
Fra: Frederik Gammelgaard Frederik.Gammelgaard@randers.dk
Emne: SV: Oplysninger om skolestruktur
Dato: 14. maj 2014 15.03

Til: Kasper Fuhr Christensen Kasper.Fuhr.Christensen@randers.dk, Hans Nikolaisen Hans.Nikolaisen@randers.dk,
Mogens Nyholm Mogens.Nyholm@randers.dk, Bjarne Overmark Bjarne.Overmark@Randers.dk

Cc: Claus Omann Jensen Claus.Omann.Jensen@randers.dk, Lars Keld Hansen Lars.keld.Hansen@randers.dk, Torben Bugge
Torben.Bugge@randers.dk, D-Direktionen Direktionen@randers.dk, D-Byråd D-Byrad2010@randers.dk,
Karen Balling Radmer karen.balling.radmer@randers.dk

Kære%Kasper
%
Svar%på%dine%spørgsmål%er%under%udarbejdelse%og%vil%foreligge%snarest%muligt.%Jeg%giver%dig%under%alle
omstændigheder%en%ny%=lbagemelding%i%morgen%–%og%hvis%svaret%ikke%foreligger.
%
Med venlig hilsen
Frederik Gammelgaard
Stabschef for Politik, Kommunikation og Digital Service
Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C
Tel. 8915 1079 frederik.gammelgaard@randers.dk 
Mobil 5156 2079 www.randers.dk
%
Fra: Kasper Fuhr Christensen 
Sendt: 13. maj 2014 11:07
Til: Hans Nikolaisen; Mogens Nyholm; Bjarne Overmark
Cc: Claus Omann Jensen; Lars Keld Hansen; Frederik Gammelgaard; Torben Bugge; D-Direktionen; D-
Byråd; Karen Balling Radmer
Emne: SV: Oplysninger om skolestruktur
%
Hej%igen
%
I%forlængelse%af%foregående:%Hvis%du%ikke%ser%dig%i%stand%=l%at%svare%i%løbet%af%i%dag%eller%i%morgen,%vil
jeg%gerne%have%at%vide,%hvornår%jeg%kan%forvente%svar.%:)
%
Venligst
Kasper%Fuhr%Christensen
Medlem%af%byrådet%i%Randers%Kommune%for%Velfærdslisten
Formand%for%socialudvalget%
Medlem%af%sundhedsK%og%ældreudvalget%og%økonomiudvalget
Formand%for%børnK%og%ungeudvalget
30342692%/%89151859
kfc@randers.dk%/%kasperfuhr@gmail.com
KKK
www.velfærdslisten.dk
www.kasperfuhr.dk
%
Fra: Kasper Fuhr Christensen 
Sendt: 13. maj 2014 00:25
Til: Hans Nikolaisen; Mogens Nyholm; Bjarne Overmark
Cc: Claus Omann Jensen; Lars Keld Hansen; Frederik Gammelgaard; Torben Bugge; D-Direktionen; D-
Byråd; Karen Balling Radmer
Emne: SV: Oplysninger om skolestruktur
%
Hej%Claus
%
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%
På%baggrund%af%din%bekræYelse%af,%at%forvaltningen%har%udarbejdet%slides%=l%brug%for%den%poli=sk
afgrænsede%kreds%af%byrådsmedlemmer,%der%deltager%i%forhandlingerne%om%skolelukninger,%anmoder
jeg%hermed%om%indsigt%i%omtalte%slides.
%
Hvis%anmodningen%ikke%imødekommes,%vil%jeg%gerne%have%oplyst,%på%hvilket%retsgrundlag%du
forholder%mig%og%evt.%andre%interesserede%byrådsmedlemmer%disse%oplysninger.%Jeg%vil%også%gerne
have%oplyst,%hvorfor%jeg%–%trods%nedenstående%anmodning%–%ikke%har%modtaget%omtalte%slides.
%
Jeg%kunne%desuden%forstå%på%Henning%Jensen%Nyhuus’%indlæg%på%dagens%møde%i%styregruppen,%at
den%poli=sk%afgrænsede%kreds%af%byrådsmedlemmer%flere%gange%har%bedt%forvaltningen%om%at
udarbejde%omfa]ende%undersøgelser%=l%belysning%af%sagen.
%
Du%og%kommunaldirektøren%gav%endvidere%udtryk%for,%at%du%–%formentlig%på%baggrund%af%Mogens’,
Bjarnes%og%min%anmodning%om%indsigt%i%de%oplysninger,%der%=lgår%forhandlingsgruppen%K%har
=lre]elagt%forvaltningens%servicering%af%den%poli=sk%afgrænsede%kreds%af%byrådsmedlemmer%på%en
måde,%så%den%alene%foregår%via%slides%og%mundtlige%oplæg.
%
Jeg%skal%i%den%forbindelse%gøre%borgmesteren%opmærksom%på%følgende%fra%den%i%foregående%mail
omtalte%afgørelse%fra%Statsforvaltningen:
%
”Det vil dermed efter statsforvaltningens opfattelse ikke være lovligt, at
borgmesteren stiller forvaltningens bistand til rådighed for andre end kommunens
styrende organer, f.eks. for bestemte partigrupper.
 
Det vil efter statsforvaltningens opfattelse heller ikke lovligt kunne besluttes af
byrådets f ler tal, at forvaltningen skal bistå andre end kommunens styrende organer,
bortset fra den sekretærbistand, der efter loven eller byrådets beslutning måtte blive
stillet til rådighed for byrådets medlemmer
 
Statsforvaltningen finder altså, at det var lovstridigt, når kommunens administration
i denne sag blev anvendt til at udarbejde et materiale til særligt brug for
forligspartiernes grupper i byrådet.” (s. 12)
 
” Statsforvaltningen finder ikke, at byrådet lovligt har kunnet beslutte, at en politisk
afgrænset kreds af  byrådets medlemmer ved en særlig proces skulle inddrages i
administrationens arbejde på denne måde og dermed give denne kreds en særlig
indflydelse på det materiale, der senere skulle behandles i byrådet og dets organer.
Det må antages, at byrådet efter styrelseslovens § 17, stk. 7, er forpligtet til at
indrette sin administration sådan, at den fagligt er i stand til at give de politiske
organer en tilstrækkelig teknisk-faglig rådgivning. Sikringen af  byrådets
beslutningsgrundlags ”politiske relevans” må antages at henhøre under
borgmesteren som forvaltningens daglige ledelse, i næste omgang under magistraten
som det for budgetforslaget ansvarlige organ. Den politiske behandling eller
forbehandling må henhøre under byrådet eller dets ved forholdstalsvalg
sammensatte organer.” (s.12-13)
 
Da%jeg%er%overbevist%om,%at%du%er%mindst%lige%så%interesseret%i,%at%forhandlingerne%ikke%foregår%på%et
lovstridigt%grundlag,%som%mig,%er%det%min%opfa]else,%at%ovenstående%citater%bør%give%anledning%=l,%at
du%kontakter%Statsforvaltningen%med%henblik%på%at%få%aalaret%lovligheden%af%din%=lre]elæggelse%af
forhandlingerne.
 
Hvis%du%har%spørgsmål%eller%lignende,%kontakter%du%mig%bare.
%



%
Venligst
Kasper%Fuhr%Christensen
Medlem%af%byrådet%i%Randers%Kommune%for%Velfærdslisten
Formand%for%socialudvalget%
Medlem%af%sundhedsK%og%ældreudvalget%og%økonomiudvalget
Formand%for%børnK%og%ungeudvalget
30342692%/%89151859
kfc@randers.dk%/%kasperfuhr@gmail.com
KKK
www.velfærdslisten.dk
www.kasperfuhr.dk
%
Fra: Kasper Fuhr Christensen 
Sendt: 8. april 2014 13:52
Til: Hans Nikolaisen; Mogens Nyholm; Bjarne Overmark
Cc: Claus Omann Jensen; Lars Keld Hansen; Frederik Gammelgaard; Torben Bugge
Emne: SV: Oplysninger om skolestruktur
%
Hej%Hans,%Claus%og%andre
%
Jeg%har%anmodet%om%at%blive%orienteret%på%lige%fod%med%og%i%samme%øjeblik%som%den%poli=sk
afgrænsede%kreds%af%byrådsmedlemmer,%der%deltager%i%forhandlingerne.%Jf.%Statsforvaltningen
Midtjyllands%afgørelse%af%6.%april%2011%om%Aarhus%Kommunes%udarbejdelse%af%nedskæringsoplæg
alene%=l%brug%for%en%poli=sk%afgrænset%kreds%af%byrådsmedlemmer%(se
h]p://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/BorgmesterensKAfdeling/Kommunika=on/NyhederK
2011/2KKkvartal/UdtalelseKfraKStatsforvaltningen.ashx)%skal%informa=oner,%der%=lgår%den%poli=sk
afgrænsede%kreds%af%byrådsmedlemmer,%der%deltager%i%forhandlingerne,%=lgå%byrådets%øvrige
medlemmer,%såfremt%en%af%sidstnævnte%anmoder%herom.%Idet%en%informa=on%er%gjort%=lgængelig%for
andre%end%borgmesteren%og%administra=onen,%har%alle%byrådsmedlemmer%adgang%=l%denne.%Byrådet
–%herunder%forhandlingskredsen%–%har%ifølge%Statsforvaltningen%ingen%ret%=l%at%begrænse
sagsindsigten%=dsmæssigt,%hvorfor%byrådsmedlemmer,%der%anmoder%om%indsigt%i%de%oplysninger,%der
=lgår%forhandlingskredsen,%har%ret%=l%indsigt%i%oplysningerne%i%samme%øjeblik,%de%gøres%=lgængelige
for%forhandlingskredsen.
%
Jeg%skal%derfor%anmode%borgmesteren%om%at%bekræYe,%at%han%i%sin%egenskab%af%øverste%daglige%leder
for%forvaltningen%vil%sørge%for,%at%forvaltningen%orienterer%mig%og%andre%byrådsmedlemmer,%der
anmoder%om%sagsindsigt,%på%lige%fod%med%og%i%samme%øjeblik%som%forhandlingskredsen.
%
Endvidere%anmoder%jeg%borgmesteren%om%at%sørge%for,%at%forvaltningens%servicering%af%de
byrådsmedlemmer,%der%står%uden%for%forhandlingerne,%er%på%niveau%med%serviceringen%af
forhandlingskredsen.
%
Hvis%ovenstående%giver%anledning%=l%spørgsmål,%kontakter%I%mig%bare.%:)
%
Venligst
Kasper%Fuhr%Christensen
Medlem%af%byrådet%i%Randers%Kommune%for%Velfærdslisten
Formand%for%socialudvalget%
Medlem%af%sundhedsK%og%ældreudvalget%og%økonomiudvalget
Formand%for%børnK%og%ungeudvalget
30342692%/%89151859
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%
Fra: Hans Nikolaisen 
Sendt: 7. april 2014 14:18
Til: Kasper Fuhr Christensen; Mogens Nyholm; Bjarne Overmark
Cc: Claus Omann Jensen; Lars Keld Hansen; Frederik Gammelgaard; Torben Bugge
Emne: Oplysninger om skolestruktur
%
Kære Kasper, Mogens og Bjarne
 
I har alle tre meldt bekræftende tilbage i forhold til, at det er i orden at aflyse mødet i den politiske
styregruppe vedrørende skolestrukturen på onsdag den 9/4. Det er sket, og mødet er annulleret (også i
kalenderen).
 
Foruden accepten af at aflyse mødet, har I på lidt forskellig måde anmodet om at få tilsendt skriftligt
materiale om den fremtidige skolestruktur. Som svar på jeres spørgsmål, kan jeg oplyse, at forvaltningen
ikke har udarbejdet skriftlige oplæg eller på anden vis udleveret materiale til enkelte byrådsmedlemmer
om emnet. Forvaltningen har på møder kommenteret på mulige konsekvenser for udmøntning af de
forskellige scenarier for den fremtidige skolestruktur, som man politisk har drøftet, og som den politiske
styregruppe fik forelagt som principper for 1-2 år siden. Der er tale om foreløbige overvejelser, og der er
som nævnt ikke udleveret materiale med konkrete beregninger.
 
Det skal understreges, at alle byrådsgrupper har mulighed for at mødes med forvaltningen og få
foreløbige bemærkninger til alternative scenarier, i det omfang det er praktisk muligt og opgavemæssigt
afgrænset til noget, som lader sig realisere.
 
Forvaltningen er fuldt opmærksom på, at fra det tidspunkt, hvor forvaltningen har udarbejdet en eller flere
modeller, som er konkret gennemarbejdede og beskrevet i en form,  der er egnet til udlevering, da vil et
sådant materiale blive tilsendt hele byrådet.
Med venlig hilsen
Hans Nikolaisen
Kommunaldirektør
Randers Kommune
Laksetorvet
8900 Randers C
Tel. 8915 1005 Hans.Nikolaisen@Randers.dk 
Mobil 5156 2005 www.randers.dk
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