Region Sønderjylland-Schleswigs historie
Da aftalen om det dansk-tyske samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig blev underskrevet,
var det resultatet af en proces, som havde varet i flere år. Nedsættelsen af en kommunal dansktysk arbejdsgruppe i 1992, Schleswig-Holsteins europaministeriums "Memorandum" i 1994 samt
den 1. dansk-tyske grænselandskongres i 1995 var vigtige milesten i den forbindelse. I sommeren
og efteråret 1996 udarbejdedes et udkast vedr. samarbejdet i den påtænkte grænseregion.
Afslutningsvis godkendte de respektive parter i løbet af 1997, at Regionen skulle etableres. Den
16. september 1997 blev det formaliserede grænseoverskridende samarbejde langs den dansktyske landegrænse således en realitet. Parterne på den danske side var Sønderjyllands Amt og på
den tyske side Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Stadt Flensburg.
Basis for samarbejdet er den dag i dag aftaleteksten vedr. det dansk-tyske samarbejde i Region
Sønderjylland-Schleswig af 16.9.1997 i sin aktuelle version af 9.6.2017. Den overordnede
målsætning for samarbejdet er at gennemføre fælles aktiviteter, som i praksis fremmer regionen
og samtidig skaber nærmere kontakt mellem befolkning, erhvervsliv og foreninger på begge sider
af grænsen samt i øvrigt intensivere samarbejdet henover grænsen generelt.
I 2007 kom de sønderjyske kommuner Aabenraa, Sønderborg, Haderslev og Tønder med i
samarbejdet som partnere som en konsekvens af den danske kommunalreform. Ligeledes kom
den nyetablerede Region Syddanmark til at indgå i partnersamarbejdet som den juridiske
efterfølger af Sønderjyllands Amt.
Region Sønderjylland-Schleswigs fælles sekretariat og informationskontor, som hedder
Regionskontor & Infocenter, er beliggende i Padborg. Sekretariatet er åbent for lønmodtagere,
arbejdsgivere og institutioner vedrørende spørgsmål omkring at leve og arbejde i regionen. Siden
1997 har Regionen været igennem en række interne forandringer, som især har været affødt af
ændrede politiske ønsker og præferencer. Også, at der med jævne mellemrum skal foretages
evalueringer af Regionens arbejde, er en del af aftalen. De respektive evalueringer medfører hhv.
ændringer i strukturen samt de emnemæssige fokuspunkter. I europæisk sammenhæng optræder
Regionen som én samlet enhed. Sønderjyllands Amt og Stadt Flensburg var i 1971 med til at
grundlægge de Europæiske Grænseregioners Arbejdsfællesskab (AEBR). Region SønderjyllandSchleswig har været med i AEBRs bestyrelse siden 2006.
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