Aftale om samarbejde mellem
Haderslev – Sønderborg – Tønder – Aabenraa
kommuner 2022

Baggrund og formål
Sønderjysk Koordinationsudvalg blev etableret efter kommunalreformen som et fælles forum
mellem de fire sønderjyske kommuner, hvor sager af fælles interesse kan drøftes og
koordineres.
Koordinationsudvalget skal fremme det politiske og administrative samarbejde mellem de fire
kommuner.
Målet er at sætte fælles politisk fokus på udvikling i de fire kommuner og derved optimere og
understøtte vækst- og udviklingsinitiativer i Sønderjylland. Det sker blandt andet ved gennem
dialog, og i erkendelse af de enkelte Kommunalbestyrelsers vilkår, udfordringer og holdninger,
at koordinere fælles strategiske fokusområder og opgaver, og i fællesskab at påvirke relevante
parter. Koordinationsudvalget har ingen beslutningskompetence og skal ses som et sparringsog udviklingsforum for de sønderjyske kommuner.

Organisering
Sønderjysk Koordinationsudvalg består af de fire kommuners borgmestre samt ét medlem fra
hvert af de fire Byråd/Kommunalbestyrelser.
Kommunaldirektørerne er tilforordnede og deltager i koordinationsudvalgets møder.
Kommunaldirektørerne sikrer sekretariatsmæssig betjening af udvalget.
Koordinationsudvalget afholder fire møder årligt. Møderne forberedes og afholdes på skift
mellem kommunerne, og borgmesteren for værtskommunen leder mødet.
Koordinationsudvalget vurderer på mulige emner, der er egnet til at engagere de fire Byråd i
fælles drøftelser.

Fokusområder
Sønderjysk Koordinationsudvalg har fokus på udvikling i de fire kommuner og på samarbejder
om fælles fokusområder, der med afsæt i sønderjyske styrkepositioner og fyrtårne kan
optimere og understøtte vækst- og udviklingsinitiativer. Det kan være fælles drift eller
udvikling af service- og myndighedsopgaver, koordinering af sønderjyske interesser i forhold til
KL og KKR, Erhvervshus Sydjylland og Danmarks Erhvervs-fremmebestyrelse, EU og Det
Syddanske EU-kontor m.fl. og som fælles talerør over for Christiansborg i sager af fælles
interesse.
Udvalget udveksler gensidig information og orientering om lokale udfordringer og initiativer og sikrer synlighed og opbakning om udvalgets fokusområder og oplæg til tiltag internt hos
politikere og medarbejdere samt eksternt hos borgere og virksomheder.

Koordinationsudvalget har særlig fokus på:


Uddannelse – tiltrækning, udvikling og fastholdelse af uddannelsestilbud



Bæredygtighed og klimasikring – herunder DK2020-indsatser



Mobilitet og infrastruktur – for personer, varer og informationer



Branding og bosætning – herunder;…
o tiltrækning og fastholdelse af nye borgere
o tiltrækning, udvikling og fastholdelse af arbejdspladser, herunder statslige
arbejdspladser
o by- og landdistriktsudvikling



Erhvervsudvikling – fremme af vækst og udvikling, herunder sikre politisk ejerskab til
opgaver, der varetages af URS m.fl.



Kultur og idræt – herunder initiativer og samarbejder, der understøtter sønderjysk historie
og identitet



Grænseområdet – vækst- og udviklingsmuligheder, herunder sikre politisk ejerskab til
opgaver, der varetages af Region Sønderjylland-Schleswig



Energi – fremme af grønne og bæredygtige energisystemer, herunder sikre politisk
ejerskab til opgaver varetaget af SEP Sønderjylland
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