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Indledning

I denne status beskrives fremdriften i de 14 projekter, der er med i Vækstplan 2018. Målet
er at give et øjebliksbillede af hvad der sker i projekterne her i starten af 2017. Denne viden
suppleres med borgernes kendskab til det enkelte projekt, da projekte rne på hver deres
måde bidrager til at styrke kommunens image som et godt sted at bo og drive virksomhed.
For de 14 projekter i Vækstplan 2018 gælder, at alle er i gang og flere delprojekter er også
gennemført og dermed blevet synlige i gadebilledet. Det gælder eksempelvis opførelsen af
to nye folkeskoler i Padborg og Aabenraa, udstykning af parcelhusgrunde ved Langhus og
igangsættelse af områdefornyelsen i Aabenraa by. Der har også været flere historier omkring sundhedsinnovation i pressen, det samme gælder historier omkring den gode skole
med stærke børne- og ungefællesskaber.
Projekterne i Vækstplan 2018 vurderes at have en positiv indflydelse kommunens konkurrencekraft i forhold til bosætning og erhvervsklima.
En indikation på dette er blandt andet borgernes motivation til at anbefale andre at flytte
hertil. Image-analysen fra 2016 viser, at 70% af borgerne i kommunen vil anbefale en kollega, ven eller familiemedlem at flytte til Aabenraa kommune.
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Borgernes tilkendegivelse af Aabenraa kommune som sted at flytte til - 2016
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I 2016 har der for første gang siden 2008 været en stigning i antallet af indbyggere i
Aabenraa Kommune. Stigningen var på 179 borgere. Antallet af indbyggere er i starten af
det nye år på 58.987.
Befolkningsudvikling fra januar 2012 til januar 2017
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Erhvervsmæssigt er der etableret flere virksomheder i Aabenraa kommune siden 2012.
Dette gælder både for antallet af unikke cvr.numre og regnskabspligtige virksomheder.
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Udvikling i antallet af virksomheder i Aabenraa kommune fra 2012 til 2017
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Fremtidens Aabenraa

Idéstadie

I proces

Gennemført

Formål og mål
For at tiltrække og fastholde borgere i kommunen skal vi have en hovedby , som er attraktiv. En hovedby med en stærk identitet vil have en positiv effekt på de øvrige bysamfund og landsbyer i ko mmunen. Omdrejningspunktet for udviklingen af Aabenraa by er således at effektuere den potentielle
synergi, der er mellem udviklingen af sygehuset og behovet for at forandre købstadens identitet. Det
skal ske gennem en særlig indsats i bymidten.
Planerne for udvikling af Aabenraa midtby udspringer af arkitektkonkurrencen Fremtidens Købstad,
der er afholdt i samarbejder med Realdania i 2012-2014. Med afsæt i arkitektkonkurrencen er der
udarbejdet en udviklingsplan for Fremtidens Aabenraa, der beskriver hvordan Aabenraa kan blive en
af de mest levende og moderne byer i Danmark i år 2035 – samme år som byen har 700 års købstadsjubilæum.
Udvikling af Fremtidens Aabenraa indeholder flere delprojekter med selvstændige mål og selvstændige
forløb. Alle delprojekter knytter sig til en eller flere af de tre overordnede drivkræfter i udviklingspl anen; Klimaboulevarden, Handels- & Kulturloopet og C ampusRamblaen. Der ud over er der pro jekter,
der går på tværs af de tre overordnede drivkræfter i udviklingsplanen.

Status
Projekter i tilknytning til Klimaboulevarden:

Selve klimaboulevarden inkl. klimatilpasning og trafikomlægning
Omdannelse af Gasværksvej er kommet på budgettet for 2017 – 2020, der er her afsat 28,5
mio. kr. Klimaboulevarden er delt ind i to etaper. Første etape er strækningen fra Løgumklostervej og ned til Kilen. Første etape forventes tidligst at stå færdig i foråret 2019.


Strandpromenade etape 3 – kobling til bymidten
Der arbejdes på at Sydhavn bevares. Der bliver fremlagt en sag for VUU vedrørende beslu tning om byhavn i løbet af foråret.



Udvikling af området nord for Kilen

Forvaltningen udarbejder pt et lokalplangrundlag til en rammelokalplan for området
og afventer tilbagemeldinger fra en række myndigheder.

Projekter i tilknytning til Handels- & Kulturloopet:

Områdefornyelse SYD
På baggrund af det godkendte dispositionsforslag, er alle delprojekter bortset fra marked spladsen, blevet projekteret af eksterne rådgivere i tæt samarbejde med forvaltningen. Første
spadestik blev taget i Rådhusgade 2. november 2016. I december påbegyndte man anlægget i
den nordlige del af Søndergade. Både Rådhusgade og Søndergade forventes at stå færdige i
løbet af marts 2017. De resterende projekter påbegyndes i løbet af 2017, og vil blive afsluttede på forskellige tidspunkter. Det forventes at alle delprojekter vil stå færdige i foråret 2018.
Opstartsproces for markedspladsen påbegyndes i løbet af 2017.
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Områdefornyelse NORD
Indledende borgermøde blev holdt i november 2016, hvor der var workshops. Her havde de
fremmødte mulighed for at komme med input til programmet for områdefornyelsen. Pr ogrammet skal politisk behandles i foråret 2017 og herefter indsendes til ministeriet inden 1.
maj 2017 til godkendelse, hvorefter arbejdet kan igangsættes.



Belysningsplan
Afsnittet omkring belysning i Aabenraa midtby blev undtaget da kommunens belysningsplan
blev udarbejdet i 2015, idet man var klar over at udformning og designforsla g i områdefornyelse SYD ville få indflydelse på de overordnede beslutninger om belysning i midtbyen. Nu hvor
områdefornyelse SYD er færdigprojekteret og detaljerne omkring belysning er på plads, kan et
supplerende afsnit til kommunens belysningsplan omhand lende Aabenraa midtby udarbejdes.
Denne vil blive udarbejdet i løbet af foråret 2017.



Manual for byrumsinventar
I løbet af 2017 udarbejder ekstern rådgiver, i tæt samarbejde med forvaltningen, en ny d esignmanual for den historiske bymidte. Samtidig udarbejdes der også en designmanual for
strandpromenaden og campusområdet.



Kulturarvskommune

I efteråret 2015 blev Aabenraa Kommune udpeget til Kulturarvskommune af Realdania og Kulturstyrelsen. Kulturarvskommune projektet handler om at sikre de bev aringsværdige bygninger og bymiljøer i Aabenraa Midtby gennem et samarbejde med
lokale interessenter. Kulturarvskommune projektet forløber planmæssigt. Der har i
2016 været afholdt en række arrangementer i samarbejde med Aabenraa Byhistoriske Forening og Museum Sønderjylland, som alle har været fuldt bookede. Ligeledes
har der har været afholdt møder med ejendomsmæglere og håndværkere for at informere om bevaring af kulturarven. Til april forventes en vejledning til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger færdig, den skal hjælpe ejere med at sætte deres
huse korrekt i stand.
Projekter i tilknytning til CampusRambla
For status på alle projekter med tilknytning til Aktiv C ampus Aabenraa – se særskilt redegørelse
Tværgående projekter:

Parkeringsstrategi
I løbet af 2016 blev der udarbejdet en parkeringsstrategi gældende for Aabenraa midtby. Pa rkeringsstrategien blev godkendt i slutningen af 2016 og i begyndelsen af 2017 igangsættes
konkrete tiltag afledt af strategien, såsom ændringer i tidsrestriktioner på udvalgte pladser.


Cykelvenlig midtby
Projektet tænkes ind i områdefornyelserne, både i SYD og i NORD. I forbindelse med områdefornyelse SYD tilgodeses cyklisterne ved det cykelvenlige sivegadeprincip, hvor kørebane og
fortov udføres i samme niveau. Endvidere vil cyklister fremover være undtaget ved ensretni nger. Ved områdefornyelse NORD afventer projektet den videre planlægning for disse proje kter.
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Udvidelse af Brundtlund Slot
Der er afsat 1,5 mio. kr. til en arkitektkonkurrence om en kunstbygning som tilbygning ved
Brundlund Slot. Det forventes, at der skal søges fonde, med henblik på at projektet kan real iseres i 2020-2022.



Arkitekturpolitik
Der er pt. ikke tilrettelagt en proces for projektet.



Fremtidens Detailhandel
I 2016 har Shop i C ity, Aabenraa Erhvervsforening, Business Aabenraa og Aabenraa Kommune
i fællesskab udarbejdet et handlingskatalog med anbefalinger til at skabe en levende og m oderne bymidte med fokus på detailhandlen. I 2017 etableres en byledelse, der står for fremdrift, koordinering og ressourcer til arbejdet i de fem grupper, der etableres under byledelsen.
Grupperne skal arbejde med 1) salg og tiltrækning af investorer og butikskæder, 2) marked sføringsplatform for events, 3) den fysiske planlægning af gåg aden, 4) kompetenceudvikling for
detailhandlen og den sidste gruppe med 5) formidling. Byledelsen forventes at holde sit første
møde i marts måned 2017.

Forankring
Teknik & Miljøudvalget
Vækst & Udviklingsudvalget

Borgernes kendskab til projektet i 2016

Byfornyelse – fremtidens Aabenraa
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Strandpromenaden

Idéstadie

I proces

Gennemført

Formål og mål
Promenaden skal forbinde de forskellige maritime miljøer langs kysten og det centrale Aabenraas bymæssige seværdigheder og attraktioner og byde på en række afvekslende oplevelser, når man bev æger sig langs vandet og ind til byen.
Promenaden øger mulighederne for at motionere langs Sønderstrand og ind til bymidten. På strækni ngen opstilles fitnessredskaber, der også skal motivere til motion. Krabbebroen kan anvendes af sk olerne i forbindelse med natur- og teknikfagene, men også i forbindelse med Blå Flagarrangementer og
lignende. Samtidig medfører promenaden en smukkere og mere attraktiv vandfront mod fjorden og
bliver et udflugtsmål, der fra bymidtens boliger kan nås til fods eller på cykel.
Målet er at skabe en sammenhængende forbindelse mellem Styrtom og Nørreport for de ”bløde” traf ikanter som fodgængere, motionister, cyklister og andre ikke motoriserede trafikanter på hjul .

Status
Etablering af strandpromenaden gennemføres i tre etaper. Den første etape af strandpromenaden
etableres i perioden fra 2013 til 2017. Første etape er opdelt i tre entrepriser:


Første del mellem Sønderstrand og hen forbi Aabenraa Sejl C lub er eta bleret 2013-14. Første
del er taget i brug i juni 2014.



Anden del hen foran Aabenraa Både C lub og frem til Mølleåens udløb er etableret 2014 -2015.
Herunder blev der etableret et crossfitanlæg. Første og anden del blev indviet den 30. maj
2015.



Tredje del ved Mølleåens udløb og ind til Klimaboulevarden afventer planlægningen af denne.
Strækningen frem mod Sdr. Havnevej forventes fremsat som budgetforslag til budgetår 2018.

I forbindelse med første etape etableres et kanonbatteri. Den oprindelige idé med en placering ud for
Kallemosen er opgivet. Der arbejdes nu med en placering ud for rådhuset. Kanonbatteriet afventer de
endelige tilladelser, men etableres formentlig i løbet af foråret 2017, så det kan være klar til Kongelig
C lassic 2017.
Tidspunktet for gennemførsel af etape 2 og 3 kendes endnu ikke. Det er etapen fra Klimaboulevarden
og ind til bymidten og frem til Nørreport og det er strækningen syd for Kallemosen og ud til Styrtom.
Strækningen ind gennem bymidten afventer færdiggørelsen af Klimaboulevard en, idet denne giver
mulighed for at fredeliggøre H.P. Hanssens Gade og dermed skabe plads til at føre promenaden helt
frem til Nørreport.

Forankring
Teknik & Miljøudvalget
Vækst & Udviklingsudvalget
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Borgernes kendskab til projektet i 2016

2014

2015

2016
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Aktiv Campus Aabenraa

Idéstadie

I proces

Gennemført

Formål og mål
Ideen er at knytte uddannelse og idræt sammen, så idrætscentret med den nye multiarena , Arena
Aabenraa, udgør hjertet, mens uddannelsesinstitutionerne er hjernerne i campus.
I Arena Aabenraa styrker man gennem bevægelse sit eget hjerte, men det er også her, de største
faciliteter og centrale begivenheder samles. Her er plads både til elitesport og til idræt for alle - Arena
Aabenraa bliver et centralt og aktivt mødested. Skolerne er hjernerne, de repræsenterer viden, hver
skole er naturligvis sin egen enhed, men de kan bindes sammen på tværs i et netværk, hvor skolerne
bidrager med liv og læring til området.
Uddannelses- og idrætsområdet, umiddelbart vest for Aabenraas historiske bymidte, skal fysisk omdannes til et sammenhængende campusområde, der indeholder en række delprojekter med selvstæ ndige mål:


ARENA AABENRAA – udvidelse af Aabenraa svømme - og idrætscenter
Byggeriet omfatter en dobbelthal med plads til ca. 1800 tilskuere. Den kan både bruges til
koncerter, sportskampe og deles til to mindre haller. Her ud over er der café-, møde-, gangog udenomsarealer der skal forbinde Arena Aabenraa med det gamle svømme - og idrætscenter.



CAMPUSRAMBLAEN
C ampusRamblaen er en nord-/sydgående forbindelse, der forbinder uddannelserne nord for
Dyrskuepladsen med Arena Aabenraa. Den endelige linjeføring og udformning af Ramblaen er
endnu ikke på plads, men forløbet skal tilpasses de fysiske forhold i området, så eksempel vis
dyrskuepladsen stadig kan anvendes til arrangementer.



CAMPUSPARKEN/-PLADSEN
Nord for Mølleåen, på arealet mellem UC Syds nye byggeri og IBC etableres der en C ampu sPark/-Plads, med det formål at skabe et levende miljø og samlingssted for de mange stud erende. Indretningen og funktionerne ideudvikles med uddannelsesinstitutionerne, men C a mpusParken/-Pladsen skal være offentlig, så besøgende også kan få glæde af funktionerne og
faciliteterne.



AKTIVSPOTS
AktivSpots har til formål at få flere til at bevæge sig, de forbinder hjernen og hjertet i Aktiv
C ampus Aabenraa. AktivSpots er nedslag som planlægges i forbindelse med C ampusRamblaen
og C ampusParken/-Pladsen samt ved Arena Aabenraa. AktivSpots er ligeledes en del a f breddeidrætsprojektet.



ANKOMSTER OG PARKERING
Ankomsten til campus skal ske via en ny vej, C ampusAllé. Der arbejdes på nuværende tid spunkt på at få afklaret jordbundsforholdene i området, således en endelig linjeføring for C a mpusAllé kan fastlægges.
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Parkeringsarealerne i området tænkes dobbeltudnyttet, til dagligt i skoletiden vil de studere nde anvende pladserne og uden for skoletiden er det muligt at benytte pladserne til events og
store begivenheder.

Status


ARENA AABENRAA – udvidelse af Aabenraa svømme- og idrætscenter
Arenaen forventes ibrugtaget i foråret 2017 og indviet i efteråret 2017.



CAMPUSRAMBLAEN, CAMPUSPARKEN/-PLadsen, AKTIVSPOTS, ANKOMST OG PARKERING
Arbejdet med C ampusRamblaen, C ampusParken/-Pladsen og AktivSpots pågår. Første deletape forventes at stå færdig i efteråret 2017, mens den sidste del af etape 1 forventes færdig i
2018 – dette afhænger dog af resultaterne fra jordbundsprøverne med mere.
C ampusAlléen var planlagt til at stå færdig senest august 2017 i forbindelse med ibrugtagningen af UC Syds nye byggeri. Dog har problemer med jordbundsforhold skubbet tidsplanen. Et
endeligt færdiggørelses tidspunkt kendes på nuværende tidspunkt ikke, men der arbejdes på,
at det bliver så tæt på august 2017 som muligt.

Forankring
Teknik & Miljøudvalget
Vækst & Udviklingsudvalget
Kultur & Fritidsudvalget
Børne & Uddannelsesudvalget

Borgernes kendskab til projektet i 2016

2014

201 5

2016
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CampusRåd

Idéstadie

I proces

Gennemført

Formål og mål
C ampusRådet er et netværk for unge, der er tilknyttet ungdoms- og velfærdsuddannelserne i Aabenraa. De unge skal opleve et godt ungdomsmiljø, hvor 4500 studerende hver dag kommer ind til byen.
De skal engagere sig i byen og præge den med liv og aktiviteter. De skal opbygge deres ambassadørskab mens de er her, tage det med ud i verden og gerne lade det lede sig hjem igen efter endt u ddannelse.
Målet med projektet er at etablere et C ampusRåd, der virker som katalysator for aktiviteter omkring
Aktiv C ampus Aabenraa. Målet er konkret at organisere et råd for og af unge, der både kan udvikle
og gennemføre events for og af unge, og være dialogpartner for det politiske niveau. Rådet skal a rbejde på de unges præmisser og blandt andet benytte de sociale medier som en bred kontakt flade
mod målgruppen.
Det kræver en robust organisering, hvor alle relevante interessenter omkring Aktiv C ampus Aabenraa
inddrages. C ampusRådet repræsenterer de unge og de studerende på alle ungdomsuddannelserne i
Aabenraa. Samtidig er de studerende på UC Syd involveret i at engagere sig i byen og præge den med
liv og aktiviteter. Det er en lidt ældre gruppe studerende som er et andet sted i livet med andre int eresser og dermed giver det mening at mødes i to forskellige Råd med samme formål. Endelig er l edelsen på uddannelserne involveret i arbejdet omkring C ampusRådet i det nyetablerede C ampus Ko ntaktudvalg.
C ampusRådet og De studerendes Råd på UC Syd inddrages i aktiviteter såsom:

Studiestartsevents – Fælles C ampusDag/Aktivitetsdag for alle de studere nde

Styrket studiemiljø i samarbejde med NygadeHuset, Gazzværket, Sønderjyllandshallen, Arena
Aabenraa, Bibliotekerne, DGI, Shop i C ity og Business Aabenraa

Udvikling af Aabenraa som studieby gennem tænketanke, borgermøder og lignende .

Status


Organisering
C ampusRåd Aabenraa har eksisteret siden juni 2015 og består p.t. af 1 6 medlemmer, som repræsenterer VUC Syd, EUC Syd, IBC Aabenraa, Aabenraa Statsskole, 10. Aabenraa , SOSU Syd
og to medlemmer, som ikke studerer i Aabenraa. Der er fortsat plads til flere repræsentanter
og C ampusRådet er jævnligt ude på alle uddannelserne i byen og gøre opmærksom på muli gheden for at involvere sig. C ampusRådet har deres egne vedtægter og de har valgt en fo rmand for C ampusRådet samt to næstformænd, som står i spidsen for C ampusRådet det næste
år.
C ampusRådet holder til i Studenterloungen i NygadeHuset i det daglige. Studenterloungen er
de unges eget sted og er åbent for alle unge +15 år.
De Studerendes Råd på UC Syd repræsenterer Pædagogseminariet og Socialrå dgiveruddannelsen og er et råd, som UC Syd er tovholder på, hvor Kommunen har et godt samarbejde med
de studerende og inviterer sig selv med til møder, når det er relevant.

Side 12 af 31

C ampusRådet er repræsenteret med 2 repræsentanter i C ampus Kontaktudvalget, hvo r ledelsen fra uddannelserne i byen, Arena Aabenraa, Bibliotekerne i byen, Business Aabenraa og
Aabenraa Kommune samarbejder omkring styrkelsen af Aabenraa som studieby.


Synlighed
Facebooksiden ”C ampusråd Aabenraa - Events for Unge” kom op at køre i maj 2015. De unge
er enige om, at der sker meget i Aabenraa, men at det kan være svært at opfange det. Facebooksiden samler events for unge et sted og gør opmærksom på C ampusRådets arbejde.



Aktiviteter for Unge
Der har været afholdt:
o Spis med din politiker, hvor C ampusRådet lavede mad og spiste sammen med politike rne
o C ampusDag i samarbejde med alle ungdoms- og videregående uddannelser i Aabenraa
o C omedy Festival i samarbejde med IBC , Sønderjyllandshallen og Shop i C ity
o Projektmagerforløb for unge, hvor 20 unge lærte at planlægge og gennemføre events
o Ungfester, FredagsRock, StudenterBanko, LAN-Party og Madaftener for unge

Forankring
Kultur & Fritidsudvalget

Borgernes kendskab til projektet i 2016

2013

2014

201 5

2016
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Aabenraa i bevægelse

Idéstadie I proces Gennemført

Formål og mål
Formålet med projektet er at give borgerne i Aabenraa Kommune de bedste muligheder for at bevæge
sig mere.
Målet med projektet er udvikling af en hjemmeside og en app som giver et samlet overblik over m ulighederne for at bevæge sig i kommunen. Hjemmesiden og app’en viser både bevægelsesaktiviteter
og fungerer som mødested for borgere som vil mødes om fællesaktiviteter.
Projektet indeholder en række delmål:

Interaktiv kort- og rutefunktion, der skal skabe yderlige motivation for bevægelse. Funktionen gør det muligt at vise hvor i kommunen der findes bevægelsesfaciliteter, samt gennem
rutefunktionen at kombinere bevægelse med forskellige former for oplevelser eller formidling
af viden, fx kulturelle-, historiske- eller naturoplevelser. Denne funktion kan også fungere som
et værktøj til at inddrage bevægelse i undervisningen, fx i kommunens folkeskoler og un gdomsuddannelser.


Sociale funktioner som bl.a. gør det mulig at oprette bevægelseskonkurrencer melle m forskellige grupper, såsom arbejdspladser, skoler eller landbyer, samt at dele aktiviteter via soc iale medier.

Status
Første fase af app og hjemmeside blev færdigudviklet i oktober 2014, og ”Aabenraa i Bevægelse” er
en velfungerende platform, hvor borgerne nemt kan få et overblik over en bred vifte af bevægelsesa ktiviteter. Platformen fungerer samtidig som mødested for borgere, der ønsker at oprette eller deltage i
fælles bevægelsesaktiviteter, som fx gåture, fælles hundeluftning mm. Desuden benyttes pl atformen
af kommunes sundhedsambassadører til at formidle deres aktiviteter.
Den interaktive kort- og rutefunktion blev lanceret i 2015. På nuværende tidspunkt er der 80 ruter
fordelt i hele kommunen. Løsningen har dog vist sig utilstrækkelig i forhold til skole- og uddannelsesformål. I forhold til skole- og uddannelsesområdet har Aabenraa i Bevægelse dog i 2015 været brugt
til f.eks. den fælles idrætsdag for ungdomsuddannelserne. Gruppefunktionen er i 2016 færdigudviklet,
mens at det har vist sig for ressourcekrævende at udvikle konkurrencefunktionen.
Det sidste år er der sket en stor forøgelse i antallet af brugere. Medio januar var der 2.071 brugere
registreret med navn, hvilket var en forøgelse på 276 i forhold til året før. For så vidt angår aktivit eter
er der sket et fald i forhold til året før, og medio januar er der 240 kommende aktiviteter, mens der
har været afholdt i alt 2.548 aktiviteter.
På trods af det øgede brugerantal, er kendskabet til projektet blandt kommunens borgere stadig rel ativ lavt, ligesom det ligeledes fortsat er en væsentlig andel af kommunens foreninger, der ikke beny tter Aabenraa i Bevægelse. Derfor er en vedvarende markedsføringsindsats fortsat nødvendig, såfremt
kendskabet skal øges.
Der vil i 2017 primært blive fokuseret på at udbrede kendskabet til Aabenraa i Bevægelse. Det forve ntes ikke at udvikle mere på app’en, men derimod at fokusere på at igangsætte initiativer, som motiv e-
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rer borgerne til at afholde aktiviteter og skabe flere uformelle aktivitetsgrupper. Aabenraa i Bevægelse
bliver på den måde Sundhed og Forebyggelses paraply for støtte til mere bevægelse hos borgere i
kommunen. Dette vil samtidig være med til at understøtte det fremadrettede potentiale, der ligger i
borgernes ansvar for eget liv. Hvis et givent initiativ kan understøttes via app’en gøres dette, men
det er i 2017 ikke længere et krav, idet breddeidrætsprojektet nu er afsluttet.

Forankring
Sundhedsudvalget

Borgernes kendskab til projektet i 2016

2013

2014

201 5

2016
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Børne- og ungefællesskaber

Idéstadie

I proces

Gennemført

Formål og mål
De fællesskaber, som børn og unge indgår i, er rum for udvikling af deres sociale, personlige og faglige kompetencer. Dermed bliver fællesskaberne bestemmende for børn og unges muligheder for at
begå sig i livet og gennemføre en uddannelse, som svarer til deres forudsætninger, potentialer og
ønsker. Mulighederne for udvikling og læring i fællesskabet er essentielle for, at målet om at 95% af
en ungdomsårgang gennemføre mindst en ungdomsuddannelse i 2015.
Ønsket om udvikling af fællesskaber for børn og unge er grundlaget for formuleringen af den sa mmenhængende Børne-, familie- og ungepolitik Sund Opvækst. Indsatser og aktiviteter til udvikling af
børne- og ungefællesskaber er samlet i Strategi for Børn og Skole. Strategien opdateres løbende.

Status
Ved indgangen til 2017 er der bl.a. fokus på:


Investeringsstrategi/Aabenraa-modellen
Byrådet har bevilget 19 mio. kr. frem til 2020 til omlægning af indsatsen for udsatte børn, unge og familier: den såkaldte Aabenraa-model. Målet er en tidligere og mere forebyggende indsats, der skaber konkrete positive forandringer for børnene og deres familier. Det skal ske
gennem intensive forløb med klart definerede mål og hyppig opfølg ning. C entralt i Aabenraamodellen er ”almenperspektivet”, hvor fastholdelse af barnet/den unge i et almindeligt hve rdagsliv med tilknytning til eget hjem og nærmiljø vægtes højt.



Fortsat implementering af folkeskolereformen
Opgaven med at implementere folkeskolereformen fortsætter i 2017 med udgangspunkt i Børne- og Uddannelsesudvalgets strategiske mål frem mod 2020: ”Alle elever i Aabenraa Ko mmune skal blive så dygtige, som de kan”. Strategien er under revision. Den reviderede udgave
forventes godkendt i starten af 2017. Alle skoler udarbejder som en del af virksomhedsaftalen
med deres egen lokale implementeringsplan i forhold til de strategiske mål.



Den gode skole
Der igangsættes en kvalitetsudviklingsproces med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf. Kick-off sker ved en konference for alle aktører i Sønderjyllandshallen den 18. januar
2017. Arbejdet fortsætter derefter lokalt.



Sund Skole 2020
I 2017 påbegyndes arbejdet med idræts- og bevægelsescertificering og etablering af sundheds- og bevægelsesråd på skolerne. Flere oplysninger om Sund Skole kan findes på proje ktets hjemmeside: www.sundskole2020.dk .



Sprogudvikling i dagtilbud
I 2017 er der fortsat fokus på målrettet arbejde med børns sprog i dagtilbud. Implementer ingen af metoderne fra forskningsprojektet ”Fart på sproget” fortsætter på 3 -6-års-området. På
0-2-års-området deltager alle pædagogiske medarbejdere i et kompetenceudviklingsforløb
med efterfølgende afprøvning i egen daginstitution eller dagpleje. Det ske r som led i et nyt
forskningsprojekt: ”Vi lærer sprog i vuggestue og dagpleje”.
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Dagtilbudsstruktur
Byrådet traf i juni 2015 beslutning om en ny struktur på dagtilbudsområdet. I 2017 vil der
være fokus på nybyggeri ved Fladhøj Børnehus/Hærvejsskolen og ved Kongehøjskolen. Nybyggeriet skal bl.a. sikre fagligt bæredygtige og pædagogisk optimale rammer for børnefæ llesskaberne i dagtilbud.

Forankring
Børne & Uddannelsesudvalget

Borgernes kendskab til projektet i 2016

2013

2014

201 5

2016
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Inspirerende læringsmiljøer i folkeskolen

Idéstadie

I proces

Gennemført

Formål og mål
Siden 2010 har Aabenraa Kommune planlagt og opført en række byggerier inden for folkeskoleomr ådet, herunder større nye byggerier i forbindelse med den nye skolestruktur, som blev vedtaget af B yrådet i april 2011.
Formålet med byggeriet af nye, moderne og fremtidssikrede skolebygninger og undervisningsmiljøer
er blandt andet at give de bedste muligheder for at arbejde med nye læringsstile og undervisning sformer samt fremme fysisk udfoldelse og be vægelse. Målet har været og er ibrugtagning af de nye
skolebygninger og undervisningsmiljøer:






For
For
For
For
For

tilbygningen til Tinglev Skoles indskolings- og SFO-afdeling – august 2013
tilbygningen til Stubbæk Skoles udskolingsafdeling – august 2013
tilbygningen til Høje Kolstrup Skole udskolingsafdeling - august 2014
Kongehøjskolen i Aabenraa - februar 2015
Lyreskovskolen i Padborg-Bov-Kruså - august 2015




For Fjordskolens samling i Kruså – medio 2018
For Hærvejsskolen i Rødekro – ultimo 2018

Status
Planlægningen og brugerinddragelsesprocessen omkring det nye byggeri til Hærvejsskolen på Sko vbrynet i Rødekro er afsluttet og byggeriet forventes udbudt i totalentreprise i begyndelsen af 2017.
Brugerinddragelsesprocessen omkring Fjordskolens samling i Kruså er afsluttet og rådgivningsarbejdet
forventes udbudt i begyndelsen af 2017. Projektet forventes senere i 2017 udbudt i fag - eller hovedentreprise.
De samlede udviklings- og anlægsomkostninger til indsatsen har været og er i perioden 2010-2018
sammenlagt budgetteret til i alt ca. 375 mio. kr. Ved siden af denne indsats har Aabenraa Kommune i
perioden 2011-2019 budgetteret med udviklings- og anlægsudgifter til nye byggerier på dagtilbudsområdet på sammenlagt ca. 70 mio. kr.

Forankring Børne & Uddannelsesudvalget
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Borgernes kendskab til projektet i 2016

2013

2014

201 5

2016
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Bo lokalt

Idéstadie

I proces

Gennemført

Formål og mål
Det skal være let at flytte til Aabenraa Kommune og let at finde den by, der matcher ens behov. Derfor udvikler Aabenraa Kommune i samarbejde med de lokale landsbyråd et fælles overblik over byerne
i kommunen. Projektet skal understøtte bosætningen generelt i kommunen, men med særligt henblik
på at profilere kommunens landsbyer og mindre byer som attraktive bosætningsmuligheder.
Målet er, at der udvikles en markedsføringsplatform, hvor kommunens forskelligartede bosætning smuligheder præsenteres.
Markedsføringstiltagene udvikles i samarbejde med lokale kræfter, herunder blandt andet også ko mmunens landsbyråd. Projektet er baseret på landsbyernes aktive deltagelse. De lokale kræfter er de
bedste ambassadører for synliggørelse af attraktive bosætningsmuligheder i landsbyerne. Kommunens
opgave er at sikre kvalitetsniveauet, samt sikre ensartethe d i måden information formidles på.

Status
I starten af 2015 blev markedsføringsplatformen på www.aabernaa.dk/ tilflytter lanceret. Det første
man møder på siden er et klikbart kort, hvor besøgende kan klikke sig ind på lokale byområder og få
mere specifik information om det enkelte område. Informationerne om de enkelte byer er udarbejdet i
samarbejde med repræsentanter fra alle landsbyerne og de mindre byer. Dialogen med repræsentanter fra landsbyrådene danner baggrund for råmaterialet til beskrivelserne.

Forankring
Vækst & Udviklingsudvalget

Borgernes kendskab til projektet
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Drømmeboligen

Idéstadie

I proces

Gennemført

Formål og mål
I disse år sker der en positiv tilvækst af arbejdspladser – især i forbindelse med etableringen af akutsygehuset og et nyt psykiatrisk hospital. Det er byrådets mål, at en stor del af de nye medarbejdere
bosætter sig i kommunen og det er nærliggende at tilvejebringe nye byggegrunde og storparceller til
boliger i nærområdet til sygehusene.
Målet er at bosætningen i kommunens største by Aabenraa øges i forbindelse med etablering af aku tsygehuset og i forbindelse med at flere uddannelsestilbud etableres i Aabenraa. Der fokuseres på fø lgende delmål:


Parcelhusudstykninger - Langhus
Der etableres et spændende og attraktivt boligområde ved Langhus i Aabenraa, hvor der lægges vægt på bæredygtige løsninger og rige muligheder for at leve det aktive og sunde liv. Udstykningen Langhus er beliggende i naturskønt område og med mindre end 500 meter fra de
nye sygehuse i Aabenraa. Der er kort afstand til skole, indkøb, institutioner, motorvej og skov.



Almene boliger i bymidten
Bosætningen i bymidten skal være med til at understøtte detailhandlen og de kulturelle tilbud.
Der er et særligt fokus på ungdomsboliger. Ungdomsboliger skal placeres i bymidten, idet
Aabenraa konkurrerer med andre uddannelsesbyer om de studerende. De studerende ser også
på byliv, butikker og kultur, når de vælge uddannelse.

Status


Parcelhusudstykning ved Langhus
I marts 2014 blev den 1. etape af parcelhusudstykninger på 10 grunde udbudt offentligt til
salg på Langhus. Alle 10 grunde er solgt. Juli 2015 blev 2. etape udbudt offentligt til salg på
Langhus. Den 2. etape bestod af 4 grunde, hvor 2 af grundene, som er beliggende i delområdet 1 jf. lokalplanen, er solgt. Ud af de i alt 14 udstykkede grunde er der kun 2 til bage, disse
grunde er beliggende i delområde 2 jf. lokalplanen.
3. etape på Langhus bestående af 17 nye grunde blev i november 2016 udbudt offentligt til
salg. Grundene er beliggende i forskellige delområder af lokalplanen – delområde 1, 2 og 3. Jf.
lokalplanen er der forskellige bestemmelser for disse 3 områder. Grundene kan overtages af
køber fra den 01.05.2017.



Almene boliger i bymidten
Der er udarbejdet en strategi for almene studieboliger og familieboliger i Aabenraa Kommune.
I december 2015 blev strategien for hvad Aabenraa Kommune vil med almene studieboliger
og familieboliger i perioden fra 2016 til 2020 vedtaget. Gennemførelse af strategien sker i
samarbejde med de almene boligselskaber. Af investeringsoversigten 2017-2020 fremgår, at
der er afsat midler til grundkapitalindskud 10,0 mio. kr. i 2017, 6,0 mio. kr. i 2018 og 6,0 mio.
i 2019 til opførelse af studieboliger elle almene familieboliger.
Almene familieboliger på Cimbria-grunden ved Haderslevvej.
Domea Rødekro har ansøgt kommunen om grundindskudskapital til 66 boliger på C imbria grunden i første etape og senere forventes søgt til yderligere 34 boliger i anden etape. Proje ktets første etaper med 66 boliger har fået skema B tilsagn og boligselskabet har i december
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2016 igangsat byggeriet af første etape. De 66 boliger i første etape forventes indflytningsklar
1. juni 2018.
Almene Studieboliger
Der er i foråret 2015 gennemført en analyse af studieboligbehovet i samarbejde med UC Sy ddanmark. Analysen blev præsenteret for Vækst- og Udviklingsudvalget og UC Syddanmark
den 25. juni 2015. Af analysen fremgår, at der på nuværende tidspunkt er 4500 studerende
på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i Aabenraa. Heraf er 3000 stud erende i målgruppen for en studiebolig. I skoleåret 2017/2018 forventes en stigning på 1000
elever i forbindelse med udvidelser hos hhv. UC Syddanmark og VUC Syd. Af de 5.500 stud erende forventes 3700 at være i målgruppen for en studiebolig.
Der er på nuværende tidspunkt 357 ungdomsboliger og kollegieboliger i Aabenraa Kommune,
hvoraf 329 er placeret i Aabenraa by. Der er således et stort potentiale i at udvide antallet af
studieboliger.

Forankring
Vækst & Udviklingsudvalget.

Borgernes kendskab til projektet i 2016

2013

2014

201 5

2016
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Samarbejde om sundhedsinnovation

Idéstadie

I proces

Gennemført

Formål og mål
Målet med projektprogrammet er at styrke samarbejdet om sundhedsinnovation ved at fokusere in dsatsen i LivingtechAabenraa. LivingtechAabenraa er betegnelsen for innovativt offentligt-privat samarbejde omkring sundhedsinnovation, nye velfærdsløsninger og velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune.
Ved at opbygge et professionelt og bæredygtigt udviklingsmiljø i Aabenraa Kommune, griber vi den
mulighed, der er for at skabe vækst gennem innovative partnerskaber om velfærdsteknologi.
Formålet med LivingtechAabenraa er, med afsæt i kommunens styrkeprofiler, at engagere nuværende
og potentielle offentlige og private aktører og ressourcer i kommunen samt strategiske samarbejd spartnere til - gennem fælles værdiskabelse - at understøtte udvikling af morgendagens sundheds - og
velfærdsløsninger. I LivingtechAabenraa går nytænkende virksomheder, aktive medborgere, strateg iske samarbejdspartnere og engagerede medarbejdere sammen nye veje for at skabe bæredygtige og
innovative velfærdsløsninger samt udnytte det erhvervsmæssige potentiale. Vi skal udbrede og medudvikle nye teknologier, løsninger og arbejdsgange, der understøtter det gode liv, værdiskabelse og
vækst.

Status
Social & Sundhed har sammen med interne og eksterne aktører arbejdet videre med resultatskabelse
inden for sundheds- og velfærdsinnovation i offentligt-private samarbejder under overskriften LivingtechAabenraa. Konceptet udfoldes i strategien ”Det gode liv og sund vækst 2020 – Vi vil mere med
velfærdsteknologi”, der blev politisk godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i 2016.
Projektets form og udmøntning er skåret til, så det klart fokuserer på de styrkepositioner kommunen
indtager og videreudvikler de potentialer, der er afdækket med henblik på maksimal værdiskabelse for
borgere, kommune og samarbejdspartnere. Fælles værdiskabelse i LivingtechAabenraa sker i 3 str ategiske spor, der fokuserer indsatsen på borgerens gode liv, mere for pengene og vækst i innovativ e
partnerskaber, og der arbejdes målrettet på at skabe borgerrettede, medarbejderrettede, økonomiske
og vækstrettede gevinster. I dette samarbejde om sundhedsinnovation, er der i 2016 skabt følgende
resultater inden for områderne udviklingsmiljø, internationalt samarbejde og branding af kommunen:
Udviklingsmiljø

Etableret et udviklingsmiljø, hvor Aabenraa Kommune samarbejder med virksomheder, borgere og andre aktører om at skabe sundhedsinnovation i
o testprojekter
o udviklingsprojekter
o implementeringsprojekter

Fokus på at identificere muligheder for knopskydning af eksisterende projekter, hvormed der
kan skabes værdi på nye områder.

Fået godkendt OPI-projektet Fælles Tryghed af Syddansk Vækstforum, hvor Aabenraa Ko mmune er partner sammen med lokal virksomhed, sjællandsk virksomhed, SDU og Ældresagen.

Afholdt temadag for kommuner og virksomheder om LivingtechAabenraa og hvordan man
skaber værdi med velfærdsteknologi.
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Opbygget en solid pipeline med potentielle samarbejdsprojekter med en række forskellige a ktører, hvormed der er fortsat fokus på at fastholde og udvide det momentum, der er skabt, så
vi også fremadrettet er en interessant samarbejdspartner for private aktører.

Internationalt samarbejde

Indgår som partner i Interregprojektet Demantec om livskvalitet for demente med ny teknologi sammen med en række danske og tyske offentlige og private aktører.

Synliggjort livingtechaabenraa.dk på relevante messer og konferencer i Danmark og Tyskland.

Afholdt international konference om velfærdsteknologi som kick -off til interregsamarbejde
med deltagelse af en lang række danske, tyske og norske aktører.

Branding af kommunen






Lanceret hjemmesiden livingtechaabenraa.dk som den lette vej til samarbejde med Aabenraa
Kommune om velfærdsteknologi, til deling af god historier og formidling af resultater og projekter.
Fået 2 positive historier i landsdækkende nyhedsudsendelser om konkrete velfærdsteknolog iske successer i Aabenraa Kommune.
Skabt omtale gennem artikler i en række medier og magasiner og opslag og delinger på soc iale medier.
Været vært for delegationsbesøg fra Sverige, Japan og Singapore, der så på velfærdsteknologi
og sundhedsinnovation i Aabenraa Kommune.

Der er endnu et stykke vej til en fasttømret position på dette område, hvorfor der ved indgangen til 2017 er fokus på yderligere udbygning af udviklingsmiljøet, på at skabe øget synlighed, på konkrete fuldskalaimplementeringer af nye løsninger og på udvikling af tværse ktorielt samarbejde.
Forankring
Social & Sundhedsudvalget

Borgernes kendskab til projektet i 2016
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GateDenmark – Padborg Transportcenter

Idéstadie

I proces

Gennemført

Formål og mål
I GateDenmark tilbydes transport- og logistikløsninger, der udgør bindeleddet mellem Jyllandskorridoren og Europa. Transport- og logistikløsningerne har afsæt i vejgodstransport, kombiterminalen med
omladning fra lastbil til godstog og muligheden for omladning til skibe i Aabenraa Havn. Erhvervso mrådet i Padborg er omdrejningspunktet i GateDenmark. Med afsæt i områdets potentiale og for at
imødegå strukturelle udfordringer og fremtidssikre området har Aabenraa Kommune i samarbejde
med de lokale virksomheder i løbet af 2013-14 gennemført en analyse og en proces, der leder frem
mod en helhedsplan for området i Padborg.
Realiseringen af Helhedsplanen skal møde de nye krav til Padborg som transportcenter, så det fortsat
kan være konkurrencedygtigt og gearet til at udløse vækstpotentialet i branchen fremover, ved at
være attraktivt for kunder og virksomheder. Helhedsplane n har 6 indsatsområder:

Sikkerhed

Servicecheck på plangrundlag

Forbedring af infrastruktur

Toldpladsen – forbedring og kvalitetsløft

Forskønnelse – tre træer for hverv virksomhed

Opfølgning og markedsføring – lokal organisering
Målet er at fastholde de omkring 3000 arbejdspladser i branchen og på sigt bidrage til øget jobskabe lse. Det er også et mål at bidrage til et godt investeringsklima i området, som kan aflæses på omsæ tningen af kommunal erhvervsjord.

Status
Med afsæt i byrådet godkendelse af Helhedsplanen for Padborg Erhvervsområde i oktober 2014 er
fokus nu på prioritering og realisering af projekterne i planen På byrådets møde den 25. marts 2015
fik Vækst- og Udviklingsudvalget kompetencen fra økonomiudvalget til at prioritere og gennemføre
projekter fra helhedsplanen. Dialogen om prioritering af projekter i helhedsplanen forgår i samarbejde
med foreningen Padborg Transportcenter. Foreningen Padborg Transportcenter blev indviet den 9.
november 2015.
Følgende projekter er gennemført:
 Gennemgang af skilte (utilsvarende skilte fjernes og nye sættes op)
 Beplantning på Industrivej og Hermesvej
 Organisering og samarbejde blandt andet via dialogmøder mellem Vækst- og udviklingsudvalget og foreningen Padborg Transportcenter
Vækst- og Udviklingsudvalget har prioriteret kommende projekter i 2017 og 2018:

Opgradering af Toldpladsen – forbedring af parkeringsforhold og kvalitetsløft

En forenkling og sammenbinding af hele plangrundlaget i Padborg Erhvervsområde

Forundersøgelse vedr. forlængelse af Lejrve jen ud mod Toldbodvej.

Forankring
Vækst- og Udviklingsudvalget
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Ny motorvejstilslutning 70a Aabenraa N

Idéstadie

I proces

Gennemført

Formål og mål
Synliggørelse af behovet for motorvejstilslutningen ved Bodumvej skal styrkes, idet



Etablering af en ny motorvejstilslutning ved Bodumvej nord for Aabenraa forbedre r udviklingsmulighederne for det samlede erhvervs- og boligområde i Aabenraa-Rødekro.




Hurtig adgang for udrykningskøretøjer til og fra sygehuset sikres.
De trafikale problemer i de eksisterende rundkørsler mindskes.

Virksomhederne vil kunne modtage modulvogntog fra den nye motorvejstilslutning, hvilket øger e rhvervsområdets værdi.
Målet er et nyt, fuldt tilslutningsanlæg ved Bodumvej nord for Aabenr aa.

Status
Aabenraa Kommune og Vejdirektoratet har i fællesskab analyseret de trafikale forudsætninger ved
motorvejstilslutningen, og der er nu enighed om det grundlag, der arbejdes videre på.
Transport- og Bygningsministeriet besluttede i november 2016, at arbejde videre med Nordvendte
ramper ved Bodumvej samt en shunt ved det østlige rampekryds ved Aabenraa N. Staten finansiere
halvdelen af projektet, dog maksimalt 22,4 mio. kr. Kommunen har a fsat i alt 22 mio. kr. på investeringsplanen 2017-2020. Vejdirektoratet har op startet næste fase med henblik på skitse - og detailprojektering samt arealerhvervelse. Det forventes at projektet kan gennemføres på 3 -4 år. Der er set
nærmere på mulighederne med modulvogntog, og hvilke ændringer, der skal foretages. Virksomh ederne i Brunde og Egelund er blevet inddraget i dette arbejde.

Forankring
Teknik & Miljøudvalget

Borgernes kendskab til projektet i 2016

201 3

201 4

201 5

201 6

Side 27 af 31

Kvalificeret op til Job

Idéstadie

I proces

Gennemført

Formål og mål
Formålet med dette projekt er, at styrke udbuddet af kvalificeret arbejdskraft indenfor erhvervspol itikkens indsatsområder, således at virksomheder inden for disse brancher finder det attraktivt at drive
virksomhed i Aabenraa Kommune og dermed skabe arbejdsplader i kommunen. Gabet mellem de l edige kompetencer og virksomhedernes behov skal således reduceres, så virksomhederne har adgang
til kvalificeret arbejdskraft og de ledige kan få job.
Målet er, at øge antallet af kompetencegivende uddannelsesforløb inden for:

Industri og produktion

Transport, lager og logistik

Bygge og anlæg

Service og rengøring

Landbrug
Opkvalificeringen er gennemført i to delprojekter:

”Opkvalificering af ufaglærte”

”Job i landbruget – nye muligheder”
Status
Projekt ”opkvalificering af ufaglærte” er afsluttet i 2016. I projektet er der over to omgange visiteret i
alt 74 borgere. For de 74 borgere er der gennemført i alt 134 kompetencegivende uddannelse sforløb.
52 ud af de 74 borgere, svarende til 70%, har fået job eller indgår i en uddannelse, rotation eller lø ntilskud. Ud af de 52 er 43 borgere pr. 1. januar 2016 i job eller uddannelse. 18 borgere har i forløbet
påbegyndt jobrotation eller løntilskud heraf er 9 borgere efterfølgende gået i job. Effekten af projektet
er således, at 58% af de 74 borgere, der deltog i projektet, er i beskæftigelse.
Projekt ”Job i landbruget – nye muligheder” er afsluttet i 2016. Målet var, at 100 ledige skulle deltage
i informationsmøder. Her deltog 84. Målet var endvidere, at 20 borgere skulle få job i landbruget. E fter projektet blev 3 ansat i landbruget og 9 i praktik eller løntilskud. Projektet levede ikke op til fo rventningerne om at kunne formidle arbejdskraft til landbruget.
Forankring
Arbejdsmarkedsudvalget
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Grænsetrekanten

Idéstadie

I proces

Gennemført

Formål og mål
I foråret 2009 indgik Aabenraa og Sønderborg Kommuner og Flensborg by en samarbejdsaftale, der
siden hen skulle få navnet Grænsetrekanten/Grenzdreieck. Med samarbejdet styrkes regionen og opgaver løses i fællesskab, hvor et grænseoverskridende samarbejde giver god mening. Formålet med
projektet er, at:




Markedsføre erhvervsjord i ”Grænsetrekanten”, således at flere virksomheder etablerer sig i
området
Styrke Grænsetrekantens image
Arbejde for en forbedret infrastruktur

Målet er:

Salg af erhvervsjord i ”Grænsetrekanten” stiger

Antallet af arbejdspladser i ”Grænsetrekanten” stiger i forhold til 2013

De respektive forvaltninger erfaringsudveksler

Status
I 2016 blev grænseoverskridende turismetiltag tilføjet som udviklingsområde. De to turistchefer for
henholdsvis Destination Sønderjylland og Tourismusagentur Flensburger Förde har drøftet strategiske
perspektiver og mulige fælles indsatsområder. Det skal mønte ud i en koordinering af strategier og
markedsføringsaktiviteter og en øgning af kendskabet til hinandens turisme produkter. De suden ses
der på fælles events efter sæsonen og udvikling af den grænseoverskridende turisme infrastruktur.
F.eks. at forbinde attraktive stiruter på begge sider af Flensborg Fjord med en cykelfærgerute.
I løbet af 2016 besluttede byrådet i Flensborg at sætte ideen om en ”grænseoverskridende” banegård
på stand-by. Region Syddanmark ser gerne projektet genoptaget.
For Aabenraa Kommune gælder, at salget af erhvervsjord har været støt stigende fra 2013 -2015 efterfulgt af et lille fald i 2016. Ligeledes har udvik lingen i antallet af arbejdspladser været fordelt som
følger:
År

Antal arbejdspladser

2013

26.500

2014

26.626

2015

27.190

Kilde: Kontur

I 2016 har Aabenraa Kommune sammen med Wireg (tysk erhvervsfremme organisation) udarbejdet
fælles præsentationsmateriale. Det implementeres på Grænsetrekantens og Wiregs hjemmesider.
Desuden blev muligheden for en fælles digitalklynge diskuteret.
Yderligere blev den grænseoverskridende bustrafik debatteret. Status er, at Sydtrafik og Aktivbus
medio 2017 fremlægger en beretning om mulige tiltag for optimering af ruter.
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