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Til: 'Lisette Kragh-Pihl'; Birgit Elise Petersen; 'Runa Coxeter / Region Nordjylland'; 'Henrik Michael Jensen'
Cc: Kaspar Thue Andresen; Preben Gregersen
Emne: indstilling og udpegning af OU/SU-medlemmer til ØKS 2014-20
Kære alle fire,
Udpegning af danske medlemmer til udvalg under de grænseoverskridende programmer er reguleret i § 30 i
styrelsens bekendtgørelse nr. 532 af 27. maj 2014. Det fremgår heraf, at det er de fire regioner, der er
omfattet af ØKS-programmet 2014-2020, der udpeger de danske medlemmer af overvågningsudvalg og
styringsudvalg efter aftale med styrelsen. De regionale vækstfora skal sikres repræsentation i udvalgene.
Der skal tilstræbes en balance mellem antallet af kvinder og mænd i udvalgene. Medlemmer af udvalgene
kan både være politikere og embedsmænd.
Til programmets overvågningsudvalg skal der udpeges 8 danske medlemmer. Til programmets
styringsudvalg for Øresunds-delprogrammet skal der udpeges 8 danske medlemmer. Til programmets
styringsudvalg for KASK-delprogrammet skal der udpeges 6 danske medlemmer. Styrelsen er ikke medlem
af programmets styringsudvalg.
Styrelsen er medlem af overvågningsudvalget, og i lighed med det nuværende ØKS-program 2007-2013 vil
en statslig repræsentant for miljømyndighederne skulle udpeges. Hver af de fire regioner skal tillige være
medlem af udvalget, og der skal udpeges ét medlem, som repræsentant for de fem regionale vækstfora og
ét medlem for kommunerne. Under hensyn til programmets geografiske udstrækning er det sikkert mest
hensigtsmæssigt, at repræsentanten for kommunerne findes i KL. Såfremt regionerne og de regionale
vækstfora ikke har indvendinger, kan medlemmet (og suppleanten) af overvågningsudvalget, som
repræsenterer for de regionale vækstfora, udpeges af og blandt de medlemmer af styringsudvalgene som
repræsenterer vækstforaene.
På baggrund af ovenstående skal styrelsen anmode om, at I hver især foranstalter regionens medlem af
overvågningsudvalget udpeget. I skal hver især tillige udpege en suppleant. Under hensyn til Region
Sjællands deltagelse i alle tre grænseoverskridende programmer vil vi foreslå, at Region Sjælland på alle fire
regioners vegne tillige, efter indstilling fra de berørte parter, udpeger 1 medlem fra KL, 1 medlem fra de
statslige miljømyndigheder og 1 medlem fra de regionale vækstfora, med mindre dette medlem udpeges
blandt styringsudvalgsmedlemmerne, jfr. ovenfor. I kan selvfølgelig også indbyrdes beslutte, at en anden
Region end Region Sjælland udpeger repræsentanten for kommunerne og de statslige miljømyndigheder.
Der skal tillige indstilles forslag til og udpeges suppleanter til udvalget. Styrelsen meddeler direkte
programmets forvaltningsmyndighed, hvem der repræsenterer styrelsen i overvågningsudvalget, samt hvem
der er suppleant.
På baggrund af ovenstående skal styrelsen tillige anmode om, at Region Hovedstaden og Region Sjælland
hver udpeger 1 medlem af styringsudvalget for delprogrammet for Øresund. Der skal tillige udpeges
suppleanter. Region Hovedstaden anmodes endvidere om, efter indstilling fra de berørte parter, at udpege 1
medlem fra vækstforum Hovedstaden, 1 medlem fra vækstforum Bornholm 1 medlem fra
kommunekontaktudvalget for Hovedstaden og 1 medlem fra Københavns kommune. Region Sjælland
anmodes endvidere om, efter indstilling fra de berørte parter, at udpege 1 medlem fra vækstforum Sjælland
og 1 medlem fra kommunekontaktudvalget for Sjælland. Der indstilles og udpeges tillige suppleanter.
På baggrund af ovenstående skal styrelsen endelig anmode om, at Region Midtjylland og Region
Nordjylland hver udpeger 1 medlem af styringsudvalget for delprogrammet for KASK. Der skal tillige
udpeges suppleanter. Region Midtjylland anmodes endvidere om, efter indstilling fra de berørte parter, at
udpege 1 medlem fra vækstforum Midtjylland, og 1 medlem fra kommunekontaktudvalget for Midtjylland.
Region Nordjylland anmodes endvidere om, efter indstilling fra de berørte parter, at udpege 1 medlem fra
vækstforum Nordjylland og 1 medlem fra kommunekontaktudvalget for Nordjylland. Der indstilles og udpeges
tillige suppleanter.
De udpegede danske medlemmer af udvalgene under ØKS-programmet skal gerne meddeles programmets
forvaltningsmyndighed senest november 2014. For at muliggøre dette bedes I anmode om indstillinger fra de

berørte parter i så god tid, at det bliver muligt. Vi har vedlagt et forslag til indstillingsbreve, som kan
anvendes i forbindelse med udpegning af henholdsvis medlemmer til overvågningsudvalget og
styringsudvalg for programmet.
OPSUMMERENDE:
Med henblik på at vi kan informere programmets forvaltningsmyndighed, skal vi anmode om, at Region
Sjælland senest medio november 2014 meddeler styrelsen, hvem der repræsenterer og hvem der er
suppleant i overvågningsudvalget for:
Region Sjælland
Kommunernes Landsforening
Miljøministeriet
De fem regionale vækstfora (1 medlem) – udpeges dog evt. af og blandt de medlemmer af
styringsudvalgene, som repræsenterer vækstforaene,
samt hvem der repræsenterer og hvem der er suppleant i styringsudvalget for delprogrammet Øresund for:
Region Sjælland
Vækstforum Sjælland
Kommunekontaktråd Sjælland
Med henblik på at vi kan informere programmets forvaltningsmyndighed, skal vi anmode om, at Region
Hovedstaden senest medio november 2014 meddeler styrelsen, hvem der repræsenterer og hvem der er
suppleant i overvågningsudvalget for:
Region Hovedstaden,
samt hvem der repræsenterer og hvem der er suppleant i styringsudvalget for delprogrammet Øresund for:
Region Hovedstaden,
Vækstforum Hovedstaden
Vækstforum Bornholm
Kommunekontaktråd Hovedstaden
Københavns kommune
Med henblik på at vi kan informere programmets forvaltningsmyndighed, skal vi anmode om, at Region
Midtjylland senest medio november 2014 meddeler styrelsen, hvem der repræsenterer og hvem der er
suppleant i overvågningsudvalget for:
Region Midtjylland,
samt hvem der repræsenterer og hvem der er suppleant i styringsudvalget for delprogrammet Kattegat
Skagerrak for:
Region Midtjylland
Vækstforum Midtjylland
Kommunekontaktråd Midtjylland
Med henblik på at vi kan informere programmets forvaltningsmyndighed, skal vi anmode om, at Region
Nordjylland senest medio november 2014 meddeler styrelsen, hvem der repræsenterer og hvem der er
suppleant i overvågningsudvalget for:
Region Nordjylland,
samt hvem der repræsenterer og hvem der er suppleant i styringsudvalget for delprogrammet KattegatSkagerrak for:
Region Nordjylland
Vækstforum Nordjylland
Kommunekontaktråd Nordjylland
I anmodes om at oplyse Erhvervsstyrelsen (kasthu@erst.dk) om navn mv. på medlemmer og suppleanter,
når de er udpeget, herunder hvilken organisation medlemmet/suppleanten repræsenterer i udvalget (OU
eller SU), samt dokumentation for udpegningen. Det er nok hensigtsmæssigt at den enkelte region ikke at
oplyser om udpegningerne, før alle regionens udpegninger har fundet sted. Hvis nogle medlemmer eventuelt
allerede er udpeget, oplyses således først herom, når alle regionens udpegninger har fundet sted.
Vedhæftet forslag til skrivelse til indstillingsberettigede til hhv. overvågningsudvalg og styringsudvalg.
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Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis
du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge
svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

