
 

 

Styrket dansk-tysk samarbejde 
 

Fra den danske regerings side ønsker man at styrke relationen til Tyskland og samarbejdet 

i hele den dansk-tyske grænseregion, dvs. på tværs af grænsen Sønderjylland-Schleswig og 

på tværs af Femern Bælt.  

 

I forhold til samarbejdet i den dansk-tyske grænseregion er der allerede en række etable-

rede samarbejder nationalt, regionalt og lokalt, men det er vurderingen, at der er potentia-

le for yderligere at styrke samarbejdet og integrationen til gavn for vækst og erhvervsud-

vikling. Fx. er der potentiale for at styrke sammenhængen i indsatsen for vækst og er-

hvervsudvikling på tværs af ressortområder, myndighedsniveauer, regions- og kommune-

grænser i lyset af Femern Bælt-forbindelsen og det grænseoverskridende dansk-tyske EU-

program for 2014-2020 (INTERREG 5 A Danmark-Tyskland), der som noget nyt dæk-

ker hele grænseregionen. 

 

På denne baggrund foreslås det, at der igangsættes et fælles dansk/tysk samarbejde mhp. 

at gøre status over og kortlægge det eksisterende samarbejde samt identificere eventuelle 

indsatser, der kan styrke vækst og erhvervsudvikling i grænseregionen. På dansk side er 

der tale om et tværministerielt samarbejde med deltagelse af Erhvervs- og Vækstministe-

riet, Udenrigsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Skatteministeriet.  

 

Arbejdet indledes med afholdelse af en opstartskonference primo 2015 (januar eller fe-

bruar) med ministerdeltagelse. Erhvervs- og vækstministeren og skatteministeren vil re-

præsentere den danske regering. Repræsentanter fra den tyske delstatsregering i Slesvig-

Holsten og forbundsregeringen inviteres til at deltage.  

 

Forud for konferencen udarbejdes i tæt samarbejde med de tyske parter et debatoplæg, 

der skal pege på de konkrete emner, som konferencen vil centrere sig om.  

 

Fra dansk side vil der bl.a. være fokus på følgende områder: 

 

 Erhvervsområdet – udnyttelse af fælles erhvervsmæssige styrker inden for produktion, 

turisme, fødevarer og energi. 

 Arbejdsmarkedsområdet – rammerne for information og rådgivning til pendlere og virk-

somheder med aktiviteter på begge sider af grænsen, mulighed for dansk-tysk stati-

stik og samarbejde om jobformidling. 

 Skatteområdet – samarbejder i det dansk-tyske grænseland på told- og skatteområdet 

herunder angående bilregistreringog internetgrænsehandel. 

 

Se særskilte faktaark om de enkelte områder. 

Faktaark 

 

19. november 2014 
 


