PRESSEMEDDELELSE
Fit4Jobs@WaddenC - Tønder Kommune og Kreis
Nordfriesland starter arbejdsmarkedsprojekt
I går den 29. august underskrev borgmesteren for Tønder Kommune Henrik Frandsen og Florian
Lorenzen, stedfortrædende landråd for Kreis Nordfriesland en partneraftale i det fælles dansktyske projekt med titlen ”Klar til Jobs ved Vadehavet” – med den officielle titel
Fit4Jobs@WaddenC. Projektet har et samlet budget på 15 millioner kroner og får støtte fra EU.
Målet er inden for de næste tre år at skabe større nærhed på arbejdsmarkederne i Tønder
Kommune og Kreis Nordfriesland, fremme regionens synlighed og øge væksten.
I de kommende tre år vil Tønder Kommunes afdeling for eksportfremme ”House of Exporters” i
tæt samarbejde med partnerne i Nordfriesland være tovholder for det dansk-tyske, EU-støttede
projekt med den forkortede titel ”F4J” – klar til jobs. ”Vi er meget glade for, at vi nu kan sætte
endelige underskrift på projektet”, fortæller borgmester for Tønder Kommune Henrik Frandsen,
og han fortsætter: ”Det nære samarbejde over grænsen er en vigtig prioritet i Tønder Kommune,
og her er Fit4Jobs@WaddenC et godt eksempel på de resultater, vi ønsker at skabe”. Men det er
ikke kun på dansk side, at underskrifterne på partneraftalen fremkalder glæde. Også i Kreis
Nordfriesland ser man med stor forventning på de kommende 3 års fælles dansk-tyske
udviklingsarbejde. ”Vi har stor interesse i et styrket samarbejde med Danmark og det nære
grænseområde i de kommende år – og her ser vi projekt Fit4Jobs@WaddenC som en af de sten, vi
kan bygge videre på fremover,” forklarer Kreispräsident Heinz Maurus, der har støttet projektet på
den nordfrisiske side betydeligt. Videre kommenterer han på projektets målsætninger: ”Manglen
på kvalificeret arbejdskraft er et problem, der påvirker os alle. Vi ønsker at fremme en udveksling
af ideer og mennesker - og vi ønsker at vise, at der på den dansk-tyske vestkyst findes innovative
virksomheder, lovende ideer og gode leve- og arbejdsvilkår".
Og med Fit4Jobs@WaddenC er der lagt en solid basis for et kommende, bredspektret dansk-tysk
samarbejde mellem Tønder Kommune og Kreis Nordfriesland. F4J starter udviklingsarbejde inden
for udvalgte nøgleområder i forhold til projektets overordnede mål om at knytte arbejdsmarkedet
i Tønder Kommune og Kreis Nordfriesland tættere sammen. Til nøgleområderne hører
uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og brancheorganisationer og offentlige
erhvervsfremmeorganisationer – og sidst men ikke mindst borgere uden for de to kommuner, der
gerne skulle få blik for Region Vadehavet som attraktiv bosætningsdestination. For at nå det mål
byder Fit4Jobs@WaddenC på en vifte af aktiviteter til projektets forskellige målgrupper: Til
virksomhederne tilbyder SDU og Tønder Handelsskole bl.a. kurser i ledelse, teknisk innovation og

turisme-management. Der vil blive startet samarbejde mellem brancheorganisationer og
erhvervsfremmeorganisationer med henblik på langsigtet udvikling af særlige styrkefelter for
erhvervslivet i regionen – såkaldte klynger. Endelig skal en fælles dansk-tysk webside – F4J.dk
understøtte en lang række initiativer til synliggørelse og branding af regionen med henblik på
større mobilitet over grænsen, øget tiltrækning af arbejdskraft og en styrkelse af bosætningen.
”Det er en stor agenda, vi ruller ud med Fit4Jobs@WaddenC”, opsummerer projektleder Janne
Nørgaard Hansen, der fik overdraget ledelsen ved projektstart i marts måned. Med sig i bagagen
har den indfødte tøndring 20 års erfaring med international projektledelse i Ecco, et stort
lokalkendskab og et brændende engagement i udvikling af Tønder og grænseregionen. ”Alle, der
har været med i forberedelserne på både tysk og dansk side er glade for, at underskrifterne er sat i
dag. Nu ser vi frem til tre udviklende og perspektivrige år for Tønder Kommune og Kreis
Nordfriesland.”

FAKTABOKS
Fit4job@WaddenC er et EU-støttet interregionalt arbejdsmarkedsprojekt med et samlet budget på
15 millioner kroner
Projektpartnere er:
- Tønder Kommune
- Kreis Nordfriesland med erhvervsskoler fra amtet
- Tønder Handelsskole
- Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland

Derudover er der tilknyttet over 40 netværkspartnere fra både den danske og den tyske side af
grænsen.
Projektet starter i marts 2018 og afsluttes i februar 2021.
Læs mere på: www.f4j.dk
For mere informationer kontakt: Projektleder Janne Nørgaard Hansen: janh3@toender.dk
Leder af House of Exporters: Christiane Plischke: cfm@toender.dk

