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Samarbejdet henover grænsen
skal styrkes - SSV hos
amtsborgmester Carl Holst
SSV´s landdagsmedlemmer Anke Spoorendonk, Lars Harms og Silke
Hinrichsen har haft en første officiel samtale med Sønderjyllands
amtsborgmester Carl Holst efter dennes valg til amtsborgmester og
landdagsvalget i Slesvig-Holsten i februar i fjor. I den anledning udtalte
landdagsmedlemmerne:

�Der har ikke været brug for at lære hinanden at kende. Vi har traditionelt et
godt og ukompliceret samarbejde med Sønderjyllands Amt og har således
fulgt Carl Holst i de senere år.

Vi i landdagsgruppen er glade for, at vi også fremover kan trække på
Sønderjyllands Amt i vores politiske arbejde i Kiel. Det er vigtigt at
samarbejdet henover grænsen styrkes yderligere. Både Sydslesvig og
Sønderjylland står sig bedst i den fremtidige skærpede konkurrence mellem
regionerne i Europa, hvis samarbejdet øges omkring konkrete projekter f.eks.
på sundheds-, undervisnings- og trafikområdet.

Man kan dog ikke komme uden om, at der er væsentlige forskelle på hver sin
side af grænsen, især hensyn til de forvaltningsmæssige struktur, når der skal
træffes afgørelser. Kommunerne i Sydslesvig har ikke de samme beføjelser
som Sønderjyllands Amt. Derfor er det positivt at der nu laves en
kooperationsaftale mellem landet Slesvig-Holsten og Sønderjyllands Amt.
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Landet skal holdes fast på sin forpligtelse over for samarbejdet i det dansk-
tyske grænseland. �

Der var enighed om at det vil være vigtigt at få etableret et informationssted i
lighed med �Øresund direct� - dvs. et kontaktsted, hvor borgere fra begge
sider af grænsen kan få konkrete oplysninger om arbejdsmarkeds- og
skatteforhold, om tilskudsmuligheder og om alt mellem himmel og jord, der
vedrører Sønderjylland og Sydslesvig. Regionskontoret i.


