Region Sønderjylland-Schleswigs emneområder
I 1997 etableredes det formaliserede grænseoverskridende samarbejde ved den dansk-tyske
landgrænse, hvis overordnede målsætning er at gennemføre fælles aktiviteter, som fremmer
udviklingen i Regionen og samtidig skaber mere kontakt mellem befolkningerne, erhvervslivet og
foreningerne/sammenslutningerne på begge sider af grænsen samt i øvrigt bidrager til at
intensivere samarbejdet hen over grænsen. I en europæisk sammenhæng skal regionen optræde
som ét samlet hele.
Det er nedfældet i aftalen, at Regionens arbejde med jævne mellemrum skal være genstand for
evaluering, hvilket medfører ændringer og tilpasninger af strukturen og de indholdsmæssige
prioriteter. Den aktuelt gældende aftaletekst af 9.6.2017 omfatter følgende indholdsmæssige
fokusområder:


Arbejdsmarked: Fremme af grænsependling / arbejdskraftens mobilitet.



Kultur: Fremme af et sammenhængende kulturrum på tværs af grænsen.



Politisk og administrativ dialog og samarbejde: Politisk netværksdannelse og dialog mellem
de politiske aktører og myndigheder; udnyttelse af grænseregionalt udviklingspotentiale.

Gennemførelsen i praksis
Den praktiske gennemførelse af disse mål foregår på forskellige niveauer (jf. også Region
Sønderjylland-Schleswigs organisation). Bestyrelse og tre udvalg samt forskellige fag- og
netværksgrupper beskæftiger sig med de ovennævnte emneområder og igangsætter aktiviteter,
som i mange tilfælde koordineres af Regionskontor & Infocenteret.
Kultur & sprog
Allerede i slutningen af 1990erne modtog den første dansk-tyske kultur- og netværkspulje midler
fra de regionale parter med henblik på at fremme grænseoverskridende kultur-, ungdoms-, skoleog sportsprojekter. Siden 2004 har det ved hjælp af midler fra Interreg-A-programmet og i
Regionskontor & Infocenterets regi været muligt at gennemføre projekterne People to People,
Kulturbro, KulturDialog, KursKultur og senest KursKultur 2.0.
Efter to succesrige perioder afholdes den 3. Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig fra 2021 til 2024.
Siden 2004 har Regionskontoret koordineret Region Sønderjylland-Schleswigs sprogkampagne og
har gennemført en række aktiviteter sammen med uddannelsesinstitutionerne i grænselandet. Ét
af resultaterne har bl.a. været projektet Professor Dr. ABC, hvor børnehave- og skolebørn møder
det respektive nabosprog på en legende måde.
Arbejdsmarked
Siden 2004 har Regionskontor & Infocenter tilbudt rådgivning til grænsependlere – i første
omgang som led i et Interreg-projekt (2004-2007), nu fast etableret i det grænseoverskridende

Region Sønderjylland - Schleswig ∙ Regionskontor & Infocenter ∙ Lyren 1 ∙ DK-6330 Padborg ∙ Tel. +45 74 67 05 01 ∙ Fax: +45 74 67 05 21
www.region.dk ∙ www.region.de ∙ www.pendlerinfo.org ∙ www.kulturfokus.dk ∙ www.kulturfokus.de

samarbejde, som er åben overfor lønmodtagere, arbejdsgivere og institutioner. For at bakke op
om de vellykkede rådgivningsaktiviteter og mindske mobilitetsbarriererne på arbejdsmarkedet har
Regionen i tidsrummet 2010 - 2014 gennemført Interreg-projektet Pontifex-Brobygger.
Europæisk samarbejde
Siden 2006 har Region Sønderjylland-Schleswig været repræsenteret i bestyrelsen for de
Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR). I 2014 gennemførte man sammen med
AEBR en europæisk kulturkonference (Culture Task Force), og i juni 2015 var Regionen vært for
bestyrelsesmødet.
Udover de anførte projekter er Region Sønderjylland-Schleswig med i en lang række mindre og
større projekter og aktiviteter.
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