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U D K A S T 
 
 
 

 

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om regioners 
grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om 
nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse 
organers sammensætning 

Danske Regioner har fået udkast til bekendtgørelse om regioners 
grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om nedsættelse af 
organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning i høring 
den 19. november 2018.  

Udkastet til bekendtgørelse udmønter den ministerbemyndigelse til at 
fastsætte regler om regionernes grænseoverskridende samarbejde mv., som 
gives i § 15, stk. 7 i det forslag til ny erhvervsfremmelov, der pt. behandles i 
Folketinget. 

Danske Regioner finder, at forslaget til lov om erhvervsfremme er udtryk for 
en uhensigtsmæssig centralisering af indsatsen for at skabe decentral vækst 
og udvikling, og at det som følge vil blive sværere at få erhvervsfremmemidler 
og EU’s strukturfondsmidler ud at arbejde i hele Danmark. Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse vil mangle det nødvendige lokale og regionale 
kendskab til de særlige udfordringer, styrker og potentialer, som er 
karakteristiske for de forskellige dele af Danmark. Centraliseringen vil 
medføre, at det politiske ansvar for den decentrale erhvervsfremmeindsats 
samles hos markant færre personer, hvoraf et mindretal er demokratisk 
valgte, og hvor afstanden til de berørte borgere og virksomheder bliver 
markant større. 

 

Grænseoverskridende samarbejde 

Danske Regioner bakker op om intentionerne i forslaget til lov om 
erhvervsfremme, således at regionerne kan fortsætte det brede, 
grænseoverskridende samarbejde og dermed vil kunne deltage i og 



    

 

 

medfinansiere den del af deres grænseoverskridende samarbejde, som ikke er 
direkte erhvervs- og turismefremme.  

Det understøttes af bemærkningerne til lov om erhvervsfremme, hvori det 
hedder, at erhvervsministeren kan ”fastsætte regler for grænseregioners 
tværnationale samarbejde, og om nedsættelse af organer til varetagelse 
heraf. Bestemmelsen kan anvendes til at imødekomme regionernes ønsker 
om at deltage i tværnationale regionale samarbejder. Der tænkes på 
samarbejder af bredere karakter mellem regioner i Danmark og andre lande. 
Regionerne vil således kunne bemyndiges til at planlægge og deltage i 
tværnationale regionale samarbejder, herunder f.eks. i forbindelse med EU’s 
Interreg-programmer. I det omfang sådanne ønsker måtte forekomme fra 
regionsrådene eller andre aktører, kan erhvervsministeren blandt andet 
fastsætte regler om, at der nedsættes et særligt organ til varetagelse af 
tværnationalt samarbejde, og at særlige aktører deltager i dette samarbejde. 
Bemyndigelsen vil f.eks. kunne anvendes som hjemmel til at fortsætte det 
regionale samarbejde mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region 
Syddanmark, samt samarbejdet i Øresundsregionen.” 

Bekendtgørelsens § 1, stk. 2 beskriver, at regionerne alene kan medvirke til at 
nedsætte og finansiere organer, som ikke har til formål at understøtte 
erhvervsfremme, herunder turisme. § 1 bør bringes i overensstemmelse med 
intentionerne i erhvervsfremmeloven, således at det tydeligt fremgår, at 
regionerne kan fortsætte det grænseoverskridende og internationale 
samarbejde som hidtil og dermed fx vil kunne deltage i og medfinansiere den 
del af fx Greater Copenhagen-samarbejdet og samarbejdet med Slesvig-
Holsten, som ikke er direkte erhvervs- og turistfremme.  

§ 1, stk. 2 bør endvidere tilføjes ”samt i tilknytning hertil den fremtidige 
udvikling i regionen, infrastruktur, udvikling i yderområderne, natur og 
rekreative formål, grøn omstilling og klimatilpasning”, således at der er 
overensstemmelse med det strategiske sigte i den regionale 
udviklingsstrategi. 

Endelig antages det, at regionernes fortsatte engagement i de regionale EU-
kontorer i Bruxelles, hvorigennem de årligt henter mange millioner euro hjem 
til Danmark, er hjemlet i denne bekendtgørelses § 1, stk. 2.  

 

Interreg-projekter 

For at sikre overensstemmelse med den politiske aftale, og for at drage 
parallel til det regionale udviklingsområde, bør § 2, stk. 1 formuleres således, 
at ”regioner kan deltage i eller finansiere Interreg-projekter, der ligger inden 
for regionernes lovhjemlede opgaver.”  

 



    

 

 

Danske Regioner kvitterer for, at regionerne fortsat kan fungere som 
myndighed for programmer under målet om europæisk territorielt 
samarbejde (Interreg) og være hjemsted for fællessekretariater for disse 
programmer. I § 2, stk. 2 bør det i denne sammenhæng yderligere præciseres, 
at repræsentanter udpeget af danske regioner er bemyndiget til at deltage i 
programmyndighedernes afgørelser vedrørende projektansøgninger og andre 
forhold, der vedrører Interreg-programmernes indsatsområder.  

 

Endelig noteres det, at regionerne – i en overgangsperiode og af praktiske 
årsager - kan fortsætte som partner i Interreg-projekter, som omhandler 
erhvervsfremme, herunder turisme, hvis aktiviteterne er igangsat inden 
denne bekendtgørelses ikrafttræden og indtil projektets afslutning.  

 

Venlig hilsen 

 
 


