
    Tværkommunalt samarbejde i Øresundsregionen 

     – afgørende med inspiration fra udlandet

EU-Interreg-projektet Kreativ Metapol satte fra 2008-2011 fokus på tværkommunalt kultur-

samarbejde i Øresundsregionen. Deltagerne var kommuner og universiteter på begge sider 

af sundet, som gennemførte fælles projekter, hvor samarbejdet tilførte en merværdi.

Det var afgørende undervejs at hente inspiration fra udlandet og trække på de bedste er-

faringer, der kunne findes. Både for at sprøjte energi ind i projektet, hæve overliggeren og 

helt konkret skabe fælles referencer i forhold til, hvordan tværkommunalt kultursamarbejde 

kunne tage sig ud.  byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling arbejdede i flere år sammen med 

projektet om studietur, interviews, analyse og konferenceoplæg.

    Analyse af tværkommunale kulturprojekter i Ruhr-distriktet 

    og hvordan erfaringerne kan bruges i Øresundsregionen 

Efter en vellykket studietur for netværket til Ruhr-distriktet i 2010 blev vi bedt om at 

researche og lave en analyse til afslutningspublikationen for projektet, hvor vi gik mere i 

dybden med de tværkommunale kultursamarbejder og så på, hvad Øresundsregionen kunne 

bruge Ruhr-distriktets erfaringer til. I analysen beskrives de to store regionale udvikling-

sprocesser i regionen, byggeudstillingen IBA Emscher Park 1989-99 og Kulturbyåret 2010, 

herunder projekter, finansiering og organisering – suppleret med Masterplanen for Kultur-

metropolen Ruhr-distriktet, et ambitiøst regionalt udviklingsprojekt for de kommende år. 

    Kvalitative interviews med projektets nøgleaktører

Som udgangspunkt for analysen havde vi gennemført interviews med Kreativ Metapols nø-

gleaktører (projektejer, projektleder mv.). Det gav et billede af, hvad vi særligt skulle lægge 

vægt på i analysen – kort sagt: præcis hvilke erfaringer fra Ruhr-distriktet var der mest 

brug for at sætte spot på?

    Analysen blev præsenteret på Kreativ Metapols afslutningskonference 

    – med konkrete forslag til tværkulturelle kulturprojekter i Øresundsregionen

Interviewresultater og analyse blev præsenteret på afslutningskonferencen for Kreativ 

Metapol i septem¬ber 2011. Inspireret af Ruhr-distriktet blev der præsenteret en vifte 

af konkrete forslag til tværkommunale kulturprojekter og events i Øresundsregionen. Fx 

arbejder 20 kunstmuseer i Ruhr-distriktet sammen: de koordinerer udstillingernes indhold, 

markedsfører sig samlet og laver udflugtstilbud til skolebørn og borgere/turister, der på én 

dag kommer rundt til tre museer i regionen – med samme guide på tværs af kommune-

grænser. Det kunne også lade sig gøre i Øresundsregionen!

Projektleder for Kreativ Metapol Søren Buhl Hornskov, siger om udbyttet af sa-

marbejdet: ”byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling skabte tempo og var afgørende for at 

vi kunne løfte blikket og søge inspiration også udenfor landets grænser. Det blev en vigtig 

faktor i vores bestræbelse på at fastholde ambitionsniveauet i projektet og inspirere delt-

agerne til at have det rigtige perspektiv på de udfordringer, som ligger i den interregionale 

udviklingsproces. Det er meget vigtigt at finde den fagligt relevante inspiration, som kan 

holde projektets retning og fokus ved lige. Her var byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling en 

vigtig partner.”
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