
 

 

 
 

 

 

30. august 2022 

JCEL 

Notat  
 

Til Sydslesvigudvalget 

Referat af møde i Sydslesvigudvalget den 30. august 2022 

 

 
Mødet blev afholdt på Christiansborg 

 

Deltagere:  

Christian Juhl, MF (EL) formand  

Anni Matthiesen, MF (V)  

Birgitte Vind, MF (S) - videolink 

Rune Christiansen (RV) – videolink 

Karina Lorentzen (SF) – videolink  

 

Fra Sydslesvigudvalgets sekretariat deltog chefkonsulent Steffen Bang samt 

Specialkonsulent Julie Lange (referent). 

 

 

Christian Juhl bød velkommen til Udvalget og dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Referat af møde den 17. maj 2022 blev derefter godkendt.  

 

Dernæst gennemgik Steffen Bang midtvejsrapporterne for 2022. Det blev besluttet, 

at indkalde Dansk Skoleforening for Sydslesvig til næste møde i udvalget den 25. 

oktober (Skype) til en drøftelse af status for rekrutteringsudfordringer og 

anlægsopgaver. Det blev endvidere besluttet, at man vil drøfte Flensborg Avis 

midtvejsrapport under den kommende besigtigelsestur i september måned. 

 

Det næste punkt omhandlede invitationer til Sydslesvigudvalget. Formanden ville 

deltage i SSWs kommende landsmøde i Husum. Steffen Bang kunne endvidere 

fortælle, at der var indkommet en invitation til FUENs kongres. Medlemmerne 

opfordredes til at deltage. 

 

Herefter blev et juridisk spørgsmål vedrørende ansættelse af uddannet bibliotekar 

på dansk overenskomst hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig drøftet. 

Umiddelbart er dette i strid med Sydslesvigloven, idet Dansk Skoleforening for 

Sydslesvig alene kan ansætte lærere og pædagoger. Det blev besluttet på mødet, at 

opfordre Skoleforeningen til indgå en aftale med Dansk Centralbibliotek om, at de 

ansatte bibliotekaren, som herefter kunne udlånes til Skoleforeningen.  

 

Det reviderede projektregnskab for Husumhus blev godkendt. 

 

Næste punkt på dagsordenen var opholdstilladelse til sydslesvigske elever, der 

ønsker at gå på den tyske efterskole i Aabenraa. Formanden havde været i dialog 

med den danske Generalkonsul i Flensborg, og der bliver arbejdet på at finde en 

løsning. 

 

Dernæst rapporterede Julie Lange om Grænseforeningens afrapportering for 

Minority Change Makes. Afrapporteringen blev taget til efterretning af 



 

Side 2 

Sydslesvigudvalget, om end det blev besluttet på mødet, at sekretariatet følger op 

med Grænseforeningen i forhold til en evaluering af projektet. 

 

Herefter orienterede Julie Lange om en problematik tilsendt formanden fra en 

borger fra det danske mindretal i Sydslesvig. Vedkommende har problemer med at 

opnå NemID/MitID i Danmark. Sekretariatet er i dialog med 

Digitaliseringsstyrelsen og det er muligt at få NemID, selvom man ikke har dansk 

CPR-nummer. Sekretariatet fik mandat til at kontakte den pågældende borger og 

hjælpe vedkommende videre med problemstillingen. 

 

Steffen Bang orienterede herefter om programudkast til den kommende 

besigtigelsestur i Sydslesvig den 26. -27. september. Det blev besluttet kun at 

gennemføre turen, såfremt der var 4 deltagere med fra Udvalget plus 

Sekretariatet. 

 

Julie Lange orienterede om planlægningen af konferencen i Berlin i slutningen af 

oktober. Det blev besluttet på mødet at udsætte konferencen, således at et nyt 

udvalg efter et valg kan bruge konferencen som anledning til at igangsætte en ny 

”sæson” for udvalget. 

 

Steffen Bang gav derefter et kort oprids af problemstillingen for Skoleforeningen, 

der gerne ser, at skolerejser med tog kan slutte i Flensborg og ikke – som i dag – i 

Padborg. Det blev besluttet på mødet, at udvalgets medlemmer ville opfordre deres 

respektive partiers transportordførere til at kontakte Transportministeren med en 

anmodning om, at der findes en løsning på problematikken.  

 

Endelig orienterede Julie Lange om, at der er igangsat en undersøgelse af 

lønsituationen syd for grænsen. Der afventes svar på denne den 19. september, 

hvorefter sekretariatet vil fremlægge resultaterne for udvalget. 

 

Under eventuelt orienterede Steffen Bang om, at Kulturministeren den 12. 

september besøger det tyske mindretal i Sønderborg og der også deltager i 

Kontaktudvalgsmøde for det tyske mindretal – og dernæst tager til Sydslesvig og 

besøger det danske mindretal. 


