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Kommissorium for styregruppen for planlægning af regeringens
deltagelse i genforeningsjubilæet 2020
Formål

Regeringen har besluttet at fejre markeringen af 100-året for Sønderjyllands
genforening med Danmark i 2020. Til det formål er der nedsat en statslig
styregruppe, der skal bidrage til, at fejringen også bliver en national begivenhed.
Styregruppen skal endvidere understøtte det initiativ, der på foranledning af de fire
sønderjyske kommuner allerede er meget langt i opbygningen af en egentlig
projektorganisation. Det bemærkes i den forbindelse, at den sønderjyske
projektorganisation har som sit arbejdsfelt at forberede forskellige markeringstiltag,
både lokalt og nationalt.
Organisering

Styregruppen består af en repræsentant fra hhv. Statsministeriet, Udenrigsministeriet,
Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Tillige deltager regeringens
repræsentant i det Sønderjyske Præsidium (Kim Andersen).
Kulturministeriet har formandsskabet for styregruppen og yder sekretariatsbetjening.
Styregruppen kan efter behov trække på faglig ekspertise i de deltagende ministerier.
Styregruppen vurderer mødefrekvens, og Kulturministeriet indstiller til regeringen,
når den vurderer, at gruppen kan opløses.

Styregruppens opgaver

Styregruppen har det overordnede strategiske ansvar for den statslige involvering i
genforeningsmarkeringen. Det indebærer, at styregruppen har ansvaret for:
 At sikre en tæt og koordineret afvikling af fejringen i samarbejde med det
Sønderjyske Præsidium, der er nedsat af de 4 sønderjyske kommuner (se bilag).
Herunder kan styregruppen yde faglig bistand samt rådgivning eks. i forhold til
inddragelsen af øvrige statslige myndigheder, ligesom styregruppens sekretariat
skal sikre, at der er en tæt og løbende informationsudveksling med sekretariatet
for det Sønderjyske Præsidium.
 Styregruppen varetager den samlede koordination på tværs af de statslige
myndigheder.
 Under hensyntagen til Det Sønderjyske Præsidium at sikre, at der gennemføres
konkrete initiativer, der skal fremme opmærksomheden omkring jubilæet
nationalt, herunder eks. udarbejdelse af undervisningsmaterialer, afholdelse af
debatarrangementer, festaften i Operaen el. lign. m.v.
 At i nødvendigt omfang at koordinere øvrige relevante aktørers involvering ved
konkrete arrangementer, herunder f.eks. Kongehuset, Folketinget, Folkekirken,
Sydslesvigudvalget samt Kontaktudvalget for det tyske mindretal
 At sikre, at der er officiel deltagelse på højt niveau ved udvalgte markeringer.
 Afklaring af muligheden for og hensigtsmæssigheden af etableringen af en
permanent markering af jubilæet i Sønderjylland.
 At undersøge muligheden og hensigtsmæssigheden af tillige at benytte jubilæet til
på passende vis at markere de gode relationer mellem Danmark og Tyskland.
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Økonomi

Udgifterne til de begivenheder, der finansieres af staten, skal afholdes indenfor de
deltagende ministeriers eksisterende rammer.

