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D e n  Re g i o n a l e  B y
- Dansk Byplanlaboratoriums undersøgelse omhandlende regionale samarbejdsrelationer i Danmark

Med ”Den Regionale By” – Byplanlaboratoriets Årstema for 2015 – sætter vi fokus på spørgsmålet, 
om vi i dansk planlægning har de rigtige instrumenter til at adressere regionale dagsordener? Som 
en del af Strategi for Byplanlaboratoriet 2014 – 2017, som blev vedtaget af Dansk Byplanlabora-
toriums bestyrelse i september 2015, blev det fastslået at Dansk Byplanlaboratorium skal være ”ét 
skridt foran” gældende byplanlægningsmæssige diskussioner i Danmark. Derfor er der i  løbet af 
foråret 2015 har blevet afholdt en række debatmøder, der medvirkede til at kvalificere temaet med 
mange skarpe pointer. Der er derudover blevet gennemført  en survey-undersøgelse omhandlende 
regionale samarbejdsrelationer i Danmark, samt en komparativ analyse omhandlende fem danske 
byregioner; Business Region Aarhus, Greater Copenhagen, Business Region North Denmark, Byre-
gion Fyn og Trekantsområdet. Det er disse undersøgelser og deres resultater, der vil blive gennem-
gået på de følgende sider.

1 . M e t o d e
I dette kapitel vil metodevalgene blive præsenteret, samt de metodologiske overvejelser der har gjort 
sig gældende i denne proces. Der er blevet gennemført henholdsvis en kvantitativ survey-undersø-
gelse, samt en kvalitativ komparativ dokumentanalyse.

1.1 Survey

Undersøgelsen blev gennemført fra d. 2/3 2015 til d. 3/4 2015 og blev sendt ud af alle landets 98 
kommuner. Formålet med surveyen har været at kortlægge de forskellige eksisterende regionale 
samarbejdsrelationer, der eksisterer i Danmark. Disse 216 forskellige, regionale samarbejdsrelati-
oner, som Dansk Byplanlaboratorium, har fået kendskab til og som kan ses under Bilag B, har haft 
forskellig karakter lige fra store byregioner, til mindre tværkommunale relationer. Der har været 
samarbejdsrelationer der strakte sig over landegrænser og samarbejdsrelationer, med alverdens 
forskellige temaer. Kommunerne er blevet bedt om at udvælge de tre regionale samarbejdsrelationer, 
som kommunen indgår i, som de vurderer som værende de tre vigtigste og beskrive disse. Herudover 
er de blevet bedt om at nævne evt. andre regionale samarbejder. Undersøgelsen har været en så-
kaldt elektronisk survey, hvilket vil sige at surveyen er blevet sendt ud til den respektive kommunes 
kontaktperson via en e-mail. I denne mail er der så blevet informeret om baggrunden for undersøgel-
sen, hvad undersøgelsen skal bruges til og der er blevet henvist til et eksternt link, hvor besvarelsen 
af surveyen har kunnet finde sted. Kontaktpersonerne er blevet lovet anonymitet under den videre 
behandling af det indsamlede datamateriale. 

 1.1.1 Udvalg

Surveyen er blevet sendt ud til planlæggere og planchefer fra alle de respektive kommuner i landet. 
Undersøgelsespopulationen har i og for sig været alle 98 kommuner og de samtlige ansatte, i de en-
kelte kommuner. I alle de danske kommuner findes der et lang række af forskellige underafdelinger. 
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Så undersøgelsespopulationen er stor og det er derfor svært at finde en konkret officiel prioritering 
fra de forskellige kommuner. På grund af den store størrelse af undersøgelsespopulationen, er der 
blev lavet et udvalg af den totale undersøgelsespopulation. Udvalget er lavet på baggrund af Dansk 
Byplanlaboratoriums tidligere kendskab til respondenterne og tidligere erfaring af at benytte dem 
som kontaktpersoner i andre undersøgelser. Det har været Dansk Byplanlaboratoriums indtryk at 
det er de respektive planlæggere og planchefer i de respektive planafdelinger, der ved mest om de 
forskellige regionale samarbejder, som kommunerne indgår i. Det skal dog pointeres, at grundet det 
valgte udvalg, da det ikke har været muligt at få besvarelser fra hele undersøgelsespopulationen, er 
besvarelserne selvfølgelig præget af den enkelte kontaktpersons subjektivitet. Det er også muligt, at 
resultatet havde set anderledes ud, hvis det for eksempel havde været de respektive borgmestre fra de 
forskellige kommuner, der havde fået lov til at stå for besvarelse. På trods af denne subjektivitet for 
de anvendte kontaktpersoner, er vi stand til både at se nogle regionale, samt landsdækkende tenden-
ser, som vil blive gennemgået senere i denne rapport.   

1.1.2 Bortfaldsanalyse

Af de 98 adspurgte kommuner, har 
Dansk Byplanlaboratorium fået svar fra 
51 kommuner, hvilket giver en svar-
procent på lige over 52 %. Disse 51 
kommuner, har givet Dansk Byplanlabo-
ratoriet kendskab til 216 forskellige regi-
onale samarbejder. Hvis man analyserer 
på dette  fravalg, ser viser der sig nogle 
regionale tendenser. Region Hovedsta-
den topper med sine 65,4 %, efterfulgt 
af Region Nordjylland med sine 63,7 %, 
Region Syddanmark med 55,6 %, Regi-
on Midtjylland med 47,4 % og til sidst, 
og også mindst, Region Sjælland med 
23,5 %. Det er altså Region Sjælland, 
der helt tydeligt er den region, der falder 
mest ud af undersøgelsen. Figur 1.a illu-
strerer hvor stor en procentdel de respek-
tive regioner repræsenterer af den totale 
svarprocent. Det vi kan konkludere er, at 
der er en tydelig tendens til at kommu-
nerne i kommunerne i Region Sjælland 
ikke har vist samme interesse i af deltage 
i undersøgelsen. Hvad dette præcis kan 
skyldes, er  dog svært at forklare. 
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Med udgangspunkt i information indsamlet i  survey-undersøgelsen, har Dansk Byplanlaboratorium 
udvalgt fem regionale byregioner at fordybe sig i. Disse fem byregioner er udvalgt på baggrund af 
deres popularitet i survey-undersøgelsen. Kommunerne blev som sagt bedt om at udvælge de tre 
regionale samarbejder, som kommunen indgik i, som de vurderede som værende de vigtigste og her 
har der været fem byregioner, der er gået igen i undersøgelsen; Business Region Aarhus, Byregion 
Fyn, Business Region North Denmark, Greater Copenhagen og Trekantsområdet. Disse byregioner 
har også haft en geografisk spredning, der har gjort det interessant at fordybe sig yderligere i disse 
fem eksempler. Formålet med en komparative undersøgelse har været at undersøge hvordan de for-
skellige byregioner beskriver sig selv -  både retorisk og indholdsmæssigt. Undersøgelsen er blevet 
gennemført gennem dokumentanalyser af forskellige dokumenter udsendt af samarbejdet, samt sam-
arbejdernes egne hjemmesider. Disse dokumenter er blevet sammenlignet gennem forskellige krite-
rier, som for eksempel; erklæret formål, finansiering/organisatorisk set-up, hovedtema, og konkrete 
indsatsområder. Disse kriterier vil blive gennemgået mere dybdegående i de kommende sider. Den 
komparative analyse vil være at finde i dets fulde længde under Bilag.    

1.2 Komparativ Analyse 
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2 . A n a l y s e

Der vil i denne rapport anvendes nogle forskellige begreber omhandlende regionale samarbejder. 
Grunden hertil er at der ikke på nuværende tidspunkt er en decideret harmoniseret definition af hvad 
præcis en funktionel byregion er. Der er dog, særligt internationalt set, forsket i - og analyseret på 
– hvad der definerer en funktionel byregion, og hvilken betydning disse har for skabelse af vækst 
og balance for deres oplande. (Vækst og Byregioner, 2013). Der bliver i de følgende sider skelnet 
mellem ”Regionale Samarbejder”, ”Tværkommunale Samarbejder” og ”Byregioner”. 
 I denne rapport vil Regionale Samarbejder og Tværkommunale Samarbejder dække over samme 
definition, som er at samarbejdsrelationer mellem kommuner og evt. private investorer. Samarbejds-
relationerne kan strække sig over regionsgrænser og landegrænser, men kan også være mellem kom-
muner indenfor samme region. I forbindelse med The City Region Projekt fra 2010 blev en ”byre-
gion” defineret ”(…) som det samlede byområde, som udgøres af centerkommunen der lægger navn 
til byområdet, samt det umiddelbare opland som grænser op til byen og udveksler boliger, arbejds-
pladser og ydelser med centerbyen.” (The City Region Project, 2010). Det er denne definition af en 
”Byregion”, som denne undersøgelse læner sig op af. Grunden til at der disse forskellige begreb er, 
at der i Danmark findes forskellige niveauer af regionale samarbejder og en del af disse samarbejder 
findes der ikke en centerkommune, men er på så lille en skala at der ikke findes en centerkommune, 
men at samarbejdet består af ligeværdige partnere. Alle de fem fordybelsesområder, vil alle, efter 
The City Region Projects (2010) definition, kunne blive kendetegnet som værende ”Byregioner”, 
hvilket de også bliver i denne rapport.   

2.1 Begrebsforklaring – Regionale samarbejder, Tværkommunale relationer eller Byregioner?

I dette kapitel vil der først komme en begrebsdefinition på henholdsvis Regionale Samarbejder, 
Tværkommunale Relationer og Byregioner. Denne begrebsdefinition vil anvendt i den følgende ana-
lyse.  Efterfølgende vil der blive tendenserne fra analyserne blive præsenteret. 

2.2 - Vi vil vækst!

Vi har på fornemmelsen at reformændringen i 
2007, hvor de gamle 14 amter blev til fem regio-
ner og de 275 kommuner blev til 98 kommuner, 
kan have tydeliggjort behovet for et nyt redskab 
til at håndtere den regionale diskussion, der 
bliver alt mere grænseoverskridende både med 
hensyn til kommune-, regions- og landegrænser. 
Denne tese blev bekræftet i survey-undersøgel-
se, hvor 70,42 % af de regionale samarbejder, 
som kommunerne har udvalgt som de vigtigste, 
er blevet etableret efter 2007. Det vil sige efter 
reformændringen. Kun 9,8 % af de samarbejder, 
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som kommunerne har vurderet til at være de vigtigste, har en fødselsdato, der daterer tilbage til 
før 2007 og der er størstedelen helt tilbage fra 1990erne. Selvfølgelig kan der være andre faktorer, 
som en mere generel samfundsudvikling der ligger bag dette, men reformændringen kan ses som et 
symbol på denne udvikling, som har muliggjort dette yderligere.   
I surveyen blev respondenterne bedt om at svare på hvad hovedtemaet var for det regionale sam-
arbejde, som kommunen indgik i, som de vurderede som værende det vigtigste. Særligt temaer 
omhandlende vækst er populære. Dette kan ses blandt andet med erhvervsudvikling, der får 36 %, 
infrastruktur, der får 24 % og turisme, der får 12 %. ”Blødere” temaer som fødevarer (0 %), social 
bæredygtighed (2 %) og miljømæssig bæredygtighed (2 %), er generelt mere upopulære temaer 
blandt de danske kommuners regionale samarbejder.
Også hvis man ser nærmere på de fem byregioner, Business Region North Denmark, Trekantsom-
rådet, Byregion Fyn, Greater Copenhagen og Business Region Aarhus, så viser det samme tendens. 
Retorisk minder de meget om hinanden: de ønsker et samarbejder, der skal kunne give lokal vækst. 
Ord som ”Vækst”, ”Konkurrencedygtighed”, ”Erhvervsudvikling”, ”Internationalisering” og 
”Branding” går igen overalt på de respektive byregioners hjemmesider og deres planstrategier. I det 
nye samarbejde, Greater Copenhagen, ”står de sammen om vækst og nye jobs” (http://www.grea-
tercph.com/), hvorimod de i Nordjylland er ”fælles om vækst og udvikling” (http://www.business-
regionnorthdenmark.dk/). Business Region Aarhus arbejder for at skabe ”vækst og arbejdspladser 
og for at fastholde og styrke området som et af Danmarks to førende vækstcentre med international 
gennemslagskraft”(http://www.businessregionaarhus.com/). På Fyn vil Byregion Fyn ”skabe et 
stærkt grundlag for vækst i erhvervsliv og bosætning gennem et tæt fynsk samarbejde(http://www.
byregionfyn.dk/)” og de er i Trekantsområdet glade for at de har ”Danmarks bedste rammer for 
vækst”(http://www.trekantomraadet.dk/).    
En interessant detalje er at der er en forskel rent geografisk, angående hvor vigtigt de forskellige 
landsdele vurderer erhvervsudviklingen og vækst. Kommunerne i Region Syddanmark,  Region 
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Figur 2 b - Hovedfokus for de vigtigste, regionale samarbejdsrelationer



ses nogle af de kommentarer angående de regionale samarbejders bredde. Men det vi spørger om, 
er hvorvidt man risikerer at samarbejde uden nogen rød tråd, uden evnen til at reelt set håndtere de 
regionale der eksisterer, fordi samarbejdet er for bredt. Kan man sige, at hvis samarbejdet handler 
om alt, handler det så overhovedet om noget? 

Det er misvisende kun at udpege et hovedfokus. Samarbejdet er dannet med 
henblik på styrkelse af infrastruktur, bosætning og erhvervsudvikling, men har 
gennem årene spredt sig til flere emner, herunder bæredygtighed, uddannelse 
og beskæftigelse, internationalisering m.fl.

                                                                          

Samarbejdet dækker næsten over alle de forskellige kategorier. Formålet er at 
få et samarbejde om en lang række initiativer og indsatser, herunder turisme, 
beredskab, infrastruktur, arbejdsmarked, uddannelser, erhvervsfremme m.m 

Netværket omfatter alle de forskellige ovennævnte kategorier + data, digital 
infrastruktur, internet of Things mm.

- Planlægger NN fra XX Kommune

 - Planlægger WW fra ZZ Kommune

- Planlægger CC fra QQ Kommune

”

”

”

”

”

”

Selvom vi kan aftegne nogle forskellige temamæssige tendenser, samt danne et overblik for de 
regionale forskelle, der eksisterer i Danmark, er der også en anden tendens, der er værd at kom-
mentere på. Dette handler om en række af de regionale samarbejders bredde. Flere af de regionale 
samarbejder, tenderer til at omfatte en lang række underemner end det angivne hovedfokus. Dette 
er særligt kommet til udtryk under punktet ”Evt. Kommentarer?”, efter udvælgelsen af samarbej-
dets hovedfokus og undertemaer. Det vil sige efter respondenten har haft mulighed, for at vælge et 
hovedfokus; Erhvervs- udvikling, Infrastruktur,Turisme, Internationalisering og Branding, Energi, 
Social bæredygtighed, Bæredygtighed/miljø, Sundhedssektor, Kultur, Uddannelse/beskæftigelse, 
Fødevarer og Integration, samt muligheden for selv at udvælge evt. undertemaer. Nedenfor kan

2.3 - For brede samarbejder

Midtjylland og Region Nordjylland er der en tydelig prioritering af vækstagendaen i de vigtigste 
regionale samarbejder, hvorimod kommunerne i Region Sjælland og Region Hovedstaden i en 
højere grad prioriterer andre temaer. Dette kan forklares med disse områder er placeret mindre stra-
tegisk i forhold til det tætteste man i Danmark har på en international storby, nemlig København. 
Det kan tænkes at de andre områder i Jylland og på Fyn i en højere grad bliver til at prioriterer 
erhvervsudvikling og vækstagendaen, for at være i stand til at kunne konkurrere med København 
og andre byer rundt omkring i verden. Dette ville også kunne forklare
hvorfor kommunerne i Region Sjælland i højere grad prioriterer turisme fremfor vækstagendaen, da 
disse kommuner på grund af deres tætte placering i forhold til København, er i stand til at nyde godt 
af Københavns rolle som værende et internationalt brand og vækstmotor.
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hænger sammen med virkeligheden? Hvordan kan vi komme videre fra skåltaler til konkret hand- 
ling, hvor vi har de rette redskaber til at håndtere den regionale dagsorden?

Når kommuner skulle svare på hvor vellykket det regionale samarbejde havde været i forhold
til at få gennemført målsætningerne, der var sat for samarbejdet, så tenderer kommunerne til at 
være meget positive. På en skala fra 1 – 5 ligger gennemsnittet på 3,43. Dette vil altså sige at 
gennemsnittet ligger mellem 3, som er at halvdelen af målsætningerne er blevet gennemført eller 
er undervejs til at blive gennemført og 4, som er at størstedelen af målsætningerne er blevet gen- 
nemført eller er undervejs. Dette er interessant, da størstedelen af kommunerne, 60,98 %, svarer 
at samarbejdet ikke har haft noget skriftlige udgivelser, hvilket for eksempel kan plandokumenter 
eller strategier, som det regionale samarbejde har meldt ud.
Selve processen med networking kan vægtes højt, hvor forskellige aktører mødes, hvilket også er 
forståeligt, men er det godt nok når kommunens egen forståelse af de regionale samarbejder ikke

2.4 –(Selv)tilfredsheden er stor, men mangler resultaterne?

3 . K o n k l u s i o n

Gennem to forskellige analyser, som Dansk Byplanlaboratorium har gennemført i foråret 2015, 
er der kommet nogle spændende resultater frem. Survey-analysen, hvor 52 % af alle de danske 
kommuner deltog i, viste nogle tendenser til at vækstrelaterede temaer var populære blandt de 
danske regionale samarbejder. Temaer, som kan kendetegnes, som ikke værende direkte påvir-
kende for de fysiske rammebetingelser, blev nedprioriteret af kommuner, herudover blandt andet 
temaer som fødevarer, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed. Også hvis man ser 
på de fem byregioner; Business Region North Denmark, Business Region Aarhus, Trekantsområ-
det, Byregion Fyn og Greater Copenhagen, ser man samme tendens. Retorikken og formålet om 
den ønskede vækst går igen for alle fem byregioner. En anden tendens er det virker til at der er et 
generelt ønske om, at få nogle brede samarbejdsrelationer. Tankegangen, som går igen virker til at 
være: ”Nu hvor vi alligevel samarbejder, kan vi jo bare fortsætte med det og dække os ind på an-
dre fronter”. Men det spørgsmål Byplanlaboratoriumet så stiller er, hvis samarbejder handler om 
alt, handler det så overhovedet om noget? Den sidste vi har valgt, at trække frem fra de respektive 
analyser er angående de danske kommuners selvtilfredshed med deres regionale samarbejder. 
Generelt ser vi en tendens til at de danske kommuner virker meget tilfredse med deres regio-
nale samarbejder, uden at de præsterer så meget, som de giver udtryk for. Hvor meget af denne 
tilfredshed, er en form for place-branding, der skal hjælpe lokalområde, gennem det regionale 
samarbejde, til at virke mere attraktive? Og har vi de rette værktøjer til at håndtere den regionale 
dagsorden i dagens Danmark? 
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4 . B i l a g

Business Region 
Aarhus

Business Region 
North Denmark

Greater 
Copenhagen

Byregion Fyn Trekantsområdet

Hvornår blev 
samarbejdet etab-
leret?

Hvilke aktører er 
med i samarbej-
det?

Befolkning?

Hvad samarbejder 
de om – hovedfo-
kus?

Hvad er deres 
vision/mål?

2010 2014 2015 2011 2007 

Assens Kommune
Kerteminde Kom-
mune
Nyborg Kommune
Svendborg Kom-
mune
Faaborg-Midtfyn 
Kommune
Langeland Kom-
mune
Nordfyns Kom-
mune
Odense Kommu-
ne
Ærø Kommune 

Alle 46 kommuner i 
Region Hovedstaden 
og Region Sjælland 
(+ på sigt Region 
Skåne)

Brønderslev Kom-
mune
Frederikshavn Kom-
mune
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kom-
mune
Læsø Kommune 
Mariagerfjord Kom-
mune
Morsø Kommune
Rebild Kommune
Thisted Kommune 
Vesthimmerland 
Kommune
Aalborg Kommune
+ Region Nordjyl-
land

Favrskov Kommune
 Norddjurs Kom-
mune
 Odder Kommune
 Randers Kommune,
 Samsø Kommune,
 Skanderborg Kom-
mune,
 Syddjurs Kommune,
 Silkeborg Kommune
 og Aarhus Kom-
mune

Fredericia Kommu-
ne, Kolding Kom-
mune, 
Middelfart Kommu-
ne, Billund Kommu-
ne,
Vejen Kommune og 
Vejle Kommune

Ca. 450.000Ca. 850.000 Ca. 2.750.000 Ca. 600.000 Ca. 300.000

Erhvervsudvikling
Grøn innovation
Infrastruktur

Erhvervsudvikling
Tiltrækning af investo-
rer og talent
Internationalisering/
Branding

Erhvervsudvikling
Turisme  
Infrastruktur  
Internationalisering  

Erhvervsudvikling Erhvervsudvikling – 
DK og internationalt
(leve, studie, erhverv)

At:
• Skabe en sam-
menhængende fynsk 
byregion
• Udvikle den fynske 
byregion som en 
aktiv del af den øst-
danske storbyregi-
onsammen med Kø-
benhavn og Malmø, 
og samtidig styrke 
den tætte tilknytning 
til Vestdanmark
• udvikle den fynske 
byregion, som et 
laboratorium for nye 
grønne teknologier 
og løsninger på 
fremtidens globale 
udfordringer.

At:
• Arbejde på tværs 
af kommunegrænser 
for at skabe vækst 
og arbejdspladser 
• Fastholde og 
styrke området som 
et af Danmarks to 
førende vækstcentre 
med international 
gennemslagskraft

At: 
• Greater Copen-
hagen  2020 er et 
internationalt knude-
punkt for investerin-
ger og viden

 •Samarbejdet i 
2020 har øget den 
økonomiske vækst 
og beskæftigelse, så 
det som minimum 
er på niveau med 
de mest succesfulde 
metropoler i Europa.

At:
 • Få mest muligt ud 
af de investeringer,
de enkelte par-
ter foretager på 
erhvervsfremmeom-
rådet
• Synliggøre re-
gionens samlede 
kompetencer og 
styrkepositioner
mere markant for 
arbejdskraft og inve-
storer – nationalt og 
internationalt

At:
• Fremme den 
fortsatte internatio-
nalisering af
erhvervslivet
• Styrke tiltrækning 
af kompetent uden-
landsk
arbejdskraft
• Synliggøre Trekan-
tområdet internatio-
nalt og selv
aktivt søge global 
inspiration
• Fremme tiltræk-
ning af internationale 
investorer
og virksomheder
• Fremme den 
fortsatte internatio-
nalisering
af uddannelserne – 
fra folkeskolen til de
videregående ud-
dannelser

BIlag A - Komparativ analyse 



Hvilke konkrete 
indsatsområder 
er der i gang?

• Velfærdsinnovation

• Cleantech og energi

• Produktionsarbejds-
pladser

• Fødevarer

• IT

• Forbedring af 
rammebetingelser, 
herunder infrastruk-
tur og menneskelige 
ressourcer

• Fælles Brand (CPH)

• Fælles Trafikcharter

• International House

• Fælles
Fødevaresatsning

• FællesBesøgstjeneste

• Fælles opslag til
Regional vækst- og
udviklingsstrategi samt
kommuneplaner 

• Kompetenceløft i
turisme og service
erhverv

• Erhvervsudvikling og 
jobskabelse

• Turisme

• Adgang til Kvalificeret 
arbejdskraft

• Infrastruktur

• Internationalt samar-
bejde

• Politisk Lederskab

• Infrastruktur

• Erhvervsudvikling

• Bosætning

• Fælles planstrategi

• Innovation 

• Public-Private part-
nerships

• Mangfoldighed af 
kulturelle og natur-
mæssige tilbud

• Internationalisering

Begrundelse for 
samarbejdet?

”Fyn er, sammen med 
de omgivende, større 
som mindre øer, en 
velkendt, klart defineret 
og overskuelig geogra-
fisk og kulturhistorisk 
enhed, hvor sammen-
hængen fx også be-
kræftes af en velkendt 
fælles sprogtone. Fyn 
er, og bliver opfattet, 
som en helhed, ikke 
som en sum af enkelte 
kommuner.”

” Greater Copenha-
gen-samarbejdet er 
et erhvervspolitisk 
partnerskab mellem 
kommuner og regioner 
i Østdanmark, hvor 
vi står sammen om 
at fremme væksten i 
området. Udenlandske 
virksomheder og in-
vestorer ser i forvejen 
hele området som 
Greater Copenhagen, 
men administrative 
opdelinger og forskelle 
gør det besværligt at 
samarbejde. Det vil vi 
ændre på.”

Fordi de har et fælles 
ønske om at udvikle og 
forbedre Nordjyllands 
muligheder for vækst

”Trekantsregionen for-
står at forbinde natur, 
bolig og job. Hver især 
står de lidt svagere, 
men har sammen en 
stærk profil, der gør 
det attraktivt for inve-
storer at bosætte sig.”

Siden DØM ikke 
udviklede sig som 
først planlagt, blev det 
besluttet at satse på 
Aarhus som værende 
regionen tilvækstmo-
toren i regionen, da 
man mente at der ville 
være mere økonomisk 
udvikling.

Begrundelse for 
samarbejdet?

Business Region Aarhus 
ledes af en politisk og 
administrativ styregrup-
pe bestående af  hen-
holdsvis borgmestre og 
kommunaldirektører 
fra medlems-kommu-
ner. 
Et sekretariat beståen-
de af medarbejdere fra 
hver af de deltagende 
står for den daglige 
drift af samarbejdet

Greater Copenha-
gen-samarbejdet er 
organiseret med en 
politisk bestyrelse, en 
administrativ styregrup-
pe og et sekretariat 
– som alle tre består 
af repræsentanter for 
Region Hovedsta-
den, Region Sjælland, 
Kommunekontaktråd 
Hovedstaden, Kommu-
nekontaktråd Sjælland 
og Københavns Kom-
mune. Region Skåne og 
Kommuneforbundet 
Skåne deltager i både 
bestyrelse, styregruppe 
og sekretariat. De er 
dog endnu ikke formelt 
trådt ind i samarbejdet.

Bestyrelsen for det 
nye samarbejde består 
af borgmestre fra de 
medlems-kommuner 
og regionsformanden. 
Der er nedsat et Er-
hvervsforum, der  står 
for udviklingen og nye 
ideer i samarbejdet. 

Alle fynske lokalpo-
litikere og MF’ere 
inviteres to gange årligt 
til såkaldte Fyns Frem-
tid-konferencer, hvor 
aktuelle projekter og 
temaer præsenteres og 
debatteres. De fælles 
projekter er fagligt 
forankret i et fynsk 
planchefnetværk Der 
er oprettet et sekreta-
riat med 2 personer til 
at understøtte samar-
bejdet i Byregion Fyn. 

Trekantområdet 
Danmark ledes af en 
bestyrelse bestående af 
borgmestrene i de seks 
kommuner. 
Trekantområdet Tre-
kantområdets Advisory 
Board, der består af 15 
topledere fra erhvervs-, 
uddannelses- og kultur-
livet, spiller derfor en 
vigtig rolle i samarbej-
det.
Samarbejdet i Trekan-
tområdet Danmark 
ledes i det daglige af et 
sekretariat.



Udgivne doku-
menter?

• Velkomst-magasin til 
tilflyttere

•”Fyn Samarbejder”

•”Fyn på Banen”

•”Fyn i Vækst” 

•”Attraktive Fyn”

•”Vi er Greater 
Copenhagen”

• ”Fokuseret Vækst-
dagsorden”

•” Greater Copenha-
gen: En vækstudfordring 
og -mulighed”

•” Kortlægning af er-
hvervsfremmesystemet 
i Copenhagen”

• Fælles vækststrate-
gi med titlen ’Vores 
Fremtid”

Grundet den nyligt 
etablerede status, har 
samarbejdet endnu ikke 
udgivet nogle officielle 
dokumenter 

* For mere information, se venligst:   

Greater Copenhagen: http://www.greatercph.com/ 

Business Region North Denmark: http://www.businessregionnorthdenmark.dk/ 

Business Region Aarhus: http://www.businessregionaarhus.com/ 

Trekantsområdet: http://www.trekantomraadet.dk/ 

Byregion Fyn: http://www.byregionfyn.dk/



BIlag B - Vore Regionale Samarbejder  .   .   .
I foråret 2015 gennemførte Dansk Byplanlaboratorium en survey-undersøgelse angående regionale samar-
bejder i Danmark. De danske kommuner er blevet bedt om at udvælge de tre vigtigste regional samarbejder, 
som kommuner indgik i. Herunder er de blevet bedt om at nævne øvrige navne på regionale samarbejder, 
som kommuner indgik i. Resultatet har været at vi har fået kendskab til 216 forskellige regionale samarbejder. 
Vi har ladet det være op til den enkelte kommune, at definere hvad præcis et regionalt samarbejde indebærer, 
da vi håbede på at få kendskab til en række forskellige samarbejder. Dette har også været resultatet. Vi har fået 
informationer om vidt forskellige, regionale samarbejder, både i forhold til tema og størrelse. Vi har fået kend-
skab til små, tværkommunale funktionelle samarbejder, bestående af to kommuner og vi har fået kendskab til 
store byregioner bestående af helt op til 46 kommuner. Nogle af samarbejderne har ikke officielle navne, mens 
andre har nationalt velkendte navne. 
Generelt ser vi at samarbejderne kan inddeles under følgende grupper; 

A.  Affald, Brand og Kort (ca. 15 samarbejder), 
B. Erhvervsudviklingsorienterede samarbejder (ca. 45 samarbejder), 
C. Institutionaliserede regioner (5 samarbejder),
D. Kultursamarbejder (ca. 25 samarbejder), 
E. Miljø og energi (ca. 45 samarbejder), 
F. Politiske og strategiske samarbejder (ca. 10 samarbejder), 
G. Regionale vækstfora og væksthuse (ca. 10 samarbejder), 
H. Sociale forhold (skole, integration, social bæredygtighed) (ca. 10 samarbejder),
I. Sundhedsorienterede samarbejder (ca. 10 samarbejder), 
J. Transport (ca. 15 samarbejder), 
K. Turisme (ca. 20 samarbejder)

Nedenfor er de 216 regionale samarbejder oplistet alfabetisk:  

1. Akutindsats på psykiatriområdet – Region Midtjylland, Holstebro og Struer  

2.  Amager-planlægning – Samarbejde mellem Dragør, Tårnby og København Kommuner om fælles 
 ”Amager-planlægning”, herunder klimatilpasning

3. Ausumgaard – bevarelse af Ausumgaard. Samarbejde mellem Holstebro og Struer kommuner

4. Beredskab Vestkysten – Beredskab for kommunerne langs kysten i Vestjylland  

5. Borgmesterforum Fyn – Politisk samarbejde bestående af alle de fynske kommuner, pånær 
 Middelfart Kommune  

6. Borgmestersamarbejde i Nordsjælland  

7. Business Lolland-Falster – Erhvervsfremmende samarbejde mellem Lolland og Guldborgsund  

8. Business Region North Denmark – Erhvervssamarbejde mellem Brønderslev Kommune,  
 Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune,    
 Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild Kommune,Thisted Kommune,    
 Vesthimmerland Kommune, Aalborg Kommune + Region Nordjylland 

9. Business Region Aarhus - Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder,     
 Randers,  Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg og Aarhus Kommuner  

10. Businesspark Struer og Nupark – Erhvervssamarbejde mellem Holstebro og Struer  



11. Bycirklen – Trekommunesamarbejde (Egedal, Frederiksund og Ballerup kommuner) i   
 Frederiksund-fingeren, herunder venskabsrelation til den kinesiske millionby Wuxi 

12. Byg Til Vækst - Byg til Vækst arbejder med at sikre, at den fynske arbejdskraft bliver  klar til de  
 mange jobs i byggefagene. Består af alle de fynske kommuner. 

13. Byregion Fyn – Erhvervssamarbejde mellem Assens, Kerteminde, Nyborg, Svendborg,   
 Faaborg-Midt  fyn, Langeland, Nordfyns, Odense og Ærø Kommuner  

14. Common Energy Investment Programme in the Capital region of Denmark (CEICAD) – Er et  
 EU-støttet samarbejde, der arbejder for energi effektivisering af bygninger og veje i Region   
 Hovedstaden  

15. Copenhagen Capacity - Copenhagen Capacity er den danske hovedstads officielle, regionale 
 organisation for investerings reklamering, erhvervsudvikling og kluster-vækst.  

16. Cykelkorridor – Samarbejdet består af Samsø og Aarhus  

17. DAMRC (Danish Advanced Manufactoring Research Center) - er et forsknings og udviklings  
 samarbejde omhandlende avanceret, tekniske teknologier og materialer, der har til formål, at  
 udvikle og transformere det seneste viden til praktisk erfaring. I dette tilfælde; Aarhus, Vejle og  
 Randers Kommuner  

18. Dansk Kompetencecenter for affald (Dakofa)  

19. DANVA – Samarbejde om vand og spildevandshåndtering  

20. De danske sydhavskyster –Turismesamarbejde med Guldborgsund, Vordingborg og de største 
 turismeaktører; Lalandia, Knuthenborg, Middelaldercenter, Geocenter Møn og Bonbon land  

21. Destination Fyn -Turismesamarbejde mellem fynske kommuner og Region Syddanmark  

22. Destination Lillebælt –Turismesamarbejdet mellem kommunerne omkring Lillebælt  

23. Destination Sydvestjylland – Turismesamarbejde mellem Esbjerg, Løgumkloster,  Møgeltønder,  
 Nordby & Sønderho, Ribe, Tønder, Varde  

24. Destination Sønderjylland – turismesamarbejde mellem Sønderborg, Haderslev, Aabenraa og  
 Tønder  

25. Det Midtjyske Bruxelleskontor - Central Denmark EU Office er Midtjyllands EU- kontor.      
 Kontoret kaldes også bare Central Denmark og er et blandt mere end 350 europæiske regions 
 kontorer i Bruxelles. Bag Central Denmark står de 19 midtjyske kommuner og Region   
 Midtjylland  

26. Det Nære Sundhedsvæsen – Bestående af Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev, Rødovre, Glasaxe,  
 Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Gentofte Kommuner  

27. Det Syddanske Bruxelles Kontor - Det Syddanske EU-Kontor ejes og drives af Region        
 Syddanmark, samtlige 22 kommuner i regionen og Syddansk Universitet.  

28. Digebeskyttelse på Sydamager – Dragør,Tårnby og Køge Bugt  

29. Energiklynge Sjælland – Energisamarbejde mellem alle de 17 kommuner i Region Sjælland +  
 RUC og DTU  



30. Energiplan Fyn - Energiplan Fyn skal være med til bringe Fyn i front i forhold til omstillingen til   
 en fossilfri energiforsyning i 2050. Bestående af alle de fynske kommuner, på nær Middelfart    
 Kommune  
 
31. EnergiRegnskab - Region Midt og de kommuner der ønsker det, udarbejder hvert andet år et 
 energiregnskab.  .  

32. Energisk Nordjylland - Bestående af 9 Nordjyske Kommuner samt Region Nordjylland, og er støttet  
 af Energistyrelsen. Projektet har til formål at kortlægge det Nordjyske energisystem, herunder energi 
 forbrug samt muligheder for jobskabelse igennem omstillingen til en mere bæredygtig    
 energiforsyning.  

33. Enjoy Limfjorden – Turismesamarbejde mellem Struer, Holstebro, Skive og Lemvig  

34. Ensemble Midtvest – Kulturelt samarbejde i Midtvestjylland, der har eksisteret siden 2002

35. Erhvervsturisme – Erhvervsudviklende samarbejde mellem Herning og Aarhus Kommuner  

36. Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - Samarbejde mellem forskellige midtjyske interessenter   
 om forberedelserne til 2017, hvor Aarhus bliver Europæisk

37. FEHMARN AGENCY– Erhvervsfremmende samarbejde mellem CELF og Lolland Kommune

38. Femern Belt Development – Erhvervsudvikling i Femern Bælte Regionen  

39. Film Fyn - FilmFyn er en regional filmfond, der investerer i film og TV-serier for at skabe udvikling,   
 vækst og synlighed på Fyn. Bestående af alle de fynske kommuner  

40. Fjernvarme-samarbejdet – Samarbejde bestående af Gentofte og Gladsaxe Kommuner  

41. Foreningen af kroniske smertepatienter (FAKS) –Tværkommunal forening bestående  af Region   
 Hovedstaden, Brøndby og Valby Kommuner  

42. Forum for Danske Bygningsmyndigheder (Dabyfo) - upolitisk forening, der har til formål at samle   
 ledere og medarbejdere, der beskæftiger sig med kommunal byggesagsbehandling.  

43. Frikommune-samarbejdet – Arbejdsmarkedssamarbejde mellem Gentofte og Gladsaxe Kommuner  

44. FynBus – Regionalt trafiksamarbejde bestående Kommunerne på Fyn, samt øerne Langeland og Ærø  

45. Fynsk Fredningsnævn - Fredningsnævnet beskæftiger sig kun med landskabsfredning/naturfredning og  
 ikke med andre former for fredning, som for eksempel bygningsfredning.  

46. Fælles fynsk beredskab – Bestående af alle de fynske kommuner  

47. Fælles krisecenter – Mellem Struer og Holstebro Kommuner  

48. Fælles LAG (+ FiskeriLAG) – Bestående af Holstebro og Struer Kommuner  

49. Gate 21 - Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og viden institutioner, der  
 arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling. Blandt andet Ballerup, Egedal   
 Kommuner og Movia med flere.  

50. GEFEK A7 Nord (”Gewerbeflächenentwicklung”) – Et fem-kommune samarbejde omkring    
 Flensborg by, der koordinerer og markedsfører erhvervsjord  



51. GEOFyn - et selskab, der ejet af de 10 fynske kommuner, som arbejder for øget anvendelse af  
 geografiske data (eksempelvis luftfoto, landkort og ejendomsoplysninger).  

52. Geopark Vestjylland – Samarbejde mellem Struer, Holstebro og Lemvig Kommuner  

53. Glyngerudsamarbejdet - Samarbejde mellem Gladsaxe, Gentofte, Rudersdal og    
 Lyngby-Taarbæk Kommuner  

54. Greater Copenhagen – Erhvervsudviklingsorienteret samarbejde bestående af 46 sjællandske  
 kommuner, Region Sjælland, Region Hovedstaden og på sigt Region Skåne

55. Green Cities - Green Cities er et samarbejde mellem Albertslund, Allerød, Herning, Kolding  
 og Københavns kommuner. En Green Cities-kommune gør en ekstraordinær indsats for at fast 
 holde, beskytte og forbedre miljøet og arbejde langsigtet med at udvikle et bæredygtigt lokal 
 samfund.  

56. Grænsetrekant – Erhvervsudvikling mellem Flensborg, Sønderborg og Aabenraa

57. Gudenåkommiteen - Komitéen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers  
 Fjord om natur- og miljøbeskyttelse og rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem.   
 Bestående af Viborg Kommune, Randers Kommune, Favrskov Kommune, Silkeborg Kommune,  
 Skanderborg Kommune, Horsens Kommune og Hedensted Kommune  

58. Gudenåsamarbejdet - Formålet med Gudenåsamarbejdet er gennem udvikling af oplevelser  
 med natur og kulturhistorie at gøre Gudenålandet endnu mere attraktivt som    
 bosætningsområde og turistdestination. Bestående af Randers, Viborg, Favrskov, Silkeborg,   
 Skanderborg, Horsens og Hedensted Kommuner  

59. Havvand på land – Formålet med samarbejdet er at skabe et værktøj, som kan give    
 planlæggere og andre interesserede viden om, hvilke områder i Danmark der kan blive påvirket  
 af en stigning i havniveauet.  

60. Havørred Fyn – Turist og fiskerisamarbejde på Fyn  

61. Hjerl Hede – Samarbejde med formål at bevare Hjerl Hede, bestående af Holstebro og Struer  

62. Holstebro-Struer Havn – Erhvervssamarbejde om udvikling af Holstebro-Struer Havn   
 bestående af Holstebro og Struer  Kommuner

63. Hovedstadens regionale kortsamarbejde HRKS – Kortsamarbejde mellem forskellige   
 kommuner i Region Hovedstaden  

64. HVEK – Samarbejde mellem Haderslev,Vejen, Esbjerg og Kolding. Omhandlende temaer som  
 åben land (ex. uforstyrrede landskaber, landskabskaraktermetoden, store landbrug, vindmøller),  
 råstofplanlægning, infrastruktur – erhvervsudvikling, status på kommuneplanlægning  

65. Industrien som karriere – Midtjysk samarbejde om erhvervsfremme af ungdomsuddannelserne  

66. Iværksætterkontaktpunktet - Iværksætterkontaktpunktet er en tværkommunal forening, der  
 tilbyder hjælp til lokale iværksættere og virksomheder, der har været i gang i op til 3 år. De otte  
 medlemskommuner er : Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Rødovre og   
 Vallensbæk Kommuner  



67. Karup Lufthavn - Samarbejde mellem Lemvig, Viborg, Ikast-Brande, Holstebro, Struer og   
 Ringkøbing Kommuner  

68. Klikovand – klimasamarbejde med en række kommuner i Region Hovedstaden  

69. Klima Netværk – Klima Netværket er et samarbejde mellem Odense Kommune og Planforum Fyn  
 og skal ses som et initiativ til at hjælpe erhvervsdrivende og boligforeninger med at spare energi  
 og penge.  

70. KLs Klima- og Vandsektornetværk  

71. Komiteen for Hærvejsmotorvejen – Politisk samarbejde for anlæg af Hærvejsmotorvej tidligere  
 MF Poul Andersen er formand for komitéen og danner styregruppe sammen med adm. direktør  
 Kjeld Zacho Jørgensen, Billund Airport, vognmand Jørgen Egeskov, Ikast-Brandes borg mester  
 Carsten Kissmeyer og Billunds borgmester Ib Kristensen  

72. Kommunalteknisk Chefforening (KTC) Lokal og på landsplan – På landsbasis bestående af   
 repræsentanter fra alle kommuner, med forskellige lokale underinddelinger 

73. Kommunekontaktråd Hovedstaden – en af de fem danske kommunekontaktråd  

74. Kommunekontaktrådet Region Midtjylland - Kontaktudvalget er det politiske samarbejdsforum  
 mellem Region Midtjylland og de midtjyske kommuner  

75. Kommunekontaktudvalget – Region Nordjylland - Kontaktudvalget er det politiske    
 samarbejdsforum mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner  

76. Kommunernes Vadehavssekretariat - Sekretariatet er en lille enhed, der blev etableret i 2007 i  
 forbindelse med kommunalreformen. Formålet er at varetage Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde  
 kommuners interesser i forhold til forvaltningen af Vadehavet på en lang række områder og i sam 
 arbejde med mange andre instanser.  

77. Kongernes Nordsjælland - Nationalpark Kongernes Nordsjælland er en kommende dansk   
 nationalpark, der er under oprettelse. Samarbejdet er mellem nordsjællandske kommuner og  
 naturstyrelsen   

78. KORA - Psykiatrisamarbejde mellem kommunerne i Region Hovedstaden  

79. Kredsrådet for Nordsjælland –Tværkommunalt politisamarbejde mellem de nordsjællandske  
 kommuner  

80. Kulturmetropol Copenhagen – KulturMetropolCopenhagen er en kulturaftale indgået mellem 26  
 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Tidligere hed det KulturMetropolØresund. 

81. Kulturmiljø og Planlægning (KoP) – Samarbejde bestående af Esbjerg, Tønder, Varde  og Fanø.  
 Bygger videre på arbejdsgruppen bag Kulturarvsatlas Vadehavet Fokus for arbejdet. Arbejder for at  
 en tværkommunal begrebsdannelse på bevaringsområdet, at styrke kontakten mellem   
 planmedarbejdere og museumsinspektører og at få kulturarven på kommunernes dagsorden  

82. Kulturmiljøråd for Midt- og Vestsjælland – Kultursamarbejde mellem Odsherred, Kalundborg,  
 Slagelse, Sorø, Lejre  

83. Kulturregion Fyn – Kultursamarbejde mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet  



84. Kulturregion Kulturring Østjylland - Kulturaftale mellem kulturministeren og Kulturregion Kulturring   
 Østjylland (kommunerne Skanderborg, Odder, Samsø, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs)  

85. Kulturregion Midt- og Vestjylland - Kulturaftale mellem kulturministeren og Lemvig, Struer, 
 Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Skive, Herning og Ikast-Brande Kommuner  

86. Kulturregion Midt- og Vestsjælland - Kulturaftale mellem kulturministeren og Holbæk, Kalundborg,   
 Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø Kommuner  

87. Kulturregion Nordjylland – Kulturaftale mellem kulturministeren og de 11 nordjyske kommuner  
 Frederikshavn, Læsø, Hjørring, Brønderslev, Morsø, Thisted, Jammerbugt,  Aalborg, Rebild, 
 Vesthimmerland og Mariagerfjord samt Region Nordjylland  

88. Kulturregion Storstrøm – Kultursamarbejde mellem Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved,   
 Fakse og Stevns Kommuner, samt Kulturstyrelsen.   

89. Kulturregion Sønderjylland – Slesvig - Kulturaftale mellem kulturministeren og Haderslev, 
 Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner og Region Syddanmark samt Stadt Flensburg, Kreis   
 Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland  

90. Kulturregion Trekantsområdet - Kulturaftale mellem kulturministeren og kommunerne Billund,  
 Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle

91. Kulturregion Østjysk Vækstbånd – Kultursamarbejde mellem Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg   
 Kommuner og Kulturministeriet  

92. Kulturregion Aarhus - Kulturaftale mellem kulturministeren og Aarhus Kommune  

93. Kulturtjenesten – Kultursamarbejde bestående af Guldborgsund, Vordingborg og Lolland 
 Kommuner  

94. Kystsikring i Roskilde Fjord – Egedal, Roskilde og Frederikssund Kommuner  

95. København Syd (se også Plannetværk Syd) – Nykøbing Falster, Karlslunde, Køge, Ringsted og Stevns  

96. L90 – Fælles affaldshåndtering mellem de nordvestjyske kommuner  

97. LAG (Lokal Aktiongruppe) MANK – Bestående af Middelfar t, Assens, Nordfyn, Kerteminde 
 Kommuner  

98. LAG (Lokal Aktionsgruppe) LLSØ – Bestående af Langeland, Læsø, Samsø og Ærø  

99. LAG (Lokale Aktions Grupper) - Vesthimmerland og Jammerbugt - er en forening, som vil drive 
 udviklingen af landdistrikterne i et samspil med lokalsamfundet. Foreningen er åben for alle, som  vil   
 være med til at gøre en forskel og sætte mere fart på erhvervslivet, skabe nye job og gode    
 levevilkår i området   

100. LAG (Lokale Aktionsgruppe) NORD – Bestående af Frederikshavn, Hjørring og  Brønderslev 
 Kommuner  

101. LAG SØM - er en forening sammensat i et partnerskab mellem borgere, de 3 kommuner 
 Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn og Region Syddanmark. Formålet med LAG SØM er at  
 skabe udvikling – flere arbejdspladser og forbedrede levevilkår – i lokalområderne



102. Legoland Billund Resort – Samarbejde omhandlende udvikling af Legoland Resort bestående af   
 Billund, Varde, Esbjerg og Middelfart kommuner  

103. Letbanesamarbejde – Infrastruktursamarbejde mellem Transportministeriet, Naturstyrelsen, Region   
 Hovedstaden og Lyngby- Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Glostrup, Ishøj, Brøndby, Hvidovre, Rødovre,   
 Albertslund og Vallensbæk kommuner  

104. Letbanesamarbejdet – Samarbejde om den nye letbane bestående af kommunerne Aarhus, 
 Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs, samt Region Midtjyl land   
 og Trafikselskabet Midttrafik  

105. Limfjordsfortællinger – Kulturelt samarbejde mellem Struer, Skive og Holstebro  Kommuner  

106. Limfjordsrådet - Der er stigende interesse for at dyrke og tilberede lokale, sunde og bæredygtige   
 råvarer, og den tendens vil fire Limfjordskommuner gerne søsætte. Råvarer som for eksempel tang,   
 blåmuslinger og andre skalddyr.  

107. Malmø-København – Strategisk samarbejde på flere punkter  

108. Midt energistrategi - Et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner om et fælles   
 vidensgrundlag der kan være udgangspunkt for den enkelte kommunes energistrategi.  

109. Midttrafik –Trafiksamarbejde i Midtjylland  

110. Miljø-samarbejdet – Miljøsamarbejde mellem Ishøj og Vallensbæk Kommuner  

111. Miljøforum Fyn – Samarbejdet handler om miljøudvikling og er ejet af alle de fynske kommuner, 
 pånær Middelfart  

112. Milsam – Fælles kommunalt miljøsamarbejde mellem fælleskommunale miljøsamarbejde Allerød,  
 Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm,   
 Rudersdal  

113. Mobil- og bredbåndsdækning – Guldborgsund, Vordingborg og Odsherred kommuner  

114. Mosen – Fælles tværkommunal drift af det grønne område ”Mosen” på Sjælland  

115. Movia –Trafiksamarbejde i Østdanmark bestående af de sjællandske kommuner + Region 
 Hovedstaden og Region Sjælland 

116. Museumssamarbejdet - Hillerød, Halsnæs, Helsingør, Furesø, Gribskov, Rudersdal og Hørsholm  

117. Museumssamarbejdet – Lolland Falster Museum og Fuglsang Museum  

118. Museumssamarbejdet på Sydfyn og øerne

119. Maabjerg Energy Concept – Energisamarbejde mellem Holstebro og Struer

120. Nationalpark Skjoldungelandet – Samarbejde mellem Roskilde og Lejre om  beskyttelse og udvikling  
 af Nationalpark Skjoldungelandet  

121. Nationalpark Vadehavet – Samarbejde mellem Varde Fanø, Esbjerg og Tønder Kommuner +  
 forskellige organisationer som for eksempel Naturstyrelsen med flere for at beskytte og udvikle 



 nationalparken i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker. 

122. Nationalparksamarbejdet –Samarbejde handler om udvikling og bevarelse og består   
 af Hillerød,  Gribskov, Helsingør og Fredensborg  

123. Naturgas Fyn – Fynsk tværkommunalt ejet naturgas selskab  

124. Naturpark Amager – Samarbejde bestående af Tårnby, Dragør, Miljøministeriet og ”By&Havn” 
 omkring projekt Naturpark Amager  

125. Natursamarbejdet – Natursamarbejde omhandlende blandt andet virksomhedstilsyn, jord- og  
 grundvandsforureninger, agenda 21 mellem Gentofte, Ballerup, Frederiksberg, Gladsaxe,   
 Herlev, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner

126. Naturskolen – Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte  

127. Naturturisme I/S - en tværkommunal udviklingsorganisation, som ejes af de fire sydfynske 
 kommuner – Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø 

128. Netværk for økonomimedarbejderne og arbejdsmarkedet – kommunerne i  Hovedstadsområdet  

129. Nomi4S – Fælles affaldsselskab for Holstebro, Lemvig, Skive, Struer  

130. Nordjysk Beredskab – Fælles beredskab for de nordjyske kommuner  

131. Nordjysk Platform for Innovative Indkøb (Nopii) - Aalborg, Jammerbugt,     
 Vesthimmerland, Rebild, Thisted, Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn Kommuner  arbejder for,  
 at udvikle en ny praksis for tværkommunale innovative indkøb på sundheds-, ældre- og handikap  
 områderne, som stimulerer virksomhedernes  konkurrenceevne på det velfærdsteknologiske 
 område  

132. Nordkystsamarbejdet - Nordkystkommunerne Halsnæs, Helsingør og Gribskov 
 Kommuner samarbejder om at bevare og udvikle kysten  

133. Omegnskommunernes Samarbejde – er et udviklingssamarbejde, der består af Albertslund,   
 Glostrup, Rødovre, Høje-Taastrup, Ballerup, Egedal, Herlev, Lyngby- Taarbæk, Gladsaxe,   
 Vallensbæk, Hvidovre, Brøndby, Tårnby, Dragør og Ishøj   Kommuner  

134. Operaen i Midten – Kulturelt Samarbejde med Ikast-Brande, Holstebro og Struer Kommuner  

135. Plancirklen Nord - I Region Nordjylland har der siden kommunesammenlægningen,  d. 1. januar  
 2007, været etableret et forum for Nordjyske planlæggere ”Plan Cirkel Nord”, med det formål at  
 sikre sammenhæng i den overordnede planlægning, samt udveksle erfaringer  

136. Planforum Sjælland  

137. Produktionsskole Nordvestjylland – Uddannelsessamarbejde mellem Lemvig,  Holstebro og Struer  
 Kommuner  

138. Projekt Havørred Limfjorden 2015-2017 - Et turisme og miljø samarbejde om fiskeri af havørreder.  
 Samarbejdet består af de fire Limfjordskommuner  

139. Redningsberedskab – Fælles beredskab for Lemvig, Skive, Struer og Holstebro  kommuner  



140. REFA - Fælles affaldsselskab for Guldborgsund og Lolland Kommuner  

141. REG LAB - REG LABs mission er at styrke viden, kompetencer og netværk inden for regional  
 erhvervsudvikling. Består af en lang række kommuner og interessenter.  

142. Region Hovedstaden – en af de fem regioner i Danmark  

143. Region Midtjylland – en af de fem danske regioner i Danmark 

144. Region Nordjylland - en af de fem regioner i Danmark

145. Region Nordjylland Vækstforum - Vækstforum Nordjylland er et regionalt partnerskab med  
 ansvaret for at udarbejde den regionale erhvervsudviklingsstrategi og for overvågning af den 
 regionale erhvervsudvikling.  

146. Region Sjælland – en af de fem danske regioner  i Danmark

147. Region Syddanmark – en af de fem danske regioner i Danmark  

148. Regnvandsforum – Samarbejde mellem København, Frederiksberg, Rødovre, Gentofte,Tårnby,  
 Hvidovre, Ishøj, Brøndby, Gladsaxe, Dragør, Ballerup, Vallensbæk, Høje-Tastrup, Albertslund, 
 Herlev, Lyngby-Taabæk, Lynette fællesskabet, Frederiksberg forsyning, Københavns Energi og 
 Nordvand  

149. Rekreativ netværk – Samarbejde om udvikling og bevarelse af Nordkyststien og Fjordstien på  
 Sjælland  

150. RenoSyd – Fælles affaldsselskab for Skanderborg og Odder Kommuner  

151. Ringbysamarbejdet –Tværkommunalt samarbejde omhandlende Ringbyvisionen mellem 
 Transportministeriet, Naturstyrelsen, Region Hovedstaden og Lyngby- Taarbæk, Gladsaxe, 
 Herlev, Glostrup, Ishøj, Brøndby, Hvidovre, Rødovre, Albertslund og Vallensbæk kommune  

152. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) - Samarbejde mellem Copenhagen Capacity  
 og 15 kommuner i Hovedstadsregionen, der arbejder for at tiltrække investeringer og arbejds
 kraft til regionen  

153. Samordningsudvalg Psykiatri – ca. 10-14 kommuner + Region Sjælland  

154. Samordningsudvalg Somatik – Gentofte og Herlev Sygehuse + de ni berørte Kommuner  

155. Samsø – Aarhus – Strategisk samarbejde om jobskabelse mellem samsø og Århus  

156. Skole-samarbejde – København, Rødovre og Gentofte  

157.     Skoleskibet Marilyn Ann – Maritim Uddannelse, samt bevarelse af det gamle skoleskib. Sam 
 arbejde består af Holstebro, Struer og Herning Kommuner  

158. Smart City Netværk – Netværk om udvikling af smart cities, innovation med mere. Består af en  
 række kommuner, forskere og organisationer  



159. SPAR5-samarbejdet – Fælleskommunalt samarbejde med Rudersdal, Gladsaxe, Lyngby- Taarbæk og  
 Frederiksberg Kommuner  

160. Sport Event Fyn - Sport Event Fyn er en selvejende institution med driftstilskud fra Fyns Amt,  
 samt fynske kommuner til arbejdet med større idrætsevents  

161. Sprogcentret Holstebro, Lemvig og Struer  

162. STARs AMK Midt-Nord - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord dækker Nord-, Vest- og Østjylland  

163. STARs AMK Syd - Arbejdsmarkedskontor Syd dækker Sydjylland og Fyn.

164. STARs AMK Øst - Arbejdsmarkedskontor Øst dækker Sjælland, Hovedstaden og Bornholm.  

165. Storbyregion Vest – Erhvervssamarbejde mellem Esbjerg, Fanø og Varde

166. Store Vejleå projektet – Samarbejde om oversvømmelsesrisikoer ved Store Vejleå. Samarbej
 det  består af seks kommuner i Vestegnen  

167. Strandparken – Udvikling af strandparken i Århus  

168. Strategisk samarbejde mellem Aalborg Kommune og Aalborg Universitet  

169. STRING (South Western Baltic Sea Region TransRegional Area Implementing New Geography)  
 - Politisk, erhvervsorienteret samarbejde fra 1999 mellem Schleswig-Holstein, Hamburg, Region  
 Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland.  

170. Struer Lydens By – Kultursamarbejde mellem blandt Aarhus og Struer Kommuner  

171. Supercykelstier – Samarbejde om supercykelstier på Sjælland  

172. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) - Sydvestjysk Udviklingsforum er en fælleskommunal forening. 
 Medlemmerne er Tønder, Vejen, Varde, Esbjerg og Fanø kommuner. Sydvestjysk Udviklingsforum  
 har bl.a. til opgave at initiere og sikre gennemførelse af initiativer, der kan være med til at styrke 
 vækst og udvikling samt gode rammer i den Sydvestjyske del af regionen på erhvervs-,   
 bosætnings-, uddannelses- og turismeområderne. 

173. Sønderjyske fristelser – Sønderjysk fødevarefællesskab  

174. Telecare Nord - TeleCare Nord er et tværsektionelt samarbejde mellem de 11 nordjyske 
 kommuner, Region Nordjylland, alment praktiserende læger i Nordjylland samt Aalborg Universitet 
 om udvikling af en telehomecare-løsning til de nordjyske KOL-patienter (Kronisk Obstruktiv  
  Lungesygdom).  

175. Trekantområdet Danmark – Erhvervssamarbejde mellem Fredericia, Kolding, Middelfart, Billund,  
 Vejen og Vejle Kommuner  

176. Uddannelsesråd Lolland Falster – Samarbejde omhandlende uddannelsesudvikling. Bestående  
 blandt andet af Lolland og Guldborgsundkommuner  

177. Udvikling af cykelturismen i Limfjordsområdet - Netværk Limfjorden + Lemvig, Struer, Holstebro,  
 Skive, Thisted, Morsø, Jammerbugt og Vesthimmerland



177. Udvikling af cykelturismen i Limfjordsområdet - Netværk Limfjorden + Lemvig, Struer, Holstebro,  
 Skive, Thisted, Morsø, Jammerbugt og Vesthimmerland

178. Udvikling Fyn – Samarbejde om Erhvervslivet og turismen på Fyn.  

179. Udviklingsråd Sønderjylland (URS) - UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et privat- offentligt sam 
 arbejde, hvor partnere i fællesskab arbejder for en dynamisk udvikling, således at Sønderjylland er et 
 attraktivt sted.  

180. Uniq samarbejde om lederuddannelse – Samarbejde bestående af Nordvestjyske kommuner  

181. UU Nord – Gladsaxe, Herlev, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner  

182. Vandplanstyregruppe Nissum Fjord – Samarbejde om naturbeskyttelse mellem Lemvig, Holstebro  
 og Struer  

183. Velfærdsteknologi – Nordjysk regionalt samarbejde, der arbejder med udvikling af velfærdsteknologi  

184. Velfærdsteknologi på ældreområdet – Vordingborg, Guldborgsund, Greve og Solrød  Kommuner 

185. Verdensarven Vadehavet – Bevaring og udvikling af Vadehavet, som er på UNESCO listen  

186. Vestdanske Regioners Fødevaresamarbejde – Fødevarefællesskab lokaliseret i Vestjylland  

187. Vestegnens Planforum – Planmæssigt samarbejde med særligt fokus på erhvervsudvikling  

188. Vestforbrændingen - Fælles affaldsselskab for Glostrup, Frederikssund og Taastrup  Kommuner  

189. Vestkystsamarbejdet – Borgmestre, Kommunaldirektører, turistchefer og andre ledende   
 medarbejdere fra de 11 kommuner langs de vestjyske kyst indgår i et turisme og miljø samarbejder.  

190.   VEU-Center MidtVest, VUC Holstebro, Struer-Lemvig – Uddannelsessamarbejde i  Nordvestjylland

191. Videnscenter for Fødevareudvikling (VIFU) – Mellem Holstebro og Struer Kommuner  

192. Vindenergi-samarbejde – Samarbejde bestående af Herning og Aarhus Kommuner  

193. Visit Nordjylland -Turismesamarbejde mellem nordjyske byer og kommuner  

194. Visit Nordsjælland – Turistsamarbejde mellem byerne; Dronningmølle, Espergærde, Fredensborg,  
 Frederiksværk, Gilleleje, Helsinge, Helsingør, Hillerød, Hornbæk, Humlebæk, Hundested, Liseleje,  
 Nivå, Rågeleje, Snekkersten, Tisvildeleje, Vejby Strand

195. Visit Vestsjælland – Turismesamarbejde mellem Kalundborg, Korsør, Skælskør, Slagelse, Agersø,  
 Glænø, Nekselø, Omø, Sejerø, Sprogø  

196. Vækstforum Hovedstadsregionen - Vækstforum Hovedstadsregionen er et regionalt partnerskab  
 med ansvaret for at udarbejde den regionale erhvervsudviklingsstrategi og for overvågning af den  
 regionale erhvervsudvikling.  

197. Vækstforum Midtjylland -Vækstforum Midtjylland er et regionalt partnerskab med ansvaret for at  
 udarbejde den regionale erhvervsudviklingsstrategi og for overvågning af den regionale   
 erhvervsudvikling.  



197. Vækstforum Midtjylland -Vækstforum Midtjylland er et regionalt partnerskab med ansvaret for at  
 udarbejde den regionale erhvervsudviklingsstrategi og for overvågning af den regionale erhvervs 
 udvikling.  

198. Vækstforum Sjælland -Vækstforum Sjælland er et regionalt partnerskab med ansvaret for at 
 udarbejde den regionale erhvervsudviklingsstrategi og for overvågning af den regionale erhvervs 
 udvikling  

199. Væksthus Hovedstadsregionen - Der er fem danske Væksthuse i Danmark, hvor Væksthus 
 Hovedstadsregionen er et af dem. De fem Væksthuse blev etableret i 2007 med henblik på at 
 skabe et stærkt erhvervsfremmesystem i Danmark til gavn for iværksættere og virksomheder  
 med vækstambitioner og vækstpotentiale  

200. Væksthus Midtjylland – Der er fem danske Væksthuse i Danmark, hvor Væksthus Midtjylland er et  
 af dem. De fem Væksthuse blev etableret i 2007 med henblik på at skabe et stærkt erhvervs  
 fremmesystem i Danmark til gavn for iværksættere og virksomheder med vækstambitioner og  
 vækstpotentiale  

201. Væksthus Nordjylland - Der er fem danske Væksthuse i Danmark, hvor Væksthus Nordjylland er  
 et af dem. De fem Væksthuse blev etableret i 2007 med henblik på at skabe et stærkt   
 erhvervsfremmesystem i Danmark til gavn for iværksættere og virksomheder med    
 vækstambitioner og vækstpotentiale  

202. Væksthus Sjælland – Der er fem danske Væksthuse i Danmark, hvor Væksthus Sjælland er et af  
 dem. De fem Væksthuse blev etableret i 2007 med henblik på at skabe et stærkt    
 erhvervsfremme system i Danmark til gavn for iværksættere og virksomheder med    
 vækstambitioner og vækstpotentiale  

203. Væksthus Syddanmark - Der er fem danske Væksthuse i Danmark, hvor Væksthus Syddanmark er  
 et af dem. De fem Væksthuse blev etableret i 2007 med henblik på at skabe et stærkt   
 erhvervs fremmesystem i Danmark til gavn for iværksættere og virksomheder med    
 vækstambitioner og vækstpotentiale

204. Wonderful Copenhagen – Wonderful Copenhagen er en netværksorganisation, hvis  formål er at  
 fremme og udvikle erhvervs- og ferieturismen i Regionhovedstaden

205. Ø-samarbejdet – Bestående af de tre øer; Ærø, Læsø og Fanø  

206. Øresundskommiteen - Øresundskomiteen er det politiske samarbejde mellem Skåne og Sjælland  
 siden 1993. Kommiteen er en politisk interesseorganisation som styrker samarbejdet tværs over  
 Sundet og tager hånd om Øresundsregionens interesser i forhold til den svenske og danske  
 regeringer, samt EU i Bruxelles  

207. Østjyllands Spisekammer – Østjysk fødevarefællesskab  

208. Østjysk Brandvæsen – Samarbejde mellem de østjyske kommuner om brandvæsenet  

209. Østjysk Planforum  

210. Østjyske Planchefer – Forum for østjyske planchefer  

211. Aarhus Universitet i Herning – Samarbejde mellem forskellige midtjyske interessenter om 
 udvikling af Aarhus Universitets Campus i Herning 



212. 4-kommunesamarbejde om landzoner – samarbejdet består af Rudersdal, Lyngby-Taarbæk,
  Gentofte og Gladsaxe Kommuner  

213. 4-kommunesamarbejdet – Samarbejde om sociale forhold mellem Gentofte, Gladsaxe, 
 Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner 

214. 6-bysamarbejdet - et samarbejde mellem de 6 største bykommuner i Danmark – København,  
 Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers.  

215. 7-kommune samarbejdet - Der er etableret et tæt samarbejde mellem kommuner og nye aktører  
 i samlet 7 kommuner med henblik på aktivitets- og foreningsudvikling og med fokus på natur  
 og  friluftsliv. Blandt andet Rudersdal, Egedal Kommuner m.fl  

216. 12-bysamarbejdet – Samarbejde mellem de tolv største byer i Danmark. I nogle tilfælde 
 benævnes det også som 13-by samarbejdet, hvor det er de 12 største byer, samt Sønderborg  


