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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og
internationale samarbejde m.m.
Region Syddanmark har den 19. september 2019 modtaget ”Udkast til bekendtgørelse om ændring af
bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde samt om
nedsættelse af organer til varetagelse heraf og om disse organers sammensætning” i høring.
Region Syddanmark har følgende kommentarer til udkastet:
Generelle og principielle bemærkninger
Region Syddanmark bemærker indledningsvis, at der som konsekvens af lov nr. 1518 af 18.
december 2018 om erhvervsfremme, er sket en uhensigtsmæssig siloopdeling af regionernes
grænseoverskridende samarbejde. Denne siloopdeling gør det vanskeligt at indgå brede
samarbejdsaftaler i grænseregionen og indgå i internationale samarbejder generelt.
Opdelingen kan ikke ændres alene med en ændring af bekendtgørelsen, men vil kræve en ændring af
lov om erhvervsfremme.
Region Syddanmark bemærker dog, at den foreslåede ændring af bekendtgørelsen rydder nogle af de
uhensigtsmæssigheder af vejen, der medfører praktiske udfordringer i regionernes internationale
samarbejder.
Specifikke bemærkninger
Region Syddanmark noterer således med tilfredshed at der med forslaget lægges op til at regionerne
fremover vil kunne varetage formandskabsposter i grænseoverskridende samarbejder, selv om disse
omfatter erhvervsfremme.
Det er ligeledes positivt at bestemmelsen i § 4, stk. 3 om regionsrådsmedlemmers deltagelse i
behandling og afgørelse af konkrete sager om erhvervsfremme, herunder turisme, foreslås ophævet.
Region Syddanmark bemærker dog, at det fremsendte forslag ikke lægger op til en ændring af
bestemmelsen i § 2, stk. 3 om, at regionerne ikke selvstændigt kan indgå i grænseoverskridende
samarbejder såfremt disse indeholder elementer af erhvervsfremme.
Denne begrænsning skaber en praktisk udfordring i forhold til at indgå i brede regionale
grænseoverskridende samarbejder.
Dermed lever ændringsforslaget ikke op til det med ”Aftale om regionernes økonomi for 2020” aftalte,
om at regionerne skal have en stærkere rolle i det grænseoverskridende samarbejde.
Region Syddanmark skal derfor konkret foreslå, at:

§2, stk. 3. ændres til: ”Regioner kan dog ikke selvstændigt indgå samarbejdsaftaler med tilgrænsende
landes myndigheder m.v., der alene har erhvervsfremme som formål, herunder turisme.”
Ved at tilføje ordet ’alene’ præciseres det, at regionerne godt på egen hånd kan indgå
samarbejdsaftaler, der udspringer af den regionale udviklingsstrategi, og har regionale lovhjemlede
opgaver som hovedformål, selv om de indeholder elementer af erhvervsfremme.
Region Syddanmark har ikke yderligere bemærkninger til forslaget.
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