
 

 

Budget/finansieringsinitiativer: Finansiering af et sekretariat for den regionale 

geografi 

Fremsat af: Enhedslisten 

Formål og indhold: 

Regionen har mange kompetencer indenfor planlægning og koordinering til gavn for en 

hensigtsmæssig og rationel brug af midler og resurser. Regionen kompenseres dog ikke for at 

spille denne rolle, og med et generelt pres på økonomien til den regionale udvikling skal 

finansieringen indhentes hvor ansvaret egentligt ligger. 

 

Samtidigt vil vi gerne fortsat opretholde muligheden for at hjemtag midler fra diverse 

programmer. 

 

Vi foreslår derfor at det oprettes et sekretariat med en basisbevilling, hvoraf en del af 

basisbevillingen indhentes fra et kommunalt medlemskab, som vi kender det fra Greater 

Copenhagen samarbejdet. Desuden skal de fremadrettede projekter dækkes fuldt ud 

økonomisk ved enten at hæve overhead eller øget direkte kommunal medfinansiering i de 

enkelte projekter. 

 

Det kunne også overvejes at søge direkte fælles bevilling fra KKR-samarbejdet. Økonomi 

skal sammensættes, så sekretariatet kan hvile i sig selv indenfor 4 år. Sekretariatet skal i løbet 

af en fireårig periode indgå i tæt dialog med regionens kommuner med henblik på at afsøge 

hvilke regionale ydelser kommunerne er villige til at finansiere, ligesom Sekretariatet skal 

arbejde med at hjemtage projektmidler til gavn for den regionale geografi. 

 

Administrationens bemærkninger:  

Det er vanskeligt for administrationen at beregne den nøjagtige økonomi for at drive et 

sekretariat for den regionale geografi, da flere faktorer er ubekendt, herunder også den 

kommunale villighed til direkte at medfinansiere et sådan Sekretariatet.  

 

Administrationen har baseret økonomien på, at sekretariatet i første omgang bemandes med 

fire regionale medarbejdere, samt med en udviklingspulje på 2 mio. kroner årligt til at kunne 

bidrage med kontant medfinansiering af projekter i sekretariatets opstart, samt at sekretariatet 

får til opgave at undersøge hvilke regionale ydelser kommunerne er villige til at finansiere.  

 

Med henblik på at nedbringe omkostningerne i opstarten af det fælles sekretariat foreslår 

administrationen, at sekretariatet placeres i Center For Regional Udviklings lokaler på 

Regionsgården, og med personalemæssigt ophæng samme sted. Efter en etårig periode 

gennemgås sekretariatets forudsætninger for at blive fuldt økonomisk bæredygtige, samt 

sekretariatets evne til at hjemtage midler.  

 

En del af det arbejde der foreslås løftet gennem sekretariat for den regionale geografi løftes på 

nuværende tidspunkt af medarbejdere i Center For Regional Udvikling, der også arbejder med 

at hjemtage midler fra diverse internationale fonde inden for eks. klima og grøn mobilitet, 

herunder også til dækning af lønomkostninger i Center For Regional Udvikling.   

 

 



 

 

Forslagets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal) 

 
Mio. kr.  2022 2023 2024 2025 

Løn til evt. nye årsværk 2,4 2,4 2,4 2,4 

Øvrig drift     

Etableringsudgifter 2,0 2,0 2,0 2,0 

Årsværk (hvis der skal ansættes nye) 

Angiv antal 
4 4 4 4 

Samlet udgift 4,4 4,4 4,4 4,4 
Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres  

 
Evt. uddybende beskrivelse: 

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved forslag der har puljelignende karakter, bedes 

anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned. 

Anfør, hvilket område forslaget vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget 

finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional 

udvikling 2/3). 

                         

Sundhedskassen  

Den regionale udviklingskasse x 

Det sociale område  

                    

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen: 

Regionen varetager i dag en række opgaver, som ikke er beskrevet som myndighedsopgaver i 

lovgivningen, men som stadig er vigtige for kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv 

mv. Regionen kompenseres dog ikke for disse opgaver. Med et øget pres på den regionale 

udviklingsøkonomi skal midlerne findes et andet sted. Derfor nedsættes et Sekretariat for den 

regionale geografi.  Sekretariatet skal i løbet af en fireårig periode indgå i tæt dialog med 

regionens kommuner med henblik på at afsøge hvilke regionale ydelser kommunerne på sigt 

er villige til at finansiere, ligesom Sekretariatet skal arbejde med at hjemtage projektmidler til 

gavn for den regionale geografi. Efter en fireårig periode gennemgås Sekretariatets 

forudsætninger for at blive fuldt økonomisk bæredygtige, samt sekretariatets evne til at 

hjemtage midler.  

Budgetinitiativets understøttelse af FN’s verdensmål: 

Mål 4 (Kvalitetsuddannelser), Mål 6 (Rent vand og sanitet), Mål 7 (bæredygtig energi), Mål 9 

(industri, innovation og infrastruktur), Mål 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund), Mål 12 

(ansvarligt forbrug og produktion), Mål 13 (klimaindsats), Mål 17 (partnerskaber for 

handling).  

 

 

 


