INTERPELLATION
till regionstyrelsens ordförande
regionrådet Henrik Fritzon
Regionfullmäktige 1 mars 2016

Stor Köpenhamn och Skåne
- Öresundssamarbete på danska premisser?
Det finns fortfarande många obesvarade frågor när det gäller det framtida samarbetet kring
Öresund.
Efter 22 år fick samarbetet en omstart med bildandet av Greater Copenhagen and Skåne Committé (GCSC). Den nya organisationen började 1 januari 2016 och styrelsen har haft sitt första
sammanträde. Tyvärr finns protokoll från detta sammanträde inte tillgänglig än så länge.
Går man in på GCSCs hemsida ser det (fortfarande) ut som var det ett rent dansk initiativ; språket
är antingen danska eller engelska. Inte mycket är ändrat i inriktningen sedan de skånske kommunerna och Region Skåne beslutade att gå med i det som började som ett rent dansk initiativ. Agendan har till syns inte ändrats speciellt mycket och det är relevant att fråga på vilket sätt den
skånska sidan de facto har påverkat organisationen men kanske framför allt verksamhetens inriktning. Hur man kommer att ta vara på erfarenhet och kunskap utvecklad över mera än två decennier framgår överhuvudtaget inte. Ingen reell utvärdering har genomförts.
En märklig konsekvens är också att Region Skåne ska stå för medlemsavgifterna för alla skånska
kommuner till en total kostnad på mkr 6,5/år.
Region Skåne har tre ledamöter i GCSCs styrelse, dvs. regionstyrelsens presidium representerande 3 olika partier. Detta innebär att 5 av Regionfullmäktiges partier inte har något direkt inflytande över arbetet i GCSC. En möjlig lösning är att bilda ett utskott - lik Riksdagens EU-utskott där alla partierna ingår och där arbetet i GCSC förankras.
Mina frågor till Henrik Fritzon är:
1) Kommer du att ta initiativ till en extern utvärdering av Öresundskommitténs 22 åriga verksamhet?
2) Varför ska regionen stå för medlemsavgiften för de skånska kommunerna?
3) Hur kommer GCSC ta tillvara det arbete som Öresundskommittén genomförde under mera än
två decennier?
4) Har GCSC skrotat den Öresunds regionala utvecklingsstrategin - ÖRUS?
5) Hur tänker du - inom Region Skånes politiska organisation - förankra de beslut som GCSC
kommer att ta?

För Vänsterpartiet

Vilmer Andersen

