Referat af ordinært møde i Sydslesvigudvalget den 2.
december 2020
Mødet blev afholdt via videolink

Deltagere:
Christian Juhl, MF (EL), formand
Anni Matthiesen, mf (V)
Martin Henriksen, (DF)
Birgitte Vind, MF (S)
Rune Christiansen, (R)
Niels Flemming Hansen, (K)
Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)
Fra Sydslesvigudvalgets sekretariat deltog chefkonsulent Steffen Bang (referant)
1) Møde med Udlændinge-og Integrationsminister Mattias Tesfaye
Sydslesvigudvalget havde inviteret Udlændinge- og Integrationsminister Mattias
Tesfaye for at drøfte en række udfordringer i forbindelse med tildeling af dansk
statsborgere til sydslesvigere bosiddende syd for grænsen.
Mattias Tesfaye indledte med at orientere om, at der på hvert lovforslag om
tildeling af statsborgerskab er ca. 179 personer. Hver enkelt sag behandles efter et
konkret cirkulære. Aftalekredsen bag loven ville skulle inddrages såfremt
cirkulæret skal ændres. Ministeren anerkendte, at der var folk, der var kommet i
klemme, og at det var hans at involvere Sydslesvigudvalget i en evt.
cirkulæreændring.
Herefter gennemgik man en række konkrete sager og udfordringer, som var
kommet til Sydslesvigudvalgets kendskab.
På baggrund af denne drøftelse blev man enige om, at Sydslesvigudvalget skulle
fremsende et konkret forslag til, hvordan disse udfordringer kunne løses.
2) Godkendelse af referat af møde den 21. oktober
Referatet blev godkendt med en mindre redaktionel ændring.
3) Godkendelse af Sydslesvigudvalgets forretningsorden
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Steffen Bang orienterede om, at udvalget hvert år skal tage stilling til
forretningsorden.
Niels Flemming Hansen meddelte, at han gerne så at forretningsordenen blev
ændret, således at alene medlemmer af Folketinget kunne udpeges.
Steffen Bang forklarede, at bestemmelsen om, at dette forhold var reguleret i
Sydslesvigloven, hvorfor det ikke kunne imødekommes.
Herefter blev forretningsordenen vedtaget.
4) Drøftelse af pensionskassen P51
Christian Juhl orienterede om, at Frode Sørensen havde meddelt, at han ønskede
at udtræde af bestyrelsen. På den baggrund skulle Sydslesvigudvalget indstille et
nyt medlem.
Både Martin Henriksen og Niels Flemming Hansen stillede sig til rådighed.
Christian Juhl foreslog at tage kontakt til generalkonsul Kim Andersen, der
ligeledes var udpeget til bestyrelsen af Sydslesvigudvalget, for at drøfte hans
eventuelle udtrædelse af bestyrelsen. Dette fordi det ifølge bestyrelsens vedtægt
ikke var foreneligt med hans rolles om embedsmand.
På den baggrund var der enighed om at indstille Martin Henriksen, men med en
forventning om, også at kunne indstille Niels Flemming Hansen.

5) Sydslesvigudvalgets kalender 2021
Sydslesvigudvalget godkendte det fremsendte forslag til kalender for 2021.02.11
6) Sydslesvigudvalgets fordeling af tilskud 2021
Steffen Bang gennemgik de modtagne ansøgninger, og orienterede om, at der var
søgt om flere penge, end der var til udvalgets rådighed.
Efter en indgående drøftelse, besluttede udvalget i forhold til driftsstøtten at
fordele pengene ud fra følgende principper:
• Støtten til Nordisk Info udfases over de næste to år, og foreningen modtager i
2021 således et reduceret tilskud på i alt 500.000 kr.
• Støtten til FUEN genoptages med et beløb på 200.000 kr.
• Dansk Centralbibliotek og Sydslesvigsk danske Ungdomsforeninger får hver et
løft, der svarer til halvdelen af den fremskrivning, der var søgt om.
• Tilskuddene til SSW, SSF, Flensborg Avis samt Grænseforeningen fastholdes på
2020-niveau ( eks. Corona-midler til Flensborg Avis)
• Dansk Skoleforeningen bevilges en løft på 7.464.919 kr., svarende til en
procentuel stigning på 2,2 pct. Det er 78.636 kr. mindre, end der er ansøgt om.
Martin Henriksen bemærkede, at han principielt var imod at genoptage støtten til
FUEN, men accepterede dette som en del af det samlede budget.
Herefter drøftede man de modtagne ansøgninger om projekt- og anlægsstøtte.
Udvalget besluttede at imødekomme to projektansøgninger:
• Grænseforeningen Minority Changemaker Programme projekttilskud 3.095.225
• Grænseforeningen Genforén dit fællesskab projekttilskud 490.000
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I forhold til anlægsmidler besluttede udvalget at imødekomme følgende
ansøgninger:
• Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Brandsikring af Engelsbycentret
Anlægstilskud 1.302.747
• Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger Afvanding af Engelsbycentret
Anlægstilskud 1.302.747
• Sydslesvigsk Forening List Danske Kultur–og Forsamlingshus. Tagsanering og
sanering af wc faciliteter mm Anlægstilskud 894.000
• Sydslesvigsk Forening Tagsanering af SSFs sekretariatsbygning i Büdelsdorf
Anlægstilskud 357.600

7) Evt.
Christian Juhl orienterede om de igangværende forhandlinger om tilskud til et nyt
museum ved Danevirke.
Herefter drøftede man kort igangværende projekter og bad sekretariatet om at
udarbejde en oversigt.
Steffen Bang
Sydslesvigsekretariatet
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