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DET OVERORDNEDE FORMÅL MED 
VORES FÆLLES EU-KONTOR

SDEO skal bidrage til:

1) At skaffe midler via EU til 

projekter hos private 

virksomheder eller offentlige 

myndigheder i Syddanmark

2) At skabe relationer og 

netværk i Europa, som er til 

gavn for virksomheder og 

myndigheder i Syddanmark

Det skal ske gennem:

• Vejledning og idetjek

• Sparring og kvalitetstjek af 
ansøgning

• Hjælp til at finde EU-partnere



• Syddansk Vækstforum, 6. december 2018:

• Resultatkontrakt forlænges til 2020

• Betinget af:

• Omstilling til 
erhvervsfremmesystem 

• Det fremtidige samarbejde 
med Regionen og SDU

• KKR Syddanmark, 14. november 2018: 

• Ansøgningen godkendt

• Men: Forlængelsen skal 
anvendes til at omstille til det 
nye erhvervsfremmesystem

Baggrund for 
pejlemærkerne



• Bestyrelsen: Strategiseminar og 

bestyrelsesmøde

• Første version af Pejlemærkenotatet

• Inspiration fra Copenhagen 
Capacity og UC Syd

Processen indtil nu



1) Et EU-kontor for en større 

del af Vestdanmark

2) Et EU-kontor udelukkende 

for kommunerne i Region 

Syddanmark

3) Region Syddanmark og 

kommunerne fortsætter 

ejerskabet

De tre mulige 
organisationsformer



• Et syddansk EU-kontor er stærkere 

ved fælles ejerskab

• Styrker mulighederne for 

samarbejde på tværs

• Men afklaring mangler: 

Skal EU-kontoret omfatte 

myndigheder fra et større areal i 

Vestdanmark?

Fortsat fælles ejerskab



Erhvervshusene (1/2)

• Ingen fusion med de to Erhvervshuse

• men tæt samarbejde

• To observatører fra Erhvervshuset til bestyrelsen

• må ikke være politikere

• Formentlig færre kommunale politikere til bestyrelsen 

• I stedet: Erhvervshusene udpeger et medlem hver



Erhvervshusene (2/2)

• Tæt kobling med SDEO skal skabe 

sammenhængende erhvervsindsats

• SDEO skal sammen med Erhvervshusene indgå i 
kommende projekter

• Yderligere én medarbejder skal tilknyttes

• Inden 2. version af pejlemærkerne: 

Dialog om ønsker til SDEO



• SDEO skal understøtte de to 

erhvervshuses strategier

• 5 særligt prioriterede temaer på 

tværs af Region og kommuner:

1. Sundhed

2. Uddannelse

3. Klima og grøn omstilling

4. Kultur, herunder design

5. Forskning og innovation

• Udvikling af signaturprojekter 

• Skaber stor opmærksomhed 
hos medlemmerne 

• Gør det attraktivt at være 
medlem af SDEO

5 temaer



• Hængepartier i forhold til de endelige pejlemærker:

• Foråret 2020: Afklaring af SDEO’s ydelser i relation til…

• …Regionens nye udviklingsopgave 

• Regionens fremtidige medfinansiering

• …den kommunale opgavevaretagelse

• Relation til erhvervshusene

• Kommunernes medfinansiering

• Afklaring af: 

• Relationen til forsknings- og uddannelsesinstitutioner

• SDU, UC’erne og erhvervsakademier

• Bestyrelsens sammensætning i 2021 og fremefter

• Relationen til øvrige EU-kontorer

• Fremtidig kontingentstruktur

Hvad venter vi på?



• Formandskabet på besøgstur for 

yderligere inspiration

• Den anden version skal 

foreligge i 2. kvartal 2020 med:

• Endelige pejlemærker for 
SDEO

• Endelige modeller for 
fremadrettet finansiering 

• Organisering og 
opgaveudførelse

• Endeligt svar på udtalelsen 
fra KKR og Regionsrådet

Den videre 
proces



Spørgsmål?


