
Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2009-10
       

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 0. februar 2010

1. udkast

Betænkning

over

Forslag til lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på 
undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig|

1. Ændringsforslag
Socialdemokratiets og Det Radikale Venstres medlemmer af udvalget har stillet 1 ændringsforslag 

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 18. december 2009 og var til 1. behandling den 13. januar 2010. 

Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Uddannelsesudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i < > møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og undervisningsministe-
ren sendte den < > dette udkast til udvalget, jf. alm. del - bilag < >. Den 18. december 2009 sendte 
undervisningsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til undervisningsministeren til skriftlig besvarelse, [som denne 
har besvaret.]

3. Indstillinger og politiske bemærkninger
[] 

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for be-
tænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang 
til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af et mindretal (S og RV):

Uddannelsesudvalget 2009-10
L 98 Bilag 5
Offentligt
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Til § 3

1) Stk. 1 affattes således:

»Undervisningsministeren nedsætter Sydslesvigudvalget, som består af 5 medlemmer. Folketinget 
vælger udvalgets medlemmer efter forholdstal blandt sine medlemmer. Undervisningsministeren 
udpeger udvalgets formand blandt de valgte medlemmer.«

(Kun medlemmer af Folketinget kan vælges til Sydslesvigudvalget)

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre foreslår med ændringsforslaget, at kun medlemmer af 
Folketinget kan vælges til Sydslesvigudvalget.

Ifølge § 3, stk. 1, 3. pkt., i det fremsatte lovforslag kan Folketinget i ganske særlige tilfælde vælge 
et eller flere udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af Folketinget, hvis den eller de pågældende 
har tilknytning til et af Folketingets partier, og den eller de pågældende har et særligt indblik i og 
interesse for spørgsmål vedrørende det danske mindretal i Sydslesvig.

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre foreslår, at § 3, stk. 1, 3. pkt., udgår af lovforslaget, 
således at kun medlemmer af Folketinget kan vælges til Sydslesvigudvalget.

  Sophie Løhde (V)   Britta Schall Holberg (V)   Kim Andersen (V)   

Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd.  Troels Christensen (V)   Marlene Harpsøe (DF) fmd.  

Hans Kristian Skibby (DF)   Rasmus Jarlov (KF)   Villum Christensen (LA)   Christine Antorini (S)   

Carsten Hansen (S) Kim Mortensen (S)   Kirsten Brosbøl (S)   Pernille Vigsø Bagge (SF)   

Nanna Westerby (SF)   Marianne Jelved (RV)   Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i 
udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 3
Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Dansk Folkeparti (DF) 25 Siumut (SIU) 1
Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1
Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Sambandsflokkurin (SP) 1
Det Radikale Venstre (RV)   9 Uden for folketingsgrupperne 1
Enhedslisten (EL)   4 (UFG)



3

Bilag 2

Oversigt over bilag vedrørende L 98

Bilagsnr. Titel 
1 Høringsnotat og høringssvar, fra undervisningsministeren

2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

3 Brev om de administrative konsekvenser af lovforslaget, fra under-
visningsministeren

4 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 98

Spm.nr. Titel 
1 Spm. om Sydslesvigudvalget kan rådgive andre ministre end under-

visningsministeren, til undervisningsministeren, [og ministerens svar 
herpå]


