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Høringssvar - ændring af bekendtgørelse om regioners 
grænseoverskridende og internationale samarbejde mv. 

Erhvervsstyrelsen har sendt udkast til ændring af bekendtgørelse om regioners 
grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af 
organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning i høring.  

 

Bekendtgørelsesændringen er i overensstemmelse med regionernes økonomi-
aftale med regeringen for 2020, hvori parterne er enige om, at regionerne 
bidrager positivt til det grænseoverskridende samarbejde og skal have en 
stærkere rolle i dette.  

 

Danske Regioner noterer med tilfredshed, at der i forlængelse af aftalen gives 
hjemmel til, at regionerne kan varetage formandskabet for grænse-
overskridende samarbejder, også når disse omfatter erhvervsfremme. 
Regionerne får også mulighed for at varetage formandskabet i de regionale EU-
kontorer.  

 

Det er ligeledes positivt, at bestemmelsen om, at regionsrådsmedlemmer ikke 
må deltage i behandling og afgørelse af konkrete sager om erhvervsfremme, 
herunder turisme, ophæves.   

 

Danske Regioner bemærker dog, at der ikke lægges op til at ændre 
bestemmelsen i § 2, stk. 3 om, at regionerne ikke selvstændigt kan indgå i 
grænseoverskridende samarbejder, hvis disse indeholder elementer af 
erhvervsfremme. Denne begrænsning skaber en praktisk udfordring i forhold 
til at indgå i brede regionale grænseoverskridende samarbejder. Bekendt-
gørelsesændringen lever dermed ikke op til aftalen om, at regionerne skal have 
en stærkere rolle i det grænseoverskridende samarbejde. Foreningen foreslår 
derfor, at § 2, stk. 3 tilføjes ordet ’alene’, så stk. 3 lyder: 
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”Regioner kan dog ikke selvstændigt indgå samarbejdsaftaler med 
tilgrænsende landes myndigheder m.v., der alene har erhvervsfremme som 
formål, herunder turisme.” 

 

Som indledningsvis bemærket fremgår det af regionernes økonomiaftale med 
regeringen for 2020, at parterne er enige om, at regionerne bidrager positivt til 
det grænseoverskridende samarbejde og skal have en stærkere rolle i dette.  En 
konsekvens af erhvervsfremmeloven er imidlertid, at der er sket en uhensigts-
mæssig siloopdeling af regionernes grænseoverskridende samarbejde, som 
forstærkes af nærværende bekendtgørelse. Denne siloopdeling gør det 
vanskeligt at indgå brede grænseregionale samarbejdsaftaler og indgå i 
internationale samarbejder generelt, fx i forhold til at arbejde for 
implementeringen af FN's 17 verdensmål og den grønne omstilling, som er 
områder, regeringen i økonomiaftalen for 2020 lægger vægt på, at regionerne 
bidrager til arbejdet med. Foreningen foreslår, at § 6 udgår af bekendtgørelsen 
og vil i øvrigt tage spørgsmålet op i det fælles arbejde, der skal igangsættes som 
opfølgning på økonomiaftalen for 2020, med det formål at sikre en tilpasning 
af rammerne for de regionale udviklingsopgaver, så de bedre understøtter 
regionernes arbejde for at skabe regional udvikling. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Stephanie Lose                          Ulla Astman 

 


