
Beslutningssag: Forslag til studietur for erhvervs- og vækstudvalget til 
Hamborg i 2016 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Regionsrådet har den 8. april 2014 godkendt rammerne for udvalgenes studieture. På baggrund af disse rammer 
har administrationen udarbejdet et oplæg til en relevant studietur for udvalget. Studieturen skal være afholdt inden for 
kalenderåret 2016. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller: 
  
1. at erhvervs- og vækstudvalget godkender, at administrationen arbejder videre med planlægning af én to 
dages tur (én overnatning) til Hamborg i 2016. 

SAGSFREMSTILLING 

Regler for gennemførelse af studieturer 
Med regionens politiske styringsform har de stående udvalg en helt central rolle at spille som politikformulerende og 
politikkontrollerende og initiere udviklingen af regionen. 
  
I forlængelse af udvalgenes arbejdsplaner indgår muligheden for at hente inspiration og input til udvikling af 
regionens opgaveløsning. Der er således mulighed for at gennemføre en studietur. Destinationen for turen skal tilføre 
udvalget afgørende viden og inspiration i forhold til det videre arbejde, viden og inspiration, der ikke kan opnås 
igennem besøg indenfor nærområdet, eller ved at besøge en mere økonomisk fordelagtig destination. 
  
Såfremt et udvalg ønsker at planlægge en studietur, skal dette forelægges regionsrådet, som træffer beslutning 
herom. Forelæggelsen skal indeholde forslag til program for turen, et specificeret budgetforslag, forslag til 
embedsmandsdeltagelse og en begrundelse for, hvordan studieturen kan bidrage til udviklingen af Region 
Hovedstadens opgaveløsning.  
  
Det er muligt at arrangere fællesturer for flere udvalg med sammenfaldende interesser. Deltagere kan ikke ledsages 
på studieturer. Deltagere skal deltage i hele studieturens program. Såfremt en deltager ønsker tidligere udrejse eller 
senere hjemrejse end det i programmet fastsatte, er dette muligt. Alle merudgifter i den forbindelse afholdes af 
deltageren selv. Efter afslutningen af studieturen udarbejdes rapport og regnskab. Disse offentliggøres, efter 
forelæggelse for Regionsrådet, på regionens hjemmeside. 
  
For hvert af de stående udvalg, inkl. forretningsudvalget, kan der afholdes studieturer for et samlet beløb af 15.000 
kr. pr. medlem. Der kan alene arrangeres studieturer inden for Europa. 
  
Forslag til studietur til Hamborg 
Administrationen har udarbejdet et kort oplæg på en studietur til Hamborg med én overnatning. På turen vil udvalget 
kunne hente inspiration til arbejdet med en lang række af udvalgets indsatsområder. Oplægget indeholder en 
oversigt over mulige elementer i turen. Denne oversigt er ikke udtømmende og den konkrete sammensætning af 
studieturen vil bero på, hvad der konkret viser sig muligt, når datoen for en evt. studietur er fastlagt: 

l Studietur til Hamborg, Tyskland kunne bl.a. rumme besøg på: 

¡ Forskningsanlægget DESY og MAX IV: herunder erfaringer med anlægget og muligheder for 
samarbejde med ESS. 

¡ Hafencity, som et stort byudviklingsprojekt, som forener byudvikling om erhvervs og kultur. Herunder 
både det store og nye operahus og krydstogsskibsterminal. 



¡ Eco-friendly Highway, Hamborg har sammen med Region H været forgangsregion på udviklingen af et 
projekt som skal etablere en korridor fra Øresund til Hamborg med grøn brændstof. 

Med afgang ca. kl. 7.45 fra Københavns Hovedbanegård vil udvalget kunne være i Hamborg ved frokosttid. Herefter 
vil det være muligt at gennemføre besøg hos de valgte virksomheder og projekter om eftermiddagen og næste 
formiddag. Hjemturen kan f.eks. planlægges til afgang fra Hamborg ca. kl. 17.30 på dag to med ankomst på 
Københavns Hovedbanegård ca. kl. 22.15. Alternativt kan der lejes én bus til hele turen: udrejse, hjemrejse og 
transport i forbindelse med det faglige program.  
  
Administrationen har undersøgt mulige datoer for to-dags turen til Hamborg ud fra kriteriet om, at datoerne ikke må 
kollidere med andre møder i politiske udvalg, hvor medlemmer af erhvervs- og vækstudvalget deltager. På den 
baggrund er det administrationens vurdering, at studieturen kan afholdes enten to af dagene i perioden 16. - 18. 
marts 2016 eller to dage i perioden 18. - 20. maj 2016.  
  
Kriterier for opfyldes af studietur 
Administrationen foreslår, at et kritere for afholdes af studieturen er, at mindst 5 udvalgsmedlemmer kan deltage i 
studieturen.  
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Den samlede udgift til gennemførelse af studieturen afholdes indenfor politikerkonto. 

KOMMUNIKATION 

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

DIREKTØRPÅTEGNING 

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj 

Journalnummer 

14002193 


