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Region Sønderjylland-Schleswig 

Opbygning 

Region Sønderjylland-Schleswig består på dansk side af de fire kommuner Aabenraa, Sønderborg, 
Haderslev og Tønder samt Region Syddanmark og på tysk side af Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis 
Nordfriesland samt Stadt Flensburg. Samarbejdet blev formaliseret i 1997, og formålet er at 
gennemføre aktiviteter, som fremmer Regionens udvikling og samtidig gør den dansk-tyske 
grænse mere åben – i sproglig, kulturel og erhvervsmæssig henseende. 

Regionskontor & Infocenter i Padborg er Regionens fælles sekretariat og informationskontor. 
Sekretariatet servicerer de politiske beslutningsorganer bestyrelse og Kulturudvalg Sønderjylland-
Schleswig samt de forskellige fag- og arbejdsgrupper. Sekretariatet er desuden ansvarlig for den 
løbende administration af organisationen og har siden 2004 ydet rådgivning til grænsependlere.  

Bestyrelsen er Region Sønderjylland-Schleswigs øverste beslutningsorgan. Repræsentanter fra 
aftaleparterne er stemmeberettigede medlemmer. Kulturudvalg Sønderjylland-Schleswig, 
Arbejdsmarkedsudvalget og Udvalg for grænseregional udvikling beskæftiger sig med deres 
respektive emneområder. 

For tiden eksisterer der faggrupper indenfor kultur, ungdom og skole (kontaktfaggruppe), sprog og 
interkulturel forståelse samt sport (SpoReg). Indenfor faggrupperne udveksles der erfaringer og 
idéer og der udvikles idéer til projekter. Medlemmer i faggruppen er som regel repræsentanter fra 
parternes respektive administrationer. Ved siden af faggrupperne koordinerer Regionskontor & 
Infocenter også forskellige arbejds- og netværksgrupper, deriblandt f. eks. det dansk-tyske 
Biblioteksforum samt arbejdsgruppen omkring sygedagpenge. 

Løbende projektarbejde 

Siden samarbejdets begyndelse har sekretariatet gennemført projektbaserede aktiviteter og er 
med i iværksættende tiltag, indtil disse er projektmodne. Allerede i slutningen af 1990erne 
støttedes den første dansk-tyske kultur- og netværkspulje med midler fra de regionale parter med 
henblik på at fremme grænseoverskridende kultur-, ungdoms-, skole- og sportsprojekter. Siden 
2004 har det ved hjælp af midler fra Interreg-A-programmerne og i Regionskontor & Infocenterets 
regi været muligt at gennemføre projekterne People to People, Kulturbro, KulturDialog, KursKultur 
samt siden sommeren 2019 KursKultur 2.0.  

For at støtte det nyttige rådgivningsarbejde og mindske mobilitetsbarriererne på arbejdsmarkedet 
gennemførte Regionen fra 2010 til 2014 Interreg-projektet Pontifex-Brobygger. Efter 2 succesrige 
perioder gennemføres den 3. Kulturaftale i perioden fra 2021 til 2024. Derudover er Region 
Sønderjylland-Schleswig med i en lang række større eller mindre projekter. 

 


