
 
 

Protokoll från FU/VU mötet den 3 juni 2013 kl 08.30-10.30 i 
Öresundshuset, möteslokal Rosenborg, Nørregade 7B,  
København 

 

Närvarande 
Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden 
Steen Bach Nielsen, Region Sjælland 
Bent Larsen, Region Hovedstaden 
Rikard Larsson, Region Skåne 
Katarina Erlingson, Region Skåne 
Frank Jensen, Københavns Kommune 
Henrik Holmer, KKR Sjælland 
Steen Christiansen, KKR Hovedstaden 

Finn Lauritzen 
Patrik Widerberg (referent) 

Pia Kinhult hade innan mötet skriftligen godkänt hemställningarna till punkt 1-6, vilket betyder att 
FU/VU var beslutsmässig. 

 
Till beslut 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Beslut: Dagordningen godkändes. 

 
2. Godkendelse af referat fra FU/VU-møde den 20. marts 
Beslut: Föregående mötesprotokoll godkändes. 
 
3. Opfølgning på visionsseminar – arbejdsgrupper og udredninger 
Sekretariatet har föreslagit att en arbetsgrupp etableras, som både tittar på möjligheterna att ändra 
BaneDanmarks og Banverkets betalningar för att använda Öresundsbron, och på biljettpriset för 
tågpassagerare.  

 
Förslaget diskuterades. Det blev understruket att det är viktigt att se på såväl de fasta som de rörliga 
avgifterna, liksom det är viktigt att på förhand inte ta ställning till en given prisnedsättning. De flesta 
närvarande uttryckte vilja till att tjänstemän från deras organisation ingår i arbetsgruppen.  

 
Sekretariatet har vidare framlagt ett förslag om en uppdatering av ØRUS - i linje med vad som framkom på 
visions- och strategiseminaret. Det blev (efter önskemål härom) preciserat, att väsentliga delar av ØRUS bör 
bevaras med hänsyn till det betydande arbete, som lades ned på utvecklingen av ØRUS i 2009-10. 
Samtidigt uttrycktes önskemål om att undersöka om utvecklingen sedan 2010 ger anledning till 
kompletteringar, förtydliganden eller nya initiativ. Det diskuterades huruvida det rätta ordet for detta arbete är 
en ”uppdatering”, en ”revision” eller liknande. 
 
Beslut:  
En arbetsgrupp tillsätts för att utreda möjligheter att ändra biljettpriserna för tågpassagerarna och 
betalningsstrukturen för Öresundsbron.  
 



 
 

Den existerande samordningsgruppen skall ta fram förslag till komplettering och operationalisering av 
ÖRUS, till beslut i FU/VU. Uppdateringen skall vara klar till hösten 2014. 
 
 

4. Opdatering af IBU 
Vid förra mötet i FU/VU 20 mars 2013 föreslog Region Skåne att igångsätta en uppdatering av IBU. 
Förslaget fick uppbackning från resten av utskottet. Sekretariatet hade mot den bakgrunden utarbetat ett 
förslag till, hur uppdateringen skulle ske. Förslaget innebär samma utformning av förbindelsen som i IBU-
projektet (en tredelad förbindelse) men med uppdaterade trafikprognoser for såväl väg- som bandelen. 
 
Här följde en längre diskussion – bl.a. om timingen av uppdateringen i förhållande till andra analyser och 
utredningar. Det påpekades bl.a. att det är viktigt att inkludera andra utredningar, så att uppdateringen inte 
överlappar dessa. 
 
Beslut:  
Det beslutades att genomföra IBU uppdateringen på ett ”minimalistiskt” sätt – och endast på utvalda 
områden – således att uppdateringen inte hindrar att man senare kan genomföra ett större, 
sammanhängande trafikprojekt. Genom detta tillvägagångssätt hålls omkostnaderna nere, således att 
uppdateringen kan genomföras för högst 400 000 kr. Finansieringen fördelas som beskrivet i förslaget. 

Öresundskomiteens sekretariat samordnar arbetet. Den existerande arbestgruppen för tillgänglighet och 
mobilitet involveras, liksom de kommuner som deltog i den första IBU-analysen. 
 

5. Skolesamarbejde 
Öresundskomiteen beslutade på mötet 25 oktober 2012 at igångsätta initiativ, som kan styrka barn och 
ungas språkförståelse och öppenhet för regionens möjligheter, också när de senare skal välja utbildning och 
arbete.  Innan sommarsemestern inviteras aktörer inom skol- och och gymnasiesektorn i Öresundsregionen 
att delta i en tävling om at genomföra modellprojekt för samarbete över Öresund, och där språk är ett 
element. FU/VU har reserverat 200.000 DKK till att utveckla öresundsregionala projekt, som i skolregi 
främjar möte, språkförståelse och lärande på tvärs över Öresund. Öresundskomiteens utskott för kultur har 
föreslagit en av sina medlemmar (Abbas Razvi) att ingå i juryn, när projekt ska väljas. Sekretariatet 
hemställer att FU/VU godkänner detta och utpekar 1-2 medlemmar till juryn. 

 
Beslut: FU/VU backar upp Kulturutskottets tillsättning av Abbas Razvi och utser Katarina Erlingsson som 
representant från FU/VU. 

 
6. Vedtægter for Øresunddirekt København  
Det föreslogs att stadgarna för Öresunddirekt godkänns av FU/VU och att stadgarna sedan framlägges för 
beslut till Öresund Direkt Köpenhamns styrgrupp i höst. 
 
Beslut: Föreslagna stadgar godkändes. 

 
 

  



 
 

Till orientering och diskussion 
 

7. Interreg-programmet i næste periode 
En skrivgrupp har tillsatts, med uppgift att utarbeta ett utkast till programtext för den kommande 
programperioden. Skrivgruppen leds av Region Skåne. Utkastet baseras på följande teman: 

 Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 
 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 
 Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 
 Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 

 
Värt att notera är att det nya programförslaget har mindre fokus på kultur och mer fokus på tillväxt. 
 
 
8. Bornholmer-gruppen  
En ad hoc-grupp ska tillsättas för att diskutera Bornholms gränshinder. Det första mötet med den gruppen 
äger rum 7 juni. Sekretariatet har dessutom under maj månad träffat representanter för det svenska 
tullverket för att diskutera frågor om tullhantering för bornholmsbor. 
 
Sekretariatet återkommer vid nästkommande FU/VU med en återrapportering hur arbetet fortskrider. 
 
 
9. Universitetssamarbejdet – status 
Flera parallella processer initieras under våren. En arbetsgrupp bestående av höga tjänstemän från 
Öresundsregionens 11 universitet och högskolor har ett första möte 4 juni. Parallellt med ovanstående leder 
sekretariatet en process som är en vidareutveckling av NextGen Öresund, ett forum där unga Öresundsbor 
tar fram lösningar på framtidens problem. Öresundskomiteen etablerar nu NextGen 13 där studenter från 
samma 11 universitet och högskolor identifierar studenternas roll och behov i ett utökat 
universitetssamarbete. Ambitionen är också att politiker och näringslivsrepresentanter involveras i att föra en 
dialog med studenterna inom ramen för Next Gen 13. 
 
Arbetet fick uppbackning av FU/VU. Under mötet diskuterades att vi också bör involvera stora Triple Helix-
satsningar, såsom ESS, i arbetet. Det föreslogs också att universitetssamarbetet bör inkluderas i 
Öresundstinget och att sekretariatet tar med det i planeringen. Vidare föreslogs att vi fokuserar på, och 
inkluderar det som gör Öresundsregionen unik, t.ex. livskvalitet, vattenkvalitet, kreativitet.  
 
10. Event - status  
Öresundskomiteen fokuserar under 2013/2014 på tre huvudspår gällande event: 

 Identifiera och tydliggöra ÖK:s roll i Öresundsregional eventutveckling 
 Stärka samarbetet med Öresund Event Center (OEC) 
 Aktivt driva eller stödja event som särskilt kan främja öresundsintegration  

 
Ök har som ambition under 2013/2014 att lägga tid och resurser på att stödja Öresundsfestivalen, ett 
maritimt Öresundsevent, tillsammans med andra aktörer utveckla Öresund som cykelregion, samt utveckla 
nya koncept och samarbetsformer för barn- och ungdomsevent i regionen 

 
11. Øresundsting 2013  
Sekretariatet är i gång med at planlägga Øresundstinget 2013, som hålls 24 oktober kl.13.00 – 17.00 i 
Danmark, och som ska markera Öresundkomiteens 20 årsjubileum. Intentionen är att genomföra ett ännu 
större arrangemang än förra året, då tinget kostade ca. 300.000 kr och lockade ca. 300 deltagare. 
 
Under mötet förtydligades att universitetssamarbetet skall vara en av de bärande punkterna, samt att 
Öresundskomiteen har möte på förmiddagen. Ytterligare förslag som läades fram under mötet var: ESS kan 
involveras, vi bör ha en offensiv rubrik och inriktning på tinget, med fokus på möjligheter och diversitet. 
 
 
  



 
 

12. Forum for Markedsføring – årsrapport for 2012 
Årsrapporten diskuterades och godkändes på FFM (Forum för marknadsföring) 31 maj. Finn Lauritzen 
redogjorde kort för innehållet och för de frågor FFM fokuserar på under 2013/2014. Det handlar bl.a. om 
koordinering – inom destinationsutveckling, samt inom att marknadsföra regionen. Årsrapporten bilägges 
protokollet. 
 
13. Almedalen 2013 
Årets program för Öresundshuset i Almedalen är klart. Fokus i år, förutom toppseminarier om viktiga 
samhällsfrågor, är att genomföra kortare seminarier med högre grad av interaktivitet. En annan ambition är 
att öka närvaron och deltagande av danska namn. Projektet levererar 18 seminarier och totalt genomförs 
knappt 40 seminarier i Öresundshuset. 

Se också www.oresundshuset.nu och www.almedalsveckan.info 

14. Folkemødet 2013 
Ett partnerskap har ingåtts mellan Öresundskomiteen och flera medlemsorganisationer om genomförande av 
arrangemang i Kærnehuset i Allinge. Under hela Folkemødet har huset namnet ”Öresundshuset” och det är 
enighet om att använda detta namn i alla invitationer, program och pressmaterial. 

Sekretariatet genomför själv - i samarbete med andra - tre arrangemang.  

Under mötet diskuterades möjligheten att locka fler verksamheter och företag till att medverka i 
Öresundshuset i Allinge. 

Se också http://www.oresundskomiteen.org/folkemoedet/  

 
15. Udvalget for kultur og fritid – status 
Öresundskomiteens utskott for kultur och fritid hade möte 17 maj. På dagordningen stod bl.a. Nordisk 
Panorama – ett nytt återkommande filmevent i Öresundsregionen, De öresundsregionala perspektiven för 
film- och crossmediaområdet, Design och Mode - öresundsregional satsning med fokus på hållbarhet. 

Protokoll från mötet bilägges detta protokoll. 

  

16. Udvalget for Miljø og grøn vækst – status 
Vid utskottsmötet 17 april 2013 diskuterade medlemmarna en rad rekommendationer till grönt byggande, 
som Interreg-projektet EnergiØresund har utvecklat.  
 
En rekommendation handlar om att byggstandarderna i de två länderna bör koordineras. Utskottet föreslår 
därför att sekretariatet tar kontakt med den danske Energistyrelse och det svenska Boverket. Kontakten ska 
ske å utskottets vägnar och med syfte att verka för koordinering av danska och svenska byggstandarder. 

FU/VU biföll utskottets förslag. 

17. Kulturundersøgelse 2013 
Finn Lauritzen presenterade kulturundersökningen, som bl.a. visar att shopping är den vanligaste orsaken 
till besök till andra sidan sundet, att språkförståelsen blivit sämre bland unga, att det finns en betydande 
vilja också på den danska sidan att pendla över sundet, samt att det finns ett gap mellan de som studerar 
på andra sidan sundet och de som kan tänka sig att göra det. 

18. Kendskabet til Öresundskomiteen 
Precis som 2012 har sekretariatet, som ett led i Kulturundersökningen, frågat om kännedomen om 
Öresundskomiteen. Kännedomen är låg, men är en aning högre än 2012, vilket värderas som 
tillfredsställande. 

  



 
 

19. Integrationsindeks 2012 
Finn Lauritzen presenterade den senaste uppdateringen av Integrationsindexet.  

Integrationsindexet består av fem delindex. Tre delindex, transport & kommunikation, näringsliv samt kultur, 
har legat på en någorlunda fast nivå de senaste åren, medan de två indexen för arbetsmarknad samt 
bostadsmarknad har fallit. 

20. Besøg fra Norge/Finland/Estland 
Sekretariatet har mottagit en förfrågan från norska/finska/estniska gränsorganisationer om att utväxla 
erfarenheter med Öresundskomiteen genom ett besök i samband med FU/VU:s nästa möte 26 september kl. 
10-12. 

Förslag framlades att hålla besöket i litet format. Vibeke Storm Rasmussen, Bent Larsen, Henrik Holmer 
samt Katarina Erlingsson och Rikard Larsson tillkännagav att de var villiga att ta emot delegationen. 

21. Regnskab 1. kvartal 2013 
Räkenskapsprognos för kvartal 1. lades till handlingarna.  

22. Eventuelt  
Finn Lauritzen meddelade att Folketingets Trafikutskott vill flytta det planerade trafikseminariet till 2014.   
 

Ordföranden tackade för ett gott möte. 

  

 
Vibeke Storm Rasmussen                             
Öresundskomiteens formand                           

 


