
Beslutningssag: Studietur til Hamborg 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Erhvervs- og vækstudvalget besluttede den 6. oktober 2015, at administrationen skulle arbejde videre med 
planlægningen af en udvalgsstudietur til Hamborg. Ud fra udvalgets ønsker har administrationen udarbejdet forslag til 
program, budget og forslag til embedsmandsdeltagelse for studieturen. Studieturen planlægges afholdt onsdag den 
18. maj til torsdag den 19. maj 2016, hvor flest udvalgsmedlemmer har tilkendegivet interesse for deltagelse.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller, at erhvervs- og vækstudvalget overfor forretningsudvalget og regionsrådet 
anbefaler: 
  
at godkende programmet, budget og forslag til embedsmandsdeltagelse for studieturen. 

SAGSFREMSTILLING 

Med den nye styreform har de stående udvalg en helt central rolle som politikformulerende og politikkontrollerende, 
samt at initiere udviklingen af regionen. I forlængelse af udvalgets arbejdsplaner, indgår muligheden for, at hente 
inspiration og input til udviklingen af regionens opgaveløsning. Erhvervs- og vækstudvalget besluttede den 6. oktober 
2015, at administrationen skulle arbejde videre med planlægningen af en studietur til Hamborg. Administrationen 
forelægger hermed; et forslag til program, et specificeret budgetforslag og forslag til embedsmandsdeltagelse. 
  
Sammensætningen af programmet tager udgangspunkt i de politiske målsætninger i den regionale vækst- og 
udviklingsstrategi (ReVUS) og Greater Copenhagen. Administrationen er i kontakt med mulige aktører i Hamborg 
og vil efter regionsrådets godkendelse af studieturen fastlægge endelige aftaler i programmet.  
  
Fagligt indhold 
Ved planlægningen af studieturen har administrationen sammensat programmet ud fra hensynet til indhold samt den 
geografiske placering af diverse besøgssteder. Administrationen har dermed valgt at opdele de to dage, studieturen 
foregår i, i forhold til emner, hvilket fremgår nedenfor. 
  
Ankomstdag: Hafencity, som er et stort byudviklingsprojekt, som forener byudvikling om erhverv og kultur. Herunder 
både det store og nye operahus og krydstogtsskibsterminal. 
  
Afrejsedag: Forskningsanlæggene DESY og MAX IV: herunder erfaringer med anlægget og muligheder for 
samarbejde med ESS. 
  
Der er endnu ikke indgået aftaler med tysk side, men administrationen er i kontakt med mulige aktører i Hamborg og 
vil efter regionsrådets behandling af sagen fastlægge de endelige aftaler i programmet. En foreløbig beskrivelse af 
forslaget til program er vedlagt til orientering. 
  
Budget  
Til det forelagte program for studieturen anslås det, at udgifterne vil beløbe sig til ca. 76.700 kr. for 12 personer, som 
vist nedenfor. Dette giver en stykpris på 6.400 kr. pr person. 
  

Budget

Udgiftspost Beløb 

Fly 23.160 kr.

Hotel 17.540 kr.

Transport 14.400 kr.



  
Forslag for embedsmandsdeltagelse til studieturen 
Embedsmandsdeltagelsen ved studieturen for erhvervs- og vækstudvalget må ifølge procedurerne for 
udvalgsstudieture, max inkludere tre embedsmænd. Følgende embedsmænd vil deltage: 
  
Claus Bjørn Billehøj, Centerdirektør, Center for Regional udvikling 
Gunver Heidemann, Udvalgssekretær for erhvervs- og vækstudvalget, Center for Regional udvikling 
Jesper Allerup, Enhedschef, Center for Regional udvikling 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Den samlede udgift til gennemførelse af studieturen afholdes indenfor politikerkonto. 

KOMMUNIKATION 

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen behandles af forretningsudvalget den 8. december 2015 og regionsrådet den 15. december 2015. 

DIREKTØRPÅTEGNING 

Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj 

Journalnummer 

14002193 

Forplejning 21.600 kr.

Total 76.700 kr.


