
 
                                               

Øget samspil mellem Øresundsregionens delområder -  
sådan gør vi ! 

 
 

Interregprojektet ”Helhedsorienteret udvikling og delregionale roller i Øresundsregionen” 
afholder sin slutkonference ”Øget samspil mellem Øresundsregionen delområder - sådan gør 
vi ! ” i Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22,  København Ø. 
 

Mandag den 12. december 2005 kl. 13 – 17 
 

Hvordan kan centerområderne have gavn af yderområderne og vice versa - 
yderområderne er vigtige for helheden, men er de også vigtige i erhvervsmæssig 
sammenhæng ?  
 
Hvad er delområdernes rolle i Øresundsregionen og hvad er deres muligheder for 
specialisering ? 
 
Hvordan kan vi udnytte forskellene/mangfoldigheden, så det bliver til fordel for hele 
regionen ?  
 
 
På slutkonferencen præsenteres en slutrapport i form af et debatoplæg indeholdende 
eksempler på handlingstiltag og en perspektivering. Debatoplægget skal ses som et første 
trin i arbejdet med at forsøge at formulere en strategi for hvordan vi kan øge samspillet 
mellem Øresundsregionens delområder. Slutrapporten udleveres på konferencen. 
 
Slutkonferencen er rettet mod politikere, repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og 
andre videnmiljøer, arbejdsmarkedets parter, erhvervsorganisationer, nationale, regionale og 
kommunale embedsmænd, Øresundsorganisationer og beslægtede projekter. 
 
Uno Aldegren, Öresundskomiteens ordförande: 
- Vi arbetar för att hela Öresundsregionen ska utvecklas.  Bättre infrastruktur och ökad 
kollektivtrafik ger bättre förutsättningar, men är inte tillräckligt för att binda samman 
regionen.  Vi behöver också öka samspelet mellan delområdena. En strategi för detta 
bör bygga på delarnas skilda förutsättningar, kompetenser och styrkepositioner för 
boende, rekreation, utbildning och företagande. Projektet "Helhetsorienterad 
utveckling och delregionala roller i Öresundsregionen" kan lägga grunden till en sådan 
strategi. Konferensen den 12 december ger deltagarna möjlighet att diskutera 
projektets slutsatser och bidra till det fortsatta arbetet. 
 

 
Tilmelding til slutkonferencen kan ske hos projektkoordinator Lillian Magelund Jensen på 
Lillian.Magelund.Jensen@brk.dk eller på telefon + 45 60 26 13 17. Sidste frist for tilmelding 
er fredag den 2. december 2005. 
 
 
Se også projektets hjemmeside: www.oresundskomiteen.dk/hu 
 
 

Deltagelse i workshoppen er gratis.  



 
 
Program for slutkonferencen  ”Øget samspil mellem Øresundsregionens 
delområder - sådan gør vi ! ”  mandag den 12. december 2005 kl. 13 - 17 i  
Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22, København Ø 

 
 
13.00                 Registrering/kaffe 

 
13.30                  Velkomst og præsentation af projektet ”Helhedsorienteret 

udvikling og delregionale roller i Øresundsregionen”  
                           v/formanden for projektets styregruppe Per-Olof Persson, chef 

interregionala avdelingen, Region Skåne 
 

13.45                 Præsentation af debatoplægget 
                          v/Per-Olof Persson, Region Skåne og projektkoordinator  Lillian Magelund 
                          Jensen, Bornholms Regionskommune. Spørgsmål fra salen 

 
14.45                 Kaffepause        

 
15.05                 Kommentering på debatoplæggets perspektiver 
                          v/kontorchef Peder Baltzer Nielsen, Skov- og Naturstyrelsen        
                          v/docent Ola Jonsson, Institut for Kulturgeografi og Økonomisk geografi, 
                          Lunds Universitet  
                          v/projektleder Ingemar Holm, Praktiska Broar, Folkeuniversitetet  Malmö 
                          v/amtsborgmester Hans Jørgen Holm, Vestsjællands Amt  
                          v/regionsråd Vilmer Andersen, Region Skåne 

 
16.00                  Diskussion/Debat i plenum 
 
16.50                  Opsamling og afslutning ved moderator og projektets formandskab 
                           Susanne Ingo, Inregia og Per-Olof Persson, Region Skåne 
 
17.00                  Buffet 
 
                                                     
                           Moderator: Susanne Ingo, Inregia 
 
 
 
 
Interregprojektet ”Helhedsorienteret udvikling og delregionale roller i Øresundsregionen” er et 
samarbejde mellem Region Skåne, Bornholms Regionskommune, Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt, 
Roskilde Amt, Landskrona Kommune, Lund Kommune og Malmö Stad, samt Öresundskomiteens 
sekretariat. SÖSK er associeret partner.  
 
 
 

 
Projektet er finansieret af Interreg III A Øresundsregionen, den Europæiske Fond for 
Regional udvikling - den Europæiske Region, og Öresundskomiteen. 
 
 
 

                                


