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Region Sønderjylland-Schleswigs organisation 

 

Medlemmer og administration 

Region Sønderjylland-Schleswig består på dansk side af de fire kommuner Aabenraa, Sønderborg, 

Haderslev og Tønder samt Region Syddanmark og på tysk side Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis 

Nordfriesland und Stadt Flensburg. Basis for samarbejdet, der formaliseredes i 1997, er 

aftaleteksten om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig af 16.09.1997 i 

den aktuelle version af 9.6.2017. 

 

Regionskontor & Infocenter i Padborg er det fælles sekretariat og informationskontor for Region 

Sønderjylland-Schleswig. Sekretariatet servicerer de politiske beslutningsorganer bestyrelse og 

udvalg samt de forskellige fag- og arbejdsgrupper. Sekretariatet står desuden for organisationens 

løbende administration samt gennemførelsen af projekter indenfor kultur, ungdom, skole og sport 

og har siden 2004 tilbudt rådgivning til grænsependlere. 

 

Bestyrelsen er Region Sønderjylland-Schleswigs øverste beslutningsorgan. Medlemmerne kommer 

fra politisk beslutningstagende myndigheder i Region Sønderjylland-Schleswig og træffer 

beslutninger vedr. arbejdet i regionen. Hvert andet år vælges der ny formand og næstformand –

turnusmæssigt på skift mellem den danske og tyske side. Repræsentanterne fra aftaleparterne er 

stemmeberettigede medlemmer. Repræsentanterne fra det danske og tyske mindretal har ikke 

stemmeret vedr. budgetspørgsmål, medens repræsentanten fra delstatsregeringen i Schleswig-

Holstein ikke har nogen stemmeret overhovedet.  

 

Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig beskæftiger sig primært med emner omkring sprog og kultur 

samt ungdoms- og foreningsarbejde. Dertil hører også, at udvalget tager stilling til forskellige 

kulturpolitiske spørgsmål, for så vidt disse har en grænseoverskridende relevans. 

Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalget for grænseregional udvikling blev oprettet i 2017 og arbejder 

hver indenfor deres egne emneområder. Der er desuden mulighed for at nedsætte ad hoc-udvalg. 

 

Faggrupper, arbejds- og netværksgrupper 

Faggruppernes opgave er at beskæftige sig med forskellige fagområder, som er af interesse for 

det dansk-tyske samarbejde i grænseregionen. Indenfor faggrupperne udveksles der erfaringer og 

idéer og udvikles projektidéer. Faggruppernes medlemmer er som regel repræsentanterne fra 

parternes respektive forvaltninger eller relevante institutioner og foreninger. P. t. eksisterer der 

faggrupper indenfor kultur, ungdom og skole (kontaktfaggruppe), sprog og interkulturel forståelse 

samt sport (SpoReg). 
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Udover faggrupperne finders der arbejdsgrupper, som tager sig af specielle områder og serviceres 

af Regionskontor & Infocenter. Målsætningen med disse arbejdsgrupper er erfaringsudveksling, 

etablering og pleje af netværk, planlægning af konkrete tiltag samt generel support til det 

grænseoverskridende samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig. Blandt disse arbejdsgrupper 

findes f. eks. det Dansk-Tyske Biblioteksforum og arbejdsgruppen omkring sygedagpenge. 

 

Regionskontor & Infocenter yder desuden en indsats i forskellige netværksgrupper, som 

beskæftiger sig med samarbejdet på tværs af grænsen. Hertil hører bl.a. de Europæiske 

Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR), Dialog Forum Norden og Foreningen af 

Grænsegængere. 

 

Løbende projektarbejde 

Siden starten på samarbejdet har sekretariatet gennemført projektbaserede aktiviteter og 

serviceret tiltag frem til, at disse var projektmodne. Der er i den forbindelse såvel tale om tiltag, 

der finansieres med egne budgetmidler, som projekter, der finansieres med midler fra Interreg-A-

programmet eller andre tredjepartsmidler. Således var også Infocenter oprindeligt et Interreg-

projekt i perioden 2004-2007. På kulturområdet har Regionskontor & Infocenter stået for 

gennemførelsen af forskellige paraplyprojekter, som har givet mulighed for støtte til 

grænseoverskridende kultur-, ungdoms-, skole og sportsprojekter. I forbindelse med Interreg-

projekt KursKultur (2015-2019) tog Regionskontor & Infocenter for første gang rollen som 

leadpartner. I det aktuelle projekt KursKultur 2.0 er Regionskontor & Infocenter også leadpartner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


