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Folketingets Kulturudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

Den 8. maj 2018 

Folketingets Kulturudvalg har den 12. april 2018 stillet mig følgende spørgsmål, nr. 131 

(Alm. del), som jeg hermed skal besvare. 

 

Spørgsmål: 

 

Ministeren bedes kommentere punkterne i talepapir fra foretræde i 

Kulturudvalget den 11. april 2018 om flytning af Dansk Sprognævn til 

Bogense, jf. KUU alm del - bilag 143. 

 

Svar: 

 

Talepapiret berører en række aspekter af den forestående flytning af Dansk Sprognævn 

til Bogense, og papiret er sammensat af en række forskelligartede punkter, hvoraf nogle 

beskriver fakta, og nogle er påstande, synspunkter eller anbefalinger.  

 

Talepapiret fokuserer særligt på udfordringerne for Dansk Sprognævns forsknings- og 

dokumentationsopgaver samt nævnets forpligtelser i forhold til forskeruddannelse, og 

der argumenteres for en flytning til Odense eller alternativt Nyborg i stedet for 

Bogense.  

 

Papiret fremhæver bl.a. vanskeligheden ved at gennemføre forsknings- og 

dokumentationsopgaver samt medvirke til forskeruddannelse i Bogense, fordi der 

geografisk set ikke er samarbejdspartnere i nærheden.  

 

Som det også fremgår af mit svar på spørgsmål 130 erkender regeringen, at der i en 

overgangsperiode vil være en risiko for kompetencetab og nedgang i aktivitets- og 

serviceniveauet i forbindelse med flytningen til Bogense. Regeringen er dog overbevist 

om, at Sprognævnet kan opbygge faglige kompetencer og fortsætte samarbejdet på 

tværs af landet – også fra Bogense.  

 

Derudover kan jeg tilføje, at der findes andre kulturinstitutioner med 

forskningsforpligtelser udenfor de store byer. Det gælder fx de statsanerkendte museer, 

Kulturudvalget  2017-18
KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131
Offentligt



 

Side 2 

som er spredt udover landet – nogle af dem langt fra universiteter. Museerne er i 

henhold til museumsloven forpligtede til at forske, og mange af dem formår at udføre 

forskning på højt niveau, ligesom de tilbyder forskeruddannelse i samarbejde med et af 

universiteterne og for nogles vedkommende også i samarbejde med andre museer. 

 

Jeg er sikker på, at Dansk Sprognævn fra sin kommende placering i Bogense kan 

opbygge de faglige kompetencer som skal til og samtidig udvikle et godt samarbejde 

med universiteterne på trods af den fysiske afstand. 
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