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Dagsordenspunkt 7 

Cover – Indstilling af DEB-medlem til indstillingsudvalget for 

bæredygtig byudvikling, samt indstilling om DEM medfinansie-

ring  

Bilag 7.1 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal indstille en repræsentant til ’Indstillingsudvalg for Bæredygtig By-

udvikling’ til erhvervsministeren. Herudover skal bestyrelsen tage stilling til priori-

tering af midler til medfinansiering af byindsatsen i 2023.  

 

Baggrund 

I Regionalfondsprogrammet for perioden 2021-2027 er der afsat 140 mio. kr. til at 

støtte en indsats for bæredygtig udvikling af levende bymidter. Indsatsen skal adres-

sere de konsekvenser, som bl.a. stigende e-handel og faldende udbud af fysiske bu-

tikker har afstedkommet for bymidter på tværs af landet. Indsatsen skal bl.a. følge op 

på de anbefalinger, som regeringens Partnerskab for Levende bymidter offentlig-

gjorde i 2021. 

 

Regeringen har besluttet at nedsætte et ’Indstillingsudvalg for Bæredygtig Byudvik-

ling’ til at udmønte indsatsen. Udvalget ventes udpeget til efteråret og vil bestå af op 

til 15 medlemmer, herunder kommunalbestyrelsesmedlemmer, erhvervsorganisatio-

ner og interesseorganisationer fra området samt Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relse for at sikre sammenhæng og synergi mellem bestyrelsens indsatser og byindsat-

sen.   

 

Regionalfondsprogrammet muliggør indsatsområder under 1) etablering af styrkede 

by-samarbejder, 2) langsigtet strategisk udvikling, 3) omstilling af lokale bymidteer-

hverv og 4) fysisk omstilling af bymidter. Målgruppen for indsatsen er byer mellem 

4.000 og 20.000 indbyggere.  

 

Første annoncering forventes ultimo 2022 mhp. tildeling af midler i 2023. Til denne 

første runde ventes afsat 70 mio. kr. i EU-midler. En anden runde forventes annon-

ceret i 2024. 

 

Det bemærkes, at indstillingsudvalget, ligesom bestyrelsen, vil blive betjent af Er-

hvervsstyrelsen. Sekretariatet vil understøtte en koordineret indsats på tværs, herun-

der i forhold til bestyrelsens indsatser vedr. bl.a. turismeområdet og forretnings- og 

kompetenceudvikling rettet mod byerhvervene. Bæredygtig byudvikling koordineres 

ligeledes tæt gennem et etableret samarbejde på embedsmandsniveau med både Bo-

lig- og Planstyrelsen og Realdania, som på forskellige vis arbejder med udvikling af 

byer, hvorfor Bolig- og Planstyrelsen vil blive inddraget i sekretariatsbetjeningen af 

udvalget. KL inddrages, da indsatserne retter sig mod kommunerne, bl.a. i forhold til 

kommunikation med kommunerne. 

 

Løsning 

Indstilling af medlem til Indstillingsudvalget for bæredygtig byudvikling. 

Bestyrelsen skal både indstille en mandlig og en kvindelig kandidat fra bestyrelsen 

som repræsentant til indstillingsudvalget for bæredygtig byudvikling, jf. ligestil-

lingsloven. Erhvervsministeren foretager den endelige udpegning af ét bestyrelses-

medlem på baggrund af de to indstillede kandidater.  
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Bilag 7.1 

Medfinansiering af byindsatsen 

Det foreslås, at bestyrelsen afsætter op til 25 mio. kr. (DEM-midler) til at medfinan-

siere byindsatsen, under forudsætning af, at midlerne kommer indsatser fra alle lands-

dele til gode efter ansøgning, og at midlernes fordeling tager afsæt i de konkrete be-

hov i de ansøgende byer. 

 

DEM-medfinansieringen kan give det udpegede bestyrelsesmedlem mulighed for at 

deltage i indstillingsudvalgets arbejde med en større vægt, og dermed fremme koor-

dination med og synergi til bestyrelsens erhvervsfremmeindsatser.  

 

Videre proces 

Sekretariatet sender bestyrelsens indstilling til erhvervsministeren. Hvis bestyrelsen 

godkender, at der afsættes DEM-midler til medfinansiering af byindsatsen, afsættes 

disse midler som led i investeringsplan 2023. 

 

Kommunikation 

Indstillinger af de to kandidater til Indstillingsudvalget kommunikeres i forbindelse 

med referatet. I forbindelse med offentliggørelsen af udvalget kommunikeres om den 

endelige sammensætning af udvalget.  Endvidere vil kandidater til indstillingsudval-

get og midler til medfinansiering af byindsatsen kommunikeres i forbindelse med 

nedsættelse af udvalget og den første annoncering. 

Indstilling 

 

Det indstilles,  

• at bestyrelsen træffer beslutning om to kandidater, den indstiller til erhvervs-

ministerens udpegning til ’Indstillingsudvalget for Bæredygtig Byudvik-

ling’,  

• at bestyrelsesmedlemmet, der udpeges til indstillingsudvalget, i sin delta-

gelse i udvalget arbejder for at sikre bedst mulig koordination og synergi til 

bestyrelsens erhvervsfremmeindsatser. 

• at bestyrelsen godkender, at der afsættes op til 25 mio. kr. DEM-

medfinansiering til indsatsen for bæredygtige og levende bymidter i 2023, 

Midlerne vil blive reserveret på investeringsplan 2023, med forbehold for 

finansloven 2023. 

• at bestyrelsesmedlemmet, der udpeges til Indstillingsudvalget, meddeler ud-

valget bestyrelsens beslutning om medfinansiering med DEM midler under 

forudsætning af, at midlerne kommer indsatser fra alle landsdele til gode efter 

ansøgning, og at midlernes fordeling tager afsæt i de konkrete behov i de 

ansøgende byer  
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