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Henvendelse vedrørende behandlingen af sag om ny 

skolestruktu r i Randers Kommune 

 

Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelses -

lovens § 47 fører tilsynet med kommunerne, har den 27. maj 

201 4 og ved en række senere breve modtaget henvendelser 

fra medlemmer af Randers Byråd Kasper Fuhr Christensen, 

Jens Laursen, Bjarne Overmark og Kim Kristensen 

vedrørende Randers Kommunes behandling af sag om ny 

skolestrukt ur i Randers Kommu ne .  

 
 

Resumé 
Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Randers Kommune 

ikke har handlet i strid med lovgivningen ved tilbud om 

forvaltningens bistand til byrådets medlemmer i forbindelse 

med polit iske drøftelser af skolestrukturen i Randers 

Kommune . 

 

Statsforvaltningen er mest tilbøjelig til at antage, at 

materialet, som den kommunale forvaltning benyttede ved 

sin bistand i forbindelse med polit isk drøftelse af 

skolestrukturen, v il være omfattet af kommunestyrelses -

lovens § 9, stk. 1 , om kommunalbestyrelsesmedlemmers ret 

til sagsindsigt, men finder ikke anledning til at foretage 

mere vedrørende dette forhold, da materialet efterfø lgende 

er offe nt l igg jort . 

 

Statsforva lt ninge n foretage r ikke yderlige re i sagen. 

 

Her fø lger en gennemgang af sagens baggrund og en 

nærme re begrunde ls e for Statsforv a lt ninge ns opfatte ls e.  
 

 

Sagens baggrund 
I brev  af 27. maj 201 4 har ovennævnte fire 

byrådsmedlemmer anmodet om Statsforvaltningens udtalelse 

om, hvorv idt det er i overensstemmelse med 

kommunestyrelsesloven, at forvaltningen i Randers Kommune 
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udarbejder oplæg til en ny skolestruktur alene til brug  for en polit isk afgrænset 

kreds af byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer, kaldet forhandlingskredsen, 

og at borgmesteren på trods af anmodninger om indsigt  forholder de fire 

byrådsmedlemmer dokumenter fremv ist for forhandlingskredsen med henv isning til,  

at materialet ikke foreligger i endelig form, og at materialets lagringsformat, 

”powerp oint -s l ide s” , skulle undtage  det  fra  kommunalbe sty re ls es - 

medle mme rs ret til sagsinds igt efter kommu nesty re lses lov e ns § 9.  

 

I brev  af 30. juni 201 4 har Statsforvaltningen anmodet Randers Byråd om en 

udtale lse . 

 

Med brev  af 5. september 201 4 har Statsforvaltningen modtaget Randers Byråds 

udtalelse af 2. september 201 4.  Et flertal i byrådet har vedtaget  at henholde sig til 

”Notat vedr. de polit iske drøftelser om skolest ruktur”, udarbejdet den 1 5. juli 201 4 

af byrådssekret ar iat et .  

 

I notatet er anført fø lgend e:  

 

”Baggrund 

 

Der er tidligere udarbejdet forskellige scenarier for den fremtidige skolestruktur i Randers Kommune. 

Disse scenarier er lagt åbent frem for 1-2 år siden. Forskellige partigrupper har i første halvdel af 2014 

med udgangspunkt i de udarbejdede scenarier taget initiativ til politisk at drøfte principper for en 

fremtidig skolestruktur for, at forvaltningen herefter kan fremlægge et konkret forslag til fremtidig 

skolestruktur i henhold til de drøftede principper. I forbindelse med de politiske drøftelser er 

forvaltningen anmodet om teknisk bistand, således at forvaltningen mundtligt har givet sine foreløbige 

bemærkninger på mulige konsekvenser for udmøntning af 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 power-point til støtte for den mundtlige 

kommentering, men der er som nævnt intet materiale udleveret til enkelte byrådsmedlemmer.  

 

Alle byrådsmedlemmer og partigrupper har på lige vilkår af flere omgange fået tilbud om at mødes med 

forvaltningen og få foreløbige mundtlige bemærkninger til alternative scenarier, i det omfang det 

opgavemæssigt har været afgrænset til noget, som lader sig realisere. 

 

Regelgrundlag 

 

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 9, at ethvert medlem af kommunalbestyrelsen som led i 

varetagelsen af sit hverv har ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens 

administration. Adgangen til sagsindsigt omfatter alle dokumenter, der vedrører sagen, herunder også 

interne dokumenter. Adgangen til sagsindsigt omfatter omvendt ikke notater eller andre dokumenter, 

som endnu ikke er endelig udformet og afgivet af vedkommende sagsbehandler til andre  i eller uden for 

forvaltningen. 

 
Rækkevidden af byrådsmedlemmers sagsindsigt blev behandlet iTilsynets udtalelse af 6. april 2011 

om budgetreduktioner. I  tilsynssagen havde byrådet 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. l sagen havde forvaltningen således udarbejdet et konkret beslutningsoplæg til 

byrådet og forelagt dette for nogle, men ikke alle byrådsmedlemmer. Statsforvaltningen finder, at det 



 

3 

 

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. Det fremgår videre, 

at det er statsforvaltningens opfattelse, at "i det mindste fra det tidspunkt, hvor et dokument af 

administrationen er gjort tilgængeligt for personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren som 

administrationens øverste daglige leder, må ethvert kommunalbestyrelsesmedlem have krav på indsigt i det efter 

anmodning." 

 
Det følger således ifølge Statsforvaltningen af kommunestyrelseslovens § 9, at det er en betingelse for, 

om et byrådsmedlem har krav på sagsindsigt, at et dokument af administrationen er gjort 

"tilgængeligt'' for personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren. 

 
Der findes ikke yderligere praksis til nærmere at belyse, hvornår et dokument er gjort "tilgængeligt" for 

andre, men tilsynets udtalelse må forstås således, at et dokument på den eller anden måde skal være 

afgivet til personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren som 

administrationens øverste daglige leder. Denne forståelse af tilgængelighedskravet harmonerer med 

anden relevant lovgivning og kan således helt sidestilles med det tilsvarende krav, som følger af 

offentlighedsloven i forhold til, hvornår et dokument er eksternt. Det følger således af 

offentlighedslovens § 23, stk. 2, at "Dokumenter omfattet af stk. 1, der afgives til udenforstående, mister deres 

interne karakter...".Herom følger af bemærkningerne til lovforslaget til offentlighedsloven: 

 
"Med udtrykket »afgives« sigtes til, at det pågældende dokument, uanset på  hvilken måde det sker, er gjort fysisk 

tilgængeligt for  en udenforstående - dvs. at dokumentet er gjort tilgæng eligt på  en sådan måde, at den 

udenforstående kan komme i egentlig fysisk  besiddelse af dokumentet. Der vil være tale om afgivelse i lovens forstand,  

hvis dokumentet f.eks.  udleveres til den udenforstående på et møde, hvis det sendes til den udenforstående, herunder 

som almindelig post, e-mail eller med telefax, eller hvis dokumentet lægges på myndighedens hjemmeside på 

internettet, således at det er muligt for udenforstående at udskrive, downloade eller kopiere det pågældende  dokument. 

 
Der vil imidlertid også være tale om »afgiv else« i  loven s forstan d, hvis myndig hed en har gjort det muligt for 

udenforstå end e at gøre sig bekendt med dokum e ntet på en måde og i et omfang , der ganske må ligestilles med, at 

dokum entet er gjort fysisk tilgæng eligt for udenf orståend e. Et dokume nt vil således være afgivet, hvis embed sfolk på et 

møde udlåner det pågæld end e dokum ent til de øvrige mødede ltag ere, der - efter at have læst dokum e ntet - afleverer 

det igen ved mødets afslutn ing. Dokum entet vil derimo d ikke anses for afgiv et, hvis embed sfolk ene blot læser op  fra 
dokum entet eller i øvrigt gør de pågæl den de møded eltag ere bekendt med dokume ntets indhold." 

 

 Vurdering 

Det bemærkes indledningsvis, at nærværende sag adskiller sig væsentligt fra den nævnte tilsynssag. l 

tilsynssagen havde byrådet som nævnt 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. l  sagen havde forvaltningen således udarbejdet et konkret beslutningsoplæg til 

byrådet og forelagt dette for nogle, men ikke alle byrådsmedlemmer. l nærværende sag har forskellige 

partigrupper derimod på eget initiativ  drøftet mulige konsekvenser for udmøntning af forskellige 

scenarier for den fremtidige skolestruktur. l 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 fysisk udleveret materiale til enkelte 

byrådsmedlemmer om emnet. 

 
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, 
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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. 

 
Det skal understreges, at alle byrådsmedlemmer og partigrupper har haft 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. 

 
Spørgsmålet er herefter alene, om de power-points, forvaltningen af praktiske grunde har benyttet sig 

af til den mundtlige kommentering af forskellige scenarier, kan anses for afgivet til personer uden for 

kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder 

og dermed er omfattet af sagsindsigten efter kommunestyrelseslovens § 9. 

 
Herom bemærkes følgende: 

 
De pågældende power-points har som nævnt været en praktisk foranstaltning for forvaltningen, der er 

anvendt til støtte for den mundtlige kommentering, men de pågældende power-points er ikke 

udleveret til eller på anden måde gjort fysisk tilgængelig for enkelte byrådsmedlemmer. 

 
Det fremgår i overensstemmelse  hermed af bemærkninger til lovforslaget til offentlighedsloven, at et 

dokument ikke kan anses for afgivet, hvis embedsfolkene blot  læser op fra dokumentet eller  i øvrigt gør de 

pågælden de møded elta gere bekendt med dokum entets indhold. 

 
Det er netop tilfældet i nærværende sag. Det er på den baggrund forvaltningens samlede vurdering, at 

de pågældende power-points ikke er gjort tilgængelige for personer uden for kredsen af administrative 

medarbejdere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder, hvorfor de pågældende 

power-points heller ikke kan anses for omfattet af sagsindsigten efter kommunestyrelseslovens § 9. 

Forvaltningen er fuldt opmærksom på, at fra det tidspunkt, hv or 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.” 

 

Et mindretal bestående af V elfærdslisten og Beboerlisten ønskede fø lgende 

bemærk ninge r sendt med svaret til Statsforv a lt ninge n:  

 

”Et  forslag t il ny skolest ruktur i Randers Kommune v il snart  b liv e  fremlagt . Forslaget  

er udarbe jdet  af Bø rn og Skole forv altningen på baggr und af t ilkendegiv e lser fra 

polit iske  drø fte lser b landt  26 byrådsmedlemmer. Forslaget  tager afsæ t  i de  bæ rende 

principper, som b lev  beslut tet  af byrådet  i p rocessen om fremt idens folkeskole .”  

Forannæ v nte  fremgår desuden flere  steder på Randers Kommunes hje mmeside.  

 

Det te  skal sammenholdes med fø lgende t ilkendegiv e lse  i afgø re lse  af 6 .4 .2011 fra 

statsforv altningen:  

 

”Statsforv altningen finder ikke, at  byrådet  lov ligt  har kunnet  beslut te , at  en polit isk  

afgræ nset  kreds af byrådets med lemmer v ed  en sæ rlig proc es skulle  inddrages i 

administ rat ionens arbe jde på denne måde  og dermed giv e  denne kreds en sæ rlig 

ind flyde lse  på det  materiale , der senere  skulle  behand les i byrådet  og dets organer.”  
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Samt  ”Det  er statsforv altningens op fat te lse , at  i det  mindste  fra det  t idspunkt , hv or 

et  dokument  af administ rat ionen er gjort  t ilgæ ngeligt  for personer uden for kredsen 

af administ rat iv e  medarbe jdere  og borgmesteren som administ rat ionens ø v erste  

daglige  leder, må ethv ert  kommunalbestyre lsesmedlem hav e krav  på indsigt  i det  

e fter anmodning.” Endv idere  ”Den polit iske  behand ling e ller forbehand ling må 

henhø re under byrådet  e ller dets v ed  forholdstalsv alg sammensat te  organer.”  

 

V i er som mindretal for det  fø rste  b lev et  næ gtet  adgang t il de  mange mø der 

forv altningen har haft  med forannæ v nte  26 byrådsmedlemmer.  

 

For det  andet  er v i b lev et  næ gtet  adgang det  materiale , som forv altningen v ia 

powerpoints har præ senteret  for de næ v nte  26 byrådsmedlemmer på de mange 

mø der. Det  bemæ rkes at  mindretalle t  flere  gange forgæ v es har anmodet  om lø bende 

sagsindsigt  i det  materiale  som forv altningen har udarbe jdet  t il mø derne i 26 -

mandsgruppen.  

 

For det  t red je  b lev  byrådsmedlem/Bø rn & Skoleudv algsfmd. Bjarne Ov ermark t irsdag 

d . 12.8.2014 næ gtet  adgang t il det  fæ rd ige materiale , som forv altningen ha v de 

udarbe jdet  om skolest ruktursagen (jf.  sæ rsk ilt  t il statsforv altningen indsendt  k lage 

desangående).  

 

Statsforv altningen anmodes om at  udtale  krit ik  af det  passerede samt  pålæ gge 

Randers Kommune at  ud lev ere  kop i af de  forannæ v nte  powerpoints, idet  v i for lods 

skal giv e  udt ryk  for v ores bekymring ov er forv altningens princip lø shed  i re lat ion t il 

lov giv ningen b lot  for at  p lease byrådsflertalle t  og for at  undgå fort lø bende offent lig 

debat .”  

 

Den 6. oktober 201 4 sendte Randers Kommune Statsforvaltningen en supplerende 

redegørelse i form af orientering om brev  af 5. oktober 201 4 fra kommunaldirektør 

Hans Nikola is e n til byrådets medle mme r . I brevet er anført : 

 

”I forb indelse  med drø fte lserne om den fremt id ige  skolest ruktur har der t id ligere  

v æ ret  fremsendt  anmodning om at  få ud lev eret  ev entue lt  materiale  ud lev eret  t il de  

byrådsmedlemmer, der har de ltaget  i d rø fte lserne. Statsforv altningen har i den 

forb indelse  anmodet  Randers kommune om en udtale lse  om begæ ring om sagsindsigt  

i sagen om ny skolest ruktur. Byrådet  ha r behand let  sagen og på byrådsmø det  den 1. 

september 2014 t ilt rådt  en besv are lse , hv oraf fø lgende fremgår:  

  

” I næ rv æ rende sag har forske llige  part igrupper derimod på eget  init iat iv  drø ftet  

mulige  konsekv enser for udmø ntningen af forske llige  scenarier for den fremt id ige  

skolest ruktur. I den forb indelse  er forv altningen an modet  om teknisk  og mundt ligt  at  

giv e  sin fore lø b ige bemæ rkninger på mulige  konsekv enser på udmø ntningen af de 

forske llige  scenarier.  Forv altningen har ikke i den forb indelse  udarbe jdet  

beslutningsop læ g, baggrundsnotater e ller på anden v is produceret  e ller fysisk  

ud lev eret  materiale  t il enke lte  byrådsmedlemmer om emnet .”  

  

Der er på det  seneste  ret tet  fornyet  henv endelse  t il forv altningen med anmodning om 

at  bekræ fte  e ller afkræ fte , om der har v æ ret  eksempler på, at  der i forb indelse  med 

drø fte lserne i forligskredsen har v æ ret  mø der, hv or der har v æ ret  ud lev eret  

materiale , som efterfø lgende er b lev et  aflev eret  igen.  

  

Forv altningen kan op lyse, at  det  som beskrev et  i besv are lsen t il statsforv a ltningen 

ikke har v æ ret  t ilfæ ldet  i forb indelse  med den mø deræ kke som forligskredsen bag 
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skolest rukturforslaget  har gennemfø rt  frem t il og med offent liggø re lsen af forslaget  

den 13. august  2014.  

  

På baggrund af den nye forespø rgse l er de implicerede embe dsmæ nd b lev et  anmodet  

om at  op lyse om emnet  igen. I den forb indelse  er det  b lev et  op lyst ,  at  der i uge 27 i 

sommerferien b lev  afhold t  mø de i den socialdemokrat iske byrådsgruppe. 

Forv altningen b lev  anmodet  om at  de ltage i mø det . Borgmesteren hav de ferie , og  det  

samme v ar t ilfæ ldet  for lede lsen i forv altningen. Sekretariatschefen for Bø rn, Skole  

og Kulturforv altningen b lev  på den baggrund anmodet  om at  de ltage i mø det , og 

ud lev erede pap irkop ier af v ed lagte  p lancher om det  udkast  t il skolest ruktur, som 

forv alt ningen arbe jde de med på det te  t idspunkt . Kop ierne b lev  aflev eret  t ilbage inden 

mø dets afslutning. Der b lev  få dage senere  afhold t  en t ilsv arende gennemgang for 

yderligere  et  med lem af den socialdemokrat iske byrådsgruppe.  

  

Det  har ikke t id ligere  v æ ret  op lyst  ov erfor borgmesteren, kommunald irektø ren e ller 

d irektø ren for Bø rn, skole  og kultur, at  der har v æ ret  ud lev eret  materiale  t il enke lte  

byrådsmedlemmer. Forv altningen v il ø jeb likke lig informere Statsforv altningen om 

ov enstående.”  

 

Det fremgår af sagens akter, at de omhandlede powerpoint-slides af forvaltningen 

blev  betegnet som arbejdspapirer/arbejdsslides  og som et dynamisk dokument, der 

løbende blev  opdatere t og ajour fø rt.  

 

Den 1 9. august 201 4 tiltrådte et flertal i kommunens børn og skoleudvalg en 

indstilling fra forvaltningen vedrørende forslag til høring om Randers Kommunes 

skolestruktur, og indstillingen blev  vedtaget af et flertal i Randers Byråd den 1 . 

september 201 4. Den 1 2. januar 201 5 traf Randers Byråd beslutning om ændret 

skolestrukt ur . 

 

Den 7. november 201 4 har kommunen oplyst til Statsforvaltningen, at de 

omhandlede powerpoint -slides var blev et offentliggjort på Randers Kommunes 

hjemmes ide nogle uger forinde n. 

 

De fire byrådsmedlemmer har henvendt sig til Statsforvaltningen om yderligere en 

række forhold, herund e r blandt andet fø lgend e:  

 

- Bjarne Overmark har den 12. august 2014 anmodet Statsforvaltningen om at udtale kritik af, 

at direktøren for børn, skole og kultur den 12. august 2014 har afslået at give ham indsigt i 

materiale om folkeskolen i Randers Kommune. 

 

- Bjarne Overmark har den 15. oktober 2014 klaget over, at Randers Kommune ikke har 

fremsendt følgende materiale, som han har anmodet om aktindsigt i i mail af 4. oktober 2014: 

 
”Korrespondance (herunder mails), ordreaftaler, mødeindkaldelser, referater, 

oplæg/powerpoints m.v. og fakturaer som i forbindelse med skolekvalitetsdebatten og 

skolestrukturprocessen og skolestrukturoplægget er sendt til/fra Randers Kommune til/fra 

KPMG og Ernst og Young i perioden 2010-oktober 2014. I den forbindelse bedes samtlige 

mødedatoer og mødedeltagere oplyst, hvor repræsentanter for KPMG og/eller Ernst & Young har 

deltaget i relation til skolekvalitetsdebatten og processen i forbindelse med 

skolestrukturforslaget i perioden 2010-oktober 2014.” 

 
I brev af 14. januar 2015 til Statsforvaltningen har kommunen oplyst, at  
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”… materialet er fremsendt og lagt på hjemmesiden – under hensyn til det meget omfattende 

materiale, som anmodningen omfatter – af 3 omgange i perioden oktober-december (6. 

november 2014, 14. november 2014 og 21. december 2014). Herunder er powerpoints lagt på 

hjemmesiden 10.oktober 2014.” 

 
- De fire byrådsmedlemmer har den 24. februar 2015 anmodet Statsforvaltningen om at sætte 

Randers Byråds beslutning af 1. september 2014 vedrørende høring om ny skolestruktur og 

beslutning af 12. januar 2015 om ny skolestruktur ud af kraft eller at suspendere 

beslutningerne. 

 

De fire byrådsmedlemmer har også anmodet Statsforvaltningen om at optage retsligt forhør i 

overensstemmelse med retsplejelovens § 1018 under henvisning til, at byrådet med sin 

beslutning af 1. september 2014 om svar til Statsforvaltningen afgav urigtige oplysninger. 

 

 

Statsforvaltning ens udtalels e  

Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgiv ning, der 

særligt gælder for offe nt l ige myndighe de r, jf. kommunesty re lse s love ns § 48, stk. 1 .  

 

Statsforvaltningen kan udtale sig om lov ligheden af kommunale dispositioner eller 

undladelser, jf. kommunestyrelseslovens § 50.  Statsforvaltningens 

tilsynskompetence omfatter den v irksomhed, der udøves af kommunalbestyrelsen 

eller udøves af borgmesteren, de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg, 

udvalgsformændene eller den kommunale forvaltning på vegne af 

kommun alb esty re lse n. 

 

Statsforvaltningen beslutter selv  p å baggrund af de foreliggende oplysninger, om der 

er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Der henv ises til 

kommunes ty re ls es love ns § 48 a.  

 

Sagen giver anlednin g til, at Statsforva lt ninge n tager stilling til fø lgende spørgsmål:   

1) Tilvejebringelse af beslutningsgrundlaget for behandlingen af sagen i børn og skoleudvalget 

 

2) Byrådsmedlemmers ret til sagsindsigt i det materiale, som Randers Kommunes forvaltning 

udarbejdede til brug for deltagelse i byrådsmedlemmers og partigruppers drøftelser om 

skolestrukturen i Randers Kommune i første halvdel af 2014 

 

 

Ad 1) T ilvejebringelse af beslutningsgrundlaget for behandlingen af sagen i børn 

og skoleudvalg et  

 
V edrørende spørgsmålet om den kommunale forvaltnings  tilvejebringelse af 

beslutningsgrundlaget for behandlingen af sagen i børn og skoleudvalget  bemærker 

v i indled n ingsv is fø lgende :  

 

Efter kommunestyrelseslovens § 1 7, stk. 7, drager kommunalbestyrelsen omsorg for 

indret ning af kommune ns adminis trat i on.  

 

Bestemmelsen markerer, at den kommunale forvaltning er et led i styrelsessystemet 

med kommunalbestyrelsen som overordnet organ. V i henv iser til Lov  om 
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kommunernes styrelse med kommentarer, Hans B. Thomsen med flere, 201 0,  side 

1 93. 

 

Den forbe re de nd e sagsbehand lin g foretages almind e ligv is  af forvalt n inge n. 

 

Herom er der i betænkning nr. 894/1 980 om kommunale styrelsesformer og 

kommunalpolit ikernes arbejdsv ilkår på side 93  om udarbejdelse af forslag til udvalg 

blandt andet anført fø lge nd e:  

 

”Men også beslutninger, som er af mere ”polit isk” karakter, må de ansat te  

forudsæ ttes at  t ræ ffe  i meget  v id t  omfang. …  I den udelukke lsesproce s, som 

udv æ lge lsen af e t  forslag ree lt  er,  er det  således i administ rat ionen, at  langt  det  

stø rste  antal mulige  lø sninger udelukkes. De kommunalpolit iske  organer v i l imid lert id  

også her d irekte  e ller ind irekte  v æ re rammeskabende og retningsbestemmende, idet  

administ rat ionen v ed  sin udv æ lge lse  må respektere  forhåndst ilkendegiv e lser fra 

polit ikerne og således v il koncent rere  sig om forslag, der ligger inden for de af 

polit ikerne udstukne rammer, e ller – hv is der ikke d irekte  er fastsat  rammer – om 

forslag, der kan forv entes ikke st raks at  b liv e  udelukket  fra de polit iske  ov erv e je lser.”  

 

Efter kommunestyrelseslovens § 8, stk. 6, kan kommunalbestyrelsen beslutte, 

hvorv idt og på hv ilken måde medlemmerne kan forlange, at der til brug for 

behandlingen af sagerne tilvejebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra 

administ rat ione n. 

 

Som kommunalbestyrelsesmedlem har man i kraft af den såkaldte initiativ ret i 

kommunestyrelseslovens § 1 1 , stk. 1 , mulighed for at indbringe spørgsmålet om 

beslutningsgrund laget for behand li nge n af en sag for kommunalb esty re lse n.  

 

Kommunesty re ls es love ns § 1 1 , stk. 1 , er sålydende :  

 

”Ethv ert  med lem af kommunalbestyre lsen kan for denne indbringe  ethv ert  spø rgsmål 

om kommunens anliggender samt  fremsæ tte  forslag t il beslutninger herom. 

Udv algene og kommunalbestyre lsens formand skal meddele  kommunalbestyre lsen de 

op lysninger, denne forlanger, og er – med de begræ nsninger, som er fastsat  i 

lov giv ningen – i enhv er hense ende undergiv et  kommunalbestyre lsens beslutninger.”  

 

I betænkning nr. 1 425/2002 om indsigt i den kommunale administration er under 

afsnit D, punkt 4, om kommunalbestyrelsesmedlemmers initiativ ret i henhold til 

kommunes ty re ls es love ns § 1 1 , stk. 1 , blandt andet anført fø lge nd e:  

 

”Bestemmelsen giv er med lemmet  en almindelig ret  t il at  få en sag optaget  på 

dagsordenen for e t  kommunalbestyre lsesmø de. Det  gæ lder både sager, der aktue lt  er 

under behand ling i e t  udv alg e ller i den kommunale  admini st rat ion, og andre sager.  

…  

Såfremt  borgmesteren har afv ist  at  optage et  med lems ret t id igt  indsendte  forslag på 

dagsordenen, kan medlemmet  kræ v e, at  kommunalbestyre lsen tager st illing t il 

borgmesterens afv isning.  

…  

Bestemmelsen i styre lseslov ens §  11, stk .  1 , 1 . pkt . ,  antages i e t  v ist  omfang at  giv e  

med lemmet  krav  på, at  der t ilv e jebringes op lysninger om en sag.  

…  

Der lader sig imid lert id  ikke opst ille  mere præ cise  krav  t il de  op lysninger, som 

enkeltmed lemmer kan kræ v e i medfø r af init iat iv ret ten, og kommu nalbestyre lsen må 
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hav e ret  v ide  rammer med hensyn t il at  skø nne ov er, hv ornår udv algets 

op lysningsp ligt  er op fyld t .  Det  er således kommunalbestyre lsen, der i fø rste  ræ kke 

har råd igheden ov er sagernes op lysningsniv eau, og dermed bestemmer, hv ornår en 

sag er sådan op lyst ,  at  der fore ligger et  forsv arligt  beslutningsgrund lag .  

…  

Spø rgsmålet  om, hv orv id t  udv alget  skal t ilv e jebringe bestemte, nye op lysninger i 

sagen, afgø res af kommunalbestyre lsen.  

 

Et  med lem, der ø nsker t ilv e jebragt  bestemte, nye op lysninger, må  således st ille  

forslag herom i kommunalbestyre lsen e ller udv alget .”  

 

I de fire byrådsmedlemmers henvendelser til Statsforvaltningen er det gjort 

gældende, at en polit isk afgrænset kreds af byrådets medlemmer ved en særlig 

proces har været inddraget i forv altningens arbejde, således at denne kreds fik en 

særlig indflydelse på det materiale, der senere er blevet sendt til behandling i 

byrådet og dets efter forholdst a l valgte organe r.  

 

Statsforvaltningen bemærker hertil, at det enkelte byrådsmedlem i kraft af 

initiativ retten har haft mulighed for at søge indflydelse på sagens oplysning ved at 

stille forslag herom i byrådet eller i udvalget .  

 

Statsforvaltningen bemærker endv idere, at det ud fra det af kommunen oplyste må 

lægges til grund, at alle byrådsmedlemmer og partigrupper på lige v ilkår har haft 

tilbud om at anmode forvaltningen om teknisk bistand i forbindelse med polit iske 

drøftelser af skolestrukturen og få forvaltningens foreløbige bemærkninger til 

alternat ive scenarie r.  

 

Da forvaltningens bistand er blevet tilbudt til brug for byrådsmedlemmernes 

polit iske drøftelser, og da tilbudet har været stillet t il rådighed for alle byrådets 

medlemmer, har der efter Statsforvaltningens opfattelse ikke været tale om, at en 

polit isk afgrænset kreds af byrådets medlemmer med tilbudet om bistand har været 

inddraget i forvaltningens arbejde ved en særlig proces, der skulle give denne kreds 

en særlig indflydelse på det materiale, der senere skulle behandles i byrådet og dets 

organe r . 

 

Statsforvaltningen finder derfor ikke, at der med tilbudet blev  givet en kreds af 

byrådsmedlemmer en særlig indflydelse på sagens oplysning og det materiale, der 

senere skulle behandles i byrådet og dets organer, i strid med styrelsessystemet og 

principp e rne for sagers oplysning som beskrevet ovenfor .  

 

 

Ad 2) Byrådsmedlemmers ret til sagsindsigt i det materiale, som Randers 

Kommunes forvaltning udarbejdede til brug for deltagelse i byrådsmedlemmers og 

partigruppers drøftelser om skolestrukturen i Randers Kommune i første ha lvdel af 

2014 

 
Kommunesty re ls es love ns § 9 om sagsinds igt er sålydend e:  

 

”§  9 . Ethv ert  med lem af kommunalbestyre lsen har som led  i v aretage lsen af sit  hv erv  

ret  t il at  gennemse sagsmateriale , der i endelig form fore ligger i kommunens 

administ rat ion.  

Stk . 2 .  Begæ ring om sagsindsigt  e fter stk . 1  skal ret tes t il borgmesteren.  
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Stk. 3 . Borgmesteren kan begræ nse ret ten t il sagsindsigt ,  når det  er nø dv end igt  af 

hensyn t il sagernes eksped it ion, e ller når en adgang t il sagsindsigt  i ø v rigt  v il v æ re 

forbundet  med uforholdsmæ ssigt  store  v anske ligheder.  

Stk . 4 . Et  med lem har ret  t il e fter anmodning at  få t ilsendt  kop i af sagsmateriale , 

hv ori den pågæ ldende har ret  t il sagsindsigt ,  jf.  stk . 1 -3 . Kommunalbestyre lsen kan 

dog fastsæ t te  næ rmere retningslinjer for udø v e lsen af ret ten t il at  få t ilsendt  

sagsmateriale , herunder begræ nsninger i re t ten hert il,  når det te  findes nø dv end igt .”  

 

Bestemmelsen, der lov fæster den hidtidige adgang til sagsindsigt, er indsat ved lov  

nr. 380 af 1 4. juni 1 995 på baggrund af en anbefaling fra udvalget vedrørende 

kommunalpolit ikernes arbejdsv ilkår og repræsentationen i de kommunale råd 

(betænkning 1 271 /1 994).  

 

A f betænkninge n fremgår (kapitel V , pkt. 2.3. s. 38 f.) om retstilstand e n fø lge nd e: 

 

”Det  er antaget , at  e t  kommunalbestyre lsesmedlem har ret  t il at  gennemse 

eksisterende sagsmateriale  i forv altningen, herunder også interne noter og re ferater.  

Ret ten er knyt tet  t il v aretage lsen af hv erv et , og det  materiale , der begæ res 

sagsindsigt  i,  må derfor v edrø re  et  anliggende,  som v il kunne indbringes for 

kommunalbestyre lsen som kompetent  organ. Ret ten omfat ter også  dokumenter, som 

er undtaget  fra offent lighed  i forv altningen.  

 

A nmodningen om sagsindsigt  må ret tes t il borgmesteren i dennes egenskab af ø v erste  

daglige  leder og den umiddelbart  ansv arlige  for t ilre t te læ ggelsen af 

administ rat ionens daglige  arbe jde.  Det  er en bet inge lse , at  det  næ rmere angiv es, 

hv ilke  sager der ø nskes indsigt  i.  Der er således  ikke adgang for 

kommunalbestyre lsesmedlemmer t il at  foretage en almindelig gennemgang af  e t  antal 

sager i en forv altning. Ret ten t il sagsindsigt  antages ikke at  omfat te  materiale , som  

endnu ikke er endeligt  ud formet . A ndre hensyn kan nø dv end iggø re  en begræ nsning af 

ret ten t il sagsindsigt  f.eks. hensyn t il sagens ret t id ige  eksped it ion. ”  

 

I lov forslaget til lov  nr. 380 af 1 4. juni 1 995 er fø lgende anført under de specielle 

bemærk ninge r til § 9, nr. 4 (lov fors lag nr. 1 67 som fremsat den 1 . februar 1 995):  

 

 ”Til nr.  4  

Bestemmelsen lov fæ ster den eksisterende adgang t il sagsindsigt .  Ret ten er knyt tet  t il 

v aretage lsen af hv erv et  som kommunalbestyre lsesmedlem/udv algsmedlem, og det  

materiale , der begæ res sagsindsigt  i,  må derfor v edrø re  et  anliggende, som v il kunne 

indbringes for kommunalbestyre lsen/udv alget  som kompetent  organ. Ret ten omfat ter 

således ikke f.eks. skat te forv altningens sager v edrø rende skat te ligning. Sager 

v edrø rende sociale  yde lser t il enke ltpersoner  kan ikke indbringes for 

kommunalbestyre lsen, men medlemmerne af det  stående udv alg, som  v aretager de 

pågæ ldende sagsområder, har som led  i det te  hv erv  ret  t il sagsindsigt  i sager  inden 

for d isse  områder.  

 

V ed  sagsmateriale  forstås alle  dokumenter, der v edrø rer sagen, samt  ind fø re lser i 

journaler,  regist re  og andre fortegnelser v edrø rende den pågæ ldende sags 

dokumenter. Dokumenter  omfat ter foruden egent lige  skrift stykker også andre 

aktstykker (f.eks. tegninger, kort  og fotografier)  samt  andre materialer,  der t ræ der i 

stedet  for skrift -  og aktstykker (f.eks. film lydbånd og  v ideooptage lser).  

 

Ret ten t il sagsindsigt  omfat ter også dokumenter, der er undtaget  fra offent lighed  

e fter lov  om offent lighed  i forv altningen, herunder interne notater og re ferater.  
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Sagsmateriale , der befinder  sig på inst itut ioner m.v . er også omfat tet .  Ret ten t il 

sagsindsigt  angår alene eksisterende sagsmateriale  og giv er ikke det  enke lte  

kommunalbestyre lsesmed lem ret  t il at  forlange nyt  materiale  produceret… ”  

 

I Lov  om kommunernes styrelse med kommentarer,  side 95 f, er blandt andet 

fø lge nd e anført om fortolk ning af kommunes tyre ls es love ns § 9, stk. 1 :  

 

”Dv s. alle  dokumenter, der v edrø re r sagen, herunder ind fø rsler i journaler, regist re  

og andre fortegnelser. Ret ten t il sagsindsigt  omfat ter også dokumenter, der er 

undtaget  fra offent lighed  e fter lov  om offent lighed  i forv altningen, her under interne 

notater, fort rolige  op lysninger m.v . Sagsmateriale , der befinder sig på kommunens 

inst itut ioner m.v .,  er også omfat tet .  

 

Udkast  t il taler udarbe jdet  af administ rat ionen t il b rug for f.eks. borgmesteren e ller 

en udv algsformand v il hø re  t il en sag, uanset  om udkastet  fakt isk  benyt tes e ller 

benyt tes i æ ndret  form, og derfor v æ re omfat tet  af sagsindsigten. Talemanuskrip t  

udarbe jdet  af taleren se lv  v il derimod ikke t i lhø re  en sag, medmindre det  ov ergiv es t il 

forv altningen. Det  samme gæ lder manuskrip ter udarbe jdet  af administ rat ionen, som 

taleren e fterfø lgende har æ ndret .   

…  

 

A dgangen t il sagsindsigt  omfat ter således ikke notater e ller andre dokumenter , som 

endnu ikke er endeligt  ud formet  og afgiv et  af v edkommende sagsbehand ler t il andre i 

e ller uden for forv altningen.  

 

Det  materiale , der ø nskes sagsindsigt  i,  skal fore ligge i endelig form i kommunen på 

det  t idspunkt , hv or anmodningen om sagsindsigt  ekspederes. Der er således ikke 

e fter bestemmelsen en ret  for det  enke lte  med lem t il lø bende at  modtage sagsindsigt  

i materiale , der fremt id igt  t ilgår  en sag og således (endnu) ikke fore ligger i endelig 

form, enten ford i materiale t  stad ig er under udarbe jde lse  og derfor endnu ikke har 

taget  endelig form, e ller ford i materiale  endnu ikke er modtaget  i kommunen og 

således ikke er t ilgået  sagen.  (Skr. af 1 6. nov ember 1998).”  

 

Statsforvaltningen lægger til grund, at der i forbindelse med drøftelse af den 

fremtidige skolestruktur i Randers Kommune er givet byrådets medlemmer tilbud om 

at mødes med den kommunale forvaltning og få forvaltningens foreløbige mundtlige 

bemærk ninge r til scenarier herfor.   

 

Statsforvaltningen lægger endv idere til grund, at  den kommunale forvaltning i første 

halvdel af 201 4 har givet  teknisk bistand i forbindelse med polit isk drøftelse af 

skolestrukturen, således at forvaltningen mundtligt har givet sine foreløbige 

bemærk ninge r om mulige konsekvens e r for udmønt n ing af forske l l ige scenarie r.  

 

Statsforvaltningen lægger endelig til grund, at forvaltningen efter det oplyste af 

praktiske årsager har benyttet teknis ke hjælpemidler i form af powerpoint-slides til 

støtte for den mundtlige kommentering, men  ikke har udarbejdet beslutningsoplæg, 

baggrundsnotater eller på anden v is produceret materiale til enkelte 

byrådsmedlemmer om emnet.  De omhandlede powerpoint -slides blev  af forvaltningen 

betegnet som arbejdspapirer/arbejdsslides  og anvendt som et dynamisk dokument, 

der løbende blev  opdateret og ajour fø rt .  

 



 

1 2 

 

Statsforvaltningen konstaterer, at det omhandlede materiale ifø lge Randers Byråds 

udtalelse af 2. september 201 4 ikke havde været ud leveret til enkelte 

byrådsme d le mme r. 

 

Statsforvaltningen konstaterer endv idere, at der ifø lge kommunens oplysninger af 6. 

oktober 201 4 blev  udleveret papirkopier af materialet på møder med den 

socialdemokratiske byrådsgruppe i sommerferien 201 4, hvor en ko mmunal 

medarb e jd er deltog. Kopierne blev  afleveret tilbage inden mødernes afslut nin g.  

 

Statsforvaltningen konstaterer endelig, at de omhandlede powerpoint -slides 

efterfø lgende blev  gjort tilgængelige ved offentliggørelse på Randers Kommunes 

hjemmes ide i oktober måned 201 4. 

 

På grundlag af ovenstående oplysninger er det Statsforvaltningens opfattelse, at 

materialet, som den kommunale forvaltning benyttede ved sin bistand i forbindelse 

med polit isk drøftelse af skolestrukturen, som udgangspunkt ikke havde en sådan 

endelig karakter, at materialet kunne anses for omfattet af kommunestyrelseslovens 

§ 9, stk. 1 , der giver kommunalbestyrelsesmedlemmer ret til at gennemse 

sagsmat er ia le, når dette i endelig form forel igge r i kommu ne ns administ rat ion.  

 

V i har lagt vægt på, at materialet må antages at have været udarbejdet  af den 

kommunale forvaltning som et arbejdspapir under løbende opdatering til brug for 

forvalt ni nge ns bistand til polit is ke drøftelse r .  

 

Det forhold, at materialet  har været udleveret på et møde kan e fter vores opfattelse 

give anledning til tv iv l om, hvorv idt det te forhold i sig selv  indebærer, at materialet  

bliver omfatt et af kommu nesty re lses lov e ns § 9, stk. 1 .  

 

V i må lægge til grund, at den udlevering, der skete på socialdemokratiske 

byrådsmedlemmers  møde i sommeren 201 4 ikke var den normale procedure for 

anvendelse af sådanne slides, og at det ikke var den tils igtede anvendelse af 

materia let. 

 

På trods heraf er v i samlet set mest tilbøjelige til at antage, at materialet v il være 

omfattet af kommunestyrelseslovens § 9, stk. 1 , men da det efterfø lgende er 

offe nt l igg jort , finde r v i ikke anled ning til at foretage mere vedrørend e dette punkt.  

 

V edrørende af Bjarne Overmarks henvendelse af 1 2. august 201 4 om sagsindsigt i 

materiale om folkeskolen i Randers  Kommune fremgår det af henvendelsen, at 

Bjarne Overmark har rettet sin begæring af 1 2. august 201 4 til direktøren for børn, 

skole og kultur , som har afslåe t hans begæring.  

 

Det bemærkes, at begæring om sagsindsigt efter kommunestyrelseslovens § 9, stk. 

1 , skal rettes til borgmesteren, jf. § 9, stk. 2. Statsforvaltningen må forstå, at 

sagens materiale var tilgængeligt på kommunens hjemmeside den 1 3. august 201 4,  

og på den baggrund finder v i ikke anledning til at foretage noget vedrørende dette 

punkt. 

 

V edrørende Bjarne Overmarks henvendelse af 1 5. oktober 201 4 om ikke at have 

modtaget aktindsigt i henhold til s in anmodning af 4. oktober 201 4 til kommunen, 

har v i noteret os kommunens oplysning af 1 4. januar 201 5 om, at materialet er 

fremsendt og lagt på hjemmesiden i perioden oktober-december 201 4, ad flere 

omgange under henv isning til, at materia let var meget omfat te nd e.  
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Under henv isning til, at anmodningen er imødekommet, finder v i ikke anledning til 

at foretage mere vedrørende dette punkt.  

 

På grundlag af ovenstående finder Statsforvaltningen på det foreliggende grundlag 

ikke anledning til at foretage mere i sagen. Statsforvaltningen finder således ikke 

grundlag for at behandle spørgsmålet om at sætte byrådets beslutninger af 1 . 

september 201 4 og 1 2. januar 201 5 ud af kraft eller suspendere dem efter 

kommunestyrelseslovens § 50 a om beslutninger, der strider mod lovgivningen, eller 

at overveje spørgsmålet om optagelse af retsligt forhør efter 

kommunestyrelseslovens § 49, stk. 4, om tilvejebringelse af oplysninger fra 

kommunalbestyrelsen ved optagelse af retsligt forhør i overensstemmelse med 

retspleje lov e ns § 1 01 8. 

 

Statsforvaltningen har sendt dette brev  til de fire ovennævnte byrådsmedlemmer og 

har sendt en kopi af brevet til Rande rs Kommune .  

 

Udtale lse n v il blive offe nt l igg jort på www.stats forv a lt nin g. dk i anony mise ret form. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Hanne V illumse n 

kontorc he f 

 

 

 
/Sus anne Hansgaard 

http://www.statsforvaltning.dk/

