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Notat

Møde med Landdagspolitikere
Den 1.-2. november 2007 deltog ca. 50 syddanske fagfolk inden for 7 emneområder i et dialogmøde
med fagfolk fra Slesvig-Holsten inden for hver deres emneområde på slottet i Plön, syd for Kiel. Under
faggruppernes møde deltog regionsrådsmedlemmerne Karsten Uno Petersen og Jens Andresen i et
besøg på landdagen i Kiel, hvor der bl.a. blev holdt møde med repræsentanter for Landdagens
Erhvervsudvalg og under forsæde af Landdagens 2. viceformand Frauke Tengler.
Mødets emne blev en drøftelse af fælles interesser, især på infrastrukturområdet. Ved mødets slutning
foreslog formanden for Erhvervsudvalget Hans-Jörn Arp, at der lejlighedsvis blev holdt møde mellem
syddanske politikere og medlemmer af Landdagens Erhvervsudvalg – ligesom nogle af Landdagens
udvalg lejlighedsvis mødes med tilsvarende udvalg fra delstaten Hamborg.
Da infrastruktur var et fremtrædende tema under denne drøftelse, har der efterfølgende været kontakt
til Landdagens administration for i givet fald at få den bedste overensstemmelse mellem deltagende
udvalgsmedlemmers emneområder. Resultatet af disse overvejelser er blevet, at der i givet fald kunne
være tale om at dele af fire udvalg kan afholde et møde med en bred drøftelse af emner af mulig
fælles interesse inden for områder som infrastruktur, erhvervsudvikling og dansk-tysk samarbejde.
De fire udvalg er fra Region Syddanmarks side : Udvalgene for Infrastruktur og Regional
erhvervsudvikling og internationalt Samarbejde – og fra den slesvig-holstenske Landdags side :
Erhvervs- og Europaudvalgene.
Da Landdagens udvalg er større end regionens udvalg og landdagens udvalg ikke har
udøvende/administrative opgaver, kan det være hensigtsmæssigt at invitere 4 medlemmer fra hvert
udvalg til et sådant møde. Der kan således heller ikke træffes administrativt bindende beslutninger på
mødet.
Fra tysk side kan udvalgenes fire deltagende medlemmer evt. blive én fra hvert af de fire største
partier i udvalget/Landdagen.
Det foreslås, at der efter dette møde tages stilling til, om det vil være hensigtsmæssigt at mødes igen
på et senere tidspunkt - i dette eller et andet forum.
På tysk side kan det evt. overvejes, at der også deltager repræsentanter fra Landdagens udvalg for
uddannelse og miljø/landbrug.
De øvrige stående udvalg i Landdagen er : Indenrigs- og Retsudvalget; Finansudvalget;
Socialudvalget ( incl. sundhed ) samt Petitionsudvalget ( henvendelser fra borgere ). Der er en
skarpere adskillelse mellem landdagens udvalg og ministerierne end der er mellem regionens udvalg
og administration.
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