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Bilag 2.2.4. One-pager for kapitlet vedr. det grænseoverskridende samarbejde
Indledning
Det er vigtigt for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark, at der er et velfungerende grænseoverskridende samarbejde med fokus på virksomhedernes behov. Et velfungerende arbejdsmarked og et stærkt uddannelses- og forskningssamarbejde på tværs af grænsen kan bidrage til, at virksomhederne har adgang
til arbejdskraft med de rette kompetencer, og at innovative løsninger hurtigt bringes i spil på begge sider af grænsen.
Med henblik på at understøtte behovet for et grænseoverskridende samarbejde
om at tiltrække førende virksomheder og forskere fra hele verden indgår Hovedstadsområdet i et samarbejde for Øresundsregionen. Det bidrager til et sammenhængende erhvervs-, uddannelses- og arbejdsmarked. Tilsvarende kan man i et
bredere perspektiv se Region Sjælland, Region Syddanmark og Slesvig-Holsten
som et samlet område med grænse til Tyskland. , Begge grænseområder rummer
en række fælles erhvervsmæssige styrker, som i højere grad kan udvikles sammen.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan igangsætte og finansiere aktiviteter,
som understøtter et styrket grænseoverskridende samarbejde. Indsatsen kan supplere erhvervsrettede grænseoverskridende samarbejder i regi af EU’s Interregprogram.
Overordnet foreslås, at kapitlet omhandler
• Introduktion med fokus på betydningen for vækst og udvikling af et velfungerende grænseoverskridende samarbejde med udgangspunkt i virksomhedernes behov indenfor Greater Copenhagen (Øresundsregionen) og i den
dansk-tyske grænseregion.
• Introduktion til eksisterende initiativer og organisationer, herunder introduktion til Interreg-programmerne.
• Beskrivelse af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses mulige strategiske fokusområder.
Mulige strategiske fokusområder (forslag)
•
Sammenhængende arbejdsmarked: Et sammenhængende arbejdsmarked i
grænseregionerne kan understøttes mhp. at sikre kvalificeret arbejdskraft
•
Uddannelsessamarbejde: Det fælles arbejdsmarked i grænseregionerne
kan videreudvikles via partnerskaber om uddannelse.
•
Forsknings- og innovationssamarbejde: Specialer på tværs af grænsen kan
bringes sammen og understøtte fælles forskningsmiljøer, som indebærer
et potentiale for kommercialisering af ny viden.
•
Femern-Bælt forbindelsen: Muligheder, der opstår ved etableringen af Femern-forbindelsen, kan understøttes gennem grænseoverskridende samarbejder og medvirke til skabelse af en transportkorridor mellem kontinental
Europa og Norden via Lolland-Falster og Sjælland.
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