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Grænseløst samarbejde
var med på Folkemødet

I Landdistrikternes 
Fællesskabs telt blev 
der skabt lys over 
begreber som Interreg 
og Benefit4Regions.

Hvad betyder Interreg og Benefit-
4Regions, B4R?

Det blev gæster i teltet hos 
Landdistrikternes Fællesskabs telt 
på Folkemødet 2017 klogere på.

Torsdag den 15. juni var temaet 
for en af eftermiddagens debatter 
netop Interreg-projektet Benefit-
4Regions, der støttes af EU.

En af panelets deltagere, land-
distriktskoordinator Connie Skov-
bjerg, Sønderborg Kommune, 
oversatte de vanskelige ord til 
grænseoverskridende samar-

bejde, i dette tilfælde samarbejde 
over den dansk-tyske grænse.

Formålet er vitalisering af land-
distrikterne.

Partnerne i projektet er Søn-
derborg, Kommune, Landdi-
strikternes Fællesråd, Syddansk 
Universitet, Kalundborgegnens 
Erhvervsråd, Guldborgsund Kom-
mune og en række partnere syd 
for grænsen.

Daværende projekt- og udvik-
lingschef Laila Bregner Carlsen var 
med i panelet som repræsentant 
for Kalundborgegnens Erhvervs-
råd, og hendes håb var at få nogle 
rigtig gode, innovative idéer både 
fra de danske og tyske partnere.

Kalundborgs udfordring
Kalundborgegnens udfordring be-
står især af tiltrækning og fasthol-

delse af kvalificeret arbejdskraft. 
Det gælder både akademiske og 
faglærte medarbejdere, og hun 
kan konstatere, at samme udfor-
dringer slås de også med i Nord-
tyskland. 

Hun synes egentlig ikke, det 
er så vanskeligt at forklare begre-
berne Interreg og B4R, så borgere 
og virksomheder forstår det og 
formulerer det sådan:

- Det er et dansk-tysk sam-
arbejde blandt andet om at til-
trække faglært og akademisk 
arbejdskraft.

Parat til worldwide 
samarbejde
På spørgsmålet, om Nordtyskland 
kan betegnes som et logisk valg 
af samarbejdspartner for et nord-
vestsjællandsk område, svarede 

Laila Bregner Carlsen, at tråde til 
samarbejde samles op, hvor de 
måtte findes. Havde trådene ført 
til Finland, ville samarbejdet også 
være gået den vej, men i denne 
omgang blev det altså Nordtysk-
land.

- De udfordringer, vi har, findes 
i mange lande. De findes world-
wide, konkluderede projekt- og 
udviklingschefen.

Panelet til Interreg-debatten bestod 
af Connie Skovbjerg, Sønderborg, 
Allan Andersen, Landdistrikternes 

Fællesråd, Laila Bregner Carlsen, 
Kalundborgegnens Erhvervsråd, 

Karin Lorenzen, Tønder, og Agnes 
Nielsen, frivillig repræsentant. 
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