
Orienteringssag: Arbejdet med Interregmidler 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Regionens kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) indeholder en række overregionale 
ambitioner, som oftest relaterer sig til Greater Copenhagen-samarbejdet, som fx samarbejdet omkring European 
Spallation Source (ESS) og MAX IV. Interreg 5A-programmet for Øresund, Kattegat og Skagerrak (ØKS) kan være 
med til at understøtte udmøntningen af en del af disse ambitioner. Arbejdet med Interreg-midler tager udgangspunkt i 
de prioriteter og indsatser, der er nævnt i den kommende ReVUS. Administrationen har desuden en tæt dialog med 
Region Sjælland og Region Skåne om, hvordan der bedst muligt samarbejdes om en fælles strategisk prioritering af 
midlerne. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller: 
  
at erhvervs- og vækstudvalget tager orienteringen om Interreg-arbejdet til efterretning. 

SAGSFREMSTILLING 

Baggrund 
Interreg-5A ØKS er et dansk-svensk-norsk program til fremme af grænseoverskridende initiativer på tværs af de tre 
lande. Programmet er finansieret af Den Europæiske Regionale Udviklingsfond. Programmet har et samlet budget 
på knap 136 mio. euro (1 mia. kr.) i perioden 2014-2020. Heraf er ca. 420 mio. kr. reserveret til projekter i Greater 
Copenhagen-geografien (”delprogram Øresund”). Programmet fokuserer på fire investeringsprioriteter: Innovation, 
grøn økonomi, transport samt beskæftigelse. 
  
Region Hovedstaden er sammen med de andre deltagende danske regioner ansvarlig for programmets 
gennemførsel i Danmark. Til dette formål er regionen repræsenteret i såvel administrative som politiske 
styregrupper, som giver tilsagn og afslag på ansøgninger. Regionen kan derudover søge programmets midler, både 
som leadpartner og som ”almindelig” projektpartner.  
  
Strategisk brug af midlerne 
Midlerne i programmet bør anvendes på måder, der sikrer den størst mulige effekt på den regionale udvikling i de 
deltagende regioner. Administrationen har til dette formål indledt dialogaktiviteter med Region Skåne og Region 
Sjælland. Dialogen skal føre til, at regionerne lægger sig fast på en række områder, som 1) er af central betydning 
for at indfri målsætninger i regionernes udviklingsstrategier, 2) har potentiale til at blive udviklet til Interreg-
ansøgninger og 3) kan fremmes med overregionale tiltag. Det er hensigten, at der på kort og lang sigt i fællesskab 
udvikles større Interreg-ansøgninger, som har direkte indflydelse på vækst og beskæftigelse i de tre regioner. 
Interreg-midlerne skal dermed supplere regionernes andre finansieringsmuligheder, såsom de nationale 
strukturfondsmidler, regionens egne midler til erhvervsudvikling samt øvrige EU-puljer. 
  
I Interreg-programmets første ansøgningsrunde lykkedes det allerede at omsætte denne tankegang til virkelighed. 
Interreg-styregrupperne godkendte tre større ansøgninger, som Region Hovedstaden sammen med mindst en af de 
to andre regioner er involveret i: Projektet om udvikling af ESS og MAX IV (Interreg-støtte på 70 mio. kr.), 
”ReproUnion” – et projekt inden for fertilitetsforskning (Interreg-støtte på 57 mio. kr.) og initiativet ”Lighting 
Metropolis” i regi af Albertslund Kommune (Interreg-støtte på 27 mio. kr.). Alle tre projekter er af stor betydning for at 
indfri regionens politiske målsætninger, herunder ambitionerne i ReVUS. 
  
Administrationen skal understrege, at når Region Hovedstaden går ind i et Interreg-projekt, så hæfter regionen kun 
for dét beløb, som regionen decideret har bevilget til projektet. Region Hovedstaden kan derudover aldrig komme til 
at hæfte økonomisk for eller få en særlig udgift, hvis resultaterne i et projekt ikke nås. Hvis et projekt ikke udnytter 
hele sit budget, nedjusteres regionens bidrag efterfølgende. 
  



  
For at sikre et bredt kendskab til programmet internt i organisationen er administrationen gået i gang med 
forskellige informationstiltag. Bl.a. har der været drøftelser i forskellige administrative fora i regionen, og der er taget 
initiativ til informationsmøder målrettet ansatte på hospitalerne, der beskæftiger sig med fundraising til forsknings- 
og innovationsprojekter. Derudover vil administrationen komme med et indspil til bestyrelsen i Greater Copenhagen-
samarbejdet om, hvordan Interreg bedst muligt kan understøtte de strategiske indsatser i samarbejdet. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 
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