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Ændret indstilling for sag vedr. sammenlægning af Zea-
land Denmark og Copenhagen EU-Office 
 

Erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget behandlede den 22. maj 2018 sagen 

om sammenlægning af Zealand Denmark og Copenhagen EU-Office. Med ud-

valgets beslutning indstiller erhvervs-, vækst- og forskningsudvalget, at forret-

ningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler at godkende sammenlægningen af 

de to EU-kontorer, herunder det økonomiske grundlag (bilag 3) samt vedtægter 

(bilag 4) herfor.  

Efter udvalgsbehandlingen har de juridiske og økonomiske forudsætninger for 

sagen ændret sig. Økonomiaftalen for 2019 mellem regionerne og regeringen 

blev indgået den 5. juni 2018. Den skal ses i sammenhæng med, at regeringen 

og Dansk Folkeparti den 24. maj indgik en aftale om det fremtidige erhvervs-

fremmesystem. Det indebærer samlet, at regionerne ved lov afskæres fra egen 

erhvervsfremmeindsats.  

Administrationen har vurderet konsekvenserne for regionernes opgaver som 

følge af økonomiaftalen og i forlængelse af den politiske aftale for det fremti-

dige erhvervsfremmesystem. Regionerne har fortsat hjemmel til at varetage en 

række opgaver på det regionale udviklingsområde. Herunder kan regionen ud-

arbejde en udviklingsstrategi, der omfatter regionernes opgaver inden for regio-

nal udvikling. Det forudsættes, at aspekter vedr. erhverv, turisme og vækst ikke 

indgår.  

På baggrund af de nye forudsætninger anbefaler administrationen derfor,  

at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler at godkende sam-

menlægningen af de to EU-kontorer, idet godkendelsen 

1. sker under forudsætning af, at regionens opgaver, ansvar og medfinan-

siering fremover udelukkende vedrører aktiviteter, der løftes i kraft af 

regionens myndighedsopgaver eller er hjemlet i sektorlovgivningen fx 

inden for kollektiv trafik, miljø og sundhed  

2. og sker med forbehold for, at regionsrådet endnu ikke kan tage stilling 

til finansieringen (herunder det økonomiske grundlag som beskrevet i 

bilag 3), før regionsrådet kender de endelige konsekvenser af den poli-

tiske aftale om erhvervsfremme. 

 


