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SSV-Landdagsgruppen havde
konstruktive og informative
samtaler i København
Formanden for SSVs landdagsgruppe Anke Spoorendonk var tilfreds med
endagsbesøget i København. Især var Anke Spoorendonk og hendes
kollegaer Lars Harms og Silke Hinrichsen glade for den positive modtagelse
SSV´erne fik i Folketinget:

�Det var tredje gang siden 1997 at landdagsgruppen besøgte Folketinget. Vi
var glade for at Folketingets præsidium med Folketingets Formand i spidsen
og næsten alle partier var repræsenteret ved vort besøg og at det trods den
korte tid var muligt at udveksle informationer og synspunkter om mange
emner. Selvfølgelig var folketingspolitikerne mest optaget af det danske
mindretals aktuelle situation, hvor der fra dansk side er en voksende
forundring over at landsregeringen næsten hvert år lægger op til besparelser
overfor mindretallet, samtidig med at Danmarks tilskud forbliver på et
uændret højt niveau. Det var bred enighed om at landdagsgruppens
nærmest traditionelle besøg i Folketinget bør gentages jævnligt, således at
den politiske samtale henover grænsen vedligeholdes,� siger Anke
Spoorendonk

Om formiddagen havde landdagsgruppen fået en bred orientering om
arbejdsopgaverne hos Folketinget Ombudsmand og informationer om den
danske �Lov om offentlighed i forvaltningen�:
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�Besøget hos ombudsmandsinstitutionen viste at vi med
informationsfrihedsloven i Slesvig-Holsten har haft held til at give slesvig-
holstensk politik et dansk og nordisk islæt. Det var dog interessant for os at
høre, at man i Danmark mener at den nuværende �Lov om offentlighed i
Forvaltning� ikke mindst på grund af udviklingen i edb-kommunikationen er
forældet og at en kommission med ombudsmanden Gammeltoft-Hansen i
spidsen skal udarbejde en revideret lov. Det er sådanne informationer vi kan
tage med hjem og bruge i vort daglige arbejde i Landdagen i Kiel,� siger Anke
Spoorendonk.
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