
Fra: Frederik Gammelgaard Frederik.Gammelgaard@randers.dk
Emne: SV: Velfærdslisten kræver indsigt i BDO-validering og Ernst & Young-materialer
Dato: 10. okt. 2014 14.04

Til: Kasper Fuhr Christensen Kasper.Fuhr.Christensen@randers.dk
Cc: D-Byråd D-Byrad2010@randers.dk, D-Direktionen Direktionen@randers.dk, Torben Bugge Torben.Bugge@randers.dk,

Ulla Marcus ulla.marcus@randers.dk, Karen Balling Radmer karen.balling.radmer@randers.dk

Kære%Kasper
%
Hermed%svar%på%de%s.llede%spørgsmål.%Der%henvises%sam.dig%.l%hjemmesiden,%hvor%materiale%er
fremlagt.
%
h<ps://bornogunge5B16.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=183840
%
%
%
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: 7. oktober 2014 16:11
Til: Claus Omann Jensen
Cc: Anders Buhl-Christensen; D-Byråd; D-Direktionen; post@statsforvaltningen.dk
Emne: Velfærdslisten kræver indsigt i BDO-validering og Ernst & Young-materialer
%
Til borgmester Claus Omann Jensen (med kopi til byrådet, direktionen, Statsforvaltningen
samt pressen)
 
På baggrund af vedhæftede pressemeddelelse fra den skrumpende forligskreds om skole-
og klasselukninger anmodes om indsigt i følgende:
 

-       al kommunikation, herunder telefonsamtaler, jf. den forvaltningsretlige journalpligt,
med BDO om de i pressemeddelelsen omtalte beregninger

-       de materialer fra Ernst & Young, som omtales i vedlagte artikel fra amtsavisen.dk
-       den forvaltningsmæssige bistand til udarbejdelsen af vedlagte pressemeddelelse
-       hvilke personer fra forvaltningen, der har deltaget i forligsgruppens møde den 6.

oktober
-       al kommunikation mellem forvaltningen og byrådspolitikere, herunder borgmesteren,

i forbindelse med skolestruktursagen, herunder spørgsmålet om hemmelige
dokumenter og informationer

-       den forvaltningsmæssige bistand til borgmesteren og andre byrådsmedlemmer i
forbindelse med udtalelser til pressen om skolestruktursagen, herunder spørgsmålet
om hemmelige dokumenter og informationer

 
Da det må formodes, at BDO’s validering af Ernst & Young’s beregninger kan føre til
grundlæggende ændringer af det materiale, der pt. er i høring, foreslås det, at
høringsperioden forlænges med minimum 8 uger, når resultaterne af BDO’s validering
foreligger. Hvis den skrumpende gruppe af forligspartier ikke imødekommer denne
opfordring, ønsker jeg, at forslaget fremsættes for byrådet, jf. Kommunestyrelseslovens §
11, 1. pkt.
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11, 1. pkt.
 
I den forbindelse anmodes borgmesteren om at fremlægge en juridisk redegørelse for,
hvorfor valideringen ikke medfører en forlængelse af høringsfristen.
 
Vedlagt artikel fra amtsavisen.dk: http://amtsavisen.dk/randers/k-indroemmer-vi-fik-
hemmelige-papirer
 
%
Venligst
Kasper%Fuhr%Christensen
Medlem%af%byrådet%i%Randers%Kommune%for%Velfærdslisten
Formand%for%socialudvalget%
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Fra: Anders Buhl-Christensen 
Sendt: 7. oktober 2014 14:54
Til: D-Byråd
Emne: presse
%
%
%
Med$Venlig$Hilsen
Anders$Buhl1Christensen
Folke7ngskandidat
Mobil$27$53$51$00
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