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Til Sydslesvigudvalget

Referat af ordinært møde i Sydslesvigudvalget den 26. august
2020

Mødet blev afholdt på Christiansborg

Deltagere:
Christian Juhl, MF (EL), formand
Anni Matthiesen, mf (V)
Martin Henriksen, (DF)
Birgitte Vind, MF (S)
Rune Christiansen, (R)

Fra Sydslesvigudvalgets sekretariat deltog chefkonsulent Steffen Bang (referant)
Christian Juhl bød velkommen, og foreslog i lyset af, at det var Birgitte Vinds
første møde tog en kort præsentationsrunde.
Herefter gennemgik Steffen Bang midtvejsrapporter for de foreninger, der i 2020
modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget.
Gennemgangen af de 8 midtvejsrapporter viste, at en del foreninger vil få svært
ved at opfylde alle resultatkrav grundet COVID-19, ligesom flere foreninger
formentlig vil blive ramt af et større indtægtstab, som helt eller delvist skyldes
pandemien. Omvendt er der også steder, hvor der vil blive brugt færre penge.
Der var i udvalget enighed om, at COVID-19 var en force majeure situation,
hvorfor det var forventeligt, at der ikke alle steder var en fuldstændig
målopfyldelse. Udvalget konkluderede, at midtvejsrapporterne generelt tegnede et
billede af, at man havde handlet ansvarligt under krisen, og havde formået at
tilpasse sig situationen. Midtvejsrapporterne blev herefter godkendt.

Udvalget drøftede herefter proces og fremgangsmåde for udmøntningen af den
afsatte Corona-reserve.
Der var enighed i udvalget om, at man generelt burde udmønte midlerne som
driftstilskud, dvs. som en tilpasning af 2020-resultataftalen. Da de enkelte
foreningers tab som følge af pandemien endnu ikke kan opgøres endeligt, skal der
dog stilles som betingelse, at udgifterne konteres i regnskabet på en måde, der
muliggør en evt. efterregulering/tilbagebetaling efterfølgende.
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Udvalget besluttede endvidere at mødes med de to foreninger, hvis
midtvejsrapporter tydede på de største udfordringer, dvs. Dansk Skoleforening og
Flensborg Avis for at få en mere indgående drøftelse af disses udfordringer.
Næste punkt var en gennemgang af programforslag til besigtigelsesturen den 10.11. september, der blev godkendt.
Herefter drøftede udvalget det brev, som Slesvigsk Parti og SSW den 5. august
havde sendt til justitsminister Nick Hækkerup vedrørende de trafikale forhold ved
den dansk-tyske grænse. Udvalget tog henvendelsen til efterretning
Udvalget diskuterede dernæst reglerne om dobbelt statsborgerskab for
sydslesvigere. Man kunne konstatere, at en del sydslesvigere, der havde fået afslag
henvendte sig til udvalgsmedlemmerne og klagede og den trufne afgørelse.
Christian Juhl understregede at udvalget ikke skulle agere ekspeditionskontor i
sådanne sager, hvilket der var enighed om i udvalget.
Christian Juhl ville dog sørge for at invitere udlændinge og integrationsministeren
til udvalgets næste møde med henblik på at afklare, om man kunne undgå de
mange sager om afslag.
Christian Juhl var blevet kontaktet per mail af nogle undervisere, der underviste
voksne i dansk på biblioteket i Sydslesvig omhandlende deres aflønning samt
ansættelsesforhold.
Martin Henriksen havde gerne set, at udvalget tog sagen op med Dansk
Centralbibliotek, men anerkendte, at der var et flertal i udvalget, om, at der anså
det som et ansættelsesretsligt forhold, der lå uden for Sydslesvigudvalgets
ansvarsområde.
Steffen Bang gennemgik hermed rapport og slutregnskab for projektet ”Oplev
Sydslesvig”, som blev godkendt af udvalget.
Sekretariatet havde udarbejdet et notat, der gav en status på Skoleforeningens
igangværende anlægsarbejder. På grund af en række forsinkelser, og
ufuldstændige afrapporteringer besluttede udvalget at bede Skoleforeningens
ledelse om et møde.
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