, sundhed, fødevarer og IKT.
Business Region Aarhus har desuden kritisk masse til at udvikle, finansiere
og gennemføre erhvervsprojekter med videre, som de enkelte kommuner
ellers ikke ville være i stand til at udvikle og gennemføre. Effekterne heraf vil
også være til gavn for regionens øvrige kommuner.
En væsentlig rolle for Region Midtjylland er derfor at bidrage til at styrke
Business Region Aarhus-området ved at forstærke områdets konkurrencedygtighed og på samme tid tilgodese den regionale sammenhængskraft.

Med venlig hilsen
Nils Borring, Favrskov Kommune
Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune
Peter Sørensen, Horsens Kommune
Jan Petersen, Norddjurs Kommune
Uffe Jensen, Odder Kommune
Claus Omann Jensen, Randers Kommune
Marcel Meijer, Samsø Kommune
Steen Vindum, Silkeborg Kommune
Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune
Claus Wistoft, Syddjurs Kommune
Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune
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Regional vækst og udvikling

Til Regionsrådet
Regionshuset Viborg
Skottenborg 26
Postboks 21
8800 Viborg

KKR
MIDTJYLLAND

Redegørelse for vækstvilkår og -udfordringer i den
midtjyske region
De 19 midtjyske kommuner har på møde i KKR Midtjylland den 12. juni
drøftet mulighederne for at finde fælles indsatsområder i bestræbelsen for at
fremme vækst og udvikling i den midtjyske region.

Den 23. juni 2014

Sags ID: SAG-2014-01230
Dok.ID: 1876622
EGL@kl.dk
Direkte
Mobil 4015 6525

Kommunerne noterer sig, at Regionsrådet, i forbindelse med igangsætning
af udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (VUS), har anmodet Vækstforum Midtjylland om at udarbejde en redegørelse for de udfordringer, der tegner sig for regionens vækst og udvikling.

Aarhus Kommune
Rådhuset
8000 Aarhus C.
www.kl.dk/kkr-midtjylland

I den forbindelse vil de 19 midtjyske kommuner gerne understrege vigtigheden af, at Regionsrådet, i arbejdet med VUS, imødegår især 3 udfordringer.
For det første den udfordring, at en lang række brancher medvirker til at
skabe vækst, også brancher udover dem, der ligger indenfor de strategiske
satsningsområder, som den regionale erhvervsudviklingsstrategi understøtter.
Det drejer sig fx om produktions- og serviceerhverv. Det er vigtigt med
fokus på, hvilken vækst disse erhverv skaber.
For det andet ser kommunerne en udfordring i det finansielle systems håndtering af ”yderområderne”. Tilgængelighed til kapital er en helt afgørende
forudsætning for, at der kan ske en udvikling.
Dette gælder for såvel erhvervslivet som for borgerne, der ofte møder barrierer i forbindelse med finansiering af køb eller forbedring af bolig, hvorved borgernes mobilitet i forhold til fx arbejdsmarkedet også begrænses.

Side  1 /2

Dette rammevilkår ser kommunerne som en alvorlig udfordring for vækst
og udvikling i den midtjyske region.
Endelig ligger der en udfordring i et unuanceret og stramt plansystem, der
ikke tillader kommunerne i tilstrækkelig grad at planlægge for vækst i det
åbne land eller nye behov i den arealmæssige indretning af byer og byområder. Det sidste gælder fx i forhold til detailhandlen.
Det er en væsentlig udfordring for at sikre vækst og udvikling i hele regionen, at der skal findes en ny balance mellem hensynet til den langsigtede beskyttelse af natur og hensynet til den vækst- og udviklingsskabende anvendelse af arealer.
De 19 midtjyske kommuner ser den nye regionale VUS som en mulighed
for at understøtte det fælles fokus og handlekraften i arbejdet med regionens udvikling. Vi håber, med dette første indspil omkring udfordringerne, at
kunne bidrage konstruktivt til udarbejdelse af VUS’en.

Med venlig hilsen

Borgmester Jan Petersen
Formand for KKR Midtjylland
Borgmester Carsten Kissmeyer
Næstformand for KKR Midtjylland
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Sundhedsaftale 2015 – 2018
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’Jeg ønsker mig et overskueligt sundhedsvæsen
- som byder mig velkommen
- som giver mig tryghed
- som inddrager mit netværk
- hvor jeg forstår, hvad de siger
- og hvor medarbejderne har empati’.
Jens Erik Madsen,
Medlem af patientinddragelsesudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget består af politiske repræsentanter fra henholdsvis regionen og kommunerne i Midtjylland, samt repræsentanter fra Praktiserende
Lægers Organisation i Region Midtjylland.

Forord
Forestil dig et sundhedsvæsen, som er på borgerens præmisser, hvor
sundhed udvikles i det nære - tæt på borgeren - og hvor vi får mere
lighed i sundhed.
Det sundhedsvæsen vil vi gerne være med til at udvikle. Og med ”vi”,
mener vi her både region, kommuner og almen praksis. At nå dertil
er en fælles ambition - og en fælles udfordring - der fordrer fælles
løsninger, og at vi i endnu højere grad arbejder i samme retning. Det
gælder både, når vi samarbejder om en indsats, og når vi hver især
udvikler tilbud og indsatser.

Med sundhedsaftalen ønsker vi derfor at sikre sammenhæng mellem
kommunernes sundhedspolitikker, de fælles kommunale målsætninger på sundhedsområdet (KKR-målsætningerne) og regionens
sundhedsplan og angive en fælles retning for det tværsektorielle
samarbejde på sundhedsområdet.
Sundhedsaftalen markerer, at vi vil et sundhedsvæsen, hvor borgere
og pårørendes ressourcer bringes i spil, og hvor borgere deltager
aktivt i eget behandlings- og rehabiliteringsforløb. Samtidig skal alle
have udbytte af sundhedsvæsnets ydelser – også selvom det betyder,
at det nogle gange bliver nødvendigt at behandle borgere forskelligt.
Et centralt omdrejningspunkt i aftalen er visionen om at udvikle
sundhedsløsninger tæt på borgeren. Det vil betyde en omlægning
af sundhedsvæsnet, og den måde vi løser opgaverne på. Det stiller
alt sammen nye krav til samarbejdet og kan kun lykkes, hvis vi alle
bidrager og er parate til at tænke i nye løsninger og i nye måder at
samarbejde på.

Med sundhedsaftalen har vi taget de første vigtige skridt i retning
af mere sundhed i det nære på borgerens præmisser. Næste skridt
bliver at løfte aftalen til fælles handlinger. Det bliver en stor, men meget vigtig opgave for os i de kommende år. Vi ser frem til det videre
arbejde med i fællesskab at udvikle sundhedsvæsnet i den midtjyske
region.
Carl Johan Rasmussen

Formand for Sundhedskoordinationsudvalget

Ulla Tørnæs

Næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget

Værdier
Sundhedsaftalen hviler på følgende værdier:

Vi sætter borgeren først

Ingen borgere skal falde mellem to stole, og vi sætter borgerens interesser
før sektorinteresser. Hvis der opstår tvivl, så er det den part, der har kontakten til borgeren, der handler. Borgeren skal behandles værdigt og opleve
os som et team med et tillidsfuldt og respektfuldt samarbejde. Vi værdsætter hinandens og borgerens viden, kompetencer, erfaringer og input.

Vi skaber resultater
Vi sætter derfor konkrete mål for vores indsatsers effekt. Og vi følger op, så
borgere, politikere og andre beslutningstagere kan følge med i, om vores
indsatser giver den tilstrækkelige effekt. Vores succes defineres af de resultater, vi skaber sammen med borgeren og for samfundet.

Vi udfordrer vanetænkning
Vi tør bryde vanetænkningen og arbejder i fællesskab med at udvikle nye
løsninger til gavn for borgere, medarbejdere og samfundsøkonomien. Vi
tager de stærkeste af vores nye løsninger og udbreder dem til gavn for alle
borgere.
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Læsevejledning
Sundhedsaftalen henvender sig primært til politikere samt ledelsessystemet i kommunerne, regionen og til praksissektorens ydere. Det ’vi’ der
er gennemgående i alle dele af sundhedsaftalekomplekset dækker over
kommuner, region og praksissektor.
Den samlede sundhedsaftale består af:

Politisk aftale ’Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser’,
der fastsætter visioner, mål og værdier for sundhedssamarbejdet.

Sundhedsaftale, der konkretiserer de politiske visioner og mål i indsatser og aftaler om opgavefordeling.
Delaftaler, som er aftaler for specifikke målgrupper/indsatser og som
videreføres fra forrige aftaleperiode eller som udvikles fremadrettet.
Værktøjskasse med sundhedsfaglige dokumenter, der kan være vejledende eller retningsvisende for medarbejderne i sundhedsvæsenet.

5

Mere sundhed i det nære
– på borgerens præmisser
’Vi vil have mere sundhed
- og sundheden skal være for alle’.
Det er Region Midtjylland, kommunerne og praksissektorens
overordnede mål for denne aftale. Vi sætter derfor en fælles
politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og
nære sundhedsvæsen til gavn for borgeren.

Et sundhedsvæsen, som bygger på inddragelse af borgeren og
de pårørende, og hvor borgeren aktivt deltager i eget behandlings- og rehabiliteringsforløb. Hvor kommuner, hospitaler og
praktiserende læger arbejder tæt sammen for at give borgeren
det bedste forløb med integrerede sundhedsløsninger tæt på
borgerens hverdag. Og hvor alle uanset social status får samme
mulighed for at få et sundt liv og blive behandlet for deres
sygdom.

Vi har i dag generelt et velfungerende tværsektorielt sundhedsvæsen – men vi tror på, at vi kan løfte det til et endnu højere
niveau.

Behandlingsforløb går ofte på tværs af kommuner, hospitaler
og praksissektor. Et velfungerende og gnidningsfrit samarbejde på tværs af sektorer er derfor helt afgørende for, at vi kan
understøtte et bedre og sundere liv for den enkelte borger.
Samtidig står kommunerne, Region Midtjylland og praksissektoren overfor en række udfordringer: Flere ældre patienter,
flere borgere med kronisk sygdom, flere borgere med mere end
én (kronisk) sygdom, flere borgere med psykisk sygdom samt
øget ulighed i sundhed. Udfordringer, som vi ikke kan løse hver
for sig, men som kalder på fælles indsats og handling.

6

Sundhedsaftalen bygger på den lovgivningsmæssige opgavefordeling på sundhedsområdet, hvor en stærk praksis sektor,
kommunale sundhedstilbud og specialiserede hospitaler er forudsætninger for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Vi har i aftalen fastsat en række fælles visioner, mål, og værdier,
som bidrager til, at vi arbejder i samme retning og mod de
samme mål. Både når vi er sammen om en indsats. Og når vi
arbejder hver for sig.
Denne sundhedsaftale bygger derfor på 3 visioner for et fælles
sundhedsvæsen:

• Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser
• Sundhedsløsninger tæt på borgeren
• Mere lighed i sundhed

For at vi kan lykkes, kræver det målrettet arbejde med:

• Ensartethed i tilbud

Grundstrukturen for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland
skal være så ensartet som muligt. Det betyder, at der skal
være en større ensartethed i de kommunale, i de regionale og
i de praktiserende lægers tilbud.

• Tilgængelighed

Kommuner, hospitaler, og praktiserende læger skal være
mere tilgængelige. Både i forhold til borgere og til hinanden.

• Udbredelse

De bedste løsninger udbredes.

Sundhedspolitiske mål
Region Midtjylland, kommunerne og praksissektor
har følgende sundhedspolitiske mål for aftaleperioden
2015-2018:

• Flere borgere er trygge, når de i deres behandlingsforløb krydser sektorgrænser

• Flere borgere bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet/
uddannelse i forbindelse med sygdom
• Behovet for akutte indlæggelser reduceres
• Den sociale ulighed i sundhed mindskes

• Bedre sundhed for borgere, som er socialt udsatte
• Bedre sundhed for børn og unge

• Bedre sundhed for borgere med psykisk sygdom
7
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Et sundhedsvæsen på
borgerens præmisser
Inddragelse af borgeren i eget behandlings- og rehabiliteringsforløb har positiv effekt på både kvalitet, brugertilfredshed
og ressourceudnyttelse. Inddragelse af borgeren er derfor en
forudsætning for, at vi kan opnå den bedste effekt af de ydelser,
vi leverer. Samtidig understøtter det borgeren i at klare mest
muligt selv og tage ansvar for egen sundhed.
Et sundhedsvæsen på borgerens præmisser betyder også, at vi
vil have øje for borgerens samlede livssituation.

Derfor er ’på borgerens præmisser’ et gennemgående tema for
hele sundhedsaftalen.

Styrket borger- og pårørendeinddragelse
Borgerens og pårørendes ressourcer skal inddrages aktivt
og involverende. Derfor vil vi møde borgeren i en ligeværdig
dialog, hvor vi lytter til og anerkender den viden, som borgeren
og pårørende har.

Tryghed og sammenhæng
Der er stadig borgere, der oplever at falde mellem to stole og
oplever utrygge overgange mellem sektorer. Derfor vil kommuner, region og praksissektor videreudvikle et stærkt samarbejde, hvor den fælles indsats bygger på tillid og en veldefineret
opgavefordeling. Borgerne skal være trygge, når de i deres
behandlingsforløb krydser sektorgrænser. Ingen skal ’slippe’
kontakten med borgeren, før den anden har taget over.
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Frivillige organisationer og foreninger er
aktive medspillere
Vi ved fra forskning, at fællesskab har betydning for borgerens
sundhedstilstand. Sociale relationer kan understøtte borgeren
i at tage ansvar for egen sundhed. Det aktive medborgerskab
skal også kunne udfolde sig på sundhedsområdet, og vi skal
give de bedst tænkelige rammer for, at det kan ske. Vi inddrager
derfor frivillige organisationer, når sundhedstilbud udvikles.
Samtidigt vil vi styrke indsatsen for, at flere borgere får kontakt
til frivillige foreninger og deres tilbud.

Sundhedsindsatsen og arbejdsmarkedsindsatsen spiller sammen
Tidlig indsats og større samtænkning af indsatser er nødvendigt for at fastholde borgere med sygdom i job og uddannelse.
Desuden er det en fælles opgave for hospitaler, almen praksis
og kommuner at sikre hurtig udredning og behandling af sygemeldte borgere. Arbejdsmarkedsindsatsen skal derfor være
en mere markant medspiller i sundhedssamarbejdet. Der skal
især være fokus på at få unge med helbredsudfordringer ind på
arbejdsmarkedet eller i gang med en uddannelse.
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Sundhedsløsninger
tæt på borgeren
Grundlæggende handler det om, at vi i fællesskab skal udbygge
og udvikle et stærkt nært sundhedsvæsen til gavn for borgerne.
Vi ved, at en del borgere trives bedst med at være hjemme i
vante omgivelser, når de bliver syge, og at det kan være en stor
belastning for nogle borgere at være indlagt. Vi skal derfor understøtte, at borgere med sygdom så vidt muligt kan fastholde
deres hverdag, men komme på hospitalet, når det er nødvendigt.
Vi kan konstatere, at der i dag indlægges borgere, hvor indlæggelsen kunne være undgået, hvis deres begyndende sygdom
var blevet forebygget eller opdaget i tide; hvis sygdommen var
velreguleret eller, hvis der var et alternativ til en indlæggelse.
Sundhedsløsninger tæt på borgeren betyder en omlægning af
det samlede sundhedsvæsen, og stiller krav til samarbejde på
tværs af sundhedsvæsenets aktører. Det medfører en ændring
af både hospitalernes, kommunernes og praksissektorens
opgavevaretagelse. Men det betyder også en anden rolle for
borgeren.

Derfor skal vi i fællesskab udvikle det nære sundhedsvæsen
og fortsætte med at udvikle og nytænke løsninger til gavn for
borgerne. Omlægningen sker på den grundlæggende præmis,
at vi ikke vil gå på kompromis med kvaliteten uanset, hvor kerneopgaven (behandling, pleje og rehabilitering) foregår.
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Forebyggelse af akutte forløb, tidlig opsporing og mere
behandling i eget hjem/nærmiljø
I aftaleperioden udvikler og tilbyder vi indsatser, så behovet
for akutte indlæggelser reduceres. Det kræver, at sundhedsløsningerne er integrerede. Og fordrer en høj grad af tilgængelighed og en høj kvalitet uanset, hvor behandlingen foregår. Det
handler eksempelvis om
• tidligt at forebygge, opspore og udrede for sygdomme
• at kommuner udbygger deres akutfunktioner

• let og hurtig adgang til diagnostiske undersøgelser

• at hospitalet tilrettelægger og tidligt forbereder udskrivelsen
• at praktiserende læger tilser patienter i et kommunalt tilbud
• at hospitaler og praktiserende læger understøtter den kommunale indsats
• at hospitaler tilbyder flere ’akuttider’ i ambulatorierne

• at det bliver lettere for kommuner og praktiserende læger at
få rådgivning fra hospitalet.

Samarbejde om den ældre borger
Ældre borgere har ofte mange kontakter til både hospital,
kommune og praktiserende læge. Det er et område, hvor vi i
forvejen har haft et betydeligt fokus, men vi må samtidig også
konkludere, at der fortsat er akutte indlæggelser og genindlæggelser af ældre borgere, der kan forebygges.

Borgere med kronisk sygdom
I Region Midtjylland har 28 % af den voksne befolkning én kronisk sygdom. 39 % af den voksne befolkning har to eller flere
kroniske sygdomme. Det skønnes, at 70-80 % af sundhedsvæsenets ressourcer bruges på behandling og pleje i forbindelse
med kroniske sygdomme1. Kronisk sygdom opleves som en
belastning i dagligdagen af mange, og belastningen stiger med
antallet af samtidige sygdomme. Der ligger et stort forebyggelsespotentiale i at bremse udviklingen af en kronisk sygdom
og i at forhindre yderligere sygdomme i at opstå. Vi vil derfor
forstærke og koordinere monitorering på kronikerområdet
med henblik på at kunne forbedre indsatsen for borgere med
kroniske sygdomme.

1

Velfærdsteknologiske løsninger, telemedicin og digital
kommunikation
Vi skal udbygge de velfærdsteknologiske løsninger herunder
telemedicin. Telemedicin vil i et vist omfang kunne erstatte
fysiske ydelser i sundhedsvæsenet og dermed understøtte
flere sundhedsløsninger tæt på borgeren på borgerens præmisser. Samtidigt kan telemedicin også bidrage til et tættere
samarbejde mellem sundhedspersonalet på tværs af sektorer.
Telemedicinske løsninger er et udviklings- og satsningsområde
i aftaleperioden.

Hvordan har du det, 2013, bind 1, kap. 8

Eksempler på centrale indsatser:
Tidlig og systematisk opsporing af
begyndende sygdom

Udbygning af kommunale akutfunktioner

Tidlig opsporing er en systematisk måde at opdage
sygdomme eller faldende funktionsniveau hos borgerne.
Formålet er at være på forkant – at handle i tide, inden
det eksempelvis resulterer i en hospitalsindlæggelse. Alle
kommuner anvender i løbet af aftaleperioden observationsværktøjet TOBS (tidlig opsporing af begyndende sygdom).
Værktøjet anvendes af hjemmesygeplejersken ved mistanke om ændringer i borgerens tilstand.

De kommunale akutfunktioner udbygges, så akut
kommunal indsats kan leveres inden for få timer og kan
iværksættes på alle tider af døgnet og alle dage i løbet af
ugen. Herved er der mulighed for at iværksætte pleje, observationer og behandling i eget hjem eller nærmiljø – f.eks.
kommunale akutpladser, akutteams mv. Hospitaler og
praktiserende læger spiller sammen med den kommunale
akutfunktion.

Udvikling af akutte ambulante tilbud i hospitalernes ambulatorier

Telefonisk rådgivning og vejledning
fra hospitalet

I sundhedsaftaleperioden udvikles og udbygges ambulante akuttider i ambulatorierne/diagnostisk center, hvor
hospitalet kan tilbyde en akut ambulatorietid eksempelvis
til borgere, hvor praktiserende læge vurderer, at der er brug
for en hurtig udredning, men hvor der ikke nødvendigvis er
behov for en akut indlæggelse.

Der vil i aftaleperioden være forskellige forsøg med at øge
praktiserende læger og kommunernes mulighed for telefonisk rådgivning fra hospitalet.

11

3
Mere lighed i sundhed
Vi kan konstatere en øget social ulighed i sundhed. Det betyder
eksempelvis
• at den fattigste fjerdedel af mænd i gennemsnit lever 10 år
kortere end den rigeste fjerdedel.

• at kroniske sygdomme forekommer oftere hos personer med
en kort uddannelse end hos personer med en lang uddannelse.
• at socialt udsatte borgere lever 22 år kortere end den øvrige
befolkning.

Vi kan også konstatere social ulighed, når det handler om at få
udbytte af behandlingen. Et eksempel på dette er, at højtuddannede har 23 % større chance end lavtuddannede for at få deres
blodtryk behandlet rigtigt.

Den sociale ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten.
Vi ved, at udviklingen i barnets tidlige leveår (og i graviditeten) lægger grunden til, hvordan barnet senere klarer sig som
voksen. Vi ved også, at fattigdom, psykisk sygdom og rusmidler
i familien forstærker den negative effekt – og at effekten er
kraftigere jo tidligere barnet udsættes for dette2.

Differentieret indsats
Hvis alle skal have samme udbytte af sundhedsvæsnets ydelser,
uanset om det drejer sig om forebyggelse, udredning, behandling, genoptræning eller rehabilitering, er det nødvendigt at
behandle borgere forskelligt. Derfor vil vi differentiere indsatsen, så borgere, der kan selv, også får mulighed for det. Mere
sårbare brugere af sundhedsvæsenet har behov for mere støtte
2
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Sundhedsstyrelsen, (2011), Ulighed i sundhed – årsager og indsatser
(Sundere liv for alle:2014).
Hvordan har du det? 2013, Region Midtjylland

og mere koordinering af indsatsen – og derfor skal de tilbydes
et tættere tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

En differentieret indsats kan også anvendes overfor grupper af
borgere, patientgrupper, geografiske områder m.v.

Mere forebyggelse
Forebyggelse er helt afgørende, hvis alle i Region Midtjylland
skal have mulighed for at leve et sundt, godt og langt liv. Vi ved,
at 60-70 % af den sociale ulighed i dødeligheden kan henføres
til rygning og alkohol3.

Vi vil derfor tænke sundhedsfremme og forebyggelse på alle
niveauer på tværs af sektorgrænser. Og udvikle nye former for
samarbejde, der understøtter borgerens sundhed og begrænser
behovet for behandling og pleje. Det samme gælder i forhold til
træning og genoptræning.
• Knap 20% af Region Midtjyllands borgere ryger dagligt
• 70 % af rygerne har et ønske om at stoppe med at ryge
• Knap halvdelen af mænd med kort uddannelse i alderen 25-34 år ryger dagligt
• 22 % af befolkningen i Region Midtjylland har et risikabelt alkoholforbrug4.

Tidlig forebyggelsesindsats overfor børn og unge
Alle børn fødes med et potentiale, men med forskellige vilkår og
muligheder for at indfri det. Derfor satser vi på en fælles tidlig
forebyggelsesindsats overfor børn og unge herunder en tidlig
og sammenhængende indsats for sårbare gravide og familier.
I den seneste ’Hvordan har du det’ undersøgelse fremgår det, at
der er et betydeligt forebyggelsespotentiale blandt de unge. Vi
styrker derfor den samlede forebyggelsesindsats overfor unge.
• 14% af de unge ryger dagligt.

• 28% af de unge drikker fem eller flere genstande ved
samme lejlighed mindst én gang om ugen.

Der har traditionelt været en adskillelse mellem behandlingen af borgere med psykisk sygdom og borgere med somatisk
sygdom. I praksis har det betydet, at en række borgere med
psykisk sygdom er underbehandlede for mulige somatiske
sygdomme. Der er brug for, at indsatserne integreres.

Vi vil derfor gentænke vores indsatser og udvikle nye måder
at samarbejde på. Samarbejdsformer, hvor den psykiatriske
indsats, den socialpsykiatriske indsats, arbejdsmarkedsindsatsen og det resterende sundhedsvæsen inddrages. Det gælder
også for de mest udsatte borgere, som ved siden af psykiske og
somatiske lidelser også har et misbrug.

• 25% af de unge er overvægtige.

• 23% af de unge dyrker ofte usikker sex

Bedre sundhed for borgere med psykisk og somatisk
sygdom
Borgere med alvorlig psykisk sygdom har større risiko for at dø
tidligt sammenlignet med den øvrige befolkning. Det skyldes
bl.a, at de ofte har:
• En eller flere somatiske sygdomme.

• Vanskeligt ved at finde rundt i behandlingssystemet.
• Svært ved at møde op og fastholde en behandling.
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Eksempler på centrale indsatser:
Flere henvisninger til
kommunale forebyggelsesindsatser
Sektorvis er der gode forebyggelsesindsatser, men der er ikke tilstrækkeligt
med henvisninger på tværs af sektorer.
Derfor styrker hospitaler og praktiserende læger screeningen for KRAM-faktorer og henviser til kommunale
sundhedstilbud. Samtidig skal der være
let og enkel indgang for henvisninger
fra hospitaler og praktiserende læger til
kommunale sundhedstilbud.

Differentieret indsats
Borgere, med mange samtidige
udfordringer og lav mestringsevne,
skal tilbydes en særlig tværfaglig og
tværsektoriel indsats. Hospitaler, kommuner og almen praksis indfører derfor
et fælles dialogværktøj, hvor borgeren
screenes ud fra sygdomskompleksitet
og mestringsevne.

Forebyggelse unge
– 16-24 årige

Styrket indsats for sårbare gravide/familier

Indsatsen for at screene unge for
KRAM styrkes. Samtidigt skal der
afprøves modeller for rådgivningstilbud, som kun er for unge. Eksempelvis
afprøves såkaldte ’ungemodtagelser’,
som er én indgang til en række rådgivningsfunktioner, hvor den unge frivilligt
kan møde op i et tilbud kun for unge og
få rådgivning om fx sociale eller psykologiske udfordringer, rådgivning om
seksuel sundhed og graviditet mv.

Der indføres en samlet koordineret
indsats overfor sårbare gravide/familier. Indsatsen omhandler bl.a. tidlig
og systematisk opsporing samt etablering af tværgående og tværfaglige
sårbarteam (som i samarbejde med
den gravide planlægger og koordinerer
interventionen).

Forebyggelse af langtidssygemeldinger
Der afprøves forsøg på psykiatriområdet med forskellige modeller for
’hotline’ hos kommunen, hvor den
praktiserende læge eller regionspsykiatrien kan ringe til hotline i kommunens
sygedagpengeafdeling for råd og vejledning om hurtig indsats. Kommunen
kan endvidere tilbyde borgere med
risiko for langtidssygemelding samtaler
med fastholdelseskonsulenter.

Bedre behandling og
forebyggelse af borgere
med både psykisk og
somatisk sygdom
Hospitaler, praktiserende læger og
kommuner styrker KRAM-screening af
borgere med psykisk sygdom og henviser til kommunale forebyggelsestilbud.
Behandlingsindsatsen styrkes, så alle
patienter, der henvises til psykiatrien –
er udredt for somatiske sygdomme og
relevant behandling er igangsat, og den
somatiske del af behandlingen indgår i
udarbejdelsen af udskrivningsaftalen/
koordinationsplanen. Endvidere styrkes
medicinindsatsen overfor borgere med
psykisk sygdom.
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Kvalitet, innovation og økonomi
Region Midtjylland, kommunerne og praksissektoren har fokus
på høj kvalitet i den samlede sundhedsindsats. Og fokus på, at
borgerne er tilfredse med de ydelser, de modtager. Samtidigt
skal sundhedsvæsenet drives samfundsøkonomisk forsvarligt.
Der stræbes derfor efter at opnå størst mulig effekt af de indsatser, som vi bruger penge på.
Regionen, kommunerne og praksissektoren er underlagt forskellige rammer og er præget af forskellige styringslogikker og
kulturer. Det har også en betydning for, hvordan der arbejdes
med kvalitet. Det er en ambition, at fælles kvalitetsudvikling
udvikles og udbygges i aftaleperioden.
I denne aftale vil den fælles monitorering tage afsæt i den
såkaldte ’Triple aim tilgang’.5
Indsatserne måles på:

• Sundhedstilstanden for den gruppe af borgere, som modtager
indsatsen (population)
• Kvaliteten for borgeren

• Omkostninger pr. borger

Forskning

Region Midtjylland og kommunerne har dannet samarbejdskonstruktionen ”Folkesundhed i Midten” for i fællesskab at
støtte forsknings- og udviklingsarbejdet i regionen.

Med det formål at styrke forskningsområdet for folkesundhedsområdet er der etableret et formaliseret samarbejde mellem
kommuner, region, almen praksis og Aarhus Universitet, hvor
der er udarbejdet en fælles tværsektoriel handleplan for forskningssamarbejdet.
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Kompetenceudvikling og videndeling
Et stærkt nært sundhedsvæsen stiller øgede krav til kompetenceudvikling og forudsætter, at de rette kompetencer og kvalifikationer er til stede. Vi prioriterer derfor fælles kompetenceudvikling, som også vil kunne bidrage til bedre sammenhængende
forløb, fordi medarbejdere og ledere vil få et bedre indblik i den
anden sektors opgavevaretagelse og vilkår.

Innovation
Der er en fælles erkendelse af, at vi er nødt til at handle og tænke radikalt anderledes, og at det ikke er tilstrækkeligt, at vi gør
det i hver vores silo. Innovation af opgaveløsningen er derfor
et gennemgående tema i den kommende aftaleperiode, og der
igangsættes en række fælles innovationsprojekter.

Økonomi
Alle dele af sundhedsvæsenet er underlagt en stram økonomisk
styring. Det er derfor vigtigt, at midlerne bruges på den mest
effektive måde og med maksimal effekt for borgerne.
Der er behov for at sikre gennemsigtighed både i forhold til aktivitet og økonomi. Udviklingen af sundhedsvæsenet vil betyde
en omlægning af opgavevaretagelsen herunder også opgaveoverdragelse. Det har betydning fagligt såvel som økonomisk
for de enkelte aktører. Et grundlæggende princip for opgaveoverdragelse bør derfor være gennemsigtighed i de økonomiske og faglige konsekvenser ved overdragelsen.

Triple Aim er fokuseret kvalitetsarbejde for en population fx- en sygdomsgruppe eller et geografisk område.
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Mål og sigtelinjer
Sundhedskoordinationsudvalget vil løbende følge op på sundhedsaftalen og på konkrete indsatser.
Opfølgningen vil ske med afsæt i såkaldte indikatorer eller sigtelinjer, som kan give en pejling af,
hvorvidt kvaliteten og resultaterne forbedres. Sundhedsaftalens mål understøtter de nationale
sundhedsmål.6

Mål

Baseline (giver et billede

Sigtelinjer

Flere borgere er trygge, når de i deres
behandlingsforløb krydser sektor
grænser.

I 2013 oplever 89% af patienterne et
positivt tværsektorielt samarbejde om
udskrivelsen.8

Mere end 95% af patienterne (somatik)
skal opleve et positivt tværsektorielt
samarbejde om udskrivelsen.

I 2013 oplever 82% af borgere med
psykisk sygdom i højere grad sammenhæng mellem sektorer.9

90% af borgere med psykisk sygdom
skal opleve en højere grad af sammenhæng mellem sektorer.

2013
Blandt borgere i alderen 25-64 år med
mindst 1 kronisk sygdom har 49%
blandt de kortuddannede arbejde (mod
74% for mellemlang uddannelse og
80% for højtuddannede)

Andelen af borgere med mindst én
kronisk sygdom, og som er i arbejde,
skal stige. Samtidigt skal borgere med
korterevarende uddannelse opleve den
største stigning.

Blandt borgere i alderen 25-64 år med
en psykisk lidelse har 48% arbejde
(mod 82% i resten af befolkningen).

Andelen af borgere med psykisk sygdom, og som er i arbejde, skal stige.

Baseline udarbejdes.

Færre akutte indlæggelser.

I 2013 var der 16.391 forebyggelige
indlæggelser og genindlæggelser for de
64+årige.

Færre forebyggelige indlæggelser og
genindlæggelser for 64+ årige.

Baseline udarbejdes.

Færre genindlæggelser af nyfødte.

2013:
14% af borgerne har dårligt selvvurderet
helbred. 24% har nedsat livskvalitet.
26% af de kortuddannede har dårligt
selvvurderet helbred og 36% har nedsat
livskvalitet. 8% af de højtuddannede
har dårligt selvvurderet helbred, 18%
har nedsat livskvalitet.

Andelen af borgere, der har dårlig selvvurderet helbred og nedsat livskvalitet,
skal samlet set reduceres. Reduktionen skal være størst hos borgere med
en kortere uddannelse, så forskellen
mellem borgere med korte og lange
uddannelser bliver mindre.

Flere borgere bevarer tilknytning til
arbejdsmarkedet/uddannelse i forbin
delse med sygdom. 10

Behovet for akutte indlæggelser
reduceres

Mindske social ulighed i sundhed10
- Bedre fysisk og mental sundhed

af den nuværende situation)

(Hvad stræber vi efter) 7

Fortsættes
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7

S undere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år.
Det er ofte vanskeligt at fremskaffe håndfast viden om effekten af tværsektorielle indsatser. Men ved at bruge sigtelinjer eller såkaldte indikatorer

8

kan vi få en pejling af, om kvaliteten på et område bliver dårligere eller bedre. Men det er ikke en facitliste.
Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser(spm 18, 19)

- Færre, der ryger

27% med kortere uddannelse er storrygere.

Andelen af storrygere (daglige rygere), og
som har en korterevarende uddannelse,
skal reduceres til 20%.

- Færre har et skadeligt forbrug af
alkohol

7% af borgerne har højrisikoforbrug af
alkohol.

Andelen af borgere med højrisikoforbrug
af alkohol skal reduceres til 5%.

- Færre er svært overvægtige

16% af borgerne er svært overvægtige.
23% af de kortuddannede er svært
overvægtige.

Andelen af svært overvægtige borgere
skal reduceres til 14%. For kortuddanne
de skal andelen falde til 19%.

- Flere bevæger sig mere

46% af borgerne dyrker ikke idræt
eller motion i fritiden. For borgere med
kortere uddannelse er det 62%.

Andelen af borgere, som ikke dyrker
idræt/motion i fritiden, skal reduceres
til 42%. For borgere med korterevarende
uddannelse skal andelen falde til 55%.

Øge sundheden for socialt udsatte
borgere

I de mindst velstillede områder (gruppe
5) har 24% dårligt selvvurderet helbred.
I gruppe 4 er det 16%.11

Andelen af borgere med dårligt selvvurderet helbred i de dårligst stillede
geografiske områder, skal reduceres.
(sociogeografisk gruppe nr. 4 og 5)

Øge sundheden for børn og unge

2013:10

- Færre unge, der ryger dagligt

14% af de unge ryger dagligt.

Andelen af unge, der ryger dagligt, skal
reduceres.

- Flere unge, der er fysisk aktive

13% af de unge er fysisk inaktive.

Andelen af unge, der er fysisk inaktive,
skal reduceres.

- Mindre fravær til skole/daginstitu
tion for børn, henvist til børne/ung
domspsykiatrien

Baseline skal udarbejdes.

Fraværsprocenten til skole/daginsti
tution reduceres for børn henvist til
børneungepsykiatrien.

Øge sundheden for borgere med
psykisk sygdom

2013:10
42% af borgere med psykisk sygdom
har dårligt selvvurderet helbred.

23% af borgere med psykisk sygdom
har svær overvægt (BMI 30+)

Andelen af borgere med psykisk sygdom
og svær overvægt skal reduceres.

57% af borgere med psykisk sygdom
dyrker ikke motion i fritiden.

Andelen af borgere med psykisk
sygdom, og som ikke dyrker motion i
fritiden, skal reduceres.

10% af borgere med psykisk sygdom
drikker mere end 14/21 genstande pr.
uge.

Andelen af borgere med psykisk
sygdom, som har et risikoforbrug af
alkohol, skal reduceres.

30% af borgere med psykisk sygdom er
daglige rygere.

Andelen af borgere med psykisk sygdom,
som er dagligere rygere, skal reduceres.

National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien, 2013 (spm 25)
Hvordan har du det, 2013.
11
Hvordan har du det, 2013 anvender 5 sociogeografiske grupper, som beskriver befolk9

10

Andelen af borgere med psykisk sygdom
og dårligt selvvurderet helbred skal
reduceres.

ningssammensætningen ud fra andel med kort uddannelse, andel udenfor arbejdsmarkedet i den erhversaktive alder, gennemsnitlig bruttoindkomst. Gruppe 1 er de
mest velstillede områder, og gruppe 5 er de mindst velstillede områder
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Sundhedsaftale 2015 – 2018

Kommunale indsatsområder i sundhedsaftalen 2015-18
Sundhedsaftalen for den midtjyske region bygger på en fælles ambition om at skabe
mere integrerede sundhedsydelser. Aftalen indeholder en række tværsektorielle
indsatsområder, der blandt andet indebærer, at hospitaler, kommuner og almen praksis
skal udvikle og implementere nye tiltag på udvalgte områder.

Den Kommunale Styregruppe
på Sundhedsområdet i den
midtjyske region - KOSU
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Indsatsområder får på forskellig vis betydning for den kommunale opgavevaretagelse.
Især skal følgende områder fremhæves:




Enkel og let adgang til kommunale tilbud
Et tema som går på tværs af flere af de beskrevne indsatser i sundhedsaftalen
er tilgængelighed i forhold til de kommunale tilbud. Fx peges der i aftalen på,
at det er et udviklingsområde at etablere én indgang til kommunale
sundhedstilbud og én indgang til de kommunale akuttilbud.
Øget fokus på børn og unge
Sundhedsaftalen indeholder indsatser, der betyder en styrket indsats i forhold
til børn og unge. Den overordnede tilgang er, at børn og unge så vidt muligt
skal kunne opretholde et hverdagsliv hjemme og i familiens lokalmiljø. Fokus
er således på at fremme inklusion og tidlig indsats. Det betyder blandt andet,
at kommunen får en mere aktiv koordinerende rolle i forhold til børn og unge
med psykiske lidelser og kan fx efter behov indkalde til netværksmøder for at
sikre en sammenhængende forløb for barnet/familien.

Udvikling af det tværsektorielle samarbejde og nye tilbud i forhold til børn og
unge vil typisk indebære, at forskellige dele af den kommunale organisation
involveres og stiller således også krav til den interne koordinering på tværs af
afdelinger og forvaltningsområder.
Akutområdet
Aftalen lægger op til en fortsat udbygning af de kommunale akutfunktioner,
hvilket vil sige indsatser, der kan leveres inden for få timer af døgnet alle
ugens dage. Kommunerne skal endvidere understøtte hurtig udskrivelse fra
hospital med smidige arbejdsgange og tilgængelighed, så borgeren kan
komme hjem – også aften og weekend. I modsætning til tidligere
sundhedsaftaler indeholder aftalen ikke varslingsfrister i forbindelse med
udskrivning fra hospital.



Øget integration mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
Et udviklingsområde i aftaleperioden er at sikre øget integration af
arbejdsmarkedsområdet i sundhedssamarbejdet. Aftalen indeholder således

Sagsbehandler
Sine Møller Sørensen
Tlf. 4185 9470
ssim@aarhus.dk

Samarbejdet om børn med somatisk sygdom indgår også som et særligt
udviklingsområde i aftalen. Endelig peges der i aftalen på behovet for at
udvikle særlige forebyggelsestilbud til unge.



6. august 2014
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indsatser, der skal bidrage til, at borgere med somatisk eller psykisk sygdom i
højere grad bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet.


Differentieret indsats
Sundhedsaftalen betyder, at der i højere grad skal arbejdes systematisk med
differentierede indsatser. Et indsatsområde i aftalen er derfor implementering
af et fælles redskab til differentiering af det tværsektorielle samarbejde om den
enkelte borger.

Oversigt over indsatser
Nedestående oversigt viser de indsatser, som kommunerne vil skulle udvikle og/eller
implementere, hvis udkast til sundhedsaftale godkendes. Udvikling og implementering
af indsatserne vil typisk skulle ske i et samarbejde med hospitaler og almen praksis, og
flere af de nævnte opgaver er således ikke kun en opgave for kommunerne.
Sundhedsaftalen omfatter desuden indsatser, hvor implementeringsopgaven primært
ligger på hospitalerne og/eller i almen praksis. Det kan fx være indsatser, der
understøtter forebyggelsesarbejdet i kommunerne. Disse fremgår ikke af oversigten.
Kvalitetsudvikling
Kommunale opgaver
Medvirke til at fokus på kvalitetsarbejde på tværs styrkes.
(Tværsektorielt udviklingsområde)
Anvende Triple Aim-tilgangen i monitoreringen af samarbejdet
på tværs.
Arbejde for bedre mulighed for kobling af data mellem region,
kommune og almen praksis.
Skalering og opgaveoverdragelse
Kommunale opgaver
Medvirke til og arbejde for, at succesfulde udviklingsprojekter
opskaleres og nye metoder, arbejdsgange og organisering
udbredes.
Der arbejdes med afsæt i en udviklingsfase og en
opskaleringsfase.
Økonomi
Kommunale opgaver
Bidrage til løbende opfølgning på de prioriterede indsatser og
dokumentation for hvorledes de prioriterede midler til
sammenhængende patientforløb i økonomiaftalerne med
regeringen anvendes.
Samarbejder med regionen om økonomisk forecast og
rapportering, således at der kan ske en bedre planlægning af
kapacitet og økonomi på tværs af sektorerne.
Formidler oplysninger og indgår i dialog med hospitalerne og
praksisadministrationen om væsentlige ændringer i struktur,
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kapacitet, serviceniveau og kvalitetsstandarder i forebyggende
ydelser, hjemmesygepleje, sundhedspleje samt korttidstilbud
(rehabiliterings-, trænings-, pleje- og aflastningstilbud).

Patientsikkerhed
Indsats
Patientsikkerhed og opfølgning på
rapportering af utilsigtede hændelser
i sektorovergangen
Fokus på forebyggelse af
bivirkninger og interaktioner hos
mennesker med brug af mere end 5
lægemidler samtidig (Polyfarmaci)

Kommunale opgaver
Iværksætte og deltage i analyser og
opfølgning på utilsigtede hændelser i
sektorovergange. Igangsætte
forebyggende handlinger.
Medicinafstemning og
medicingennemgang blandt borgere, der
bruger flere medikamenter ved kontakt
med kommunal hjemmesygepleje.
Oprydning i og anvendelse af FMK.

Initiativer vedr. implementering af
dosisdispensering af medicin.

Arbejde for, at det registreres i FMK, hvis
borgeren anvender dosisdispenseret
medicin, samt hvornår recepten på dosisdispenseringen skal fornys.

Tværsektoriel sammenhængende
indsats ift. medicingennemgang,
compliance omkring medicin og
fælles metoder og hjælpemidler ift.
medicinpædagogik.

Der igangsættes lokale tværsektorielle
projekter (2 –3 steder) med henblik på at
sikre en øget compliance om
medicinindtagelse.
Modeller afprøves på blandt andet
kommunale bosteder.

Kompetence, videndeling og relationsdannelse
Indsats
Kommunale opgaver
Kompetenceudvikling, videndeling og Samarbejder med hospitaler og almen
relationsdannelse
praksis om oplæring og
kompetenceudvikling i forbindelse med
opgaveoverdragelse.
Samarbejder med hospitaler og almen
praksis om at styrke kompetencer inden for
fx borgerinddragelse, ICF/FS II,
samarbejde med pårørende m.v.
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Differentieret indsats
Indsats
Differentieret indsats

Forebyggelse
Indsats
Flere henvisninger til kommunale
forebyggelsestilbud

Kommunale opgaver
Anvende fælles redskab for niveaudeling
af det tværsektorielle samarbejde om en
borger. Det vil være et løbende
fokusområde at tilpasse og udvikle
indsatser, der passer til de forskellige
niveauer.

Kommunale opgaver
Sikre enkel og let indgang for
henvisninger til kommunen vedr.
forebyggelsestilbud.
Epikrise til praktiserende læge ved opstart
og afslutning af forebyggelsestilbud
Udbrede viden om brugen af sundhed.dk
til frontpersonalet.
I aftaleperioden udarbejdes en model for
fælles auditering, som efterfølgende skal
tages i anvendelse i klyngerne.

Fokus på forebyggelse af somatisk
sygdom blandt mennesker med
psykisk sygdom

Det er et udviklingsområde at etablere én
indgang til kommunale sundhedstilbud og
tilbud om afklarende sundhedssamtaler i
aftaleperioden.

Forebyggelse af
langtidssygemeldinger hos borgere
med psykisk sygdom gennem
samarbejde mellem kommune og
almen praksis

I aftaleperioden gøres der erfaringer med
forskellige modeller for ’hotline’ til
Jobcentret i kommunen ved risiko for
langtidssygemelding.

Systematisk indsats for at mindske
tobaksforbruget

Fortsat implementering af forløbsprogram
for depression.
Styrke frontpersonalet i at have
opmærksomhed på rygevaner.
Samarbejde med hospitaler og almen
praksis om udvikling af en systematisk
indsats, der øger rekruttering af rygere til
rygestopindsatserne.
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Sammenhængende og forebyggende
indsats mod sundhedsskadeligt
forbrug og misbrug af alkohol

Sikrer enkle og lette henvisningsveje.

Fælles regional/kommunal strategi for
indsatser i forhold til overvægt

Strategien implementeres.
Der arbejdes med systematisk
monitorering af indsatserne.
Der udarbejdes en fælles (tværsektoriel)
model for bedre og mere ensartet
monitorering af indsatser overfor børn og
unge med overvægt, eventuelt i form af et
videncenter.

Styrket forebyggelsesindsats overfor
unge overfor børn med overvægt

Styrket forebyggelsesindsats overfor
unge (16-24 årige)

Fælles (tværsektoriel)
kompetenceudviklingsindsats
igangsættes. Der arbejdes med fælles
oplæring af koordinatorer/
ressourcepersoner.

Sikre enkel og let adgang for
henvisninger til kommunale
forebyggelsestilbud.
I aftaleperioden gøres forsøg med, at der
også kan henvises på baggrund af andre
bekymringsfaktorer fx sociale
udfordringer.
Kommunerne har i løbet af aftaleperioden
tilbud i forhold til KRAM og misbrug til de
16-24årige – som minimum et tilbud om
en sundhedssamtale efter henvisning fra
egen læge eller hospitalet.
Deltage i pilotprojekter med henblik på at
udvikle særlige tilbud til unge som fx
’ungemodtagelser’, der er én indgang til
rådgivningsfunktioner, som bygger på, at
den unge frivilligt kan henvende sig i et
tilbud, der er let tilgængeligt og kun
henvender sig til unge.

Forebyggende og sammenhængende
indsats overfor mennesker med en
eller flere kroniske og langvarige
sygdomme

Fortsat implementering af
forløbsprogrammerne for lænderyg og
depression.
Enkel og let adgang for henvisninger til
kommunale forebyggelsestilbud.
Deltage i udarbejdelse af ny fælles
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strategi for udvikling af indsatser for
mennesker med kronisk sygdom.
Evt. etablere supplerende forløb til de
eksisterende patientuddannelsesforløb,
som har fokus på ændring af livsstil for
sårbare grupper med multisygdom eller
længerevarende psykisk sygdom.
Forebyggelsesindsats i forbindelse
med operation

Pleje og behandling
Indsats
Tidlig opsporing af begyndende
sygdom

Fælles (tværsektorielt) udviklingsområde.

Kommunale opgaver
Bidrage til, at der udarbejdes klare
retningslinjer for hvor ofte, hvordan og
hvem, der skal orienteres om ændringer i
borgerens tilstand og funktionsniveau.
Implementere TOBS.

Afkorte indlæggelser, forebygge akutte
indlæggelser og genindlæggelser –
somatisk sygdom

Udbygning af kommunale akutfunktioner,
hvilket vil sige indsatser, der leveres
inden for få timer, og som kan
iværksættes på alle tider af døgnet og alle
dage i løbet af ugen (herunder også på
søn- og helligdage).
Udvikle én indgang til kommunale
akuttilbud 24 timer i døgnet, 7 dage om
ugen.
Synlighed og opmærksomhed på
alternativer til indlæggelse.

Opfølgende hjemmebesøg

Gennemføre opfølgende hjemmebesøg
sammen med praktiserende læger. I
aftaleperioden arbejdes på at afprøve
screening allerede ved indlæggelse.
Endvidere afprøves andre former for
opfølgende hjemmebesøg - som ikke
nødvendigvis sker i forlængelse af en
udskrivelse.

Telemedicinsk sårvurdering

Udbredes til alle kommuner.
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Behandling af børn og unge i eget
hjem

Indgå i udarbejdelsen af en beskrivelse af
hvilke målgrupper og behandlingstyper,
der egner sig til behandling i hjemmet.

Den velkoordinerede indlæggelse

Anvende fælles differentieringsmodel ved
indlæggelse, så hospital, kommuner og
almen praksis har det tættest
velkoordinerede samarbejde om patienter
med størst behov.
Indlæggelse sker i dialog med patient og
pårørende.

Den velkoordinerede udskrivelse

Kommunerne sender
indlæggelsesrapport til hospitalet ved
indlæggelse.
Udskrivelse tager afsæt i den fælles
niveauopdelingsmodel således, at
hospital, kommuner og almen praksis har
det tætteste velkoordinerede samarbejde
om patienter med størst behov.
Anvende værktøj vedr. den gode
udskrivelse.
Udskrivelse sker i dialog med patient og
pårørende
Bruge sygehus-hjemmepleje-standarder
(MedCom).
Understøtter hurtig udskrivelse med
smidige sagsgange og tilgængelighed,
således, at borgeren kan komme hjem –
også aften og weekend.

Øget tryghed i ansøgningsprocesser
om dækning af udgifter i forbindelse
med børn og unge med en kronisk
sygdom

Kommuner og hospitaler samarbejder om
at udvikle og afprøve nye enklere
arbejdsgange/ ansøgningsprocedurer. Fx
brug af standardansøgninger.

Den somatiske behandling til borgere
med psykisk sygdom styrkes

Deltage i udarbejdelsen af
udskrivningsaftale/koordinationsplanen

Udvikling af kvaliteten af
udskrivningsaftaler og
koordinationsplaner

Deltage i – og efter behov tage initiativ til
– udarbejdelse af udskrivningsaftaler og
koordinationsplaner.
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Udvikling af 2 – 3 prøvehandlinger,
som kan afprøves med henblik på at
udvikle den tværsektorielle indsats til
borgere med psykisk sygdom og
samtidigt misbrug.

Afprøvning af prøvehandlinger i 2 – 3
kommuner eller 2 lokalområder.

Hjælpemidler og behandlingsredskaber
Indsats
Kommunale opgaver
Det Vejledende Afklaringskatalog på
Anvende afklaringskataloget og deltage i
området for hjælpemidler og
løbende revidering af kataloget.
behandlingsredskaber
Træning og rehabilitering
Indsats
Sammenhængende
rehabiliteringsforløb

Kommunale opgaver
Samarbejder med regionen om at sikre
sammenhængende forløb internt i og på
tværs af sektorerne.
Udarbejder interne retningslinjer for
koordinering af indsatsen omkring den
enkelte borger. Koordineringen af forløb
påbegyndes, når den enkelte borger
opstarter sit forløb.
Deltage i udvikling og afprøvning af nye
metoder, der understøtter integrerede
rehabiliteringsforløb.

Det gode genoptræningsforløb

Er medansvarlige for at sikre
sammenhængende forløb på tværs af
sektorerne. Dette skal påbegyndes, når
den enkelte borger opstarter sit forløb.
Kommunerne og regionen skal i
aftaleperioden analysere, om der er
behov for at tilpasse åbningstiden til
genoptræning og rehabilitering, og om det
er omkostningseffektivt.

Træning og rehabilitering af børn og
unge

For at sikre den nødvendige
specialisering, koordination og
sammenhæng i de forskellige tilbud til
barnet, arbejder hospitaler og kommuner i
aftaleperioden på at udvikle og afprøve
forskellige tværfaglige og tværsektorielle
initiativer og organiseringer på området.
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Tilknytning til arbejdsmarkedet

I aftaleperioden udvikles modeller for,
hvor der i højere grad kan sikre
koordinering og sammenhæng mellem
behandling, træning og
rehabiliteringsindsatsen og
arbejdsmarkedsforløb både internt i
sektorerne og på tværs af sektorer.

Integration af arbejdsmarkedsområdet
i sundhedssamarbejdet

Udviklingsområde i aftaleperioden:
Arbejdsmarkedsområdet skal være en del
af det tværsektorielle samarbejde på alle
niveauer.
Medvirke til udvikling af IT-løsninger, der
understøtter en fælles koordineret og
sikker kommunikation herom.

Sundheds-IT og digitale arbejdsgange
Indsats
Opfølgning på brug af standarder,
herunder epikriser

Udvikling og test af digitale løsninger
mellem Regionspsykiatrien
kommunerne og almen praksis

Kommunale opgaver
Anvende standarder og medvirke til
monitorering på udbredelse og
anvendelse af MedCom-standarder.
Afprøve MedCom-baseret kommunikation
mellem Regionspsykiatrien og de
kommunale forvaltninger, som i dag har
mulighed for at anvende MedComstandarder
Udvide brugen af korrespondancemodulet
fx ved ambulante forløb.
Medvirke til etablering af task force til
udvikling og afprøvning af nye løsninger.

Én indgang for digital kommunikation

Har ansvaret for at fordele indkomne
meddelelser, så afsender ikke skal
forholde sig til den interne organiseringer i
kommunen.

Identifikation af behov, muligheder og
barrierer for udveksling og deling af
data på tværs af sektorer og med
borgeren
Arbejde med at sætte en fælles
national begrebsforståelse på tværs af
sektorer på dagsordenen

Samarbejde med hospitaler og almen
praksis om etablering af tværsektoriel
arbejdsgruppe og borgerpanel
Medvirke til etablering af regionale og
national arbejdsgrupper samt task force til
udvikling og afprøvning af nye løsninger
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Udskrivelseskonferencer, møder osv.
via video udbredes på tværs af
hospitaler, kommuner og almen
praksis
Praktiserende læger har adgang til
opdaterede informationer om
kommunale sundhedstilbud via
Sundhed.dk
Opfølgning og understøttelse af den
nationale strategi for digitalisering af
sundhedsvæsenet

Videoudstyr gøres tilgængeligt i
kommuner.

Opdatere løbende informationer om
kommunale tilbud på sundhed.dk

Medvirke til at udvikle en model for
organisatorisk understøttelse af det
tværsektorielle samarbejde om
gennemførelsen af relevante projekter.
Deltage i udarbejdelse af en fælles
(tværsektoriel) implementeringsplan/oversigt for perioden, som følges og
monitoreres løbende.
Der indgås forpligtigende rammeaftaler
på de områder, hvor det er nødvendigt ift.
at understøtte udbredelse og
implementering fx hjemmeplejesygehusstandarder og FMK.

Børn og unge med psykisk sygdom
Indsats
Styrket samarbejde mellem almen
praksis, kommune og regionspsykiatri
om henvisning til børne- og
ungepsykiatrien

Netværksmøder og professionelle
arbejdsmøder

Koordinatorfunktion

Kommunale opgaver
Deltage i udvikling og afprøvning af
forskellige modeller til at styrke
samarbejdet mellem de tre sektorer.
Drøfte udvikling af samarbejdet mellem
almen praksis og kommunen om børn og
unge med psykiske problematikker i det
kommunalt lægelige udvalg.
Kan ved behov indkalde til et
netværksmøde eller et professionelt
arbejdsmøde.
Varetager den koordinerende funktion i de
forløb, hvor barnet/den unge modtager
kommunale tilbud.
Den koordinerende funktion er familiens,
børne- og ungdomspsykiatrien samt
almen praksis’ indgang til kommunen.
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Tidlig indsats

Udvikling af 2 – 3 prøvehandlinger for
en tværsektoriel indsats til børn og
unge med psykisk sygdom og
misbrug.
Gravide og nyfødte
Indsats
Tidlig opsporing

Rammer for systematisk og
velkoordineret tværfaglig og
tværsektoriel intervention i
graviditeten

Ved bekymring for et barn/en ungs trivsel
og udvikling kontaktes familieafdelingen
(eller tilsvarende afdeling).
Medvirke til udvikling og afprøvning af
prøvehandlinger henblik på opskalering.

Kommunale opgaver
Bidrage til udvikling og afprøvning af
systematisk screening: Elektronisk
spørgeskema til gravide tidligt i
graviditeten, som med den gravides
samtykke kan deles med jordemor,
sundhedsplejerske og praktiserende
læge.
I 2015 skal der i klyngerne aftales
nærmere om muligheden for at afprøve
forskellige modeller for fremskudt
socialfaglig rådgivning.
Hver kommune og fødestedet nedsætter
et tværfagligt og tværsektorielt team
bestående af sundhedsplejerske,
socialrådgiver (børnerådgiver),
jordemoder, obstetriker (andre relevante
kan inddrages ad hoc)
Kommunen er vært og tovholder for
afvikling af teammøder.

Øvrige målgrupper
Den ældre medicinske patient

Forløbsprogrammer for borgere med
kronisk sygdom
Samarbejde om borgere med
tandproblemer

Børn af forældre med psykisk sygdom

Kommunale opgaver
Fortsat medvirke til udmøntning af Den
nationale handlingsplan for den ældre
medicinske patient.
Medvirke til at forløbsprogrammerne
revideres.
Arbejde for at integrere tandplejeområdet
med resten af sundhedsområdet.
Have særlig fokus på tandsundhed blandt
udsatte borgere.
Styrket forebyggelsesindsats.
Udviklingsområde i aftaleperioden.
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Kommende delaftaler
Som en del af sundhedsaftalen skal der i aftaleperioden endvidere udarbejdes en
række delaftaler. Det drejer sig om følgende:


Aftale om et tværsektorielt samarbejde på det generelle infektionshygiejniske
område
 Aftaler i forhold til det kommunale akutområde, herunder aftaler om:
◦ Fælles beskrivelse af kapacitet i kommunale akutfunktioner
◦ Hvordan, der henvises til kommunale akutfunktioner
◦ Præcisering af rammerne for samarbejdet mellem kommunale
akutfunktioner og regionale behandlingstilbud
◦ Herunder rammer for samarbejdet mellem behandlingsansvarlige læger og
kommunale medarbejdere, når de udfører lægelige ordinationer
◦ Udvikle én indgang til kommunale akuttilbud 24 timer i døgnet, 7 dage om
ugen
◦ Der skal i praksisplanen udarbejdes en underliggende aftale med almen
praksis omkring lægebetjeningen, herunder sygebesøg til akutpladser. Der
skal i fællesskab opstilles og måles på effektmål for de kommunale
akutfunktioner
 Ledsageordning for patienter med kommunikationsvanskeligheder

 Samarbejdsaftale om fastholdelse af gravide i arbejde

12

3.8

Kommunernes indsats og rolle på psykiatriområdet

Aarhus / Viborg den 27. juni 2014
MVJ / KABI
Kommissorium for udarbejdelse af rammepapir på voksenpsykiatriområdet
1. Indledning og baggrund
Der har igennem de seneste år været et stigende fokus på det psykiatriske område. Dette er
på nationalt plan kommet til udtryk ved nedsættelse af regeringens psykiatriudvalg i april
2012. Udvalget fremlagde i oktober 2013 en rapport med anbefalinger til En moderne, åben og
inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser. Anbefalingerne peger bl.a. på behovet for en styrket sammenhæng i indsatsen – både internt i kommunerne og i regionerne og
mellem sektorerne og herunder også i relation til praksis.
KL har ligeledes i oktober 2013 udsendt 8 pejlemærker for en bedre indsats til mennesker med
psykiske lidelser. Pejlemærkerne tager udgangspunkt i, at borgere med psykiske lidelser skal
understøttes i at have et så selvstændigt og meningsfuldt liv som overhovedet muligt. Denne
ambition kræver en stærk behandlingspsykiatri, men ligeledes en stærk kobling til kommunernes indsats særligt på social- og beskæftigelsesområdet.
Lokalt i den midtjyske region har kommunerne i forbindelse med arbejdet omkring det nære
sundhedsvæsen udarbejdet fire sundhedspolitiske KKR målsætninger i 2013. Den fjerde KKR
målsætning lyder: Alle kommuner skal arbejde med bedre sammenhænge indenfor voksenpsykiatri. For at forløse denne målsætning er det i regi af KOSU blevet besluttet, at der skal
nedsættes en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skal udarbejde et rammepapir for den
kommunale psykiatriindsats.
2. Opgaven
KKR Midtjyllands målsætning 4:
KKR Midtjylland har i deres målsætning 4 besluttet, at der skal skabes en mere tværgående og
sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet ved at udbygge samarbejdet mellem
behandlingspsykiatrien, almenpraktiserende læger og den kommunale socialpsykiatri samt
andre kommunale områder (f.eks. ældreplejen). Samarbejdet skal medvirke til at skabe bedre
helhed og sammenhæng i den behandlingsmæssige og sociale indsats i borgerens eget hjem,
ligesom den koordinerende indsats skal forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, styrke
samarbejdet ved indlæggelser og udskrivninger og styrke de lokale behandlingstilbud.
Alle kommuner skal udarbejde en plan for, hvordan der skabes en større sammenhæng mellem de relevante kommunale indsatser for borgere med komplekse psykiatriske og social problemer, herunder sikre helhed og sammenhæng i det enkelte konkrete forløb mellem f.eks.
den socialpsykiatriske indsats, tilbud om alkohol- og rusmiddelbehandling, familieindsats i forhold til udsatte børn og unge samt beskæftigelse og uddannelse.
Rammeaftale 2015:
Med ovenstående målsætning som udgangspunkt valgte de midtjyske kommuner og Region
Midtjylland i regi af Rammeaftale 2015 socialpsykiatrien, som et særligt fokus- og udviklingsområde. Mennesker med psykiatriske problemer ikke kan vente på diagnoser – de skal håndteres. Derfor skal psykiatri og somatik i højere grad integreres og i fællesskab skal der udvikles
på sammenhængende indsatser på tværs af psykiatri og somatik – mellem kommuner og region. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland vil arbejde for tværgående modeller, hvor
behandlings- og socialpsykiatri samt beskæftigelsesindsats leveres i sammenhængende tilbud
med fælles værdier og mål for at sikre, at flere borgere rehabiliteres og får del i et aktivt samfundsliv på lige fod med andre borgere.
Fælles rammepapir:
Kommunerne i hovedstadsregionen har i fællesskab udviklet et rammepapir med det formål, at
give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med
psykisk lidelser. Papiret beskriver den fælles ramme, som kommunerne arbejder inden for og
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indeholder målsætninger og indsatser, som kommunerne som samlet aktør i sundhedstrekanten forpligter sig til at løfte.
Med den viden der ligger på området i dag og som hele tiden udvikles, bør kommunerne overordnet arbejde på at have en organisering, en kultur, en tilbudsvifte og nogle metoder, som
understøtter borgerenes recoveryproces (dvs. processen med at komme sig). Dette gælder
både i den sociale indsats, i det interne samarbejde mellem forvaltningsområder (Beskæftigelse, sundhed, social, børn og unge) og i samarbejdet med region, almen praksis m.f. Kommunerne bør desuden skabe overblik over, hvilke kompetencer, der bør være til rådighed i den
enkelte kommune for at sikre en helhedsorienteret indsats til borgere med psykiske lidelser
eller begyndende psykiske vanskeligheder.
Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS) besluttede på møde den 21. februar
2014, at et lignende rammepapir med fordel kan udvikles i de midtjyske kommuner. Rammepapiret vil være besvarelsen af den fjerde KKR målsætning om bedre sammenhæng i voksenpsykiatrien og samtidig fundamentet for det arbejde, der igangsættes på det socialpsykiatriske
område i regi af Rammeaftale 2015 (Udviklingsstrategien).
DASSOS’ Forretningsudvalget tilsluttede sig på møde den 24. april 2014 ovenstående planer –
med henblik på en nærmere efterfølgende drøftelse i henholdsvis DASSOS og KOSU.
Sundhedsaftalen:
En gennemgående opgave for Styregruppen bliver desuden, at koordinere og afstemme den
fælles ramme i rammepapiret med de aktiviteter og fælles tiltag, der enten er igangsat eller
bliver igangsat i regi af Sundhedsaftalen.
3. Proces:
- 27. maj 2014, DASSOS godkender kommissorium for Styregruppen og udpeger medlemmer.
- 2. juni 2014, DKS godkender kommissorium for Styregruppen og udpeger medlemmer.
- September 2014, 1. møde i Styregruppen
- 1. kvartal 2015, rammepapir til politisk godkendelse.
4. Deltagerkreds
Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe og DASSOS udpeger bredt funderet Styregruppe
med 14 repræsentanter, der dækker Sundhed-, Social- og Beskæftigelsesområdet samt almen
praksis.
Styregruppen nedsætter skrivegrupper efter behov – skrivegruppens medlemmer kan hentes
uden for Styregruppen. Repræsentanter fra KOSU-sekretariatet og Sekretariat for rammeaftaler deltager i Styregruppens møder.
Styregruppens 14 medlemmer fordeles efter følgende kriterier:
1 formand (direktør)
5 fra Sundhedsområdet (én fra hver klynge) – chefniveau
3 fra Socialområdet – chefniveau
2 fra beskæftigelsesområdet - chefniveau
2 fra Region Midtjylland; Nære Sundhedstilbud samt Psykiatri & Social – chefniveau
1 fra PLO
Ved udpegningen bør personsammenfald tilstræbes, således Styregruppen for Voksenpsykiatri
samt den faglige Temagruppe for voksenpsykiatri (Sundhedsaftalen) også er repræsenteret
ved mindst ét medlem.
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Procespapir:
– Styregruppe vedr. udarbejdelse af rammepapir på voksenpsykiatriområdet
1. Baggrund
Den Kommunale Sundhedsstrategiske gruppe (DKS) og Den Administrative Styregruppe for
Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) godkendte henholdsvis den 27. maj og 2.
juni 2014 kommissorium vedr. udarbejdelse af fælles rammepapir på voksenpsykiatriområdet,
jf. KKR-målsætning 4 vedr. psykiatri.
2. Deltagerkreds:
DKS og DASSOS har godkendt, at der udpeges en bredt funderet Styregruppe, der dækker
Sundhed-, Social- og Beskæftigelsesområdet samt almen praksis. DKS og DASSOS har udpeget direktør, Jens Peter Hegelund Jensen fra Silkeborg Kommune som formand for Styregruppen. Følgende Styregruppe er under sammensætning:
Direktør, Jens Peter Hegelund Jensen, Silkeborg Kommune (formand)
Job- og velfærdsdirektør, Leif Gjørtz, Viborg Kommune
Sundhedschef, Lene Jensen, Randers Kommune
Beskæftigelses- og sundhedschef, Jørgen Erlandsen, Skanderborg Kommune
Direktør, Personale, Social og Arbejdsmarked, Helle Bro, Holstebro Kommune
Sundhedschef, Trine Brøcker, Skive Kommune
Kontorchef, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, Mette Svarre, Aarhus Kommune
Arbejdsmarkedschef, Jette Lorenzen, Viborg Kommune
Socialdirektør, Ann-Britt Wetche, Region Midtjylland
Kontorchef Jens Bejer Damgaard, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland
Repræsentant fra PLO-M
Sekretariat
Karsten Binderup, sekretariatet for rammeaftaler
Sine Møller Sørensen, KOSU-sekretariatet
Styregruppen nedsætter skrivegrupper efter behov – skrivegruppens medlemmer kan hentes
uden for Styregruppen.
3. Strategiske målsætningsområder:
Til inspiration har kommunerne i Region Hovedstaden udarbejdet et rammepapir ud fra følgende fire strategiske målsætningsområder, der operationaliseres til konkrete indsatser, som er
forpligtende for alle kommuner:





Forebyggelse og sundhedsfremme
Forebyggelse af (gen)indlæggelser
Borgerens forløb
Dokumentation og metodeudvikling

En væsentlig præmis for arbejdet er, at der er mange veje til samme mål. Der er således lagt
vægt på, at der kan opstilles forskellige løsningsmodeller, som giver mulighed for den enkelte
kommune for at fokusere på særligt udvalgte områder – samtidig med, at området kan løftes i
fællesskab mellem flere/alle kommuner.
4. Tidsplan:
 21. august; Fællesmøde mellem DASSOS’ Forretningsudvalg og Sundhedsstyregruppen

- fokuspunkter til den politiske drøftelse på KKR-møde den 12. september drøftes og udpeges
- KKR-målsætning 4 fokuserer på voksenområdet. Rammepapir på børn- og ungeområder igangsættes efterfølgende, hvorved relevante erfaringer kan inddrages. Rammepapir på børneområdet kræver nyt kommissorium og ny Styregruppe.
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29. august: 1. styregruppemøde



12. september; KKR-møde.
- politisk drøftelse af fokuspunkter samt pejling i forhold til et forpligtende fælleskommunalt
rammepapir



Oktober 2014-marts 2015: 2-3 møder i styregruppen.

