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Protokol over 
 

Møde i Det Sydslesvigske Samråd 
mandag den 21. januar 2013 kl. 18.30 på Flensborghus 

 
 
Til stede:  Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A. Christiansen, Christian 

Jürgensen, Alice Feddersen, Peter Lynggaard Jacobsen, Viggo Jacobsen, 
Jytte Nickelsen, Per Gildberg, Anders Molt Ipsen, Randi Kuhnt, Stine Døssing, 
Lisbeth Mikkelsen-Buhl, Thorsten Kjærsgaard, Manfred Nissen, Flemming 
Birkemose, Horst Schneider, Flemming Meyer, Martin Lorenzen, Henrik 
Hansen 

 
 
Afbud:  Viggo Jacobsen, Inger Marie Christensen, Jørgen Kühl, Jörgen Jensen Hahn, 

Gerd Pickardt, Kirsten la Cour, Rüdiger Schulze 
 
 
Protokolfører: Jette Hanisch 
 
 
 
 Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Spørgetid 
3. Godkendelse af protokollen af 11. december 2012 
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
5. Meddelelser 
6. Orientering om den aktuelle landspolitiske situation v/SSW 
7. Status på Samrådets og SSF´s kommunikations- og oplysningsprojekt v/SSF 
8. Beretning ved Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig 
9. Eventuelt 
10. Lukket møde 

 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
 
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer. 
 
 
2. Spørgetid 
 
Der er ingen spørgsmål. 

Det 
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3. Godkendelse af protokollen af 11. december 2012 
 
Jytte Nickelsen: Har indvendinger til punkt ”3. Godkendelse af protokollen af 18. september 
2012”. Mener stadig ikke, at rettelsen til protokollen af den 18. september 2012 er rigtig. 
 
Jens A. Christiansen opfordrer Jytte Nickelsen til at formulere sin kritik med henblik på en 
konkret protokol. 
 
Efterfølgende har Jytte Nickelsen sendt nedenstående tekst: 
 
”Jytte Nickelsen: Gør opmærksom på, at konklusionerne vedr. dagsordenspunkterne 10. og 
12. er misvisende, idet de ikke præcist nok gengiver det sagte. 
 
Under dagsordenspunkt 10. kunne 2 af de i alt 3 citerede talere intet behov erkende for 
etablering af et fast koordineringsudvalg under Samrådet, hvorfor det er misvisende at 
konkludere, at man erkender, at der er et behov. 
 
Under dagsordenspunkt 12. drøftedes spørgsmålet, om formand for biblioteksbestyrelsen 
André Pastorff må repræsentere biblioteket i Samrådet, når han samtidig er medlem af 
Skoleforeningens Styrelse. Dette forhindrer en passus i den gældende Samarbejdsaftale. 
Protokollen undlader at nævne, at  5 af i alt 8 citerede talere pegede på muligheden for en 
ændring af Samarbejdsaftalen.” 
 
Flemming Birkemose: Under punkt 7 skulle jeg have sagt: Vi har mange ”almindelige 
medlemmer” i SdU, problemet er blot, at disse ikke forstår, at vi repræsenterer dem. Jeg 
sagde: Vi har mange ”almindelige medlemmer” i SdU, problemet er blot, at vi ikke har været i 
stand til at forklare, at vi repræsenterer dem. 
 
Protokollen godkendes på næste møde. 
 
Efter en diskussion blev man enige om at fortsætte protokollering som hidtil. Skulle der 
fremover stadig være uenighed, bliver møderne optaget og afskrevet. 
 
 
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
 
Jens A. Christiansen foreslår, at punkt 7: ”Status på Samrådets og SSF´s kommunikations- 
og oplysningsprojekt v/SSF” flyttes hen under punkt 10: Lukket møde. 
 
 
5. Meddelelser 
 
Jens A. Christiansen: Har været til møde i Berlin ang. mindretallets stillingtagen til ”Fünfter 
Bericht der Bundesrepublik Deutschland zu der Europäischen Charta der Regional- und  
Minderheitensprachen”. Her blev Sundhedstjenestens tilskyndelser på sidste Samrådsmøde 
drøftet. Det blev lovet, at landsregeringen vil indkalde til et møde om brugen af det danske 
sprog ved kontakt til myndighederne. Emnekredsen om skolerne blev fastholdt i teksten, og 
vores forslag om at reduceret i teksten om medierne blev fulgt.  
  
 
6. Orientering om den aktuelle landspolitiske situation v/SSW 
 
Flemming Meyer: Den verserende sag om indsigelser mod SSW´s fritagelse for 
spærregrænsen er meget tidskrævende, men vi er stadig optimistiske. Vi har reageret på 
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FDP´s pressemeddelelse om, at de har bestilt endnu et ”Gutachten”. I morgen vedtages 
finansloven, og de danske skoler får igen 100 % tilskud. Der er ændringsforslag fra CDU og 
FDP, hvor FDP kræver at skoletilskuddet igen bliver 85 % samt en nedskæring i tilskud til 
alle danske institutioner med begrundelsen ”zur Haushaltskonsolidierung”. Ved andre 
ændringer i finansloven bruger man begrundelsen ”zur Anpassung an den tatsächlichen 
Bedarf”. Med hensyn til teaterforholdene i Slesvig ser det ud til, at man finder frem til en 
løsning  med et teater ved Hesterberg. – Når der i Landdagen er ”Anhörungen”, vil vi gerne 
kunne trække på vore foreninger og institutioner til de respektive fagområder, selv om det er 
tidskrævende. 

 
 

8. Beretning ved Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig 
 
Randi Kuhnt og Stinne Døssing fortalte om Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig:  
 
Dansk Sundhedstjeneste er en ikke-medlemsbåren forening, hvis øverste myndighed er 
Sundhedsrådet på 29 medlemmer, der er udpeget med 7 repræsentanter fra Dansk 
Skoleforening for Sydslesvig, 7 fra SSF, 1 fra Friisk Foriining, 3 fra Aktive Kvinder, 3 fra Den 
Slesvigske Kvindeforening, 3 fra Dansk Kirke i Sydslesvig, 4 fra SdU og 1 fra Plaetner-
Stiftelsen. En repræsentant fra hver forening udpeges til forretningsudvalget. I det daglige 
ledes Dansk Sundhedstjeneste af en forretningsfører i tæt samarbejde med lederne af de 3 
afdelinger: hjemmeplejen, skolesundhedstjenesten og plejecentret. 
 
Dansk Sundhedstjeneste tilbyder og varetager 

• Skolesundhedstjeneste, herunder skoletandpleje og førstehjælpskurser 
• Hjemmesygepleje og fodpleje 
• Pleje og omsorg til beboere på Dansk Alderdomshjem 
• Tilbud til børn og ældre om ophold på hhv. Bennetgård og Hjerting Kystsanatorium 
• Ældreboliger i Flensborg, Læk, Bredsted 
• Administrationsopgaver for alle afdelinger  

 
I alt har Sundhedstjenesten ca. 120 medarbejdere, heraf ca. 60 på Dansk Alderdomshjem og 
30 i hjemmeplejen. Der uddannes elever indenfor sundhedsområdet. 
 
Opgaverne finansieres ved godt 50 % tilskud fra Danmark (Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse), derudover hovedsagelig via plejeforsikring og offentlige tilskud. Tilskuddet fra 
Danmark søges hvert år og drøftes med Sydslesvigudvalget. Dansk Sundhedstjenestes 
ledergruppe arbejder langsigtet og målrettet med budget og regnskab for at sikre en optimal 
udnyttelse af ressourcerne og samtidig opnå en tilfredsstillende kvalitet. 
 
De tyske indtægter kan ikke dække udgifterne, idet Dansk Sundhedstjeneste dækker et langt 
større geografisk område end tyske plejestationer, og der tages hensyn til den danske 
kultur ved udførelsen af opgaverne. Der modtages tilskud fra forholdsvis få kommuner med 2 
hovedbegrundelser - at kommunerne er økonomisk pressede og at der heller ikke ydes 
tilskud til tilsvarende tyske institutioner.  
 
Bl.a. ved en omstrukturering af hjemmeplejen fra 7 til 3 distrikter er der opnået 
effektiviseringer, og dermed har Dansk Sundhedstjeneste fået mere ud den økonomi, der er 
til rådighed. 
 
Et stort mål har været at opnå sorte tal på bundlinjen, og dette forventes at nås i regnskabet 
for 2012. Der skal dog fortsat arbejdes med omstrukturering og effektiviseringer indenfor alle 
områder. 
 
I hjemmeplejen opleves, at opgaverne ændrer sig fra mange plejeopgaver til flere 
lægeordinerede opgaver. Dette kan få konsekvenser for indtægterne, da lægeordinerede 
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opgaver honoreres med én takst uafhængigt af, om det f.eks. drejer sig om en injektion eller 
et tidskrævende sårskift, hvorimod plejeopgaver honoreres forskelligt afhængig af hvilken 
opgave, der er tale om.  
 
 
9. Eventuelt 
 
Jens A. Christiansen: Resultataftalerne underskrives på lørdag. 
 
 
Mødet slutter kl. 20.15 
 
 
11. februar 2013 
jh / JAC 


