Partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Slesvig-Holsten.

Kort oversigt over aktiviteter i Årsplan 2007.
1. Regional planlægning
Der er afholdt to større møder om tværgående, planrelevante emner samt et særskilt
møde om mulig etablering af fælles kortoplysninger på internettet (geoportal).
Samarbejdet på planområdet har fokuseret på :
• Gensidig informations- og erfaringsudveksling
• Udveksling af planer
• Drøftelse af mulige samarbejdsområder i lyset af den danske strukturreform
• Aftale om matchmaking-funktion mellem danske og tyske parter.
2. Universitetssamarbejde
Udvikling af en Vidensbaseret Region har gennem hele 2007 været drøftet mellem
vidensinstitutioner i Region Syddanmark og i Schleswig-Holstein - både på møderne
arrangeret af Region Syddanmark og Land Schleswig-Holstein (hhv. d. 27.-28. februar og
d. 1.-2. november) og løbende på bilaterale møder mellem parterne. Drøftelserne har
mundet ud i positive tilkendegivelser fra centrale vidensinstitutioner nord og syd for
grænsen. Der arbejdes på en fælles Interreg-ansøgning, der vil blive indsendt primo 2008.
Hensigten er at opnå en Vidensbaseret Region gennem øget videndeling mellem parterne.
Et sekretariat planlægges oprettet for at understøtte denne videndeling.

3. Samarbejde på kræftområdet
Der arbejdes i praksis med 2 niveauer for kræftcenter hen over grænsen. Et virtuelt center
med deltagelse af universitetssygehusene og med fokus på forskning og udvikling. Og et
konkret behandlings/undersøgelsescenter tæt på grænsen. Et Interreg A-projekt om
brystkræftbehandling er under udvikling. Det undersøges, om der er mulighed for tættere
samarbejde om specifik, ny undersøgelsesmetodik.
Generelt er sundhedssamarbejdet i 2007 bredt ud til flere emneområder i flere forskellige
fora - også uden for kræftområdet.

4. Turisme
Aktørerne på turismeområdet har mødtes regelmæssigt i 2007. En række initiativer er
drøftet, og nogle allerede realiseret. Således er der lavet links til regionssider på internettet
og arrangementskalendere på begge sider af grænsen er blevet afstemt. Der er planlagt
studieture for områdets turistfolk for at uddybe kendskabet til gensidige behov og tilbud, og
der er planlagt en workshop om at skabe en maritim oplevelsesregion. Dette realiseres i
2008.

5. Kvalificering til det grænseoverskridende arbejdsmarked
Erhvervsskolerne, som i det grænsenære område har et mangeårigt og detaljeret
samarbejde, er her hovedaktører sammen med ministerier og arbejdsmarkedets parter i
øvrigt.
Hvor en virksomhed har et akut behov for kortere forløb melder skolerne at man har et
beredskab til ganske hurtigt at få arrangeret det fornødne.
Erhvervsskolerne udtrykker imidlertid behov for at kunne gå nærmere ind på en
kvalificering af arbejdskraften på længere sigt. Man foreslår til en begyndelse, at skolerne
tilbyder elever at tage et frivilligt modul af nogle ugers varighed i den sidste del af deres
uddannelse med sigte på at kunne tage arbejde på den anden side af grænsen. Disse
kurser vil desuden være et skridt på vejen til gensidig anerkendelser af flere uddannelser.
Der tænkes i første omgang på håndværk samt handels- og kontorområdet. Hidtil er
afklaringsbestræbelser strandet på manglende ressourcer hos erhvervsskolerne.
6. Dialogmøde i Plön
D. 1.-2. november 2007 blev der i forlængelse af Koldingmødet i februar gennemført et
tilsvarende dialogmøde i Plön. Aktører og fagfolk fortsatte i Plön dialogen fra Kolding,
herunder det videre arbejde med realisering af projekter og ideer. De 7 temagrupper
mødtes på tema-relevante mødesteder i nærheden af Plön, hvor man så og hørte om
stedets opgaver. Den nytilkomne mediegruppe benyttede lejligheden til at lære hinanden
at kende. Ved den fælles plenumforsamling blev alle grupper præsenteret for hinandens
resultater, så samtlige aktører og deltagende politikere kunne få et samlet indtryk af
aktiviteterne i grænseregionen. Repræsentanter for Hamborg deltog også i mødet som et
første skridt i en inddragelse i det dansk-tyske samarbejde i grænseregionen.
7. Muligheder for internationalt samarbejde
Målsætningen og opbygningen af repræsentationskontorerne i Bruxelles er så forskellig at
samarbejdsmulighederne her og nu er begrænset til forholdsvis få områder. Der er
således brug for en anden tilgang til informationsudveksling og afklaring af
samarbejdsmuligheder om internationale forhold.
8 a) Udpegning af fagligt ansvarlige medarbejdere.
Parterne har hver for sig udpeget medarbejdere i ministerier og i Region Syddanmark, der
fungerer som (kollegiale) kontaktpersoner for fagområder som : energi og miljø, sundhed
og sygehuse, medier, landbrug og ernæring, arbejdsmarked og uddannelse,
universitetssamarbejde, regional planlægning og infrastruktur. På nogle fagområder er der
nu permanente grænseoverskridende arbejdsgrupper mellem aftalens parter og andre
instanser.
8 b). Gensidig udstationering af medarbejdere
Der er i begge forvaltninger udarbejdet konditioner og procedurer for gensidig
udstationering af medarbejdere. Der sigtes bredt på medarbejdere i forvaltningerne, men

med prioritet for områder, hvor der kan være et udviklingsperspektiv for
grænseoverskridende samarbejde. Ordningen aktiveres i 2008.
8 c) Etablering af fælles nyhedsbrev
Undertegnelsen af partnerskabsaftalen den 27. juni, dialogmøderne i Kolding ( 27.-28.feb.
) og Plön (1.-2. nov.) samt de arbejdsgrupper, der er dannet ud fra dialogmøderne, har i
2007 betydet en markant synliggørelse af partnerskabssamarbejdet.
De mangesidede behov for grænseoverskridende formidling giver anledning til fornyede
overvejelser i 2008.
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