Fra: Bjarne Overmark Bjarne.Overmark@Randers.dk
Emne: Direktionen i Randers Kommune har løjet overfor byrådet, statsforvaltningen og offentligheden, herunder overfor alle de borgere,
som har deltaget i borgermøder om skolestrukturforslaget
Dato: 5. okt. 2014 23.33
Til: kahe@amtsavisen.dk, redaktion@amtsavisen.dk, redaktion@dinavis.dk, dan@radioabc.dk, lars@radioabc.dk,
henriette@radioabc.dk, bent@radioabc.dk, p4aarhus@dr.dk, redaktion@tv2oj.dk, tip@pol.dk, indland@jp.dk,
redaktionen@business.dk, indland@berlingske.dk, 'agitprop@beboerlisten.dk' (agitprop@beboerlisten.dk)
agitprop@beboerlisten.dk, redaktion@arbejderen.dk, 'redaktion@amtsavisen.dk' (redaktion@amtsavisen.dk)
redaktion@amtsavisen.dk, 'redaktionen@business.dk' (redaktionen@business.dk) redaktionen@business.dk,
jan.guldmann@3f.dk, kontor@lo-randers.dk, charlotte@teglvej.dk, ejc@fiberflex.dk, ht002@foa.dk, bkb3130@vip.cybercity.dk
, henrikgottlieb@webspeed.dk, Leif Gade leif.gade@randers.dk, Kurt Sørensen KSO@dlf.org, soren@sorenlund.net,
tiger258900@jubii.dk, Conny Røjkjær conny.rojkjaer@randers.dk, lf@advokatbjarneovermark.dk,
sp@advokatbjarneovermark.dk, caha@amtsavisen.dk, jn@bl.dk, redaktion@randersonsdag.dk, Redaktion@DitRanders.dk,
red@byen.nu, Lone Donbæk Jensen (lonjesen@rm.dk) lonjesen@rm.dk, info@byen.nu, jn@bl.dk,
'Ole Kragelund' (ole.kragelund@gmail.com) ole.kragelund@gmail.com, D-Byråd D-Byrad2010@randers.dk, D-Direktionen
Direktionen@randers.dk, flem@berlingskemedia.dk
Cc: post@statsforvaltningen.dk

Velfærdslisten og Beboerlisten kræver indkaldt til
ekstraordinært byrådsmøde i Randers med henblik på
suspendering af kommunaldirektør Hans Nikolaisen, børn &
skoledirektør Lars Keld Hansen og skolechef Torben Bugge
Til borgmesteren og resten af byrådet, direktionen samt pressen og Statsforvaltningen
Velfærdslisten og Beboerlisten kræver, at kommunaldirektøren og børn & skoledirektøren og skolechefen
suspenderes og holdes væk fra sagsbehandlingen i relation til skolestruktursagen, indtil der er
gennemført en personalejuridisk undersøgelse..
Der henvises til vedlagte mail af d.d. fra kommunaldirektør Hans Nikolaisen, hvoraf fremgår at
byrådsflertallet på 26 (V, A, F, O og C) sammen med direktionen har løjet overfor offentligheden, byrådet
og statsforvaltningen om den lukkede proces, der har ført til skolestrukturforslaget.
Det fremgår af kommunaldirektørens mail, at der trods direktionens og byrådsflertallets løgnehistorier det
seneste halve år – ”forvaltningen har ikke udleveret og indsamlet papirer på de lukkede møder for 26
byrådsmedlemmer” – er udleveret papirer fra forvaltningen til byrådsmedlemmer fra socialdemokratiet.
Nu begynder sandheden at komme for en dag – og vi forventer, at der de kommende dage vil komme
yderligere sandheder frem, som viser at direktionen og byrådsflertallet har spundet sig selv ind i et net af
løgne.
På den baggrund har vi mistet tilliden til kommunaldirektør Hans Nikolaisen og børn & skoledirektør Lars
Keld Hansen og skolechef Torben Bugge.
Indtil den personalejuridiske undersøgelse er gennemført, skal kommunaldirektør Hans Nikolaisen, børn
& skoledirektør Lars Keld Hansen og skolechef Torben Bugge suspenderes og holdes væk fra yderligere
sagsbehandling i relation til hele skolestruktursagen.
Borgmesteren anmodes om straks at indkalde til et ekstraordinært byrådsmøde, hvor vores forslag kan
blive behandlet, jf. Kommunestyrelseslovens § 11.
Venlig hilsen
Kasper Fuhr, byrådsmedlem for Velfærdslisten, tlf. 30342692
Bjarne Overmark, Byrådsmedlem for Beboerlisten, tlf. 22213755
Jens Laursen, Byrådsmedlem for Beboerlisten, tlf. 30676380
Kim Kristensen, Byrådsmedlem for Beboerlisten, tlf. 27211722

!

Fra: Hans Nikolaisen
Sendt: 5. oktober 2014 21:09
Til: D-Byråd
Cc: Lars Keld Hansen; Frederik Gammelgaard; Bo Skovgaard

Emne: materiale om skolestrukturen

!
Til!byrådets!medlemmer
!
I!forbindelse!med!drø3elserne!om!den!frem4dige!skolestuktur!har!der!4dligere!været!fremsendt
anmodning!om!at!få!udleveret!eventuelt!materiale!udleveret!4l!de!byrådsmedlemmer,!der!har
deltaget!i!drø3elserne.!Statsforvaltningen!har!i!den!forbindelse!anmodet!Randers!kommune!om!en
udtalelse!om!begæring!om!sagsindsigt!i!sagen!om!ny!skolestruktur.!Byrådet!har!behandlet!sagen!og
på!byrådsmødet!den!1.!september!2014!4ltrådt!en!besvarelse,!hvoraf!følgende!fremgår:
!
”I!nærværende!sag!har!forskellige!par4grupper!derimod!på!eget!ini4a4v!drø3et
mulige!konsekvenser!for!udmøntningen!af!forskellige!scenarier!for!den!frem4dige
skolestruktur.!I!den!forbindelse!er!forvaltningen!anmodet!om!teknisk!og!mundtligt!af
give!sin!foreløbige!bemærkninger!på!mulige!konsekvenser!på!udmøntningen!af!de
forskellige!scenarier.!Forvaltningen!har!ikke!i!den!forbindelse!udarbejdet
beslutningsoplæg,!baggrundsnotater!eller!på!anden!vis!produceret!eller!fysisk
udleveret!materiale!4l!enkelte!byrådsmedlemmer!om!emnet.”
!
Der!er!på!det!seneste!reLet!fornyet!henvendelse!4l!forvaltningen!med!anmodning!om!at!bekræ3e
eller!aMræ3e,!om!der!har!været!eksempler!på,!at!der!i!forbindelse!med!drø3elserne!i!forligskredsen
har!været!møder,!hvor!der!har!været!udleveret!materiale,!som!e3erfølgende!er!blevet!aﬂeveret
igen.
!
Forvaltningen!kan!oplyse,!at!det!som!beskrevet!i!besvarelsen!4l!statsforvaltningen!ikke!har!været
4lfældet!i!forbindelse!med!den!møderække!som!forligskredsen!bag!skolestrukturforslaget!har
gennemført!frem!4l!og!med!oﬀentliggørelsen!af!forslaget!den!13.!august!2014.
!
På!baggrund!af!den!nye!forespørgsel!er!de!implicerede!embedsmænd!blevet!anmodet!om!at!oplyse
om!emnet!igen.!I!den!forbindelse!er!det!blevet!oplyst,!at!der!i!uge!27!i!sommerferien!blev!aSoldt
møde!i!den!socialdemokra4ske!byrådsgruppe.!Forvaltningen!blev!anmodet!om!at!deltage!i!mødet.
Borgmesteren!havde!ferie,!og!det!samme!var!4lfældet!for!ledelsen!i!forvaltningen.
Sekretariatschefen!for!Børn,!Skole!og!Kulturforvaltningen!blev!på!den!baggrund!anmodet!om!at
deltage!i!mødet,!og!udleverede!papirkopier!af!vedlagte!plancher!om!det!udkast!4l!skolestruktur,
som!forvaltningen!arbejde!med!på!deLe!4dspunkt.!Kopierne!blev!aﬂeveret!4lbage!inden!mødets
afslutning.!Der!blev!få!dage!senere!aSoldt!en!4lsvarende!gennemgang!for!yderligere!et!medlem!af
den!socialdemokra4ske!byrådsgruppe.
!
Det!har!ikke!4dligere!været!oplyst!overfor!borgmesteren,!kommunaldirektøren!eller!direktøren!for
Børn,!skole!og!kultur,!at!der!har!været!udleveret!materiale!4l!enkelte!byrådsmedlemmer.
Forvaltningen!vil!øjeblikkelig!informere!Statsforvaltningen!om!ovenstående.
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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