
 
 

Referat fra møde i FU/VU   

den 5. december 2013 kl 10.00 – 12.00 i Öresundshuset,  

 

Til stede  

Pia Kinhult, Region Skåne 
Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden 
Steen Bach Nielsen, Region Sjælland 
Rikard Larsson, Region Skåne 
Katarina Erlingson, Region Skåne 
Frank Jensen, Københavns Kommune 
Henrik Holmer, KKR Sjælland 

Finn Lauritzen 
Anette Vedel (referent) 

 

Till beslutning 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: Dagordenen blev godkendt 

2. Godkendelse af referat fra FU/VU-møde den 26. september 
Beslutning: Referatet fra mødet den 26. september blev godkendt 
 
3. Udvalg for miljø og grøn vækst - fortsættelse samt status for udvalgets arbejde 
Beslutning: FU/VU besluttede at videreføre Udvalg for miljø og grøn vækst med 
samme antal medlemmer og sammensætning af medlemmer fra henholdsvis Danmark 
og Sverige og fra regioner og kommuner.  

FU/VU roste udvalget for dets initiativer, eksempelvis CO2 regnskab og Testbed. 
Samtidig blev sekretariatet og udvalget bedt om at udarbejde et forslag til et mere 
handlingsorienteret kommissorium, knyttet til ØRUS og Öresundskomiteens 
handlingsplan.  

4. Revideret budget 2014 

Beslutning: FU/VU godkendte det reviderede budget 

Til drøftelse/diskussion  

5. Øresundsdage 
FU/VU drøftede perspektivet i at afholde Øresundsdage. Der afholdes ikke 
øresundsdage i 2014, men sekretariatet arbejder videre med forskellige muligheder for 
aktiviteter – både for dem, der i forvejen er interesserede i øresundsspørgsmål, og for 
dem, der ikke er.  

6. Sharing Copenhagen 2014   
Præsentation v/Casper Harboe, programchef/Københavns Kommune   
Præsentationen er vedhæftet 
 
FU/VU drøftede efter oplægget v. Casper Harboe initiativet Sharing Copenhagen 2014 
og de øresundsregionale muligheder i dette. 

 



 
 

Det er en god ide, at alle kommuner i regionen inviteres med i initiativer som ”Sharing 
Copenhagen”.  Det er vigtigt, at også byer på Sjælland og i Skåne, der ikke ligger tæt 
ved Øresund, er med. Eksempelvis er Kalundborg langt fremme med den grønne 
dagsorden. Byerne bør inviteres aktivt – ikke bar have at vide, at døren står åben. 
 
Ambitionen er, at når Sharing Copenhagen slutter ved udgangen af 2014, er der er 
skabt en fælles besøgstjeneste, hvor man kan få noget at vide om hele 
Øresundsregionen.  
 
7. Eurovision Song Contest   
Præsentation v/ Martin Bender, Chef for Host City Copenhagen, underdirektør i 
Wonderful Copenhagen. Præsentation vedlagt. 
 
Eurovision er en af de events, som skaber allerstørst omtale i verden. Vurderingen er, 
at det ville koste ca. 1 mia DKK, hvis man skulle købe den omtale/markedsføring, som 
eventen Eurovision bibringer. Også lande som Kina og Australien er meget 
interesserede i begivenheden.  

Generelt har Host City Copenhagen og Danmarks Radio indhentet erfaringer fra 
Eurovision i Skåne sidste år – også i form af ansættelser. Herudover videreføres 
Regions Skånes Eurovision School Contest, som også var en stor succes sidste år.  

FU/VU opfordrede til, at projektsekretariatet har stærkt fokus på outreach. Det er vigtigt, 
at man kan komme til København og få en oplevelse, uanset at man ikke har en billet. 
Det er også vigtigt at så mange som muligt oplever, at de kan tage del i begivenheden.  

8. Forsknings- og universitetssamarbejde 
FU/VU drøftede arrangementerne ved ”Forskningens døgn” i Danmark og 
”Forskningens dag” i Sverige. 
Arbejdsgruppen vedr. universitetssamarbejdet over Øresund går fint. De fleste 
universiteter, bortset fra Københavns Universitet, er positive. Sekretariatets vurdering 
er, at ingen har ønske om et nyt Øresundsuniversitet, men at der findes interesse for at 
etablere et bilaterale samarbejder om uddannelsessamarbejder. 
 
FU/VU opfordrede til især at have fokus på studenter-perspektivet. 

 
9. Øresundsapp´en   
Præsentation v/Kommunikatör Klas Andersson,Öresundskomiteen 
 
Appens database er en sammenlægning af de databaser, som findes i de to regioner – 
hos WoCo og hos Region Skåne. Appen kan bidrage til sammenhæng. Ved at 
sammenlægge de events, som findes, opstår billedet af en kritisk masse. Appen har 
potentialet til at nå ud til nye målgrupper. Adressen er: www.app.kulturoresund.dk 
 
Næste skridt bliver at markedsføre den. 

 
10. TV over Sundet 
Sekretariatet retter, som beskrevet i sagsfremstillingen, henvendelse til 
Kulturdepartementet i Stockholm om den svenske lovgivning for TV-programpakker. 
 
Sekretariatet blev endvidere bedt om at se på, hvorfor man mellem Danmark og Sverige 
ikke har samme aftale som mellem Sverige og Norge. Sekretariatet tager kontakt med 
Eva Hamilton, Sveriges Television. 
 

http://www.app.kulturoresund.dk/


 
 

11. Lösta gränshinder 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
12. Kulturudvalget-status   
Lige som for Udvalg for miljø og grøn vækst blev sekretariatet og Kulturudvalget 
opfordret til at udarbejde forslag til et mere handlingsorienteret kommissorium. 
 
  

Til orientering 

13. Regnskab vedr. 3. kvartal 2013 

FU/VU tog orienteringen til efterretning.  

14. Eventuelt 

     Husk Nytårskur den 22. januar kl.16.00 – 18.00 i Øresundshuset  

Formanden takkede for samarbejdet med de danske medlemmer Vibeke Storm 
Rasmussen, Steen Bach Nielsen og Henrik Holmer. De udtræder til nytår af FU/VU 
efter det danske valg, som blev afholdt i november. 

Alle tre takkede for et godt samarbejde gennem årene. 

Formanden takkede også for et godt møde og sekretariatet for en god arbejdsindsats i 

år. 

 
Pia Kinhult                             

Öresundskomiteens formand                           

 

 


