
 

 

  
  
  
  
  

 
 

 
 

Flensborg, 3. juni 2020 
 
Analyse af mindretallets struktur offentliggøres 
Forvaltningscheferne fra de sydslesvigske organisationer har netop fremlagt 
en omfattende analyse af strukturen i mindretallet. Den er offentligt tilgængelig, 
og nu er det op til de enkelte organisationer at tage stilling til det videre forløb. 

Efter strukturdebatten igen blussede op i 2019 henholdsvis 2018 besluttede Det 
Sydslesvigske Samråd, at forvaltningscheferne skulle foretage en omfattende 
analyse af strukturen i Sydslesvig.  

Der blev udarbejdet et kommissorium med målsætningen at afdække effektiviserings- 
og organisationsmulighederne.  

Analysearbejdet har forvaltningscheferne nu afsluttet, og der er fremlagt en 
omfattende rapport, der lægges ud på organisationernes hjemmesider. 

Forvaltningschefernes rapport omfatter en analyse af mindretallets udfordringer samt 
den nuværende struktur. Desuden har forvaltningscheferne set på fire scenarier, der 
kunne danne grundlag for en ny struktur i mindretallet.  

Rapporten blev fremlagt Det Sydslesvigske Samråd på den lukkede del af mødet den 
25. maj.  

Derved understregede forvaltningscheferne, at der i rapporten ikke er foretaget 
prioriteringer eller stillingtagen. Rapporten fremlægger mulighederne, men det er op 
til hver enkelt organisation at bedømme, om og i hvilket omfang strukturforandringer 
skal foretages.  

Sagligt og godt samarbejde 

Forvaltningscheferne understregede ved mødet i Samrådet, at samarbejdet i 
forbindelse med analysen har været konstruktivt og sagligt. Det fremgår også af 
rapporten, fremhævede flere af organisationernes formænd. 
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Videre forløb 

Lars Kofoed-Jensen, Skoleforeningens direktør, fremlagde rapporten på vegne af 
forvaltningscheferne. Han understregede, at rapporten ikke skal læses som en 
facitliste. Den viser mulighederne, men på nuværende tidspunkt er intet fastlagt. 
Samtidig appellerede han til, at rapporten læses med åbent sind. 

- Lige nu handler det om, at hver organisation tager emnet op. At vi for eksempel 
overvejer, om der skal yderligere undersøgelser til, om vi mangler svar på noget, og 
hvad der er vigtigt for Sydslesvig, at strukturen skal kunne – og hvordan det 
imødekommes, lød det fra Lars Kofoed-Jensen. 

Arbejdsgruppe 

Det Sydslesvigske Samråd nedsatte den 25. maj en arbejdsgruppe bestående af 
formænd og forvaltningschefer. De skal nu udarbejde en model til, hvordan 
organisationerne hver for sig kan arbejde videre med rapporten. Næste møde i Det 
Sydslesvigsk Samråd er den 31. august. 

 

Citater 

Udo Jessen, Skoleforeningens formand: 

- Rapporten er et godt grundlag for det videre forløb. Vi er aldrig kommet så langt 
som nu. Ros til forvaltningscheferne, der har leveret en sober og omfattende rapport. 

Gitte Hougaard-Werner, SSFs formand: 

- Det er en fremragende rapport. Men det nytter ikke noget, hvis den alligevel lander i 
skuffen – om end øverst. Nu er det op til os at tage arbejdshandskerne på.  

 

Medlemmerne af Det Sydslesvigske Samråd står klar til interviews og 
kommentarer. 

 

Yderligere informationer: 

Rasmus Meyer, Sydslesvigsk Pressetjeneste, ram@syfo.de, +49 172 411 6514 


