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NOTAT 

Til: Forretningsudvalget og regionrådet 

Berigtigelse af protokol for udmøntning af 
4,45 mio. kr. i RUS-udmøntningen for 2021 
af den 17. august 2021 

I sag til udvalget for forskning, innovation og uddannelse den 23. juni 
2021, forretningsudvalget den 10. august 2021 og regionsrådet den 17. 
august 2021 om udmøntning af midler i 2021 til den regionale udviklings-
strategi (RUS) blev der godkendt et teknisk ændringsforslag, der omhand-
lede udmøntning af midler på i alt 4,45 mio. kr., som regionsrådet i den 
20. oktober 2020 havde reserveret af midler til udmøntning for 2021, men 
ikke formelt godkendt.  

Beklageligvis er administrationen blevet opmærksom på, at der er sket en 
fejl i indstillingen til det tekniske ændringsforslag:  I indstillingen er belø-
bene på to af projekterne, b) og c), forkerte. Beløbet på den samlede ud-
møntning er dog korrekt.  

I selve bilagsteksten til det tekniske ændringsforslag er både projekter og 
beløb korrekt beskrevet. 

Nedenfor ses det fejlagtige beløb i anden kolonne og korrekt indstilling i 
tredje kolonne 

 

Projekttitel Indstilling den 17. au-
gust 2021 

Berigtigede indstilling 

Cirkulær økonomi 
med klimaaftryk 

0,9 mio. kr.  0,55 mio. kr.  

DK2020 0,45 mio. kr.  0,9 mio. kr.  



 

Berigtigelse af protokol for udmøntning af 4,45 mio. kr. i RUS-udmøntningen for 2021 

af den 17. august 2021 
Side 2 

 

Det tekniske ændringsforslag i udmøntningssag fra den 17. august 2021 
indstillede, at: 

 
3. at anbefale, at 4,45 mio.kr. reserveret ved udmøntningen af regionale 
udviklingsmidler i 2021, udmøntes til følgende projekter:  
a) Copenhagen Skills 3. mio kr.  
b) DK 2020 0,45 mio. kr.  
c) Cirkulær økonomi med lave klimaaftryk 0,9 mio. kr.  
 
 
Det indstilles derfor til regionsrådet at berigtige beslutning til følgende; 
 

 at godkende at 4,45 mio. kr. reserveret ved udmøntningen af regio-
nale udviklingsmidler i 2021, udmøntes til følgende projekter:  
a) Copenhagen Skills 3 mio. kr.  
b) DK2020 0,9 mio. kr.  
c) Cirkulær økonomi med lavt klimaaftryk 0,55 mio. kr.  

 

https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/Moede_i_regionsraa-
det_den_17.august_2021.aspx#18_itemID_72219 

 


