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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Region Sjællands udviklingsstrategi 

Region Sjælland har fremsendt udkast til udviklingsstrategi til Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse. Bestyrelsen skal tage stilling til udkast til høringssvar til strate-

gien.  

 

Som led i forberedelsen af udkast til bestyrelsens høringssvar har sekretariatet holdt 

møde med regionen, hvor det foreliggende udkast til Region Sjællands udviklings-

strategi blev drøftet.  

 

Det er sekretariatets opfattelse, at udviklingsstrategien ikke giver anledning til sær-

lige anbefalinger fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som regionen skal følge 

eller redegøre for. Strategiudkastet præsenterer fokusområder, der ligger inden for 

regionens opgaver mht. regional udvikling. Enkelte temaer er beslægtede med områ-

der i Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 og vil være områder, hvor regionen så-

vel som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal have blik for sammenhæng frem-

adrettet. Regionen peger særligt på Femern-forbindelsen, hvor beslutningen om nu at 

igangsætte anlægsarbejdet må forventes at danne grundlag for potentielle samar-

bejdsflader i de kommende år. 

 

Status på udarbejdelse af nye strukturfondsprogrammer 2021-2027 

På grund af COVID-19-situationen er der begrænset fremdrift i forhandlingerne i EU 

om den kommende flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 og de nye 

strukturfondsforordninger.  

 

Den 14. januar 2020 fremlagde Kommissionen en investeringsplan for et bæredygtigt 

Europa, herunder en mekanisme for retfærdig omstilling og en ny fond for retfærdig 

omstilling (FRO). FRO konstrueres med delt forvaltning ligesom de eksisterende 

strukturfondsprogrammer, hvilket betyder, at medlemsstaterne skal udarbejde et selv-

stændigt program eller en særskilt prioritet i regional- og/eller socialfondsprogram-

met for anvendelsen af midlerne. Pt. er der dog stadig mange ubekendte faktorer om 

FRO.  

 

Den hjemlige proces afventer en nærmere stillingtagen til EU’s flerårige budget og 

de videre forhandlinger om forordningerne. Dog har regeringen besluttet, at regio-

nerne i perioden 2021-2027 skal have indstillingsretten til 20 procent af socialfonds-

midlerne til at styrke regionernes arbejde på ungdomsuddannelsesområdet. 

 

Mødeplan 2021 

Bestyrelsen besluttede i den skriftlige proces at flytte det oprindeligt planlagte møde 

i december 2021 til uge 44. Datoen er fastsat til tirsdag den 2. november. Der er i 

fastsættelsen af datoen blandt andet taget hensyn til KLs Repræsentantskabsmøde i 

samme uge samt at afholde mødet så tidligt på ugen som muligt af hensyn til kom-

munal- og regionsrådsvalget den 16. november 2021.  
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Den samlede mødeplan for 2021 med mødernes placering rundt i landet er: 

• 3. februar: Nordjylland 

• 21. april: Sydjylland 

• 22. juni: Sjælland  

• 29. september: Hovedstaden 

• 2. november: Fyn 

 

Bestyrelsens medlemmer er inviteret til bestyrelsesmøder i 2021 i outlook ud fra 

ovenstående mødedatoer. 

 

Udtrædelse af bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlem Peter Rahbæk Juel, der er indstillet af KKR Sydjylland, ønsker 

at udtræde af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse pr. 1. juni og har orienteret for-

manden herom. KKR Sydjylland har på denne baggrund rettet henvendelse til Er-

hvervsministeriet med indstilling af nyt medlem. 

 

Videre proces efter bestyrelsesmødet 

Efter onlinebestyrelsesmødet den 28. maj vil sekretariatet kommunikere om beslut-

tede tilsagn samt nye annonceringer gennem pressemeddelelser og på bestyrelsens 

LinkedIn.   

 

Indstillinger vedr. den igangværende turismeannoncering vil, som besluttet på besty-

relsesmødet den 6. april, blive forelagt bestyrelsen i skriftlig procedure ultimo juni. 

 

Afslutningsvist kan der evt. foretages en kort refleksion over mødets form, indhold 

og materialer.   

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• godkender udkast til høringssvar til Region Sjælland,  

• tager orienteringen om status på udarbejdelse af nye strukturfondsprogram-

mer til efterretning 

• tager Peter Rahbæks Juels ønske om udtræden af bestyrelsen pr. 1. juni til 

efterretning. 
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