
 

Cover – Regionale udviklingsstrategier samt opsamling, evaluering 

og proces mod næste møde 

Dagsordenspunkt 6 
Cover – Regionale udviklingsstrategier samt opsamling, 

evaluering og proces mod næste møde 
Bilag 6.1. 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Region Hovedstadens udviklingsstrategi 

Region Hovedstaden har fremsendt udkast til udviklingsstrategi til Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse. Bestyrelsen skal tage stilling til udkast til høringssvar til 

strategien.  

 

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

møde med regionen, hvor det foreliggende udkast til hovedstadens udviklingsstra-

tegi blev drøftet.  

 

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

lige anbefalinger fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som regionen skal 

følge/redegøre for. Strategiudkastet præsenterer fokusområder, der ligger inden for 

regionens opgaver mht. regional udvikling. Enkelte områder er beslægtede med om-

råder i den decentrale erhvervsfremmestrategi og vil være områder, hvor regionen 

såvel som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal have blik for sammenhæng 

fremadrettet. Det gælder fx uddannelse og kompetencer, men kan evt. også om-

handle elementer inden for klima og miljø. 

 

Mødeplan for 2020 og 2021 

Erfaringerne fra 2019 har vist, at det er formålstjenligt at have to bestyrelsesmøder i 

efteråret, der kan anvendes til udmøntninger. Disse møder skal ligge forholdsvis tid-

ligt i efteråret, så sekretariatet inden årets udgang kan nå at færdiggøre dialog med 

ansøgere og udstede tilsagn. Det foreslås derfor, at 2020-mødeplanen genbesøges 

mhp. at reducere antal møder i efteråret 2020 fra tre til to samt at placere de to efter-

årsmøder i hhv. september og november fremfor oktober og december. Det indebæ-

rer, at det planlagte møde d. 25. august 2020 aflyses, jf. bilag 6.2. 

 

I 2021 er antal møder allerede reduceret til fem. Men af hensyn til dialog med og 

udstedelse af tilsagn til ansøgere ønskes – i tråd med 2020 - det sidste møde i 2021 

rykket fra december til primo november, hvor der tages hensyn til kommunal- og 

regionsrådsvalget d. 16. november 2021, jf. bilag 6.2.  

 

Formanden fastlægger sammen med sekretariatet den endelige mødeplan, hvorefter 

medlemmerne indkaldes i outlook.   

 

Visuel identitet 

Bestyrelsen vil på mødet den 21. januar 2020 til orientering blive præsenteret for 

udkast til den nye visuelle identitet, herunder udkast til den nye hjemmeside.  

 

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

og materialer.   

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at udkast til høringssvar til Region Hovedstaden godkendes og sen-

des. 
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Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at mødeplanen for 2020 ændres, så mødet 

25. august aflyses, og møderne 7. oktober og 3. december flyttes til hhv. 24. sep-

tember og 5. november. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen godkender, at mødet 

i december 2021 fremrykkes til november, og at formanden beslutter konkret dato.  

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om visuel identitet til efterretning.  
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