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• SLESVIGUDVALGE-

 

25. april 2019 

Sydslesvigudv lgets regnskab 2018 

Indledning 
Syds lesvigudvalget yder ti lskud til gavn for det danske mindreta l i Sydslesvig. 
Midlerne hert il var i 2018 opført på finanslovens § 20.91.01. Danske Kulturelle 
Anliggender i Sydslesvig. Af bevillingen kan der derudover afholdes udgifter ti l 
sekrctariatsbetjening, udvalgets rejser, faglig assistance mv. i henhold til 
Syds lesviglovens § 9. s tk. 2 

På finansloven for 2018 var der afsat i a lt 4 78, 7 mio. kr. Hertil kom en beholdning 
pd 4,7 mio. kr. 

Der er foretaget en intern statslig overførsel til Kulturministeriets depar tement på 
2,0 mfo. kr., hvoraf 1,6 mio. kr. var reserveret til udgifter til sekretariatsbetjening, 
mens 0,4 var afsat til udvalgets rejser og øvrige udgifter. 

Der er i 2018 ydet drifts tilskud, anlægstilskud og projek ts tøtte. 

Driftstilskud er afholdt fra§ 20.91.01.10, delregnskab 635, mens anlægs- og 
projektstøtte er afholdt fra § 20.91.01.20, delregnskab 636. 

Driftsudgifterne er konteret på§ 20.91.01.10 på standardkonto 41. 

Tabe l 1. Overs igt over delregnskab 635 

Delregnskab 635 DKK 

Udgifter i alt 458.072.682 

Heraf driftstilskud 456.364. 715 

heraf overførsel til KOM ad administration mv. 2018 2.000.000 

heraf tilbageførsel af uforbrugte administrationsmidler 
for 2017 

-150.000 

heraf tilbageførsel af uforbrugte administrationsmidler 
for 2018 

-199.803 

Heraf udbetaling af driftst ilskud 54.424 

herafvalutadifference 3.346,11 

Jour. nr. 17/ 00277-415 

https://20.91.01.10
https://20.91.01.20
https://20.91.01.10
https://20.91.01


Side 2 

*udbetalingen vedrører sidste rate afel: anlægstilslwd til Sydslesvigs danshe 
Ung dom.s/'oreninger bevilget i 2017. Sagen blev ved en fejl oprettet på ordningen 
DKAS ( delregnslmb 635) og ihhe PAS ( delregnshab 636) 

Sydslesvigudvalget trafpd sit møde den 5. december 2017 beslutning om tildeling 
ardriftsstøtte for 2018 på baggrund af foreningernes ansøgninger, de udarbejdede 
udkast ti l resultataftaler samt de i november gennemførte budgetmøder i 
Sydslesvig. 

Af tabel 2 herunder fremgår dels de budgetterede udgifter (B), dels de 
regnskabsførte udgifter (R). 

Tabel 2. Driftstilskud 2018 

Forenine: Driftstilskud 2018 (B) 
Driftstilskud 
2018 (R) 

Dansk Centralbibliotek for 
Svdslesvig 28.435.680 28.435.680 
Dansk Skoleforening for 
Sydslesvig 331.970.000 331.970.000 

Flensbore- Avis 26.093.688 26.093.688 
Sydslesvigs danske 
Ungdomsforeninger 35.788.813 35.788.813 

Svdslesvie-sk Forenine 25.275.230 25.275.230 

Nordisk Informationskontor 671.400 671.400 
Fælleslandboforeningen for 
Sydslesvig 1.166.408 1.166.408 

Svdslesviesk Vælgerforening 3.638.496 3.638.496 

Grænseforeningen 3.325.000 3.325.000 

I alt drift 456.364. 715 456.364.715 

Delregnskab 636 
Anlægs- og projektstøtte er konteret på delregnskab 636. tabel 3 herunder viser 
årets resultat 

Tabel 3. Delregnskab 636 

Delregnskab 636 DKK 

Udgifter i alt 19.844.843 



Side 3 

- Hera f nye ti lsagn anlægsstr1tte 
14.598.556 

-Heraf nye t ilsagn projekts tøtte 
5.450.470 

- Herafannulleringer og -204.182 
tilbae:ebetalinf1'er 



Side 4 

AnJa:gsstøtte 2018 
En specifi kaLion afde i 2018 bevilgede anlægstilskud for 2018 fremgår af tabel x 

herunder: 

Tabe l 4. Nye anlægstilskud 2018 

Anlæe-soroiekt Modtager 
Udvidelse og Dansk Skoleforening for 
modernisering afMeng- Sydslesvig 
Skolen i Vesterland på 
Sild (Helhedskonceptet 
for Sild ) 
Ombygning og Sydslesvigs danske 
modernisering af U ngdomsforeninger 
Sor teveiens Une:domsbus 

Tilskuds beløb (DKK) 
12.682.000 

1.916.556 

Nye tilsagn i alt 14.598.556 

Projektstøtte 2018 
En s pecifikation af de i 2018 bevilgede projekttilskud for 2018 fremgår af tabel 5 

herunder. 

Projekt Modtae-er Tilskudsbeløb (kr.) 
Revision afSSF sangbog Sydslesvigsk Forening 138.722 

1920-2020 100 år i Dansk Centr albibliot ek 1.489.310 
e:enforerune:ens teim" for Sydslesvig 
Mindretal på efterskole Dansk Skoleforening for 3.005.000 

Svdslesvie: 
F lensborg Avis som Flensborg Avis 496.538 
mediebrobygger 
J-lab i Svdslesvie: Grænseforenine:en 320.900 
I alt 5.450.470 

Tabel 6. Annulleringer og tibagebetalinger delregnskab 636 

Projekt indbetaler Tilskudsbeløb (kr.) bemærkninl? 
"Opbygning af Sydslesvigsk -50.000 kr. Der er tale om 
nordvendt Forening en annullering 
vandreudstilline:'' af sidste rate 
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"Opbygning af 
nordvendt 
vandreudstilling" 

Sydslesvigsk 
Forening 

-73.500,70 

af tilsagnet på 
10 pct. 
Grundet 
konstateret 
mindreforbrug 
ved projektets 
afslutning 
Der er tale om 
en 
tilbagebetaling 
som følge af 
konstateret 
mindreforbrug 
ved projektets 
afslutning 

"Sommerskole om 
grænselandets 
sprog og kultur" 

''Værditilvækst" 

Dansk 
Centralbibliotek for 
Syds lesvig 

Sydslesvigsk 
Forening 

-30.000 

-50.682 

Der er ta le om 
en annullering 

af sidste rate 
af t ilsagnet på 

10 pct. 
Grundet 

konstateret 
mindreforbrug 
ved projek tets 

afslutnine: 
Der er tale om 
en annullering 

af sidste ra te 
af tilsagnet på 

10 pct. 
Grundet 

konstateret 
mindreforbrug 
ved prQjektets 

afslutning 

I alt -204.183 kr. 

Tabel 7. resultatopgørelse 2018 

Indtægter 

Finanslovsbevilling 

- Udgin er delr. 635 

Kr. 
478.700.000 

458.072.682 

- Udgifter delr. 636 19.844.843 

Resulta t 2018 782.475 
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Tabe l 8. Beh oldningsoversigt 

Beho)dnin ~soversii!t DKK 
Oosuarinl! u ltimo 2017 4.686.360 
Resultat 2018 782.475 

Ops parine- ultimo 2018 5.468.835 

Balanceposte r 
Sydslesvigudvalgets projekt- og anlægsstøtte administreres efter de statslige regler 
om ti lsagn. Det betyder at alle udgifter skal bogføres det år hvor tilsagnet er 
afgivet uagtet at dele afdet bevilgede beløb først udbetales til tilskudsmodtageren i 
de efterfølgende år. Ved udgangen af 2018 havde udvalget udestående forpligtelser 
i form af allerede afgivne og regnskabsførte tilsagn for i alt 32, 1 mio. kr. 

Sydslesvigudvalge t den 25. april 2019 

Anni Matthiesen, MF (V) formand for 

lesv;gu~va~ 

Merete Dea Larsen, MF (DF) 




