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Baggrund om INTERREG 5A Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS)  
 
INTERREG 5A-programmet ØKS er et dansk-svensk-norsk program til fremme af 
grænseoverskridende initiativer på tværs af de tre lande. Programmet er finansieret af 
den Europæiske Regionale Udviklingsfond. 
 
Programmets geografi og økonomi 
 
Programmet har et samlet budget på knap 1 mia. kr. i perioden 2014-2020. Program-
met er opdelt i to delprogrammer (Kattegat-Skagerrak og Øresund). Delprogrammet 
Øresund består geografisk set af Region Hovedstaden, Bornholms Regionskommune, 
Region Sjælland og Region Skåne.  
Dette delprogram råder over cirka 424 mio. kr. Derudover kan cirka 223 mio. kr. an-
vendes til projekter i hele programregionen, dvs. til fælles dansk-svensk-norske pro-
jekter.  
Medfinansieringsprocenten for projekter er på 50 procent, og private virksomheder 
kan deltage i projekterne. 
 
Investeringsprioriteter 
 
Programmet kan støtte projekter inden for fire investeringsprioriteter, som spiller op til 
mindst en af de specifikke målsætninger: 
 
1. Innovation 

• Mål: a) øge forskningssamarbejdet, især med erhvervslivet, b) styrke anvendt 
forskning og innovation 

2. Grøn økonomi 
• Mål: a) øge samarbejdet om udvikling af teknologi og metoder til at fremme 

produktion af bæredygtig energi, b) øge andelen af bæredygtig energi, c) 
mindske energiforbruget hos offentlige aktører 

3. Transport 

  



• Mål: a) forbedre tilgængeligheden til og igennem ØKS-regionen, b) mindske 
transporttiden med klimavenlige transportformer for personer og gods i TEN-
T-netværket, c) styrke miljøvenlig transport 

4. Beskæftigelse 
• Mål: a) øge beskæftigelsen i mikrovirksomheder og nystartede virksomheder, 

b) øge antallet af grænsependlere 
 
Programmets administrative setup 
 
Programmet administreres af et programsekretariat og en forvaltningsmyndighed. 
Forvaltningsmyndigheden er placeret under det svenske Tilväxtverk (svarende til Er-
hvervsstyrelsen), med bopæl i Malmø. De deltagende regioner i programmet betaler 
for driften af sekretariatet.  
Programmet styres af i alt tre styregrupper, som bl.a. træffer beslutning om, hvilke 
projekter der skal have støtte: En for hele ØKS-programmet (”Overvågningskomité”), 
som kan bevilge projekter der dækker hele ØKS-geografien, og en styregruppe for 
hvert af de to delprogrammer. Region Hovedstaden er repræsenteret i Overvågnings-
komitéen ved Erik R. Gregersen og i styrekomitéen for delprogrammet Øresund ved 
Lars Gaardhøj. 
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