Notat
Til Sydslesvigudvalget

11. oktober 2019

Referat af ordinært møde i Sydslesvigudvalget den 3. oktober
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 (referent)
Fuldmægtig Susan Parwini.
Christian Juhl indledte med at byde velkommen til det første møde i
Sydslesvigudvalget efter valget til Folketinget, og bad de nye medlemmer
velkommen. Herefter fulgte en kort præsentationsrunde, hvor de enkelte
medlemmer redegjorde for deres interesse for, og erfaring med, området.
Herefter godkendte udvalget referat af udvalgsmødet afholdt den 27. februar.
Udvalget gennemgik herefter forretningsordenen. Christian Juhl foreslog, at
medlemmerne inden næste møde overvejede behovet for evt. justeringer med
henblik på en fornyet drøftelse den 23. oktober.
Næste punkt på dagsordenen var en gennemgang af de midtvejsrapporter, som alle
modtagere af driftstilskud havde indsendt for 2019. Steffen Bang noterede, at det
overordnet så fornuftigt ud, men gjorde opmærksom på, at der for enkelte af
foreningerne var forhold, som udvalget burde drøfte med de pågældende under de
kommende budgetmøder. Herefter godkendte udvalget midtvejsrapporterne.
Dansk Centralbibliotek havde fremsendt en ansøgning om at forlænge
projektperioden for ”Oplev Sydslesvig” til udgangen af 2019. Dette godkendt
udvalget.
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Dernæst gennemgik Steffen Bang projektrapport og regnskab for ”Flensborg Avis
TV”. Der var enighed i udvalget om, at godkende projektet, men man var dog af
den opfattelse, at projektet ikke helt havde nået de målsætninger der blev opstillet
ved projektets start, hvilket Flensborg Avis også gør rede for i afrapporteringen.
Herefter behandlede udvalget slutrapport og regnskab for projektet ”Mediehus som
professionel brobygger” (Flensborg Avis). Udvalget godkendte projektet, men
kunne konstatere, at de konklusioner om en fremtidig retning for avisens arbejde,
der fremgår af afrapporteringen, alle indebærer et øget tilskudsbehov.
Grænseforeningen havde fremsendt slutregnskab og projektrapport for projektet
”Feriebørn 2.0”. Udvalget godkendte projektet, og der enighed om, at projektet
havde bidraget med ny viden om, hvordan man kan øge antallet af
udvekslingsbesøg mellem unge sydslesvigere og unge danskere nord for grænsen.
Næste punkt var en gennemgang af milepælsrapport for Skoleforeningens projekt
”Mindretal på Efterskole”, som udvalget godkendte.
Dernæst gennemgik udvalget en milepælsrapport for Skoleforeningens projekt
”SydslesvigCrew”, som blev godkendt af udvalget.
Grænseforeningen havde indsendt milepælsrapporten for projektet ”J-lab i
Sydslesvig”. Indeholdt heri var et ønske om en mindre justering i projektet, der var
begrundet i, at faget fremover vil ligge senere i journalistuddannelsen. Dette
indebærer tillige et navneskift til ”ASP i Sydslesvig” (Aktuelle samfundsmæssige
problemer i Sydslesvig”). Udvalget godkendte milepælsrapport og projektændring.
Næste punkt på dagsordenen var en henvendelse fra Dansk Skoleforening for
Sydslesvig, der redegjorde for, at man i disse år oplever en stor vækst i antallet af
unge sydslesvigere, der ønsker et efterskoleophold i Danmark. Sydslesvigudvalget
har tildelt Skoleforeningen ekstra ressourcer til at kunne dække
forældrebetalingen, men den afsatte rammer er ikke stor nok. Skoleforeningen så
gerne, at eleverne blev ligestillet med danske statsborgere, således at det var den
danske stat, der afholdt udgiften til forældrebetalingen. Sydslesvigudvalget
drøftede spørgsmålet, og besluttede at rejse sagen over for
undervisningsministeren.
Endelig havde Sydslesvigudvalget modtaget en henvendelse fra en sydslesviger
bosiddende i Danmark, der havde fået afslag på sin ansøgning om dansk
statsborgerskab med den begrundelse, at vedkommende ikke var født i Sydslesvig.
Udvalget fandt at der burde være ens regler for sydslesvigere bosiddende i
Danmark og i Sydslesvig, hvor det i sidstnævnte tilfælde er en betingelse, at man
er ”født eller opvokset i Sydslesvig”. Udvalget besluttede derfor at rette
henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeren for at gøre opmærksom på
dette problem.
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