
    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. 

    Studietur til Ruhr-distriktet: 

kulturprojekter, ildsjæle og tværkommunale samarbejdsstrukturer

byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling arbejdede i flere år sammen med projektet og 

gennemførte i efteråret 2010 en studietur for 30 af projektets deltagere. Ruhr-distriktet var 

valgt, fordi regionen netop i 2010 var europæisk kulturby med deltagelse af 53 byer i Re-

gionen, men også permanent har strukturer og projekter, der går på tværs af kommunerne.

Formålet med turen var at se konkrete eksempler på tværkommunale kulturprojekter, møde 

aktørerne, høre om strukturerne og få konkret og brugbar inspiration med hjem til kultur-

samarbejdet i Øresunds¬regionen. 

    Ambitiøs masterplan for udviklingen af hele regionen med kulturen som driver 

I turen indgik bl.a. besøg i sekretariatet for Kulturby 2010 og hos Regionalverband Ruhr, der 

har udarbejdet en ambitiøs masterplan for udviklingen af ”kulturmetropolen Ruhr” – dvs. 

et konkret forslag til hvordan kulturen kan gøres til driver i fremtidens by- og regionalud-

vikling ved at identificere og udbygge eksisterende spidskompetencer i tværkommunale 

samarbejder. Derudover møder med ildsjæle og besøg i udvalgte kunst- og kulturprojekter. 

Samarbejdet fortsatte i 2011, hvor byrejsen.dk – Strategiske Byudvikling leverede en større 

analyse af Ruhr-distriktets erfaringer med tværkommunale projekter og hvordan disse 

kunne nyttiggøres i Øresundsregionen fremadrettet.

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

dieturen: ”byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling lavede et forløb, hvor selve rejsen var bagt 

ind i et solidt fagligt udviklingsforløb. På den måde kunne vi sikre, at deltagerne forberedte 

sig på de samme temaer og samlede op på de ting, som var centrale i både Ruhr og hos os 

i Øresundsregionen. Det sikrede et gennemgående fokus og betød, at vi fik en stærk, fælles 

reference hos deltagerne. Vi havde samtidig en forrygende tur som var med til at styrke 

netværket. ”
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