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Høringssvar til Regional Udviklingsstrategi 2020-2023
Vesthimmerlands Kommune kan bakke op om Region Nordjyllands Udviklingsstrategi 2020-2023 –
Mulighedernes Nordjylland.
Strategien har indfanget og forstået de aktuelle nordjyske udfordringer omkring infrastruktur, arbejdskraft,
digitalisering, bæredygtighed og fremtidens sundhedsvæsen - og udpeget de rette indsatsområder for
det nordjyske samarbejde i årene fremover.
Strategien er til gengæld meget generel og bærer indimellem præg af, at man gerne vil favne det hele –
og så kan det blive svært at stille skarpt og blive mere konkret på, hvordan denne strategi kommer til at
gøre en forskel. Vi savner generelt handlingsanvisninger.
Strategien kan med sine formuleringer dog heller ikke skabe større uenighed, og kan derfor understøtte
det nordjyske samarbejde – og visionen om blandt andet balance i hele regionen kan Vesthimmerlands
Kommune støtte.
Dog har vi bemærkninger til brugen af begrebet yderområder. Hvorfor skal dette begreb egentligt bruges
fortsat? Brugen af begreber om periferi og centrum deler os. Ingen ønsker vel, at hele Nordjylland skal
betragtes som yderområde i forhold til København? Derfor er der heller ikke grund til at dele Nordjylland
op efter disse begreber. Der er geografiske stednavne som f. eks. Thy, Vendsyssel, Han Herred og
Himmerland, der fungerer fint.
I analysedelen er beskrevet forskellige områders udfordringer, men der er ingen grund til at benævne
geografiske områder som yderområder – det marginaliserer og deler Nordjylland. Desto mere, når der
ikke i strategien gøres brug af begrebet til at styrke udviklingen i alle områder. Så vi opfordrer til at
begrebet tages ud af strategier fremadrettet. Sammen står vi stærkere – er jo vores slogan i Nordjylland.
Et kompetent Nordjylland
Udvikling og udfordringer på såvel det lokale som det regionale arbejdsmarked skal yderligere
analyseres, herunder sættes i relation til udvikling og udfordringer på landsplan. Dels for at analysere og
vurdere match kontra afvigelser i udviklingen, dels for at vurdere, hvad det kalder på af lokale og
regionale strategier og handlinger.
Et eksempel på ovenstående er akademikerledigheden. En analyse gennemført af Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd fra den 30. december 2019 viser, at ledigheden blandt nyuddannede akademikere er faldet.
I modsætning til dette er der i Region Nordjylland iværksat initiativer til at imødegå/afhjælpe den stigende
akademikerledighed (Vækst via viden 2.0).
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Opfølgning på vurdering af kompetencebehov, kompetenceløft m.m. på bagrund af Fremkom 3 – er
disse scenarier stadig gældende samt hvilke strategier og indsatser er virksomme?
Der mangler overvejelser om og anvisninger på, hvordan samspillet mellem alle relevante aktører
(Business Region North Denmark, AMK Midt-Nord, KKR, Region Nordjylland m.m.) skal være. Hvordan
kan/skal strategi, handlingsplaner og faktiske indsatser spille sammen - altså hvem, hvad og hvordan?
I forhold til at skabe et kompetent Nordjylland tager vi udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad er det
kompetente Nordjylland for Vesthimmerlands Kommune? Generelt er fokus på at sikre kvalificeret
uddannelse på alle niveauer og til alle målgrupper.
Det handler om at uddanne, tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft i relation til det lokale
arbejdskraftbehov pt. og på sigt. Højtuddannede understøtter vækst og udvikling og er derfor en
værdifuld ressource i relation til at tilføre virksomheder vækst/vækstmuligheder.
Det handler også om at uddanne til faglært arbejdskraft med de kvalifikationer, der er behov for.
Og så skal der være et generelt fokus på livslang læring for alle, herunder sikre tilgængelighed til
uddannelse/mulighed for uddannelse
I forhold til at skabe bæredygtige lokale uddannelsesmiljøer bør der være fokus på, hvordan lokale
uddannelsesmiljøer sikres og understøttes.
Unge skal have mulighed for uddannelse der afspejler den erhvervsstruktur og det behov der er lokalt.
Det er derfor nødvendigt med drøftelse af, hvordan muligheder for uddannelse samt mangfoldighed af
uddannelsesmuligheder lokalt kan øges. Dog er det samtidigt vigtigt, at uddannelserne ikke udvandes.
Eventuelt kan uddannelse tilbydes i flere tempi (geografisk), således at fx første del af en uddannelse
gennemføres/tilbydes lokalt og afslutning gennemføres andet sted. Der er behov for innovative løsninger
i relation til, hvordan uddannelse kan tilrettelægges, så det tilgodeser ovenstående.
Strategiens effektmål (Et kompetent Nordjylland).
Vesthimmerlands Kommune er enige i de foreslåede indikatorer for effekter, men anbefaler at
indikatorerne udover at omfatte tilgang til uddannelse også omfatter måling af gennemførte
uddannelsesforløb.
Det handler om at mindske frafald og omvalg – og det kalder også på optimering af metoder og indhold i
uddannelsesvejledning, uddannelsesafklaring, herunder kvalificering af fundamentet for uddannelsesvalg
og uddannelsesmotivation.
Et sammenhængende Nordjylland
En af forudsætningerne for Et Kompetent Nordjylland er transportmuligheder blandt andet for at
understøtte unges vej til uddannelsesinstitutionerne. Dette både for at tiltrække samt fastholde unge i
uddannelse.
I forhold til infrastruktur nævnes etablering af den 3. limfjordsforbindelse samt optimering af den
regionale togdrift. Vesthimmerlands Kommune er ikke uenig i disse initiativer, men anser etableringen af
den midtjyske motorvej som mindst lige så vigtigt – netop for at skabe et sammenhængende Nordjylland
og sikre infrastruktur til det øvrige land og i forhold til lufthavn og havne i Nordjylland.
I den forbindelse er det vigtigt, at der arbejdes for en midtjysk motorvej, der som minimum slutter nord for
Sønderup med tilslutning til E45, alternativt som parallelmotorvej op til den 3. limfjordsforbindelse over
Egholm. Derfor bør vi i Nordjylland stå sammen om at sikre, at en kommende VVM for en
parallelmotorvej gennemføres for en strækning helt til Limfjorden.
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Konkret bør dette præciseres på side 10 i afsnittet ”God infrastruktur er en forudsætning for udvikling”
således, at der arbejdes aktivt for etablering af den midtjyske motorvej.
I forhold til udbygning af den digitale infrastruktur bør dette opprioriteres i hele regionen, så der er
ensartet tilgang til hurtigt og stabilt bredbånd uanset hvor man bør. Dette vil være med til services kan
udbredes til hele Nordjylland for erhvervslivets og borgernes bedste. Tilgangen til den digitale
infrastruktur er allerede en forudsætning for det moderne samfund vi lever i, og udviklingen vil
forventeligt accelerere yderligere fremover.
Fra Vesthimmerlands Kommune stiller vi os positive overfor målet på sundhedsområdet om at styrke
borgernes muligheder for digitale løsninger, der understøtter borgernes egenmestring af kronisk sygdom.
Nordjylland har de seneste 5 år været frontløbere i Danmark på dette område og bør gøre en ihærdig
indsats for at bevare denne position i fremtiden. Samtidig har vi vist vejen for hvordan region og
kommuner i fællesskab kan nå langt, når vi arbejder sammen om store udviklingsmål. Vi bør fremover se
nærmere på at videreudvikle, afprøve og evaluere nye digitale tiltag i fællesskab, under hensyntagen til
en balance mellem finansieringsbidrag og gevinst mellem region og kommuner.
Samme velvillige indstilling overfor fælles udvikling af gode udviklingsrammer for almen praksis
efterlyses. I landdistrikterne er vi dybt afhængige af, at vores borgere sikres adgang til praktiserende
læger (både af hensyn til borgernes sundhedstilstand og for kommunens bosætning). Rekruttering af
læger kræver i visse tilfælde andre svar end blot etablering af regionsklinikker. I Vesthimmerland tror vi
på, at fysiske rammer, der åbner mulighed for praksisfællesskaber, medvirker til at fastholde og
rekruttere praktiserende læger i fremtiden. Derfor har vi indtil videre investeret 15 mio. kr. i læge- og
sundhedshuse. Vi ser meget gerne, at Region Nordjylland, som ansvarlig for lægerekruttering i
Nordjylland, involverer sig og understøtter rekrutteringsbestræbelserne.
Et attraktivt og bæredygtigt Nordjylland
Fra Vesthimmerlands Kommunes side er vi enige i at se kultur som en vigtig medspiller i bosætning,
udvikling af lokalsamfund, integration, livskvalitet, sundhedsfremme og behandling af borgerne i
Nordjylland. Kulturen som medspiller indgår derfor også som et væsentligt mål i vores netop vedtagne
Plan- og Bæredygtighedsstrategi i Vesthimmerlands Kommune. Vi har allerede og støtter gerne flere
tværfaglige og tværsektorielle initiativer indenfor kultur- og sundhedsområdet, der kan bidrage til fysisk
og mental sundhed for borgerne samt forebyggelse, rehabilitering og behandling for borgerne. Det vil
glæde os, hvis Region Nordjylland vil invitere til et egentligt samarbejde herom.
Vesthimmerlands Kommune har også stor fokus på tværfaglige innovative partnerskaber inden for
erhvervsområdet. I bestræbelserne på at vi gennem partnerskaber og samarbejde skal turde tænke nyt
og være innovative er det vores opfordring, at Region Nordjylland tænker nye veje i hvordan innovation
opstår i små og mellemstore virksomheder mest optimalt. Det er Vesthimmerlands Kommunes
anbefaling, at Region Nordjylland bør understøtte en metodisk tilgang, der fremmer den opsøgende
innovation, dvs. at innovation skabes ude hos virksomhederne og på deres præmisser i samspil med den
rette kvalificerede rådgivning. Denne tilgang har vi stor succes med i projektet NordVest Smart
Production (NVSP), hvor den kvalificerede rådgivning hentes hos bl.a. Aalborg Universitet.
Jeg håber, at den Regionale Udviklingsstrategi 2020-2023 vil kunne tilrettes med disse indspark fra
Vesthimmerlands Kommune.

Med venlig hilsen

Per Bach Laursen
Borgmester
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