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Høring af Kommissionens forslag til nye forordninger for samhørighedspolitik-
ken: Bemærkninger til Interreg-program 

Med forbehold for regionsrådets godkendelse. Indtil videre er der alene tale om 
bemærkninger fra regionens administration. 

Udenrigsministeriet har sendt en række strukturfondsforordninger i høring med svar-
frist den 10. august 2018. Region Hovedstaden henviser til Danske Regioners hørings-
svar om nye forordninger og har derudover en række bemærkninger til forslag til nyt 
Interreg program.  

I den nye programperiode lægges der op til to former for samarbejde, henholdsvis 
grænseoverskridende samarbejde og maritimt samarbejde.  

Baggrunden for dette er ifølge Kommissionen 1) at skabe kritisk masse i program-
merne og 2) at modvirke geografisk overlappende programmer.  

I Region Hovedstaden mener vi, at det nye program risikerer at få den modsatte ef-
fekt idet "grænseoverskridende samarbejde" risikerer at miste kritisk masse. 

De nuværende maritime programmer bør ikke udelukkes fra fordelene ved det grænse-
nære samarbejde. Det gør sig gældende for det dansk-svenske samarbejde, som risike-
rer at blive splittet op i en snæver Københavnergeografi, som ikke svarer til det vel-
etablerede politiske samarbejde i Greater Copenhagen, samt en prioritet under Interreg 
Nordsøen. De nuværende geografiske dækninger for grænseoverskridende samarbejd-
sprogrammer bør kunne fortsætte i uændret form. 

Derudover vil der forekomme geografisk overlap mellem på den ene side "grænse-
overskridende samarbejde" mellem København og Malmø og på den anden side "ma-
ritimt samarbejde" mellem enten en Greater Copenhagen-geografi eller en større geo-
grafi omhandlende f.eks. Det Baltiske Hav. 

Vi har i Region Hovedstaden gennem de sidste 5 år arbejdet intensivt for at opbygge  
Greater Copenhagen som en sammenhængende metropol på tværs af Øresund. Greater 
Copenhagen er med 4 mio. indbyggere i Østdanmark og Sydsverige en stor vækstmo-
tor for Danmark og er en metropolregion af internationalt format.  

Greater Copenhagen er en funktionel region med sammenhængende arbejdsmarked, 
infrastruktur, hospitalssamarbejde mv. Én samlet programgeografi vil understøtte det i 
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forvejen etablerede samarbejde i Greater Copenhagen og bringe Sjælland, Hovedsta-
den og Skåne tættere sammen, bevidsthedsmæssigt så vidt som i konkrete og borger-
nære projekter.  
 
Greater Copenhagen-geografien har affødt en række markante Interreg-projekter, 
f.eks. ESS & MAX IV - Cross Border Science and Society, Lightning Metropolis 
og ReproUnion.  
 
Region Hovedstaden vil derfor opfordre til, at de nuværende geografiske dækninger 
for grænseoverskridende samarbejdsprogrammer fortsætter uændret, således at der 
skabes én programgeografi for Greater Copenhagen (Hovedstaden, Sjælland og 
Skåne) og ikke for to overlappende geografier (én for København og Malmø og én for 
en større geografi). 
 
Region Hovedstaden ønsker at fortsætte sit engagement i fremtidige Interreg-projekter 
af høj kvalitet, men frygter, at initiativer til gode projekter om eksempelvis arbejds-
markedsintegration, udveksling af forskere, fælles forskningsanlæg, fælles infrastruk-
tur, billetsystemer mv., vil drukne i en meget stor programgeografi, som eksempelvis 
Det Baltiske Hav.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Sophie Hæstorp Andersen     
 
Formand for regionsrådet  


