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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde m.m. 

 

Region Hovedstaden har modtaget ”Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendt-

gørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om ned-

sættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning” i hø-

ring. 

 

Region Hovedstaden bakker op om Danske Regioners høringssvar og har følgende be-

mærkninger til udkast til bekendtgørelsen: 

 

I regionernes økonomiaftale med regeringen for 2020 er parterne enige om, at regio-

nerne bidrager positivt til det grænseoverskridende samarbejde og derfor skal have en 

stærkere rolle i dette.  

 

Region Hovedstaden finder det derfor positivt, at der i udkast til bekendtgørelsen læg-

ges op til, at regionerne fremover kan varetage formandskabet i grænseoverskridende 

samarbejder, uanset om samarbejdet omfatter erhvervsfremme. Det er ligeledes posi-

tivt, at bestemmelsen om regionsrådsmedlemmernes deltagelse i behandling og afgø-

relse af konkrete sager om erhvervsfremme, herunder turisme ophæves.  

 

Region Hovedstaden konstaterer dog, at de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen 

ikke løser udfordringerne i forhold til den siloopdeling, der som en konsekvens af lov 

om erhvervsfremme, gør det vanskeligt at indgå brede grænseoverskridende og inter-

nationale samarbejder. Fx er der ikke lagt op til at ændre bestemmelsen i § 2, stk. 3 

om, at regionerne ikke selvstændigt kan indgå i grænseoverskridende samarbejder, så-

fremt disse indeholder elementer af erhvervsfremme.  

 

Denne begrænsning gør det vanskeligt at udnytte det fulde potentiale af brede regionale 

grænseoverskridende samarbejder. I praksis risikerer den at bremse de positive effekter 

af mange konkrete samarbejder, hvor regionerne på tværs af landegrænser bidrager til 

at sikre volumen og sammenhængskraft i indsatserne.  

 



   Side 2  

Region Hovedstaden bemærker derfor, at bekendtgørelsen fortsat begrænser regionerne 

i at indgå i og finansiere grænseoverskridende aktiviteter, selv om det er inden for om-

råder regionerne i øvrigt arbejder med, og selv om de ikke i overvejende grad omhandler 

erhvervsfremme. I Greater Copenhagen samarbejdet indebærer det en ubalance mellem 

de svenske og de danske regioners deltagelse i samarbejdsprojekter på tværs af Øresund, 

hvor volumen i projekter mindskes, og viden og mulige synergieffekter risikerer at gå 

tabt.  

  

Region Hovedstaden foreslår derfor, at der i §2, stk. 3. tilføjes ordet ”alene”, og der-

med ændres bestemmelsen til: ”Regioner kan dog ikke selvstændigt indgå samarbejds-

aftaler med tilgrænsende landes myndigheder m.v., der alene har erhvervsfremme som 

formål, herunder turisme.” 

  

§ 6 i bekendtgørelsen anfører at ”Regioner kan alene deltage i eller finansiere Interreg-

projekter med hjemmel i anden lovgivning end lov om erhvervsfremme”.  

 

Region Hovedstaden foreslår, at bestemmelsen ændres, så det sikres, at regionerne kan 

spille en endnu stærkere rolle i at udnytte potentialet i sammenhængende og tværsek-

torielle samarbejder om blandt andet FN’s verdensmål og grøn omstilling. Fx drøftede 

Region Hovedstaden mulighederne for et tættere samarbejde om at finde nye innova-

tive løsninger på de klimamæssige udfordringer med de europæiske storbyregioner 

Amsterdam, Helsinki, Hamburg og Stockholm under det nyligt afholdte C40 klima-

møde i København. Det er helt afgørende, at kommende fælles strategiske indsatser 

ikke bremses af en uhensigtsmæssig lovgivning.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Sophie Hæstorp Andersen  


