
 

 
 

 

 

 

Jour. nr. 19/02400-66 

Notat 
Dato 17/02/2020 

Til Sydslesvigudvalget 

Referat af ordinært møde i Sydslesvigudvalget den 5. 

december 2019 

 

 

Mødet blev afholdt på Christiansborg 

 

 

Deltagere: 

Christian Juhl, MF (EL), formand 

Anni Matthiesen, mf (V) 

Martin Henriksen, (DF) 

Troels Ravn, MF (S) 

Rune Christiansen, (R) 

Karina Lorentzen Dehnhardt, MF (SF) 

Niels Flemming Hansen, MF (K) 

 

Fra Sydslesvigudvalgets sekretariat deltog chefkonsulent Steffen Bang (referant) 

 

Christian Juhl bød velkommen, og spurgte, om udvalget kunne godkende 

dagsordenen. Dette var der tilslutning til. 

 

Herefter behandlede udvalget referat af møde den 23. oktober, der blev godkendt 

uden bemærkninger. 

 

Næste punkt på dagsordenen var en gennemgang af Sydslesvigudvalgets 

forretningsorden. Christian Juhl noterede, at der havde været stillet 

spørgsmålstegn ved, om der kunne stilles krav om, at udvalgets medlemmer 

samtidig skulle være medlemmer af Folketinget. Efter en række 

meningstilkendegivelser herom konstaterede formanden, at dette spørgsmål var 

reguleret i Sydslesvigloven, og at der derfor skulle en lovændring til, såfremt dette 

skulle være et krav. Dette tog de øvrige medlemmer til efterretning, hvorefter 

forretningsordenen blev godkendt. 

 

Dansk Skoleforening havde rettet henvendelse til Sydslesvigudvalget og anmodet 

om et møde med henblik på at redegøre for foreningens aktuelle udfordringer. 

Der var bred enighed i udvalget om at imødekomme Skoleforeningens ønske og gav 

sekretariatet i opdrag at arrangere et møde. 

 

Under dette punkt udtrykte Anni Matthiesen sin bekymring for, om den måde, som 

overenskomsterne på undervisningsområdet ved Dansk Skoleforening fungerer på, 

var i overensstemmelse med Sydslesvigloven. Hun var af den opfattelse, at der var 
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brug for en afklaring i forhold til, om man kunne følge danske lønninger, men lave 

egne arbejdstidsregler.  

 

Martin Henriksen delte Anni Matthiesens bekymring.  

 

Rune Christiansen respekterede dette synspunkt, men var af den opfattelse, at der 

her var tale om en politisk og ikke en juridisk vurdering af lovens hensigt. 

 

Anni Matthiesen orienterede herefter om, at hun havde rettet henvendelse til 

Børne- og Undervisningsministeren, og bedt om at få adgang til evt. relevante 

sagsakter, der lå til grund for Sydslesvigloven. 

 

Dette tog de øvrige udvalgsmedlemmer til efterretning. 

 

Herefter gik udvalget videre til næste punkt på dagsordenen, der omhandlede 

budgettet for 2020. 

 

Steffen Bang opsummerede indledningsvist de overordnede udfordringer, der gik 

på, at der var søgt om et langt større beløb, end der var til rådighed. Han havde 

derfor udarbejdet et forslag, der dels bragte budgettet i balance, dels gav udvalget 

mulighed for tillige at prioritere mellem de modtagne ansøgninger om projekt- og 

anlægsstøtte. 

 

Der var blandt alle udvalgets medlemmer enighed om, at fastholde den hidtidige 

praksis med at afsætte midler til både projekt- og anlægsstøtte. Derfor var der 

enighed om, ikke at yde mere i driftsstøtte end hvad bevillingen var fremskrevet 

med på finansloven. Eneste undtagelse var Grænseforeningen, der havde søgt om, 

at støtten til mindretallets deltagelse på Folkemødet fik en mere permanent 

karakter. 

 

Herefter fulgte en drøftelse af de enkelte ansøgninger. Flere medlemmer udtrykte 

tilfredshed med, at man i mindretallet havde fulgt opfordringen til at fremsende 

ansøgninger med et socialt sigte. 

 

På baggrund af disse drøftelser blev man i udvalget enige om, at imødekomme to 

projektansøgninger og to anlægsansøgninger. 

 

 

 

 

 

Steffen Bang 

Sydslesvigsekretariatet 




