Region Sønderjylland-Schleswigs finansiering
Basis for samarbejdet er aftalen om dansk-tysk samarbejde i Region Sønderjylland–Schleswig af
16.09.1997 i den aktuelle version af 9.6.2017.
I aftaletekstens aktuelle version er det fastlagt, at organisationens udgifter, når tilskud fra
tredjepart er fratrukket, betales af den danske og den tyske side med hver halvdelen. Hvordan
udgifter hhv. fordeles på de to sider nationalt, afgør den danske og tyske part hver især.
Aktiviteterne samles i budgettet hos Regionskontor & Infocenter i Padborg og fastlægges gennem
bestyrelsen i forbindelse med den toårige handlingsplan. Denne vedtages normalt i slutningen af
hvert andet kalenderår og er så gældende for de kommende to år. Sekretariatet aflægger rapport
om årets regnskabsresultat til bestyrelsen, som tager resultatet ad notam og fastlægger, hvordan
der skal disponeres over eventuelt over- eller underskud.
Det er Regionens budget, som betaler for sekretariatets drift og rådgivning af lønmodtagere,
arbejdsgivere og institutioner samt andre tiltag gennemført af Regionskontor & Infocenter, hvortil
bl.a. også hører servicering og håndtering af de forskellige arbejds- og netværksgrupper. Også
udgifter, som opstår vedr. forberedelse af og opfølgning på Interreg-projekter og andre projekter
finansieret ved tredjepartsmidler, dækkes af sekretariatets budget.
Kulturaftalen Sønderjylland-Schleswig etableredes i form af en særskilt aftale. Denne omfatter
udover målsætninger og indholdsmæssige fokusområder også organisationsformen samt den
særskilte budgetstatus.
I 2011 vedtog bestyrelsen en automatisk prisindeksregulering for budgettets størrelse under
hensyntagen til det henholdsvise prisstigningsniveau. Regionens udgifter for 2021 ligger på cirka
958.076 EUR/7.137.670 DKK.
Budgettet for Kulturaftalen 2021-2024 ligger på cirka 2,65 Mio EUR / 19,7 mio DKK.
Projektet KursKultur 2.0, der startede i sommeren 2019, har et samlet omfang på 3.172.163
EUR/23.632.611 DKK for projektets treårige løbetid.
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