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Høring af udkast til bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og inter-
nationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om 
disse organers sammensætning 

Region Hovedstaden har modtaget udkast til bekendtgørelse om regioners grænse-
overskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af organer til vareta-
gelse heraf og om disse organers sammensætning i høring. Bekendtgørelsen udmønter 
ministerbemyndigelsen til at fastsætte regler om regionernes grænseoverskridende 
samarbejde mv. (§ 15, stk. 7) i det forslag til ny erhvervsfremmelov, der pt. behandles 
i Folketinget. 

Overordnet er vores håb, at Danmarks erhvervsliv og det fremtidige erhvervsfremme-
system fortsat kan få glæde af den store viden og indsigt, der findes i regionerne. Re-
gionerne vil også fremover spille en vigtig rolle i forhold til at arbejde med de regio-
nale rammevilkår, og vi finder det afgørende, at dette sammentænkes med erhvervs-
fremmeindsatserne.  

Greater Copenhagen samarbejdet 
Region Hovedstaden bemærker, at regionerne fortsat kan deltage i og finansiere kon-
krete grænseoverskridende og internationale aktiviteter, inden for de områder regio-
nerne har hjemmel til i anden lov. Bekendtgørelsens §1, stk. 2 præciserer, at regio-
nerne alene kan medvirke til at nedsætte og finansiere organer, som ikke har til formål 
at understøtte erhvervsfremme, herunder turisme.  

I kapitel 7, § 15 i forslag til ny erhvervsfremmelov fremgår, at regionen ikke kan 
indgå i samarbejder på erhvervs- og turismeområdet på samme måde som i dag i bl.a. 
Greater Copenhagen, hvis nuværende formål i overvejende grad er erhvervsfremme.  

Region Hovedstaden gør i den forbindelse opmærksom på, at samarbejdet i Greater 
Copenhagen geografien har et langt bredere formål end direkte erhvervsfremme. Sam-
arbejdet har skabt gode resultater og blandt andet bidraget til at optimere rammevilkår 
for vækst, udvikling og beskæftigelse i hele regionen. Omdrejningspunktet for det fæl-
les arbejde er stærke partnerskaber om strategiske indsatser inden for bl.a. life science, 
mobilitet, arbejdskraft, uddannelse og miljø, der ligger inden for regionernes lovhjem-
mel.  



   Side 2 

Region Hovedstaden forudsætter derfor, at samarbejdet i Greater Copenhagen kan 
fortsætte uhindret dog således, at regionen ikke finansierer aktiviteter vedrørende er-
hvervsfremme og turisme.  
 
Interreg 
Region Hovedstaden kvitterer for, at regionerne fortsat kan planlægge og deltage i 
tværnationale samarbejder og programmer fx Interreg, herunder kan være hjemsted for 
fællessekretariater for de pågældende programmer.  
 
Udkastet til bekendtgørelsen anfører i § 2, stk. 1, at ’Regioner kan alene deltage i eller 
finansiere Interreg-projekter med hjemmel i anden lovgivning end lov om erhvervs-
fremme’. I kapitel 7, § 15 i selve forslaget til lov om erhvervsfremme fremgår det, at 
regionerne kan beskæftige sig med regionernes lovhjemlede opgaver inden for regio-
nal udvikling, samt i tilknytning hertil den fremtidige udvikling i regionen, infra-
struktur, udvikling i yderområderne, natur og rekreative formål, grøn omstilling 
og klimatilpasning. Derudover fremgår det af lovforslaget, at regionerne kan beskæf-
tige sig med aktiviteter indenfor sundhedsinnovation og life science med hjemmel i 
sundhedsloven.  
 
Efter Region Hovedstadens opfattelse, bør bekendtgørelsens §2 derfor også indeholde 
den med fed markerede tilføjelse af regionernes muligheder for at indgå i Interreg-pro-
jektansøgninger. Dette for at sikre sammenhæng og synergi med indsatserne i den re-
gionale udviklingsstrategi.    
 
§2, stk. 2. anfører, at regionerne kan finansiere programadministration og fungere som 
programmyndighed. Derfor bør det efter Region Hovedstadens opfattelse præciseres, 
at repræsentanter udpeget af danske regioner i forlængelse heraf er bemyndiget til 
også at deltage i programmyndigheders afgørelser vedrørende projektansøgninger og 
andre forhold, der vedrører erhvervsfremme og turisme inden for Interreg-program-
mers indsatsområder.    
 
Udkastet til bekendtgørelsen leverer ikke en fordelingsnøgle til, hvem der kan udpege 
medlemmer til Interreg-programmers udvalg. Region Hovedstaden går ud fra, at de re-
gionale repræsentanter forbliver i f.eks. ØKS-udvalgene. Udvalgenes fremtidige sam-
mensætning bør tage hensyn til Bekendtgørelsen for EU's Strukturfonde og partner-
skabsprincippet. Det er afgørende for Region Hovedstaden, at den nuværende ligevægt 
i udvalgenes sammensætning bibeholdes fremover ved at lade vækstforum-pladser 
overgå til nye regionale repræsentanter fra dansk side. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
 
 

Sophie Hæstorp Andersen  


