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Svar vedr. spørgsmål om politiske drøftelser om skolestruktur 

De rejste spørgsmål er i vidt omfang besvaret i mail af 7. april 2014. Der henvises derfor til dette svar. 

I relation til den tilsynssag, som Kasper Fuhr Christensen refererer til, bemærkes supplerende 

følgende: 

Tilsynsagen adskiller sig væsentligt fra den foreliggende sag. I tilsynssagen havde byrådet således 

tilrettelagt en proces, hvor administrationens forslag til udmøntning af budgetreduktioner skulle 

forelægges en på forhånd defineret del af byrådet (budgetforligspartierne) uden at den resterende 

del af byrådet havde samme mulighed. Dette fandt tilsynet ulovligt. I sagen havde forvaltningen 

således udarbejdet et konkret beslutningsoplæg til byrådet og forelagt dette for nogle, men ikke alle 

byrådsmedlemmer. Statsforvaltningen finder, at det ikke var lovligt, 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. 

I nærværende sag forholder det sig væsentligt anderledes. I denne sag er der således tidligere 

udarbejdet forskellige scenarier for den fremtidige skolestruktur. Disse scenarier er lagt åbent frem 

for den politiske styregruppe for 1-2 år siden.  

Forskellige partigrupper har på baggrund heraf taget initiativ til politisk at drøfte mulige 

konsekvenser for udmøntning af de forskellige scenarier for den fremtidige skolestruktur. I den 

forbindelse er forvaltningen anmodet om teknisk og mundtligt at give sine foreløbige bemærkninger 

på mulige konsekvenser for udmøntning af de forskellige scenarier. Forvaltningen har ikke i den 

forbindelse udarbejdet beslutningsoplæg, baggrundsnotater eller på anden vis produceret eller 

udleveret materiale til enkelte byrådsmedlemmer om emnet. Forvaltningen har af praktiske årsager 

benyttet tekniske hjælpemidler i form af slides til støtte for den mundtlige kommentering, men der 

er som nævnt intet materiale udleveret til enkelte byrådsmedlemmer. De pågældende slides er 

således alene udarbejdet som praktisk støtte for forvaltningen i forbindelse med besvarelse af 



spørgsmål, men er ikke udarbejdet i en form til brug for eller afgivet til partigrupper eller enkelte 

byrådsmedlemmer. De pågældende slides skal dermed heller ikke udleveres.  

Det skal understreges, at alle byrådsmedlemmer og partigrupper har lige 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. Partigrupperne har flere gange 

fået tilbud herom. 

Der er dermed ikke – som i tilsynssagen - tale om, at der er tilrettelagt en særlig administrativ proces, 

hvorefter nogle, men ikke alle byrådsmedlemmer, inddrages i administrationens arbejde, hvorefter 

denne kreds har en særlig indflydelse på et administrativt udarbejdet materiale. Det er således som 

nævnt slet ikke udarbejdet et sådan materiale fra administrationens side.  

Den beskrevne politiske proces adskiller sig dermed ikke – bortset fra tidslængden – fra de politiske 

budgetdrøftelser, der årligt føres, og hvor forvaltningen også står til rådighed med teknisk bistand i 

forhold til partigruppernes drøftelser. 

Fremgangsmåden ses således at være i fuld overensstemmelse med statsforvaltningens udtalelse, 

hvoraf bl.a. fremgår, at ”Beslutningsforberedelse og rådgivning må skulle ske med henblik på, at alle 

de ansvarsbærende medlemmer af byrådet skal have ligeligt og fornødent grundlag for at træffe eller 

virke for de beslutninger, de politisk ønsker. Forvaltningens indsats må efter statsforvaltningens 

opfattelse ikke prioriteres på en sådan måde, at forslag fra bestemte af byrådets medlemmer af 

partipolitiske årsager får særlig gunstig eller ugunstig forberedelse i forvaltningen.” 

Forvaltningen er fuldt opmærksom på, at fra det tidspunkt, hvor forvaltningen har udarbejdet en 

eller flere modeller, som er konkret gennemarbejdede og beskrevet med henblik på politisk 

behandling, vil et sådant materiale blive forelagt hele byrådet på sædvanlig vis. 

 


