INTERPELLATION
till regionstyrelsens ordförande
Henrik Fritzon
Regionfullmäktige 2015-10-26/27

Större än Köpenhamn
Enligt det senaste budet i de allt mer stormiga förhandlingarna om det framtida
Öresundssamarbetet ska Region Skåne ha kommit överens med sina danska motparter
om formerna för att stöpa om Öresundskommitten till Greater Copenhagen & Skåne
Committee. Men både Lunds kommun och Malmö stad hotar med att helt ställa sig utanför
den nya organisationen. I stället föreslår företrädare för båda kommunerna i ett
gemensamt utspel i Sydsvenska 2015-10-13 att Region Skåne och alla 33 skånska
kommuner bilder en egen organisation - alternativt tar över Öresundskommitten - som
motvikt och samarbetsorgan till Greater Copenhagen. Syftet är att en tydlig organisatorisk
jämvikt mellan danska och svenska aktörer.
Spelet om det framtida öresundssamarbete drar ut på tiden med konsekvensen att viktiga
delar av öresundssamarbetet som t.ex. arbetet med att ta bort existerande gränshinder,
stagnerar i organisatoriskt gräl.
Mina frågor till Henrik Fritzon är därför:
1. Varför avfärdar du förslaget från dina partikamrater i Lund och Malmö?
2. Tycker du inte längre det har betydelse med en lika fördelning av representationen
mellan den danska och skånska sidan i öresundssamarbetet?
3. Du hävdar i svaret på min enkla fråga vid förra sammanträdet i regionfullmäktige att du
som skånska förhandlar har fått gehör för de flesta av de krav som ni har ställt i
förhandlingarna med danskarna. Hur ska oenigheten på den skånska sidan då uppfattas
när Lund och Malmö väljer att stå utanför den organisation som du förordar?
4. Ser du ingen styrka i att de skånska kommunerna och Region Skåne bildar en egen
organisation i stället för att bli en del av Greater Copenhagen-projektet som ju i grund och
botten är definierad av danskarna innan den skånska sidan blev indragna i diskussion?
5. Greater Copenhagen prioriterar internationell marknadsföring och profilering samt
traditionell ekonomisk tillväxt framför lösningen av de många kvarvarande gränshinder
mellan Danmark och Sverige som dagligen berör 15 000 arbetspendlare. Anser du utifrån
ett skånskt perspektiv att det är en rimlig politisk prioritering när 75-80% av pendlarna bor
på den svenska sidan och jobbar i Köpenhamnsområdet?
För Vänsterpartiet i Region Skåne
Vilmer Andersen

