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Randers den 24. marts 2017 

Mit j. nr. 1184 
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Sagen er uden økonomisk værdi 

Som advokat for: 

indstævner jeg herved 
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STÆVNING 

Bjarne Overmark 

Østervold 15, 2. t h. 

8900 Randers C 

Kasper Fuhr Christensen 

Vestervold 17, 5. sa l 

8900 Randers C 

Daniel Madie 

Natskyggevej 12 

8920 Randers NV 

Randers Kommune 

V/ Borgmester Claus Omann Jensen 

La ksetorvet 

8900 Randers C 

til som sagsøgt at svare Retten i Ra nders på den af retten fastsatte måde, idet sagsøgte i modsat fald må 
forventes at blive dømt i overensstemmelse med den nedlagte: 

PÅSTAND 
Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. juni 2015 om ændring af kommunens styrelsesvedtægt i funk
tionsperioden 2014-2017 ophæves som ugyldig, subsidiært kendes ulovlig. 

Subsidiært 
Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. juni 2015 om om konstituering af kommunalbestyrelsens stående 
udvalg i funktionsperioden 2014-2017 tilsidesættes som ugyld ig, subsidiært kendes ulovlig. 
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SAGSFREMSTILLING: 
I forbindelse med kommunalva lget i november 2013 blev der, jf. bilag 1 og 2, mellem samtlige partier i Ran
ders Byråd bortset fra SF indgåede en konstitueri ngsafta le med tilhørende tillægsaftale, hvormed det blan
det andet blev afta It: 

at 

at 

at 

at 

Claus Omann Jensen (liste V, Venstre) blev formand for kommunalbestyrelsen (borgmester). 

Daniel M adie (liste C, Det Konservative Folkeparti) blev formand for Erhvervs- og Landdi
striktsudva lget, 

Bjarne Overmark (l iste BL, Beboerlisten) blev formand for Børn- og skoleudvalget samt med
lem af økonomiudvalget. 

Kasper Fuhr Christensen (liste Å, Velfærdsl isten (VL)) blev formand for Socialudvalget og ikke 
arbejdsmarkedsparate samt medlem af Sundheds- og ældreudvalget og økonomiudvalget. 

På det konstituerende byrådsmøde den 9. december 2013 blev Claus Omann Jensen i overensstemmelse 
med konstitueringsaftalen, jf. bilag 1 og 2, va lgt som borgmester. Der blev på mødet va lgt medlemmer ti l de 
stående udvalg i overensstemmelse med konstitueringsaftalen og tillægsaftalen. 

Samme aften blev der holdt møde i de forskellige stående udvalg. 

I overensstemmelse med konstitueringsaftalen og til lægsaftalen blev Daniel Madie, Bjarne Overmark og 
Kasper Fuhr Christensen valgt som formænd for de i afta len nævnte udva lg. 

Den 16. december 2013 vedtager byrådet enstemmigt en ændring af komm unens styrelsesvedtægt, jf. bilag 
3 og 4. Forslaget blev førstebehandlet den 9. december 2013. 

I februa r 2014 indkalder borgmester Claus Omann Jensen samtlige byrådsgrupper til separate møder på 
borgmesterkontoret. Borgmesteren ønsker at lukke mellem 5-10 sko ler. De byrådsgrupper, der på forhånd 
erklærede sig villig hertil, kunne indgå i de videre forhand linger. De grupper, der ikke på forhånd erkærede 
sig vi llig til at lukke nævnte anta l sko ler, fik besked på, at de ikke ville blive indkaldt til videre forhand linger. 

Det Konservative Folkepa rti erklærede sig vi llig ti l at indgå i yderligere forhandlinger. Velfærd slisten og Be
boerlisten erklærede, at de ikke ønskede at medvirke til sko lelukninger. 

I perioden fra 19. marts 2014 til 7. august 2014 bliver der afho ldt 11 møder mellem en politisk afgrænset 
kreds af byrådets medlemmer bestående af repræsentanter for Venstre, Socia ldemokratiet, Dansk Folkepar
ti, Social istisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti samt kommunens forvaltning, herunder blandt an
dre kommunaldirektør Hans Nikolajsen, børn-, sko le- og kulturdirektør Lars Keld Hansen og en større kreds 
af underordnede administrative medarbejdere. 

Bjarne Ovemark og Kasper Fuhr Christensen blive r på et tidligt tidspunkt i forløbet opmærksom på, at for
va ltn ingen, herund er kommunaldirektøren, børn-, skole- og ku lturdirektøren samt sko lechefen, deltager i 
møderne. 

På et møde mellem forvaltningen og repræsentanter for alle byrådsgrupper den 12. maj 2014 oplyser 2. 
viceborgmester Henning Jensen Nyhuus (S), at kommunens forva ltning har udarbejdet powerpo int-slides 
alene til brug for og fremvist for den politisk afgrænsede kreds af byrådsmedlemmer, der deltager i forha nd
lingerne om skolestrukturen, og at man i øvrigt har bedt forva ltningen udarbejde omfattende undersøgelser 
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til oplysning af blandt andet, hvilke skoler der skulle lukkes. Dette bekræftes af borgmester Claus Omann 
Jensen og kommunald irektør Hans Nikolajsen. 

På den baggrund anmoder byrådsmedlemmerne Kim Kristensen (BL) og Kasper Fuhr Christensen (VL) om 
sagsindsigt vedrørende omtalte powerpoints-slides og undersøgelser. Denne anmodning giver forvaltningen 
efter aftale med borgmesteren afslag på. Dette giver anledning til, at byrådsmedlemmerne Jens Laursen 
(BL), Bjarne Overmark (BL), Kim Kristensens (BL) og Kasper Fuhr Christensen (VL) den 27. maj 2014 klager til 
Statsforval tningen over afslaget på sagsindsigt. Statsforvaltningen giver ikke klagerne medhold. 

Indenrigsministeriet tager efterfølgende afslaget samt et andet afslag på sagsindsigt fra Bjarne Overmark op 
af egen drift. Dette resulterede i to udta lelser af henholdsvis 22. august 2016 (bilag 5) og 22. december 
2016 {bilag 6) . 

Diverse avisartikler for perioden 3. oktober 2014 fremlægges som bilag 7. Som det fremgår, udtræder Dani
el Madie den 3. oktober 2014 af forligskredsen omkring den nye skolestruktur blandt andet på grund af luk
kethed omkring processen. 

Kasper Fuhr Christensen bliver 3. oktober 2014 bekendt med, at den socialdemokratiske byrådsgruppe i juli 
2014 har et møde med medarbejdere i kommunen omkring skolestrukturen. Kasper Fuhr Christensen erfa
rer, at der på dette møde var blevet udleveret materiale fra kommunens forvaltning til mødedeltagerne. 

Imidlertid havde byrådets flertal, herunder samtlige medlemmer af den socia ldemokratisk gruppe, på et 
byrådsmøde den 1. september 2014 stemt for at fremsende et svar til Statsforvaltningen på baggrund af 
klagen over manglende sagsindsigt i powerpoints-sl ides. Svaret, der var udfærdiget af byrådssekretær Fre
derik Gammelgaard, fremlægges som bilag 8. Klagen, der svares på, fremlægges som bilag 9. Byrådsbeslut
ningen frem lægges som bilag 10. Som det fremgår af svaret til Statsforva ltningen, blev der ikke udleveret 
materiale på forvaltningens møde med den socialdemokratiske byrådsgruppe. 

Som følge af Kasper Fuhr Christensens oplysninger om det passerede i juli 2014 på det socialdemokratiske 
gruppemøde, stiller han den 3. oktober 2014 spørgsmål til forvaltningen om den mulige udlevering af mate
ria le ti l byrådsmedlemmer. På baggrund af Kasper Fuhr Christensens spørgsmål sender kommunaldirektø
ren den 5. oktober 2014 en mail til hele byrådet, hvoraf det fremgår, at der blev udleveret papirmateriale 
fra kommunens forvaltning til de socialdemokratiske byrådsmedlemmer. Mailen fremlægges som bilag 11. 

Kommunaldirektøren erkender i sin mail af 5. oktober 2014, at det som bilag 8 fremlagte notat var fejlbe
hæftet, idet det af notatet i strid med sand heden fremgår, at der ikke i forbindelse med forhandlingerne om 
ny skolestruktur blev udleveret papirmateriale fra forvaltningen til nogen byrådsmedlemmer eller andre 
forha ndl ingsdeltagere. 

Derfor stil ler Beboerlisten og Velfærdslisten samme dag forslag om suspension og ind ledning af persona
lejuridisk undersøgelse af kommunaldirektøren, børn-, skole og kulturdirektø ren samt skolechefen. Kom
munaldirektøren underbygger sin mail af 5. oktober 2014 ved notater af 8. oktober 2014 og 9. oktober 
2014, jf. bilag 12 og 13. Sagen hastebehandles og sættes derfor ekstraordinært på dagsordenen for byråds
mødet den 9. oktober 2014. Beslutningsreferatet fra byrådsmødet fremlægges som bilag 14. Som det frem
går, blev forslaget ikke vedtaget. 

Som bilag 15 fremlægges artikler fra dagen for byrådsmødet den 9. oktober 2014 og øvrige artikler frem til 
22. oktober 2014, hvor Dansk Folkeparti og Venstre lægger op til, at Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Chri
stensen skal afsættes fra deres formandsposter for henholdsvis børn- og skoleudvalget og socialudvalget 
inkl. ikke-arbejdsmarkedsparate. Det kan udledes af artiklerne, at Dansk Folkepartis og Venst res ønske skyl
des den stærke uenighed i skolestrukturdebatten. I artiklerne nævnes der intet om, at der skulle være be-
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hov for strukturelle styrelsesvedtægtsmæssige ændringer af kompetencefordelingen mellem byrådets stå
ende udvalg. 

Sko lestrukturforslaget bliver endeligt vedtaget den 12. januar 2015 og indebærer blandt andet lukning af 5 
skoler. Venstre, Socialdemokratiet (minus Ole Skiffard) og Dansk Folkeparti stemte for. Beboerlisten, Vel
færdsli sten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Ole Skiffard (dengang 
S, nu V) stemte imod. Det vil sige, at 8 ud af 31 stemte imod. Beslutn ingsreferat fremlægges som bilag 16. 

Som bilag 17 fremlægges diverse avisa rtikler for perioden umiddelbart efter vedtagelsen af skolestruk
turændringen og frem til 3. februar 2015, hvor M orten Grosbøl (DF) fremsatte mistillidsvotum imod Bjarne 
Overmark i børn- og skoleudva lget. Forslaget fremlægges som bilag 18. Dagsordenspunktet blev udsat. I 
artiklerne fremlagt som bilag 17 bringer repræsentanter for Venstre og Dansk Folkeparti igen spørgsmålet 
om afsættelsen af Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen som udva lgsformænd frem i medierne. Der 
henvises i sær til uenigheden om den nye skolestruktur. I artiklerne nævnes der intet om, at der skulle være 
behov for strukturelle styrelsesvedtægtsmæssige ændringer af kompetenceforde lingen mellem byrådets 
stående udva lg. 

Herefter er der en længere periode, hvor der i medierne ikke er nogen væsentlig debat om fjernelsen af 
Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madie fra deres respektive udva lgsformandsposter. 

Medio april 2015 til 24. april 2015 genopstår mediedebatten om fjernelsen af sagsøgerne og kulturudvalgs
formand Mogens Nyholm. Som bilag 19 fremlægges en række avisartikler i perioden medio april 2015 til 2. 
maj 2015, hvo raf det kan udledes, at Venstre, Dansk Folkeparti og Socia ldemokratiet er i dialog om en løs
ning, der skal føre til fj ernelsen af sagsøgerne og Mogens Nyholm (R) fra deres udvalgsformandsposter. 

Forsøget på om konstituering bliver skrinlagt 22. april 2015 på grund af intern spl id i Socialdemokratiet om 
byrådsgruppens eventuelle medvirken. Venstres gruppeforma nd, An ders Buh I-Christensen, udtaler dog i 
artikel fra 23. april 2015, at Venstre vil se på muligheden for at samarbejde om en ny konstitue ring, hvis So
cialdemokratiet på et tid spunkt opnår enighed. I en artikel fra 1. maj 2015 udtaler samme gruppeformand, 
at det ærgrer ham, at det ikke lykkedes at komme igennem med en ny konstituering som en kvittering til 
Socialdemokratiet for det gode samarbejde med Venstre. 

Den 12. maj 2015 skifter byrådsmedlemmerne Ole Skiffard og Susanne Ringe Sørensen fra Socialdemokrati
et til Venstre, jf. bilag 20. Herefter har Venstre og Dansk Folkeparti flertal i byrådet med 16 mandater ud af 
byrådets 31 mandater. 

Med Skiffards og Ringe Sørensens partiskifte genopstår debatten om om konstituering. 

Mindre en uge efter, nemlig den 17. maj 2015, meddeler Venstre og Dansk Folkeparti, at de er klar til at 
genoptage det udsatte forsøg på at fjerne sagsøgerne fra deres udvalgsformandsposter. 

Som bilag 21 fremlægges diverse avisa rtikler fra perioden 17. maj 2015 ti l 23. maj 2015. I perioden fra 17. 
maj ti l 19. maj forsøger Venstre og Dansk Folkeparti fortsat at få Socialdemokratiet med i en afta le, hvis 
formål er at fjerne Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen fra deres re spektive udvalgsformandspo
ster. Da dette den 19. maj 2015 mislykkedes, forsøges at få Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og 
Sociali stisk Folkeparti med i en ny omkonstitueringsafta le. 

I artiklerne nævnes der intet om, at der skulle være behov for strukturelle styrelsesvedtægtsm æssige æn
dringer af kompetenceforde lingen mellem byrådets stående udvalg. Dog oplyser chefkonsulent i Økonomi
og Indenrigsminist eri et, Lise Brandi-Hansen, i artikel af 19. maj 2015, at der er en kattelem, idet hun oplyser, 
at hvis kommunalbestyrelsen efterfølgende i sin funktionsperiode opretter eller nedlægger stående udvalg, 
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sker der en så væsentlig ændring af forudsætningerne for valgene ti l de stående udvalg og økonomiudva l
get, at der kan finde en ny konstituering sted af de stående udvalg og økonomiudvalget. Det vi l sige, at der 
kan vælges nye medlemmer på grundlag af nye anmeldelser af va lggrupper. Det samme gælder, hvis kom
munalbestyrelsen vælger at nedsætte eller forhøje antallet af medlemmer i udvalgene og/eller væsentl ig at 
ændre på forde lingen af de opgaver, udvalgene har. 

Dagen efter, at artiklen med Lise-Brandi Hansen er bragt, oplyser gruppeformand for Venstre, Anders Buhl
Christensen, at man nu vil gå i gang med at afsøge mulighederne med henblik på at få opfyldt ønsket om at 
fjerne Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen fra formandsposterne. 

Den 27. maj 2015 udsendte Venstres og Dansk Folkepartis grupper i Randers Byråd den som bilag 22 frem
lagte pressemeddelelse, hvori det blandt andet hed: 

"Venstre og Dansk Folkeparti i Randers Byråd ønsker at foretage en omkonstituering for at 
genskabe tilliden mellem byrådet, udva lgene, udva lgsformænd og forva ltningen for at sikre 
grundlaget for vækst og udvikling i Randers Kommune. De to grupper ønsker endvidere at 

ændre på en uhensigtsmæssig udvalgsstruktur, der blev fast lagt i forbindelse med konstitue
ringsaftalen i 2013. 

Vi må også erkende, at det ikke er med hjælp fra flere af de byrådsgrupper, der stod bag kon
stitueringsaftalen fra december 2013. Flere af disse grupper har bevist va lgt en strategi om at 
stå uden for indflydelsen og undgå at tage ansvar på trods af, at de blev tildelt indflydelsesri
ge udvalgsformandsposter. Grupperne har gentagne gange vist, at de ikke acceptere flertal
lets beslutninger ved at modarbejde disse for eksempel ved at påstå processuelle fejl. 

På den baggrund havde Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti i starten af 2015 en 
fælles forståelse af, at det ikke var mul igt at genskabe tilliden til en række af udvalgsformæn
dene fra konstitueringsaftalen fra 2013. 

Desværre har det efterfølgende vist sig, at socialdemokratiet har va lgt ikke at holde fast i for
ståelsen om at foretage en omkonstituering. Venstre og Dansk Folkeparti holder dog fast i at 
gennemføre om konstitueringen, idet vi ønsker udvalgsformandspladserne besat med perso
ner, der accepterer flertallets beslutninger og proaktivt med engagement vil gennemføre be
slutningerne. 

For yderligere kontakt. 

Dansk Folkeparti i Randers v. Frank Nørgaard 23832514 
Venstre i Randers v. Anders Buhl-Christensen 27535100" 

Venstre og Dansk Folkeparti havde i forbindelse med udsendelsen af pressemeddelelsen udarbejdet den 
som bilag 23 fremlagte visionsplan/hensigtserk læring kaldt "Randers i fremdrift". Heraf fremgår blandt an
det: 

"Vi må også erkende, at det ikke er med hjælp fra flere af de byrådsgrupper, der stod bag 
konstitueringsaftalen fra december 2013. Flere af disse grupper ha r bevist va lgt en strategi 
om at stå uden for indflydelsen og undgå at tage ansvar på t rods af, at de blev tildelt indfly
delsesrige udvalgsformandsposter. Grupperne har gentagne gange vist, at de ikke acceptere 
flertall ets beslutninger ved at modarbejde disse for eksempel ved at påstå processuelle fej l. 
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På den baggrund ser vi det ikke mul igt at genetablere ti lliden fra konstitueringsaftalen fra 
2013. Venstre og Dansk Folkeparti har endvidere konstateret, at det er en uhensigtsmæssig 
udvalgsstruktur, der blev fastlagt i den daværende konstitueringsaftalen. 

Venstre og Dansk Folkeparti har på den baggrund besluttet at indgå en aftale om omkonsti
tuering af byrådet. Målet er at sikre tydelighed og gennemslagskraft i de initiativer som byrå
dets flertal vedtager og ønsker omsat til handlinger. Der har vi lagt vægt på at udpege ud
va lgsformænd, der er enige i hovedt rækkene i den førte politik. Endvidere har Venstre og 
Dansk Folkeparti lagt vægt på at skabe mulighed for at udpege udvalgsformænd, der med 
respekt for de demokratiske spil leregler proaktivt i samarbejde med sit udvalg og sin forvalt
ning/direktør sikrer, at politikken bliver gennemført bedst muligt. Af samme grund har Ven
stre og Dansk Folkeparti valgt at fastholde udpegningerne af de politiske tillidsposter, som 
blev tildelt de socialdemokratiske og det radikale byrådsmedlem ved konsti tueringsaftalen fra 
december 2013 for fortsat at sikre mulighed for brede forl ig hen over midten. 

Det er vores forventning, at vi med det nye stærke udvalgsformandshold bakket op af vores 
respektive partigrupper, kan sikre en stærk udvikling af Randers Kommune. Venstre og Dansk 
Folkeparti ønsker med denne aftale, at bringe tilliden og troværdigheden tilbage i samarbej
det mellem byrådet, udvalgsformanden og forvaltningen. 

Randers Spildevand er et 100 % kommunalt ejet aktieselskab, hvor byrådet udpeger repræ
sentanter herund er formand. Byrådet kan til enhver tid indsætte nye repræsentanter. Venstre 
og Dansk Folkeparti er indsti llet på at nyudpege bestyrelsesformand til selskabet." 

Som bilag 24 fremlægges avisartikler for perioden 27. maj 2015 til 30. maj 2015. For første gang nævner 
Venstre og Dansk Folkeparti noget om styrelsesvedtægtsmæssige ændringer i de respektive stående udvalgs 
opgaveområder. 

Herudo'1er nævnes for første gang muligheden for, at Kim Kristensen fra Beboerlisten skal miste sin post 
som formand for Randers Spildevand A/S. 

Pressemeddele lsen og visionserklæringen "Randers i fremdrift" bliver udsendt nogenlunde samtidigt med 
indkaldelsen til økonomiudvalgsmødet til afholdelse den 1. juni 2015. Forslaget til styrelsesvedtægtsæn
dringen som beskrevet i visionserklæringen blev behandlet på økonomiudvalgsmødet. Visionserklæringen 
var vedlagt sagen. Ifølge det formelle fors lag og visionserklæringen indebar forslaget følgende ændringer: 

1 - Erhvervs- og landdistriktsudvalget blev nedlagt, og erhvervsområdet overgik til økonomi
udvalget. I stedet oprettes der et landdistriktsudvalg med 7 udvalgsmedlemmer. 
2 - Området for de ikke-arbejdsmarkedsparate overgik fra socia ludvalget til beskæftigelses
udvalget. 
3 - Børn- og skoleudvalget samt beskæftigelsesudvalget har fremover 7 medlemmer. 
4 - Koordinationsudva lget mellem beskæftigelse- og socialområdet nedlægges. 

Referatet fra økonomiudvalgsmødet fremlægges som bilag 25 med tilhørende bilag, dog så ledes at "Ra n
ders i fremdrift" er fremlagt som bilag 23. 

Flertallet af økonomiudvalget besluttede, at fremsende forslaget til byrådet ti l førstebehandling. Kasper 
Fuhr Christensen og Bjarne Overmark stemte imod. 
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Borgmesteren oplyste, at forvaltningsnotat af 29. maj 2015 blev fremsendt Statsforvaltningen som svar på 
fem byrådsmedlemmers klage af 28. maj 2015 (bilag 26), idet notatet skulle behandles af byrådet på mødet 
den 8. juni 2015. 

På byrådsmødet den 8. juni 2015 oversender et flertal i byrådet sagen til byrådets 2. behandling sammen 
med et ændringsforslag stillet af borgmesteren. Referat og ændringsforslag fremlægges som bilag 27. 

For oversendelse af sagen til byrådets 2. behandling stemte Venstre og Dansk Folkepartis byrådsgrupper (16 
mandater). Imod stemte Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konser
vative Folkeparti, Torben Hansen (S), Mikael Mouritsen (S) og Fatma Cetinkaya (S). 

Henning Jensen Nyhuus, Leif Gade, Ellen Petersen, Steen Bundgaard og Iben Sønderup (alle S) undlod at 
stemme. 

Med samme stemmeafgivelse blev det tiltrådt at oversende forva ltningens notat af 29. maj 2015 til Stats
forvaltningen som svar på klage af 28. maj 2015. 

Aften før andenbehand lingen meddeler Venstres gruppeformand, Anders Buhl-Christensen, telefonisk Kim 
Kristensen (BL), at Venstre og Dansk Folkeparti ikke vil gennemføre det i " Randers i Fremdrift" fremsatte 
ønske om, at Kim Kristensen skulle fratages sin formandspost i Randers Spildevand A/S. 

Andenbehandling fandt sted den 22. juni 2015. Avisartikler for perioden mellem 8. juni 2015 og andenbe
handlingen den 22. juni fremlægges som bilag 28. Som det fremgår, omhandler debatten i pressen i alt 
overvejende grad spørgsmålet om afsættelsen af Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Ma
die som udvalgsfo rmænd og kun i mindre grad om de beskedne strukturelle styrelsesvedtægtsmæssige æn
dringer, der blev vedtaget. 

Under andenbehandlingen den 22. juni vedtages det oversendte styrelsesændringsforslag, idet det blev be
sluttet, at økonomiudvalget dog ikke skulle reduceres til 7 medlemmer. For ændringerne stemte Vestre og 
Dansk Folkeparti (16 mandater). Imod stemte Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale 
Venstre, Det Konservative Folke parti, Torben Hansen (S), Mikael Mouritsen (S), Fatma Cetinkaya (S). 

Ellen Petersen, Steen Bundgaard, Karen Lagoni, Joan Hjersing Knudsen, Simon Mølholm Olesen (alle S) und
lod at stemme. De tre sidstnævnte var indkaldt som suppleanter. Referatet fremlægges som bilag 29. 

Umiddelbart efter vedtagelsen af strukturændringsforslaget omkonstituerede byrådet sig, jf. bilag 30. 

Herefter blev byrådsmødet afbrudt med henblik på, at de stående udvalg konstituered e sig. Referat fra 
børn- og skoleudvalget samt socialudvalget fremlægges som bilag 31. 

Diverse artikler fra perioden umiddelbart efter byrådsmødet den 22. juni fremlægges som bilag 32. 

Som bilag 33 fremlægges et notat af 1. august 2015 udfærdiget af tidligere kontorchef i Statsforvaltning 
Midtjylland Martin Basse. Basse er tidligere kontorchef for det kommunale tilsynsområde i Statsforvaltnin
gen. 

Som bilag 34 (USB) fremlægges diverse tv-indslag indeholdende interviews med byrådsmedlemmer mv. 
vedrørende omkonstitueringssagen. 
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ANBRINGENDER: 

Det gøres helt overordnet gældende: 

at 

at 

at 

at 

at 

det af den politiske aftale (bilag 23) mellem Venstre og Dansk Folkeparti, som har dannet 
grundlag for ændringen af kommunens styrelsesvedtægt, frem går, at det har været aftalens 
formål at gennemføre en omkonstituering af Randers Byråd. Som det fremgår af aftalens side 
3, er de foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten en følge af omkonstitueringen, ad.: 

"Omkonstitueringen kommer til at medføre følgende ændringer:" 

i sin indstilling til byrådet har forvaltningen (bilag 25, 27 og 29) vendt årsagsforholdet om: 
Der indstilles vedtaget en ændring af styrelsesvedtægten; den foreslåede ændring "udgør så 
væsentlige ændringer af forudsætningerne ved byrådets konstituering, at det medfører, at 
der skal foretages nyvalg til alle stående udvalg samt til økonomiudvalget". 

ovenstående i sig selv beviser usaglig formålsforfølgning, idet det reelle dybereliggende for
mål aldrig har været en saglig ændring af opgavefordelingen imellem de stående udvalg som 
følge af hidtidig (påstået) uhensigtsmæssig opgavefordeling. 

det reelle formål med byrådets beslutning af 22. juni 2015 derimod har været at fratage 
Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madie deres udvalgsformandsposter. 
For så vidt angår Overmark og Fuhr Christensen som følge af, at byrådsflertallet ikke brød sig 
om de to byrådsmedlemmers meningstilkendegivelser i byrådssa len og i pressen. For så vidt 
angår Madie som følge af, at han brød ud af forhand lingerne om skolestrukturændringen og 
ti l pressen talte negativt om lukketheden i processen og om den retning, som forhandlinger
ne i øvrigt gik i. 

kommunalbestyrelsens beslutn ing af 22. juni 2015 herefter er usaglig, idet det grundlæggen
de reelle formål er at sanktionere politiske modstanderes meningsti lkendegivelser og lovlige 
politiske handlinger på en måde, som må betegnes som såvel usaglig som ulovlig. 

Det gøres i den forbindelse, som mere underordnede anbringender, gældende: 

at 

at 

at 

at 

vedtagelsen af 22. juni 2015 af styrelsesvedtægtsændringen, der fører ti l om konstitueringen 
(bilag 29), er sket til ikrafttræden i den løbende funktionsperiode 2014-2017. 

vedtagelsen bevirkede, at sagsøgerne mistede væsentlig indflydelse på den kommunale be
slutningsproces, som de havde opnået på det konstituerende møde i december 2013 og 
dermed havde en berettiget forventning om at kunne fastho lde i hele kommunalbestyrelsens 
funktionsperiode. 

sagsøgernes berettigede forventning må vurderes i lyset af, at sagsøgerne ikke havde noget 
ønske om at pege på Claus Omann Jensen som borgmeste r, uden man samtidigt fik tildelt 
udvalgsformandsposter, idet konstitueringsaftalen fra november 2013 ikke var en po litisk af
tale, men alene en afta le om fordeling af poster. 

aftalen fra november 2013 ikke er en retl igt bindende aftale i aftalelovens fo rstand, men 
kommunestyrelseslovens muligheder for at foretage om konstitue ring i funktionsperioden, 
herund er vurderingen af væsentligheds-, og saglighedskriteriet, desuagtet må foretages med 
fokus på den særlige mindretalsbeskyttelse, som sagsøgerne har ved at va lgene efter kom-
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at 

at 

at 

at 

at 

at 

at 

at 

at 

munestyre lseslovens § 17, stk. 3, 2. pkt. er gældende i hele byrådet s f unktionsperiode (2014-
2017), ligesom det er tilfæld et , jf. kommunestyrelseslovens § 6, stk. 6, med den "modydelse" 
som sagsøgern e gav Venstre ved at gøre Claus Omann Jensen (V) til borgmester. 

ændringen den 22. juni 2015, herunder "Randers i Fremdrift", må læses med baggrund i de 
omfattende politiske udfald, som repræsentanter fra Venstre og Dansk Folkeparti har gjort 
imod sagsøgerne, navn lig Bjarne Overmark og Kasper Fuh r, men også imod Daniel Madies 

efter Madies offentl ige udmeldinger om sit syn på sko lestruktursagen. 

der i vurderingen af, hvad den reelle begrunde lse for ændringen af styrelsesvedtægten og 

den efterfølgende omkonstituering va r, må tillægges afgørende vægt på udtalelser, som med
lemmer af byrådsflertallet er fremkommet med i pressen. Der henvises til landsrettens be

mærkninger om udtale lser til pressen i UfR.1987.311H. 

der i den forbinde lse henvises ti l det omfattende materiale fra dagspressen og medierne i 

øvrigt, der er fremlagt i sagen. 

ændringen den 22. juni 2015 ikke er ti lstrækkeligt begrund et i sådanne strukturelle synspunk

ter, der efter praksis er det eneste lovl ige grundlag for at begrænse funktionsperioden for 
kommunalbestyrelsens va lg af udvalg på det konstituerende møde. 

styre lsesvedt ægtsændringen den 22. juni 2015 må anses for at være en ændring, der alene 

er foretaget med det formål for øje at kunne skaffe flertal for en om konstituering i form af en 

fjernelse af Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madie som udvalgsfor
mænd, hvilket ikke er en saglig og/eller lovlig begrunde lse for at foretage en st yrelses
vedtægtsændring i byrådets funktionsperiode (2014-2017). 

Venstre og Dansk Folkeparti ikke havde det fornødne flertal i børn - og skoleudva lget, social
udvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate og i erhvervs- og landd istri ktsudva lget til - med 

udva lgenes daværende personsammensætning - at kunne vælte formændene, hvorfor en 
styrelsesvedtægt sændring var nødvendig for, at Venstre og Dansk Folkeparti kunne skaffe sig 

dette flertal i de respektive udvalg, således at Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og 
Daniel Madie kunne afsættes. 

de ændringer, der i styrelsesvedtægten af 22. juni 2015 er fo retaget i forhold til den hidtid ige 

gældende styrelsesvedtægt, ikke er af en så væsentlig ka rakter, at de kan berettige til en æn
dring i funktionsperioden, herunder en omkonstitue ring. Den reel le begrundelse er ikke af 

strukturel og styrelsesmæssig ka rakter, men alene et personspørgsmål om besættelse af ud

va lgsformandspost er. 

da Randers Byråd vedt og ænd ringer af sin styrelsesvedtægt ved første behandling den 8. juni 

2015, va r forva ltningens forslag herom ikke selvstændigt og udtrykkeligt begrundet. Indstil
lingen henviste alene til en aftale indgået mellem Venstres og Dansk Folkepartis partigrupper, 

der tilsammen udgjorde et fle rtal i byrådet. Dette udgør et selvstændigt bevis for rigtigheden 

af sagsøgern es opfattelse . 

de strukturelle (og isoleret set lovl ige) begrundelser for at foretage en styrelsesvedtægtsæn

dring ald rig har været berørt i den debat, der fandt sted igennem 2014 og forå ret 2015 i 
pressen eller i øvrigt i byrådsgrupperne eller lokalbestyrelserne hos Venstre, Dansk Folkeparti 

e ller Socialdemokratiet (indti l sidstnævnte parti endeligt meddelte, at de ikke ville medvirke 

ti l omkonstitueringen). 
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at 

at 

at 

at 

at 

at 

at 

styrelsesvedtægt sænd ringen også i dette lys må betegnes som uvæsenlig, uanset om den 
(isoleret set) måtte være saglig, hvilket det dog konkret bestrides, at den har været. 

tidligere medlemmer af Dansk Folkepartis bestyrelse i Ra nders Pia Nyholm og Kenneth Troe l
sen vil blive ført som vid ner mht., hvilke diskussioner der var i pa rtiets loka lbestyrelse i rela
tion til forslaget, der blev endeligt vedtaget den 22. juni 2015, samt om det var Dansk Folke
partis byrådsgruppes opfattelse, at ændringen af styrelsesvedtægten va r nødvendiggjort af 
st rukturelle uhensigtsmæssigheder i den tidligere gældende struktur, herunder at erhvervs
og landdistriktsudvalget var samlet som et udvalg, og at Socialudva lget også indbefattede 
udvalget for de ikke-arbejdsmarkedsparate. 

det er sagsøgernes forventning, at Pia Nyholm (tid l. DF) og Kenneth Troelsen (tidl. DF) vil for
klare, at det eneste formål med styrelsesvedtægtsændringen va r,at få skaffet Overmark, Fuhr 
Christensen og Madie af vejen som udva lgsformænd, og at der ingen drøftelser var i Dansk 
Fo lkepartis loka lbestyrelse om strukturelle/styrelsesvedtægtsmæssige uhensigtsmæssighe
der. 

det er sagsøgernes forventning, at formand for Det Konservative Folkepa rti i Randers, Bo Ve
stergaard, vil forklare, at han i 2014 har været til et møde med betydningsfulde medlemmer 
af Socialdemokratiet i Randers om muligheden for at få fjernet Bjarne Overmark og Kasper 
Fuhr Christensen fra deres udvalgsformandsposte r. Mødet blev holdt, før de konservative 
trak sig ud af forhandlingerne om sko lest rukturen. Der blev på intet tidspunkt nævnt noget 
om en uhensigtsmæssig udvalgsstruktur. Formålet med mødet var at sondere muligheden 
for, at Overmark og Fuhr Christensen på grund af disses politiske meningsti lkendegivelser, 
dels i byrådssa len, og dels i pressen, kunne afsættes som udvalgsformænd. 

byrådsmedlem Kim Kristensen (BL) vi l bl ive ført som vidne med henblik på at belyse, at det 
var Venstres og Dansk Folkepa rtis oprindelige plan, at Kristensen, jf. " Randers i Fremdrift", 
sku lle fjernes fra sin post som formand for Randers Spildevand A/S, uden at der var anført 
nogen nærmere strukture l begrundelse herfo r. 

forsøget fra Venst res og Dansk Folkepartis side i "Randers i Fremdrift" på at fjerne Kim Kri
stensen (BL) fra forma ndsposten i Randers Spildevand A/S i sig selv er et bevis for, at byrådsf
lertal let ikke forfulgte strukturel le styrelsesved tægtsmæssige re levante formå l, men derimod 
udøvede politisk forfølgelse af et byrådsmindretal som fø lge af dette mindretals lovlige poli 
tisk ytringer, hvilket er et såve l usagligt som ulovligt formå l at forfølge. 

ovennævnte antage lse tillige bestyrkes af, at gruppeformand Anders Buhl-Christensen (V) 
den 21. juni 2015 (dagen før den endelige vedtage lse) ringede ti l byrådsmedlem Kim Kristen
sen (BL) og meddelte, at man al ligevel ikke vi lle forsøge at få Kristensen afsat som bestyre l
sesformand i Randers Spildevand A/S, hvilket er en omstændighed egnet til sandsyn liggørelse 
af, at Venstres byrådsgruppe på det tidspunkt va r blevet kla r over, at det ville være skade ligt 
for partiets formå l (fjernelse af Overmark, Fuhr Christensen og Mad ie), derom der kunne på
vises handlinger, der objektivt ikke var af sty relsesvedtægtsmæssig strukturel relevans fra V's 
og DF's side, idet Venstre og Dansk Folkeparti herefter ikke vi lle kunne søge dække under, at 
der var tal e om rene strukturelle og lovlige ændringer som følge af uhensigtsmæssig udvalgs
struktur, og at fjernelsen af Overmark, Fuhr Christensen og Madie alene va r uti lsigtede følge
virkninger af den lovlige beslut ning om ændring af styrelsesvedtægten . 
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at 

at 

at 

at 

de trusler som gruppeformand Frank Nørgaard (DF) fremsatte imod Mogens Nyholm (R) un
der byrådsbehandlingen den 22. juni 2015 (disse vil der blive redegjort nærmere for under 
hoved forhandlingen) gående på, at Nyholm kunne blive den næste, der vi lle blive frataget sin 
formandspost, till ige er bevis for, at det reelle formål med styre lsesvedtægtsændringen va r at 
sanktionere politiske meningsudveksl inger fremsat af Overmark, Fuhr Christensen og Madie 
med fratagelse af udvalgsformandsposter. Byrådsmedlem Mogens Nyholm (R) vil blive ført 
som vidne herom. 

ovenstående ti l fu lde beviser, at den reelle tanke bag det samlede afstemningsoplæg såvel 
den 8. juni som den 22. juni 2015 reelt var at begrænse Bjarne Overmarks, Kasper Fuhr Chri
stensens og Daniel Mad ies politiske indflydelse ved at fratage dem formandsposter. 

beslutningen den 22. juni 2016 derfor ree lt er t ruffet med baggrund i politiske uoverens
stemmelser mellem på den ene side Venstre og Dansk Folkeparti og på den anden side Bebo
erlisten, Velfærdslisten og Det Konservative Folkeparti, og derfor har savnet reelle, rationelle 
strukturelle styrelsesvedtægtsmæssige overvejelser. 

beslutningen derfor er såvel ugyldig som ulovlig. 

Det gøres ydermere gældende: 

at 

at 

at 

ovenstående synpunkter er yderligere bestyrket af, at det i afta legrund laget " Randers i Frem
drift" er bestemt, at der ska l udpeges formænd der er enige i hovedtrækkene i den af Venstre 
og Dansk Folkparti førte politik, og som med respekt for de demokratiske spi lleregler proak
tivt i samarbejde med deres udvalg deres fo rva ltninger/direktører sikrer, at politikken bliver 
gennemført bedst muligt, idet det samtidigt hermed gøres gældende; 

at 

at 

udvalgsformænd ikke har "forvaltn inger/ direktører" under sig, idet 
udvalgsformænd såvel som udvalg ikke har ledelsesansvar eller instruktionsbe
føjelser, hvilket alene tilkommer byrådet og i dagligdagen borgmesteren. Det 
bemærkes, at der efter loven ikke er noget krav om, at udvalgsformænd bak
ker op om byrådsflertallets opfattelse af en sag. Byrådsmed lemmer er, l igesom 
folketingsmedlemmer, alene bundet af deres egen overbevisning. 

et stående udvalg i alle henseender er undergivet beslutninger, som den 
samlede kommunalbestyrelse træffer (KSL § 21). En udvalgsformands selv
stændige beslutningskompetence er så ledes i realiteten ikke eksistere nde. 
Fordelen er ve l primært en lidt lettere adgang til forvaltningen, og at forman
den får vederlag for sin post. 

der ikke er påvist omstændigheder der sandsyn liggør, at Overmark, Fuhr Christensen el ler 
M adie på nogen som helst måde har udøvet antidemokratisk virksomhed udi udførelsen af 
deres respektive gerninger som formænd for henholdsvis børn- og sko leudvalget, socia lud
valget inkl. de ikke-arbejdsmarkedsparate samt erhvervs- og landdistri ktsudvalget, idet det 
ikke er sandsynliggjort, at de nævnte tidligere formænd udi hvervsudøveisen på ulovlig vis 
har und ladt at gennemføre beslutninger, der er truffet af byrådet, elle r på anden lignende 
ulovlig vis har modarbejdet demokrati ske beslutninger truffet af byrådet. 

beslutningen den 22. juni 2015 således i rea liteten må anses for et indtil videre vellykket for
søg på politisk udrensning af byrådsflertal let , hvilket (i hvert fald efter dansk ret) er usagligt 
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at 

at 

at 

og til lige ulovligt, idet formå let med styrelsesvedtægtsmæssige ændringer skal være at for
følge formål, der objektivt set må anses for uhensigtsmæssige. Forsøg og gennemførelse af 
ændringer, der, uanset om det reelle formål er kamufleret ti l at ligne noget sagligt, men som 
reelt har for øje at begrænse politiske modstanderes magtindflydelse, er ulovlige. 

synspunktet gælder naturligvis kun, når forsøg er udøvet i selve funktionsperioden (aktuelt 
og relevant 2014-2017), j f. kommunestyrelseslovens § 17, stk. 3, 2. pkt. Sagsøgerne anfægter 
ikke Venstres eller Dansk Folkepartis ret til i forbindelse med en konstituering forud for en 
løbende funktionsperiode (f.eks. forud for funktionsperioden 2018-2021) at bruge pol itiske 
synspunkter til at modsætte sig, at Overmark, Fuhr Christensen og Madie udpeges som for
mænd for stående udvalg. 

det som følge af lovforarbejdernes manglende kommentarer ti l KSL § 17, stk. 3, 2. pkt. samt 
ordlydsfortolkningen sammenholdt med ordlydsfortolkningen af KSL § 6, stk. 6 (borgmeste
ren) kan udledes, at det netop har været lovgivers intention, at en ændring af udvalgene i 
funktionsperioden ikke har måtte foretages med det formål for øje at undertrykke politiske 
mindretal, som er det reelle formål med ændringen af udvalgsstrukturen i nærværende sag. 

de substantiel le ændringer i udva lgenes ressortfordeling og opgavebeskrivelse synes at måtte 
kunne være vedtaget uden omkonstituering. Hvis byrådet havde ønsket det, kunne erhvervs
opgaver være flyttet fra Erhvervs- og Landdistriktsudvalget til økonomiudvalget, uden det 
havde været nødvendigt at nedlægge et udvalg og oprette et andet; opgaver kunne være til
fø rt beskæftigelsesudvalget fra socialudvalget og koordinationsudvalget nedlagt . Det er ikke 
oplyst, at der har været søgt en sådan mindre indgribende løsning af den påståede, men 
yderst søgte begrundelse om uhensigtsmæssig opgavefordeling. Ændringerne i udvalgsstruk
turen er uvæsentlige. 

Det gøres afslutningsvist gældende: 

at 

at 

at 

at 

de strukturelle ændringer i styrelsesvedtægten, som er vedtaget med byrådet beslutning af 
22. juni 2015 isoleret set dels er lovlige og saglige. 

beslutningerne lovligt kunne været truffet i forbindelse med en konstitueringsaftalen i 
november 2013 og lovligt kan besluttes i forb indelse med en konstitueringsafta le efter byrå
dsvalget i november 2017. 

de strukturelle ændringer i styrelsesvedtægten imid lertid ikke er af en sådan væsentlig karak
ter, at de kan føre til omkonstituering i indeværende byrådsperiode (2014-2017), hvorfor by
rådets beslutning af 22. juni 2015 al lerede af denne grund er ugyldig subsid iært alene ulovlig. 

uanset om de strukturelle ændringer i styrelsesvedtægten måtte være af en sådan karakter, 
at retten finder, at de kan fører til omkonstituering, så er beslutningsforslaget og vedtagelsen 
af ændringen usaglig og ulovlig, idet forslaget og beslutningen alene eller i alt overvejende 
grad er foranlediget af et ønske om at fjerne Overmark, Fuhr Christensen og Mad ie fra deres 
respektive udvalgsformandsposter. 

12 

13



MOMSREGISTRERING: 
Sagsøgerne er ikke af rel eva ns for sagen registre ret med hensyn til moms. 

BEVISFØRELSE: 
Dokumentbevis, partsforklaring, samt afspilning af v ideosekvenser med interviews mv. Vidneafhøring af 
byrådsmedlemmerne Torben Hansen (5), Mikael Mouritsen (5), Leif Gade (S), Kim Kristensen (BL), Mogens 
Nyholm (R), Kenneth Troe lsen (tid l. DF-best. medl.), Pia Nyholm (tidl. DK-best. medl. ) Bo Veste rgaard (K
formand). 

BILAG: 
Med nærværende stævning fremlægges: 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

7. 
8. 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Konstitueringsaftale fra 20 november 2013 

Tillægsaftale til konstitueringsaftalen af 29. november 2013. 

Notat af 25. november 2013 vedrørende forslag til ændring af styrelsesvedtægt. 

Ændringsforslag fra december 2013 omkring ændret styrelsesvedtægt. 

Social- og Indenrigsministeriets udtalelse af 22. august 2016 vedr. sagsindsigt i powerpoints. 

Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse af 22. december 2016 om byrådsmedlems Bjarne 

Overmarks anmodning om sagsindsigt. 

Avisartikler fra perioden 3. oktober 2014 til 4. oktober 2014. 

Notat af 15. juli 2014 vedr. de politiske drøftelser om ny skolest ruktur. 

Klage ti l Statsforvaltningen over manglende sagsindsigt. 

Referat af byrådets behandling den 1. september 2014 af sag om svar til Statsforvaltningen 

vedr. afslag på sagsindsigt i sag om ny skolestruktur 

Mai I af 5. oktober 2014 fra Bjarne Overmark til byrådet mfl. vedrørend e indkaldelse til ekstra

ordinært byrådsmøde mhp. suspendering af kommunaledirektøren, børn- og skoledirektøren og 

skolechefen. 

Notat af 9. oktober 2014 vedr. usande oplysninger om udlevering af dokumenter til den social

demokratiske byrådsgruppe. 

Notat af 8. oktobe r 2014 vedrørende udlevering af dokumenter til byrådsmedlemmer ifm. for

handlingerne om den nye skolestruktur. 

Referat af byrådets behandling af Velfærdslistens og Beboerlistens forslag om suspension af 

kommunaldirektøren, børn- og skoledirektøren og skolechefen. 

Avisartikler fra perioden 9. oktober 2014 til 22. oktober 2014. 

Referat af 12. j anuar 2015 vedr. byrådets end elige vedtagelse af fors laget til ny skolestruktur. 

Avisartikler mv. fra perioden 13. januar 2015 til 30. januar 2015. 

Referat af 3. februar 2015 vedrø rende børn- og skoleudvalgets behandl ing af Morten Grosbøls 

(DF) mistillidsvotum til formanden, Bjarne Overmark. 

Avisartikler fra perioden 16. april 2015 til 2. maj 2015. 

Avisartikler 12. maj 2015. 

Avisartikler mv. fra perioden 17. maj 2015 til 23. maj 2015. 

Venstre og Dansk Folkpartis pressemeddelelse af 27. maj 2015 benævnt " Rand ers i Fremdri ft". 

Vison splanen " Randers i Fremdrift" offentligjort 27. maj 2015. 

Avisartikler mv. fra period en 27. maj 2015 til 30 . maj 2015. 

Referat af økonomiudvalgets behandling af 1. juni 2015 af forslag til ændringer i styrelses

vedtægten inkl. bil ag. 

Klage af 28. maj 2015 fra Beboerlisten, Velfærdsl isten og Det Konservative Folkeparti til Stats

forvaltningen over påtænkt omkonstituering. 

Referat af byrådets førstebehandling af 8. juni 2015 om forslag til ændring af styrelsesvedtægt 

inkl. bilag. 
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28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

Avisartikler fra perioden 8. juni 2015 til 22. juni 2015. 

Referat af byrådets andenbehandling af 22. juni 2015 om forslag til ændring af styrelsesvedtægt 
inkl. bilag. 

Referat af byrådets beslutninger vedr. anmeldelse af valggrupper og nyvalg til økonomiudvalg 

og stående udvalg på byrådsmødet den 22. juni 2015. 

Referat af valg af formand og næstformænd i henholdsvis børn- og skoleudvalget og socialud
valget den 22. juni 2015. 

Avisartikler fra perioden 22. juni 2015 til 30. juni 2015. 

Notat af 1. august 2015 udfærdiget af tidl. kontorchef i Statsforvaltningen, Martin Basse. 
USB-stik med diverse t v-indslag. 

Randers den 24. marts 2017 

Lasse Hummelhof Frandsen 
Advokat (L) 
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Advokatfirmaet Poul Schmith 

Svarskrift 

Til 

Retten i Randers 

I sagnr. BS 99-338/2017 Bjarne Overmark 

Kasper Fuhr Christensen 

Daniel Madie 

(Advokat Lasse Hummelhof Frandseti) 

mod 

24. MAJ 20 17 

89 19186 SFS/ATAB 

Randers Kommune v/ borgmester Claus Omann Jensen 

(Advokat Sune Fugleholm) 

møder j eg for sagsøgte og nedlæggende følgende 

1. PÅSTAND 

Frifindelse 

2. SAGENS GENSTAND 

Denne sag drej er s ig om, hvorvidt Randers Kommunes beslutning af 22 . juni 2015 om æn

dring af styrelsesvedtægten og den efterfølgende omkonstituering af de stående udvalg er 

ugyldig eller ulovlig. Det afgørende er, om beslutningen alene blev gennemført med henblik 

på at fratage sagsøgerne deres poster som udvalgsformænd, eller om omkonstitueringen var 

en konsekvens af en sagligt begrundet ændi"ing af styrelsesvedtægten. 

Kobenhavn 
Vester Farimagsgade 23 
DK-1606 Kobenhavn V 

Aarhus 
Aboulevarden 49, l. 
DK-8000 Aarhus 

Telefon +45 33 15 20 l 0 
Fa;,; +45331561 15 
www.poulschmith.dk 12418 190_1 
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Advokatfinnaet Poul Schmith 
24. MA,J 2017 

3. SAGSFREMSTILLING 

Sagsøgerens sagsfremstilling fokuserer sto1t set udelukkende på forløbet omkring ændrin

gen af skolestrukturen i Randers Kommune i begyndelsen af 2015 og forløbet forud for 

denne ændring. Dette forløb var ikke baggrunden for ændringen af styrelsesvedtægten, men 

indgik som en del af de politiske overveje lser, som lå til grund for udfaldet af omkonstitue

ringen. Baggrunden for ændringen af styrelsesvedtægten var et ønske om at ændre, hvad der 

havde vist sig at være en uhensigtsmæssig udvalgsstruktur. 

Styrelsesvedtægtsændringen medførte en omkonstituering foranlediget af den politiske afta

le (bilag 23). Randers Kommune foretog også under den forrige funktionsperiode, den 14. 
marts 20 11 , en ændring af styrelsesvedtægten, og i den forbindelse blev der foretaget en 

omkonstituering af alle de stående udvalg. Referat af byrådets beslutning fremlægges som 

bilagA. 

Ved omkonstitueringen i 20 15 blev der lagt vægt på at udpege udvalgsformænd, som var 

enige i hovedtrækkene i flertallets politik, og som med proaktivt engagement ville gennem

føre byrådets beslutninger. Som refereret i sagsøgerens sagsfremstilling var målet at s ikre 

tydelighed og gennemslagskraft i de initiativer, som byrådets flertal vedtog og ønskede om

sat til handlinger. Det bestrides ikke, at nyvalg til formandspladserne også var en ønsket 
konsekvens af vedtæglsændringern~. 

Forslaget til ændringen af styrelsesvedtægten blev behandlet i kommunens økonomiudvalg 

den 1. juni 2015, hvor det blev besluttet, at sagen skulle fremsendes til byrådets første be

handling. Byrådet foretog førstebehandling af forslaget til ændring af styrelsesvedtægten 

den 8. juni 20 I 5, hvor det blev besluttet, at sagens skulle fremsendes til andenbehandling. 

Byrådet foretog andenbehandlingen ved møde den 22. juni 2015, hvor fors laget blev ende

ligt vedtaget. 

Til alle tre behandlingei· i komm·unen var som bilag vedlagt et forvaltningsnotat af 29. maj 

2015 (bilag 25). Af notatet fremgår, at byrådet lovligt kunne vedtage forslag til en ændret 

udvalgsstruktur, idet forslaget var båret af sagligt vedkommende hensyn, der ligger inden 

for rammer~e af den hensigtsmæssighedsvurdering, som byrådet kan foretage. Om begrun

delsen for at gennemføre en ændret udvalgsstruktur er anført: 

"I relation til den politiske aftale bemærkes, at nedlæggelsen af Erhvervs-og Land
distriktsudvalget med den konsekvens, at erhvervsområdetflyttes til Økonomiudval

get er begrundet i, at Borgmesteren og kommunaldirektøren er de væsentligste an
sigter udadtil ift. erhvervslivet. Etablering af Landdistriktsudvalget er begrundet i al 
sikre balance mellem landdistrikterne og Randers by og at tilsikre en langt mere ud

farende landdistriktspolitik, der bygger på øget involvering inellem de enkelte om

råder og udvalget. Forslaget om ændret opgave.fordeling mellem Socialudvalget og 
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Advokatfirmaet Poul Schmith 
24. MAJ 2017 

Beskæftigelsesudvalget er begrundet med, at de ikke arbejdsmarkedsparate borgere 
dermedføres sammen med de arbejdsmarkedsparate for at sikre bedre samhørighed 
i forhold til det med at skabe jobs. 

Forvaltningen bemærker i tilknytning hertil, at det p å linje med en række andre 
kommuner er naturUgt, at erhvervsområdet indgår som en del af økonomiudvalgets 
opgaveområde. Forvaltningen bemærker endvidere i, at den foreslåede ændrede 

opgavefordeling mellem Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget vurderes at være 
hensigtsmæssig, idet den sikrer en mere tydeligfordeling af opgaverne. Den h;dtidi

ge opgavefordeling har således kunnet give anledning til snitfladeudfordringer mel
lem de to udvalg, hvilket bl.a. var baggrunden for at oprette et formelt koordinati
onsudvalg mellem de to udvalg. Med forslaget til ændringerforeslås koordinations
udvalget således også nedlagt. 

Det er endvidere forvaltn ingens vurdering, at ønsket om en harmonisering af med

lemstallet i økonomiudvalget og de stående udvalg, således at alle udvalg har sam
me medlemstal, ligger inden for rammerne af den hensigtsmæssighedsvurdering, 
som byrådet kan foretage. " 

På foranledning af sagsøgeren Bjarne Overmark har Statsforvaltningen i udtalelse af 25. 
j uni 2016 fu ndet, at ændringen af styrelsesvedtægten var sagligt begrundet i ovennævnte 

hensyn. Det forho ld, at der i baggrunden for ændringen også indgik et ønske om nyvalg til 

formandspladser, fa ndt Statsforvaltningen ikke var et forhold, der gjorde, at ændringen ikke 
kunne anses for sagligt begrundet. Udtalelsen fremlægges som bilag B. 

Socia l- og Indenrigsministeriet har ".ed udtalelse af 30. september 20 15 ikke fundet grund

lag for at tage sagen op til behandling. I mini steriets begrundelse lægges der navnlig vægt 

på, at "der på det fore liggende grundlag ikke er udsigt til, at m inisteriet vil nå et andet resul
tat i sagen end Statsforvaltningen". Udtale lsen fremlægges som bilag C. 

På foranledning af sagsøgeren Kasper Fuhr .Christensen har Folketingets Ombudsmand ved 

udtale lse af 4. januar 2016 valgt ikke at foretage en undersøgelse af sagen. Udtalelsen frem

lægges som bilag D. Om begrundelsen for ikke at undersøge sagen er anført: 

"Efter at jeg har gennemgået klagen med bilag, mener j eg ikke, at en nærmere un
dersøgelse vil kunne hjælpe Jer. Jeg foretager mig derfor ikke mere. Jeg henviser til 

§ 16, stk. I, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. 
marts 2013). Det fremgår af denne bestemmelse, at ombudsmanden selv afgør, om 
en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. 

Sidd/5 

18



Advokatfinnaet Poul Schmith 
24. MAJ 2017 

Jeg har bl.a. lagt vægt på det samme, som Statsforvaltningen har anført i sin udta
lelse af 25. juni 2015. 

På den baggrund har jeg heller ikke grundlag for at foretage mere vedrørende So
cial- og Indenrigsministeriets afslag af 30. september 2015 på at tage sagen op til 
behandling, fordi der ikke var udsigt til, at ministeriet ville nå et andet resultat i sa
gen end Statsforvaltningen. 

Jeg gør opmærksom på, at jeg ikke med dette brev har taget nærmere stilling til 
Statsforvaltningens og Social- og Indenrigsministeriets afgørelser i sagen eller 

myndighedernes sagsbehandling i forbindelse hermed. Jeg har alene besluttet ikke 
at foretage mig mere ud fra en vurdering af. om jeg vil kunne hjælpe jer til at opnå 
et bedre resultat i sagen. " 

4. ANBRINGENDER 

Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres det gældende, at Randers Byråds be-
. / 

s lutnii1g af 22. juni 20 15 om ændring afstyrelsesvedtægten og den efterfølgende omkonsti-

tuering af de stående udvalg er saglig og lovlig. 

-
Ændringen af :slyrelsesvedtægten tjente det saglige formål at fa etableret en mere hensigts-

mæssig udvalgsstruktur. Der er mellem parterne enighed om, at dette isoleret set var en 

saglig og lovlig begrundelse. 

Forudsætningerne for valg til de stående udvalg ændrede sig væsentligt ved ændringen af 

styrelsesvedtægten, hvorfor det var berettiget at foretage fornyet konstituering af alle ståen

de udvalg. 

Ændringen af styre lsesvedtægten blev ikke, som sagsøgerne gør gældende, gennemføtt ale

ne med henblik på opnå nyvalg til sagsøgernes udvalgsformandspladser. Anbringendet stri

der mod beslutningsgrundlaget for ændringen og er ikke godtgjo1t ved det i øvrigt i stæv

ningen fremførte eller den frem lagte dokumentation. 

5. FORSLAG TIL SAGENS BEHANDLING 

Randers Kommune anmoder retten om at lade tre dommere deltage i afgørelsen af sagen, 

idet sagens særlige karakter undtagelsesvis gør kollegial behandling påkrævet; jf. retspleje

lovens§ 12, stk. 3, nr. 4. 

Som vidner ønsker Randers Kommune at indkalde borgmester Claus Omann Jensen (V), 

tidligere kommunaldirektør Hans Nikolaisen samt tidligere stabschef Frederik Gammel

gaard. 
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Advokatfirmaet Poul Schn1ith 
24. MAJ 2017 

6. PROCESSUELLE MEDDELELSER 

til sagsøgte kan stiles til advokat Sune Fugleholm v/advokatfuldmægtig Azad Taheri Ab

kenar, Advokatfirmaet Poul Schmith, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V U.nr. 
8919186). 

7. MOMSREGISTRERING 

Sagsøgte er ikke momsregistreret. 

8. DOKUMENTER, 

som påberåbes: 

BilagA: 

BilagB: 

BilagC: 

BilagD: 

Referat af Randers Byråds beslutning af 14. matts 20.11 0111 ændring af sty

relsesvedtægten og 0111 omkonstituering af de stående udvalg 

Statsforvaltningens udtalelse af 25. juni 2015 vedrørende henvendelse om 

Randers Kommunes omkonstituering, ændring af styrelsesvedtægt og va lg 

af nyt bestyrelsesmedlem. til Randers Spildevand AIS 

Social- og Indenrigsministeriets udtalelse af 30. september 20 15 vedrørende 

klage over Statsforvaltningens udta lelse af 25. juni 2015 

Folketingets Ombudsmands udtalelse af 4 . januar 20 16 vedrørende klage 

over Statsforvaltningens udtalelse af 25 . juni og Social- og Indenrigsmini
steriets udtalelse af 30. september 201 5 

København, 24. maj 2017 
Advokatfirmaet Poul Schmith 
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Randers den 10. januar 2018 
Mit j. nr. 1184 
Indbetalt retsafgift: 500,00 kr. 
Sagen er uden økonomisk værdi 

I den af: 

mod 

H UMMELHOF FRANDSE N 
A OVO t~ATFI RM A 

SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT 

Bjarne Overmark 

Østervold 15, 2. th. 

8900 Randers C 

Kasper Fuhr Christensen 

Vestervold 17, 5. sal 

8900 Randers C 

Daniel Madie 

Natskyggevej 12 

8920 Randers NV 

Randers Kommune 

V/ Borgmester Torben Hansen 

Laksetorvet 

8900 Randers C 

anlagte retssag, nedlægges på vegne af sagsøgerne følgende: 

PÅSTAND 

Kommunalbestyrelsens bes lutning af 22. juni 2015 om ændring af kommunens styrelsesvedtægt i funkti
onsperioden 2014-2017 ophæves som ugyldig, subsidiært kendes ulovlig. 

Subsidiært 

Kommunalbestyrelsens beslutning af 22. juni 2015 om om konstituering af kommunalbestyrelsens stående 
udvalg i funktionsperioden 2014-2017 ti lsidesættes som ugyldig, subsidiært kendes ulovlig. 

BREDGADE' 13-6920 VIDEBÆK 
TLF: 97 172780 • E-MAll..: AO\'Olv\n!'HUMMELHOF.DK 

CVRNR.35736468 
K LIENTl(OfITOI HANDEI..SBANKEN 

Ko~. 7639100775-1 
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ANBRINGENDER: 

Det gøres helt overordnet gældende: 

at 

at 

at 

at 

at 

det af den politiske aftale (bilag 23) mellem Venstre og Dansk Folkeparti, som har dannet 
grundlag for ændringen af kommunens styre lsesvedtægt, fremgår, at det har været aftalens 
formål at gennemføre en om konstituering af Randers Byråd. Som det fremgår af aftalens 
side 3, er de foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten en følge af omkonstitueringen, ad.: 

"Omkonstitueringen kommer til at medføre følgende ændringer:" 

i sin indstilling til byrådet har forvaltningen (bilag 25, 27 og 29) vendt årsagsforholdet om: 
Der indstilles vedtaget en ændring af styrelsesvedtægten; den foreslåede ændring "udgør så 
væsentlige ændringer af forudsætningerne ved byrådets konstituering, at det medfører, at 
der skal foretages nyvalg til alle stående udvalg samt til økonomiudvalget". 

ovenstående i sig selv beviser usaglig formålsforfølgning, idet det reelle dybereliggende for
mål aldrig har været en saglig ændring af opgavefordelingen imellem de stående udvalg, som 
følge af hidtidig (påstået) uhensigtsmæssig opgavefordeling. 

det reelle formål med byrådets beslutning af 22. juni 2015 derimod har været, at fratage 
Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madie deres udvalgsformandsposter. 
For så vidt angår Overmark og Fuhr Christensen som følge af, at byrådsflertallet ikke brød sig 
om de to byrådsmedlemmers meningstilkendegivelser i byrådssalen og i pressen. For så vidt 
angår Madie som følge af, at han brød ud af forhandlingerne om skolest rukturændringen, og 
ti l pressen talte negativt omkring lukketheden i processen og omkring den retning som for
handlingerne i øvrigt gik imod. 

kommunalbestyrelsens beslutning af 22. juni 2015 herefter er usaglig, idet det grundlæggen
de reelle formål er, at sanktionere politiske modstanderes meningstilkendegivelser og lovlige 
politiske handlinger på en måde som må betegnes som såvel usaglig som ulovlig. 

Det gøres i den forbindelse, som mere underordnede anbringender, gældende: 

at 

at 

at 

at 

vedtagelsen af 22. juni 2015 af styrelsesvedtægtsændringen der fører til omkonstitueringen 
(bilag 29) er sket til ikrafttræden i den løbende funktionsperiode 2014-2017. 

Vedtagelsen bevirkede, at sagsøgerne mistede væsentlig indflydelse på den kommunale be
slutningsproces, som de havde opnået på det konstituerende møde i december 2013 og 
dermed havde en berettiget forventning om at kunne fastholde i hele kommunalbestyrelsens 
funktionsperiode. 

sagsøgernes berettigede forventning må vurderes i lyset af, at sagsøgerne ikke havde noget 
ønske om at pege på Claus Omann Jensen som borgmester uden, at man samtidigt f ik tildelt 
udvalgsformandsposter, idet konstitueringsaftalen fra november 2013 ikke var en politisk af
tale, men alene en aftale omkring fordeling af poster. 

aftalen fra november 2013 ikke er er en retligt bindende aftale i aftale lovens forstand, men 
kommunestyrelseslovens muligheder for at foretage om konstituering i funktionsperioden, 

2 

22



at 

at 

at 

at 

at 

at 

at 

at 

at 

herunder vurderingen af væsentligheds-, og saglighedskriteriet, desuagtet må foretages med 
fokus på den særlige mindretalsbeskyttelse som sagsøgerne har ved at valgene efter kom
munestyrelseslovens § 17, stk. 3, 2. pkt. er gældende i hele byrådets funktionsperiode (2014-
2017) ligesom det er tilfældet jf. kommunestyrelseslovens § 6, stk. 6 med den "modydelse" 
som sagsøgerne gav Venstre ved at gøre Claus Omann Jensen (V) til borgmester. 

ændringen den 22. juni 2015, herunder " Randers i Fremdrift" må læses med baggrund i de 
omfattende politiske udfald som repræsentanter fra Venstre og Dansk Folkeparti har gjort 
imod sagsøgerne, navnlig Bjarne Overmark og Kasper Fuhr, men også imod Daniel Madies 
efter Madies offentlige udmeldinger om sit syn på skolestruktursagen. 

der i vurderingen af hvad den reelle begrundelse for ændringen af styrelsesvedtægten og 
den efterfølgende omkonstituering var, må tillægges afgørende vægt på udtalelser som med
lemmer af byrådsflertallet er fremkommet med i pressen. Der henvises til landsrettens be
mærkninger omkring udtalelser t il pressen i UfR.1987.311H. 

der i den forbindelse henvises til det omfattende materiale fra dagspressen og medierne i 
øvrigt som der er fremlagt i sagen. 

ændringen den 22. juni 2015 ikke er tilstrækkeligt begrundet i sådanne strukturelle syns
punkter, som efter praksis er det eneste lovlige grundlag for at begrænse fu nktionsperioden 
for kommunalbestyrelsens valg af udvalg på det konstituerende møde. 

styrelsesvedtægtsændringen den 22. juni 2015 må anses for at være en ændring der alene er 
foretaget med det formål for øje, at kunne skaffe flerta l for en omkonstituering i form af en 
fjernelse af Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen og Daniel Madie som udvalgsfor
mænd, hvilket ikke er en saglig og/eller lovl ig begrundelse for at foretage en styrelsesved
tægtsændring i byrådets funktionsperiode (2014-2017). 

Venstre og Dansk Folkeparti ikke havde det fornødne flertal i børn- og skoleudvalget, social
udvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate og i erhvervs- og landdistriktsudva lget til, med 
udvalgenes daværende personsammensætning, at kunne vælte formændene, hvorfor en sty
relsesvedtægt sændring var nødvendiggjort for at Venstre og Dansk Folkeparti kunne skaffe 
sig dette flertal i de respektive udvalg således at Bjarne Overmark, Kasper Fuhr Christensen 
og Daniel Madie kunne afsættes. 

de ændringer der i styrelsesvedtægten af 22. juni 2015 er foretaget i forhold til den hidtidige 
gældende styrelsesvedtægt ikke er af en så væsentlig karakter, at de kan berettige ti l en æn
dring i funktionsperioden herunder en omkonstituering. Den reelle begrundelse er ikke af 
strukturel og styrelsesmæssig karakter, men alene et personspørgsmål omkring besættelse 
af udvalgsformandsposter. 

da Randers Byråd vedtog ændringer af sin styrelsesvedtægt ved første behandling den 8. juni 
2015, var forvaltningens forslag herom ikke selvstændigt og udtrykkeligt begrundet. Indsti l
lingen henviste alene t il en aftale indgået mellem Venstres og Dansk Folkepartis partigru p
per, som tilsammen udgjorde et flerta l i byrådet. Dette udgør et selvst ændigt bevis for rig
tigheden af sagsøgernes opfattelse. 

de strukturelle (og isoleret set lovlige) begrundelser for at foret age en styrelsesvedtægtsæn
dri ng aldrig har været berørt i den debat der fandt sted igennem 2014 og foråret 2015 i pres-
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at 

at 

at 

at 

at 

at 

at 

sen eller i øvrigt i byrådsgrupperne eller lokalbestyrelserne hos Venstre, Dansk Folkeparti el
ler Socialdemokratiet (indti l sidstnævnte parti endeligt medde lt e, at de ikke ville medvirke til 
omkonstitueringen). 

styrelsesvedtægtsændringen også i dette lys må betegnes som uvæsenlig, uanset om den 
(isoleret set) måtte være saglig, hvilket det dog konkret bestrides at den har været. 

tid ligere medlemmer af Dansk Folkepartis bestyrelse i Randers, Pia Nyholm og Kenneth Tro
elsen, vil blive ført som vidner mht. hvilke diskussioner der var i partiets lokalbestyrelse i re
lation til forslaget der blev endeligt vedtaget den 22. juni 2015, samt om det var Dansk Fol
kepartis byrådsgruppes opfattelse, at ændringen af styrelsesvedtægten var nødvendiggjort 
af strukturelle uhensigtsmæssigheder i den tidligere gældende struktur, herunder at er
hvervs- og landdistriktsudva lget var samlet som et udvalg, og at Socialudvalget også indbe
fattede udvalget for de ikke-arbejdsmarkedsparate. 

det er sagsøgernes forventning, at Pia Nyholm (tidl. DF) og Kenneth Troelsen (tidl. DF) vi l 
forklare, at det eneste formål med styrelsesvedtægtsændringen var, at få skaffet Overmark, 
Fuhr Christensen og Madie af vejen som udvalgsformænd, og at der ingen drøftelser var i 
Dansk Folkepartis lokalbestyrelse omkring strukturelle/styrelsesvedtægtsmæssige uhen
sigt smæssigheder. 

det er sagsøgernes forventning, at formand for Det Konservative Folkeparti i Randers, Bo 
Vestergaard, vi l forklare, at han i 2014 har været til et møde med betydningsfulde medlem
mer af Socialdemokratiet i Randers omkring muligheden for at få fjernet Bjarne Overmark og 
Kasper Fuhr Christensen fra deres udvalgsformandsposte r. Mødet blev holdt før de konser
vative trak sig ud af forhandl ingerne omkring skolestrukturen. Der blev på intet tidspunkt 
nævnt noget omkring en uhensigtsmæssig udvalgsstruktur. Formålet med mødet var, at son
dere muligheden for at Overmark og Fuhr Christensen på grund af disses politiske menings
tilkendegivelser dels i byrådssalen og dels i pressen kunne afsættes som udvalgsformænd. 

byrådsmedlem Kim Kristensen (BL) v il blive ført som vidne med henblik på at belyse, at det 
var Venst res og Dansk Folkepartis oprindelige plan, at Krist ensen j f. "Randers i Fremdrift" 
skulle fjernes fra sin post som formand for Randers Spildevand A/S uden at der var anført 
nogen nærmere strukturel begrundelse herfor. 

forsøget fra Venstres og Dansk Folkepartis side i "Randers i Fremdrift" på at fjerne Kim Kri
stensen (BL) fra formandsposten i Randers Spildevand A/S i sig selv er et bevis for, at byråds
flertallet ikke forfulgte strukturelle styre lsesvedtægtsmæssige relevante formål, men der
imod udøvede politisk forfølgelse af et byrådsmindretal som følge af dette mindretals lovl ige 
politisk ytringer, hvilket er et såvel usagligt som ulovligt formål at forfø lge. 

ovennævnte antagelse tillige bestyrkes af, at gruppeformand Anders Buh l-Christensen (V) 
den 21. juni 2015 (dagen før den endelige vedtagelse) ringede til byrådsmedlem Kim Kristen
sen (BL) og meddelte, at man alligevel ikke v ille forsøge at få Kristensen afsat som bestyrel
sesformand i Randers Spildevand A/S, hvil ket er en omstændighed egnet t il sandsynliggørel
se af, at Venstres byrådsgruppe på det tidspunkt var blevet klar over, at det ville være skade
ligt for partiets formål (fjernelse af Overmark, Fuhr Christensen og Madie) derom der kunne 
påvises handlinger der objektivt ikke va r af styrelsesvedtægtsmæssig strukturel relevans fra 
V's og DF's side, idet Venstre og Dansk Folkeparti herefter ikke vi lle kunne søge dække un
der, at der var ta le om rene strukturelle og lovlige ændringer som følge af uhensigtsmæssig 
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at 

at 

at 

at 

udvalgsstruktur, og at fjernelsen af Overmark, Fuhr Christensen og Madie alene var utilsigte
de følgevirkninger af den lovlige beslutning om ændring af styrelsesvedtægten. 

de trusler som gruppeformand Frank Nørgaard (DF) fremsatte imod Mogens Nyholm (R) 
under byrådsbehandlingen den 22. juni 2015 (disse vil der blive redegjort nærmere for under 
hovedforhandlingen) gående på, at Nyholm kunne blive den næste der ville blive frataget sin 
formandspost, tillige er bevis for, at det reelle formål med styrelsesvedtægtsændringen var 
at sanktionere politiske meningsudvekslinger fremsat af Overmark, Fuhr Christensen og 
Madie med fratagelse af udvalgsformandsposter. Byrådsmedlem Mogens Nyholm (R) vil blive 
ført som vidne herom. 

ovenstående til fulde beviser, at den reelle tanke bag det samlede afstemningsoplæg såvel 
den 8. juni som den 22. juni 2015 reelt var at begrænse Bjarne Overmarks, Kasper Fuhr Chri
stensens og Daniel Madies politiske indflydelse ved at fratage dem formandsposter. 

beslutningen den 22. juni 2016 derfor reelt er truffet med baggrund i politiske uoverens
stemmelser mellem på den ene side Venstre og Dansk Folkeparti og på den anden side Be
boerlisten, Velfærdslisten og Det Konservative Folkeparti, og derfor har savnet reelle, ratio
nelle strukturelle styrelsesvedtægtsmæssige overvejelser. 

beslutningen derfor er såvel ugyldig som ulovlig. 

Det gøres ydermere gældende: 

at 

at 

ovenstående syn punkter er yderligere bestyrket af, at det i aftalegrundlaget "Randers i 
Fremdrift" er bestemt, at der ska l udpeges formænd der er enige i hovedtrækkene i den af 
Venstre og Dansk Folkparti førte politik, og som med respekt for de demokratiske spilleregler 
proaktivt i samarbejde med deres udvalg deres forva ltninger/direktører sikrer, at politikken 
bliver gennemført bedst muligt, idet det samtidigt hermed gøres gældende; 

at 

at 

udvalgsformænd ikke har "forva ltninger/direktører" under sig, idet udvalgs
formænd såvel som udvalg ikke har ledelsesansvar eller instruktionsbeføjelser, 
hvilket alene tilkommer byrådet og i dagligdagen borgmesteren. Det bemær
kes, at der efter loven ikke er noget krav om, at udvalgsformænd bakker op 
omkring byrådsflertallets opfattelse af en sag. Byrådsmedlemmer er, ligesom 
folketingsmedlemmer, alene bundet af deres egen overbevisning. 

et stående udva lg i alle henseender er undergivet beslutninger, som den sam
lede kommunalbestyrelse træffer (KSL § 21). En udvalgsformands selvstændi
ge beslutningskompetence er så ledes i realiteten ikke eksisterende. Fordelen 
er vel primært en lidt lettere adgang til forvaltningen, og at formanden får ve
derlag for sin post. 

der ikke er påvist omstændigheder der sandsynliggør, at Overmark, Fuhr Christensen eller 
Madie på nogen som helst måde har udøvet antidemokratisk virksomhed udi udførelsen af 
deres respektive gerninger som formænd for henholdsvis børn- og skoleudvalget, socialud
valget inkl. de ikke-arbejdsmarkedsparate samt erhvervs- og landdistriktsudvalget, idet det 
ikke er sandsynliggjort, at de nævnte tidligere formænd udi hvervsudøveisen på ulovligt vis 
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at 

at 

at 

at 

har undladt at gennemføre beslutninger som er truffet af byrådet, eller på anden lignende 
ulovlig vis har modarbejdet demokratiske beslutninger truffet af byrådet. 

beslutningen den 22. juni 2015 så ledes i realiteten må anses for et indtil videre vellykket 
forsøg på politisk udrensning af byrådsflertallet, hvilket (i hvert fa ld efter dansk ret) er usag
ligt og t illige ulovligt, idet formålet med styrelsesvedtægtsmæssige ændringer skal være at 
forfølge formål der objektivt set må anses for uhensigtsmæssige. Forsøg og gennemførelse af 
ændringer der, uanset om det reelle formål er kamufleret til at ligne noget sagligt, men som 
reelt har for øje at begrænse politiske modstanderes magtindflydelse er ulovlige. 

synspunktet gælder naturligvis kun, når forsøg er udøvet i selve funktionsperioden (aktuelt 
og relevant 2014-2017) jf. kommunestyrelseslovens § 17, stk. 3, 2. pkt. Sagsøgerne anfægter 
ikke Venstres eller Dansk Folkepartis ret til i forbindelse med en konstituering forud for en 
løbende funktionsperiode (f.eks. forud for funktionsperioden 2018-2021) at bruge politiske 
synspunkter t il at modsætte sig, at Overmark, Fuhr Christensen og Madie udpeges som for
mænd for stående udvalg. 

det, som følge af lovforarbejdernes manglende kommentarer til KSL § 17, stk. 3, 2. pkt. samt 
ordlydsfortolkningen sammenholdt med ord lydsfortolkningen af KSL § 6, stk. 6 (borgmeste
ren) kan udledes, at det netop har været lovgivers intention, at en ændring af udvalgene i 
funktionsperioden ikke har måtte foretages med det formål for øje, at undertrykke politiske 
mindreta l, som er det reelle formål med ændringen af udvalgsstrukturen i nærværende sag. 

de substantielle ændringer i udvalgenes ressortfordeling og opgavebeskrivelse synes at måt
te kunne være vedtaget uden omkonstituering. Hvis byrådet havde ønsket det, kunne er
hvervsopgaver være flyttet fra Erhvervs- og Landdistriktsudvalget ti l økonomiudvalget, uden 
at det havde været nødvendigt at nedlægge et udvalg og oprette et andet; opgaver kunne 
være tilført beskæftigelsesudva lget fra socialudva lget og koordinationsudvalget nedlagt. Det 
er ikke oplyst, at der har været søgt en sådan mindre indgribende løsning af den påståede, 
men yderst søgte begrundelse omkring, uhensigtsmæssig opgavefordeling. Ændringerne i 
udva lgsstrukturen er uvæsentlige. 

Det gøres afs lutningsvist gældende: 

at 

at 

at 

at 

de strukturelle ændringer i styrelsesvedtægten som er vedtaget med byrådets beslutning af 
22. juni 2015 isoleret set dels er lovlige og saglige. 

beslutningerne lovligt kunne været truffet i forbindelse med en konstitueringsaftalen i no
vember 2013 og lovligt kan besluttes i forbindelse med en konstitueringsaftale efter byråds
va lget i november 2017. 

de strukturelle ændringer i styrelsesvedtægten imidlertid ikke er af en sådan væsentlig ka
rakter, at de kan føre ti l om konstit uering i indeværende byrådsperiode (2014-2017), hvorfor 
byrådets beslutning af 22. juni 2015 allerede af denne grund er ugyldig subsidiært alene 
ulovlig. 

uanset om de strukturelle ændringer i styrelsesvedtægten måtte være af en sådan karakter, 
at retten finder, at de kan fører t il om konstituering, så er beslutningsforslaget og vedtagel
sen af ændringen usaglig og ulovlig, idet forslaget og beslutningen alene eller i alt overvejen-
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de grad er foranlediget af et ønske om at fjerne Overmark, Fuhr Christensen og Madie fra 
deres respektive udvalgsformandsposter. 

MOMSREGISTRERING: 
Sagsøgerne er ikke af relevans for sagen registreret med hensyn til moms. 

BEVISFØRELSE: 
Dokumentbevis, partsforklaring, samt afspilning af videosekvenser med interviews mv. Vidneafhøring af 

byrådsmedlemmerne Torben Hansen (S), Mikael Mouritsen (S), Leif Gade (S), Kim Kristensen (BL), Mogens 
Nyholm (R), Kenneth Troelsen (tidl. DF-best. medl.), Pia Nyholm (tidl. DF-best. medl.) Bo Vestergaard (K
formand), Morten Grosbøl (DF). 

BILAG: 
Sagsøgerne har fremlagt følgende bilag i sagen: 

1 Konstitueringsaftale fra 20 november 2013 
2 Tillægsaftale til konstitueringsaftalen af 29. november 2013. 
3 Notat af 25. november 2013 vedrørende forslag til ændring af styrelsesvedtægt. 
4 Ændringsforslag fra december 2013 omkring ændret styrelsesvedtægt. 
5 Social- og Indenrigsministeriets udtalelse af 22. august 2016 vedr. sagsindsigt i powerpoints. 
6 Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse af 22. december 2016 om byrådsmedlems Bjarne Overmarks an-

modning om sagsindsigt. 
7 Avisartikler fra perioden 3. oktober 2014 til 4. oktober 2014. 
8 Notat af 15. juli 2014 vedr. de politiske drøftelser om ny skolestruktur. 
9 Klage til Statsforvaltningen over manglende sagsindsigt. 

10 Referat af byrådets behandling den 1. september 2014 af sag om svar til Statsforvaltningen vedr. afslag på 
sagsindsigt i sag om ny skolestruktur 

11 Mail af 5. oktober 2014 fra Bjarne Overmark til byrådet mfl. vedrørende indkaldelse til ekstraordinært byråds-
møde mhp. suspendering af kommunaledirektøren, børn- og skoledirektøren og skolechefen. 

12 Notat af 9. oktober 2014 vedr. usande oplysninger om udlevering af dokumenter til den socialdemokratiske by-
rådsgruppe. 

13 Notat af 8. oktober 2014 vedrørende udlevering af dokumenter til byrådsmedlemmer ifm. forhandlingerne om 
den nye skolestruktur. 

14 Referat af byrådets behandling af Velfærdslistens og Beboerlistens forslag om suspension af kommunaldirektø-
ren, børn- og skoledirektøren og skolechefen. 

15 Avisartikler fra perioden 9. oktober 2014 til 22. oktober 2014. 

16 Referat af 12. januar 2015 vedr. byrådets endelige vedtagelse af forslaget til ny skolestruktur. 
17 Avisartikler mv. fra perioden 13. januar 2015 til 30. januar 2015. 
18 Referat af 3. februar 2015 vedrørende børn- og skoleudvalgets behandling af Morten Grosbøls (DF) mistillids-

votum til formanden, Bjarne Overmark. 
19 Avisartikler fra perioden 16. april 2015 til 2. maj 2015. 
20 Avisartikler 12. maj 2015. 
21 Avisartikler mv. fra perioden 17. maj 2015 til 23. maj 2015. 

22 Venstre og Dansk Folkpartis pressemeddelelse af 27. maj 2015 benævnt "Randers i Fremdrift". 
23 Visonsplanen "Randers i Fremdrift" offentligjort 27. maj 2015. 
24 Avisartikler mv. fra perioden 27. maj 2015 til 30. maj 2015. 

25 Referat af økonomiudvalgets behandling af 1. juni 2015 af forslag til ændringer i styrelsesvedtægten inkl. bilag. 
26 Klage af 28. maj 2015 fra Beboerlisten, Velfærdslisten og Det Konservative Folkeparti til Statsforvaltningen over 

påtænkt omkonstituering. 

27 Referat af byrådets førstebehandling af 8. juni 2015 om forslag til ændring af styrelsesvedtægt inkl. bilag. 
28 Avisartikler fra perioden 8. juni 2015 til 22. juni 2015. 
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29 Referat af byrådets andenbehandling af 22. juni 2015 om forslag til ændring af styrelsesvedtægt inkl. bilag. 
30 Referat af byrådets beslutninger vedr. anmeldelse af valggrupper og nyvalg til økonomiudvalg og stående ud-

valg på byrådsmødet den 22. juni 2015. 
31 Referat af valg af formand og næstformænd i henholdsvis børn- og skoleudvalget og socialudvalget den 22. juni 

2015. 
32 Avisartikler fra perioden 22. juni 2015 til 30. juni 2015. 
33 Notat af 1. august 2015 udfærdiget af tidl. kontorchef i Statsforvaltningen, Martin Basse. 
34 USB-stik med diverse tv-indslag. 

Randers den 10. januar 2018 

Lasse Hummelhof Frandsen 
Advokat (L) 
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Advokatfirmaet Poul Schmith 

Påstandsdokument 

Til 

Retten i R anders 

I sagnr. BS 2-338/201 7 Bjarne Overmark 

Kasper Fuhr Christensen 

Danie l Mad ie 

(Advokat Lasse Humme lhof Frandsen) 

mod 

18 . • JANUAR 20 18 

89 19 186 S FS/ATAB 

Randers Kommu ne v/ borgmester Claus Omann Jensen 

(Advoka t Sune Fugleholm) 

møder j eg for sagsøgte og nedlæggende følgende 

1. PÅSTAND 

Frifindelse 

2. SAGENS GENSTAND 

Denne sag drejer s ig om, hvorvidt Randers Kommunes beslutn ing af 22. juni 20 15 0111 æ n

dring af styrelsesvedtægten og den efterfølgende 0111konsti tueri ng af de stående udvalg er 

ugyld ig e ller ulovlig. Det afgørende e r, 0111 beslutningen alene blev gennemført med henblik 

på at fratage sagsøgerne deres poster som udvalgsformænd, eller 0111 omkonstitueri ngen var 

en konsekvens af en sagligt begrundet ændring af styrelsesvedtægten. 

Der henv ises til sagsfremstillingen i svarskriftet. 

Kobenhavn 
Vester Farimagsgade 23 
DK- 1606 København V 

Anrhus 
Åboulevarden 49 
01.,:-8000 Aarhus 

Telefon +45 33 15 20 I 0 
Fax +45 33 15 6 1 15 
,vw,v.poulschmith.dk 134820~6_ 1 
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Advokatfinnaet Poul Schmith 
18. ,JANUA R 201 8 

3. ANBRINGENDER 

Til s tøtte fo r den nedlagte fr ifinde lsespåstand gøres det gældende, at Randers Byråds beslut

ning af 22. juni 20 15 0 111 ændring af styre lsesvedtægten og den efterfølgende om konstitueri ng 

af de stående udvalg e r saglig og lovlig. 

Ændringen af styre lsesvedtægten tjente det saglige formål at få etableret en mere hens igts

mæss ig udva lgsstruktur. Der er mell em parterne enighed om, at dette isole ret set var en saglig 

og lovlig begrundelse. 

Hvis kommunalbestyre lsen i funkti ons perioden opretter el le r nedlægger stående udvalg, ned

sætte r e ller forhøj e r med lemsta llet i de stående udvalg e ller foretager væsentlige æ ndringer i 

udva lgenes opgaveområder, v i I der være ta le o m så væsentl ige ændringer af forudsætn ingerne 

for va lg til stående udva lg, at der skal fin de fo rnyet konstituering sted af a lle de stående ud

valg, hvis blot e t medlem begærer det. 

Efter disse veletable rede kommuna lretlige parametre æ ndrede forudsætningerne fo r va lg ti l 

de stående udvalg s ig væsentligt ved ændringen af styre lsesvedtægten, hvorfor kommunalbe

styre lsen var berettiget og forp ligtet t il at foretage fornyet konstituering af alle stående udva lg. 

Æ ndringen af styre lsesvedtægten blev ikke, som sagsøgerne gør gældende, gennemført alene 
med henblik på at opnå nyva lg til sagsøgernes udvalgsformandspladser. Anbri ngendet strider 

mod beslutningsgrund laget for ændri ngen og e r ikke godtgjort ved det i øvrigt i stævni ngen 

fremførte e ller den fremlagte dokumentation. 

4. BEVISFØRELSE 

Randers Kom mune påberåber sig de frem lagte b ilag. Sagsøgte fører tid ligere borgmester 

C laus Omann Jensen (V), tidligere ko mmunaldi rektør Hans Nikolaisen samt tid ligere stabs

chef Frederik Gammelgaard som v idner. 

5. SAGSOMKOSTNINGER 

Randers Ko mmune begærer sig ti llagt omkostninger under hensyn til arbejdet, der har været 

fo rbundet med sagen, herunder udarbejdelse af påstandsdokument, svarskrift med bi lag A-D, 

udarbejdelse af mate ria lesamling samt fo rberede lsen af og deltagelse i hovedforhand lingen. 

2/3 
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Advokatfirmaet Poul Schmith 

6. MOMSREGISTRERING 

Sagsøgte e r ikke momsregistre ret. 

København, den 18. januar 20 18 
Advokatfi rmaet Poul Schmith 

v/Sune F ugleho lm 
- Partner, Advokat (H) 

~-----

18. JANUAR 20 18 
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Dokumentvisning Side 1 af 2 

Bilag A 

Advokatfirmaet Poul Schmith 

Punkt Titel Udvalg Funktioner 

11181 Oprettelse af et nyt stående udvalg, erhvervsudvalget. Ændring af 
styrelsesvedtægten. 

Resume 
. -----·--·-·---·-········-··-·-··--·····-···-·- ·- ·---------

Det foreslås, at der oprettes et nyt stående udvalg, erhvervsudvalget. 

Sagsfremstilling 

Byrådet 

· Der er fremsat ønske om oprettelse af et nyt stående udvalg, erhvervsudvalget, med 5 medlemmer. 

Det overordnede formål er at styrke kommunens strategiske planlægning og udvikling . 

Udvalgets opgaveområde er beskrevet i det dagsordenen vedlagte notat af 16. janua r 2011. 

I et dagsordenen ligeledes vedlagt notat af 27. januar 2011 er fremsat fo rslag til formulerlng af en ny 
bestemmelse(§ 19) I kommunens styrelsesvedtægt om erhvervsudvalget samt de konsekvensrettelser i 
øvrige styrelsesvedtægtsbestemmelser, som den nye § 19 giver anledning til. 

Det foreslås at ændringerne træder i kraft 1. april 2011. 

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles 2 gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. 

Vedtagelse af oprettelsen af et erhvervsudvalg (2. behandling) medfører, at der skal ske nyvalg t il alle 
stående udvalg og økonomiudvalget. 

Konsekvenser for økonomi, personale, handicap, sundhed, miljø m.v. 

Ingen 

Indstilling 
- - - - ---------- - ----······-·-··· -·--··-------

Borgmesteren indstiller til byrådet via økonomiudvalget, 

at forslaget om oprettelse af et erhvervsudvalg og dermed ændring af kom munens styrelsesvedtægt som 
beskrevet i de 2 notater, der er vedlagt dagsordenen, godkendes, og at sagen overgår t il 2. behandling. 

Bilag 

Notat af 16. januar 2011 om et erhvervsudvalgs opgaveportefølje 
Notat om styrelsesvedtægtsbestemmelse om erhvervsudvalget 
Revideret notat om styrelsesvedtægtsbestemmelse om erhvervsudvalget 

Beslutninger 

Funktioner 

\lffil' 
~ I 

~I 

... ----·-··--------·--·- -···- ---·····-···--·---.. --·- - ----------~----------~--~-- -~ ----·-----·--··--- ---~---- -·---
Vedtagelse 11/71 
Økonomiudvalget 7. februar 2011 kl. 14:30 

Indstilles tiltrådt, idet salg af grunde til erhvervsformål endeligt godkendes af økonomiudvalget. 

http:/ /nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView.aspx?doctm1ent_id= 141 8003 24-05-2017 
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Dokumentvisning Side 2 af2 

Vedtagelse 11/55 
Byrådet 21. februar 2011 kl. 17:00 

Tiltrådt. 

Aage Stenz deltog Ikke I behandlingen af dette punkt. 

Vedtagelse 11/81 
Byrådet 14. marts 2011 kl. 17:00 

Tiltrådt. 

• 

http://nemweb.randers.dk/N emAgenda/DocumentView.aspx?document_id= 1418003 24-05-201 7 
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Randern Kommune 

Notat 

Forvaltning: Dato: 
16. januar 2011 

Erhverv & Udvikling J.nr. : 

Br.nr. : 

Udfærdiget af: Kim Kofod Hansen 

Vedrørende: 
Erhvervsudvalg 

Notatet sendes/sendt ti l: 
BPL 

Dette notat foreslår opgaveportefø lje for et kommende erhvervsudvalg. 

Det overordnede formål med erhvervsudvalget er at styrke Randers Kommunes strategiske 
planlægning og udvikl ing, herunder at sikre en særlig opmærksomhed på større, tværgående 
initiativer på erhvervs- og udviklingsområdet. 

Udvalgets ansvarsområder foreslås i overensstemmelse hermed at blive følgende: 

Opgave Forklaring og evt. kommenta- Ændringer/grænseflader til øvrige 
rer udvalg 

Erhvervsområdet: 
Erhvervspolitik, • Udarbejdelse D herunder • Opgaven overdrages fra økonorn iud-
inkl. turisme dialog med relevante parter valget D idet turisme overdrages fra 

• Implementering kultur- og fritidsudvalget (turisme er i 

• Monitorering og evaluering dag indeholdt i erhvervspolitikken) 
• Initiering af initiatfver i relati- • Erhvervsudvalget skal koordinere 

on til politikken erhvervspolitikken med øvrige udvalg 
• Revision skal igangsættes i • Erhvervspolitikken skal endeligt god-

1. halvår af 2011 kendes i byrådet 

• Uddannelsespolitikken, der hidtil har 
været en integreret del af erhvervs-
politikken, skal nu udarbejdes som 
en selvstændig visionspolitik under 
børn og skoleudvalget - erhvervsud-
valget er høringspart 
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Opgave Forklaring og evt. kommenta- Ændringer/grænseflader til øvrige 
rer udvalg 

Samarbejde Indgåelse og opfølgning på afta- • Opgaven overdrages fra økonomiud-
med operatører ler med: valget IJ samt kultur- og fritidsudval-
og aktører på • Væksthus Midtjylland get f.s.v.a. aftale med Visit Randers 
erhvervsområ- • Lokal erhvervsservice • Samarbejde der involverer f lere ud-
det (REU's aftale udløber med valg Df.eks. samarbejde med Aal-

udgangen af 2011) borg Universitet I] koordineres med 
• Visit Randers relevante udvalg 

• Central Denmark, Bruxelles 

• Aalborg Universitet 
Varetagelse af øvrige samarbej-
der med bla: 

• Handelsrådet 

• Region Midtjyl-
landNækstforum 

• REG LAB 
Erhvervsudvik- • Godkendelse af (a lle) bevil- • Opgaven overdrages fra økonomiud-
lingspulje linger valget 

• Kommunaldirektøren har i dag kom-
petencen til at bevilge op til kr. 
50.000 fra 

Køb og salg af fast ejendom: 

• Salg af jord til erhvorvsfor- Opgaven overdrages fra økonomiudval-
mål get. Køb af jord, salg af jord til boligfor-

mål samt køb og salg af ejendomme 
fastholdes i økonomiudvalget. 

Bosætning: 
Bosætningspoli- • Udarbejdelse, herunder ko- • Opgaven overdrages fra økonomiud-
tik ordination med øvrige udvalg valget. 

• Implementering • Bosætningspolitikken skal endeligt 

• Monitorering og evaluering godkendes i byrådet 

• Initiering af initiativer i relati-
on til politikken 

• Revision skal igangsættes i 
2. halvår af 2012 

Landdistriktsudvikling: 
Landdistriktspo- • Implementering af nuværen- NB: Efter planen skal der i 1. halvår af 
litik de politik 2013 udarbejdes en visionspolitik for 

• Monitorering og evaluering land- og by udvikling D afhængigt at, hvor 
• In itiering af initiativer i relati- ansvaret for denne po litik placeres, skal 

on til politikken erhvervsudvalget bidrage til og evt. koor-
dinere udarbejdelsen 

LAG • Godkendelse af ansøgninger • Opgaven overdrages fra økonomiud-
om kommunal medfinansie- valget 
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Opgave Forklaring og evt. kommenta-
rer 

ring indenfor samlet budget-
ramme afsat af byrådet 

Globalisering: 
Globaliserings- • Der foreslås som noget nyt 
strategi at erhvervsudvalget forestår 

udarbejdelse af en globalise-
ringsstrateg i, der koordinerer 
en samlet strategi for Ran-
ders Kommunes rolle i den 
globaliserede verden. 

• Initiering, implementering, 
monitorering og evaluering 
af initiativer i relation til glo-
baliseringsstrategi 

Randers Mil- • Drift og udvikling af Randers 
lennium Millennium initiativ 

• Aftalepart i forhold til Mbale, 
Uganda 

Kina Aftalepart i forhold til Changz-
hou, Kina 

International Jf. budgetforlig skal der arbejdes 
skole på oprettelse af en international 

skole 

Større udviklingsprojekter: 
In it iering, implementering og koordination i forbin-
delse med større udvikl ingsprojekter, som f.eks: 

Planet Randers Udbygning af Randers Regn-
skov inkl. projekter i Gudenåda-
len, fødevareklynge m.v. 

Udvikling af ny 
bydel i Munk-

Ændringer/grænseflader til øvrige 
udvalg 

• P.t. har byrådet bemyndiget borgme-
steren ti l at godkende beløb op til kr. 
100.000; beløb fra 100.000-500.000 
godkendes af økonomiudvalget; be-
løb over 500.000 skal godkendes af 
byrådet. 

• NB: Det foreslås, at erhvervsudvalget 
fremover skal/kan godkende alle an-
søgninger. 

• Erhvervsudvalget koordinerer i for-
hold til øvrige udvalg 

• Endelig vedtagelse i byråd 

• Opgaven overdrages fra økonomiud-
valget 

• Erhvervsudvalget koordinerer i for-
hold til øvrige udvalg 

• Opgaven overdrages fra økonomiud-
valget 

• Erhvervsudvalget koordinerer i for-
hold til øvrige udvalg 

Erhvervsudvalget bidrager med de er-
hvervsrelaterede aspekter i forhold til 
børn og skoleudvalget, der har det koor-
dinerende ansvar 

• Den koordinerende opgave overdra-
ges fra økonomiudvalget 

• Fysisk planlægning i relation til Pia-
net Randers hører fortsat under miljø 
og teknik 

• Den koordinerende opgave overd ra-
ges fra økonomiudvalget 

il 
I< 

i 
[ 

I 
.I 

i ! 
! 
: 
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Opgave Forklaring og evt. kommenta- · Ændringer/grænseflader til øvrige 
rer udvalg 

drup • Fysisk planlægning i relation til Pia-
net Randers hører fortsat under miljø 
og teknik 

Naturpark Ran- • Opgaven overdrages fra økonomiud-
ders Fjord valget 

• Skal koordineres med miljø og teknik 
samt andre relevante udvalg 

Lystbådehavn i • Anlægsopgaven overdrages fra øko-
Udbyhøj nomiudvalget 

• Når lystbådehavnen er anlagt, over-
drages driften til kultur- og fritidsud-
valget 

Byomdannelse • Opgaven overdrages fra økonomiud-· 
af dele af Ran- valget 
ders Havn • Skal koordineres med miljø og teknik 

samt andre relevante udvalg 
Aarhus Luft- Fastholdelse og udvikling af • Opgaven overdrages fra økonomiud-
havn Aarhus Lufthavn valget 
Randers Flyve- Udvikling af Randers Flyveplads • Opgaven overdrages fra økonomiud-
plads til fordel for erhvervslivet valget 

Kommuneplan og planstrategi: 
Erhvervsudvalget er høringspart Nuværende arbejdsdeling i forbindelse 

med kommuneplan opretholdes ud over 
at erhvervsudva lget bliver høringspart, 
dvs. at økonomiudvalget fastholder den 
koordinerende rolle 

Randers Kommunes repræsentation i Vækstforum, Væksthus Midtjylland, Randers Erhvervs
og Udviklingsråd, Visit Randers, Aarhus Lufthavn m.v. er uændret af ovennævnte med mindre 
andet aftales politisk. 

37



Randers l\ommune 

Notat 

Forvaltning: Dato: 

27. januar 2011 

Byrådssekretariatet 
Dokumenlnr. : 

11 /000644-2 

Afsender: 

Poul Krogsgaard Nielsen 

Vedrørende: 

Notat om styrelsesvedtægtsbestemmelse om erhvervsudvalget 

Notat sendes/sendt til: 

Bilag til dagsordener til økonomiudvalget (7. februar 2011) og byrådet 

Der er fremsat ønske om, at der oprettes et nyt stående udvalg, erhvervsudvalget, med en 
opgaveportefølje som beskrevet i notat af 16. januar 2011 (Public dokumentnr. 11/000644-1) og med 
5 medlemmer. 

Det foreslås herved, at der i Randers Kommunes styrelsesvedtægt indsættes følgende bestemmelse 
om erhvervsudvalget, idet den sproglige opbygning er skåret over samme læst som bestemmelserne 
om øvrige stående udvalg. 

§ 19. Erhvervsudvalget består af 5 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende 
erhvervsudvikling, bosætningsforhold, landdistriktudvikling og internationale erhvervsmæssige 
relationer, herunder opgaver vedrørende 
• erhvervsudvikling herunder turisme 
• tilskud tit erhvervsudvikling 
• bosætningsfothold 
• landdistriktudvikling 
• tilskud til LAG-projekter 
• internationale erhvervsmæssige refationer 
• initiering, implementering og koordination af konkrete udviklingsprojekter inden for udvalgets 

opgaveområde 
• salg af grunde til erhvetvsformål 
• samarbejde med offentlige og private operatører og aktører inden for udvalgets opgaveområde 
• virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område 
• drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset fra den 

del af vedligeholde/sen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og teknikudvalget. 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om 
• erhvetvspolitik 
• bosætningspolitik 
• landdistriktpolitik 
• globaliseringsslralegi 
• andre planer eller politikker inden for udvalgets opgaveområde 
• anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsfors/ag for bygge- og 

anlægsarbejder inden for udvalgets område. 
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Handers l<omrnune 

Det foreslås at ændringen træder i kraft 1. april 2011. 

Konsekvensrettelser i styrelsesvedtægten 

Som konsekvens af oprettelsen af et erhvervsudvalg skal der foretages følgende ændringer i § 10 om 
økonomiudvalget og § 18 om kultur- og fritidsudvalget, idet ændringerne er markeret med fed type: 

§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af byrådets 
øvrige medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i 
medfør af Styrelseslovens§ 18, § 21 og kapitel V. 

Stk. 3 Udvalget vaietager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af 
Kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for bo1gmesterens og 
administrationens behandling af personalesager. 

Stk. 4. Udvalget varetager Kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for 
kommuneplanlægningen saml for en samordnet løsning af Kommunens planlægningsopgave,: 
Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringe/se af 
det nødvendige gn,ndlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle 
forskrifter for planernes tilvejebringe/se. Udvalget drager omsorg for udarbejde/se af økonomiske 
konsekvensvurderinger af de udatbejdede planfors/ag og foretager indstilling til byrådet om 
planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører Kommunens 
planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning. 

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 
• køb, salg og pantsætning af fast ejendom bortset fra salg af grunde til erhvervsformål 

(tilføjes) 
• erhvervsudvikling og lignende spørgsmål (udgår) 
• tværgående opgaver som ved byrådets beslutning henlægges under udvalgets område 

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilfing til byrådet om kommunens kasse- og 
regnskabsregulativ, jfl: Styrelseslovens§ 42. 

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksætte/sen af 
foranstaltninger af væsenlfig betydning for det pågældende udvalg. 

Stk. 8. Udvalget har ansvaret for, at der er en administrativ organisationsplan og en IT-organisation, 
der tilgodese,; at kommunens ressourcer udnyttes bedst muligt, samt at der kan være en effektiv 
kommunikation forvaltningerne imef/em, således at alle har adgang til de oplysninger, der er behov for. 

Stk. 9 Udvalget er ansvarlig for at der ydes sekretariatsbistand til tværgående råd og nævn 

§ 18. Kultur- og fritidsudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritidsopgaver samt 
borgerse,vice herunder opgaver vedrørende 

• biblioteker 

• museer 
• Værket 

• musikskolen 
• teater- og musik forhold 
• begivenhedssekreta,iat 
• folkeoplysning 
• idræt 
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• kultur- og fritidsforeninger 
• udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger mv. 
• svømmehal/er og friluftsbade 
• turisme (udgår) 
• camping- og lejrpladser 
• offentlige legepladser og rekreative arealer, som ved byrådets beslutning henlægges under 

udvalgets område 
• borgerserviceopgave,; som ved byrådets beslutning henlægges under udvalget 
• samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område 
• virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område 
• drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset fra 

den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og 
teknikudvalget 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om 
• sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jf.§ 10, stk. 4 
• regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til kultur- og fritidsformål 
• regler for tilskud til foreninger 
• anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsfors/ag for bygge- og 

anlægsarbejder under udvalgets område 

De nuværende § 19 o § 22 i styrelsesvedtægten bliver herefter§ 20 - § 23. 

Ændringer af styrelsesvedlægten skal behandles 2 gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. 

Oprettelse af et nyt stående udvalg er en så væsentlig ændring af forudsætningerne ved byrådets 
konstituering, at det medfører, at der skal foretages nyvalg til alle stående udvalg. 

Fordi Tanja Lauenborg har skiftet parti og nu indgår i valggruppe 1 (A, Fog L), skal der tillige 
foretages nyvalg til økonomiudvalget, fordi der skal være samme valggrupper ved valg af medlemmer 
til økonomiudvalget og de stående udvalg (KSL § 24 stk. 3). 

Omkonstitueringen herunder valg af medlemmer til det nye erhvervsudvalg kan foretages på det 
byrådsmøde, hvor 2. behandlingen af styrelsesvedtægtsændringer finder sted. 

Der er ikke umiddelbart plads inden for den lovbestemte ramme for vederlag til udvalgsmedlemmer og 
udvalgsformand ti l, at medlemmerne af erhvervsudvalget og udvalgsformanden kan oppebære samme 
vederlag, som formændende for og medlemmerne af de øvrige udvalg får for øjeblikket. 

Byrådet vil derfor i forbindelse med 2. behandlingen af ændringen af styrelsesvedtægten få forelagt 
en særskilt sag med forslag til justering af vederlagene til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd. 

Poul Krogsgaard Nielsen 
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Notat 

Forvaltning: Dato: 

27. januar rev. 8. februar 2001 

Byrådssekretariatet 
Dokumentnr.: 

11 /000644-2 
Afsender: 

Poul Krogsgaard Nielsen 

Vedrørende: 

Notat om styrelsesvedtægtsbestemmelse om erhvervsudvalget 

Notal sendes/sendl til: 

Bilag til dagsordener til økonomiudvalget (7. februar 2011 ) og byrådet 

Notatet er revideret idet§ 19 stk. 2 og§ 10 stk. 5 er rettet i overensstemmelse med 
økonomiudvalgets beslutning om at indstille, at sager om salg af grunde til erhvervsformål skal 
godkendes af økonomiudvalget. 

Der er fremsat ønske om, at der oprettes et nyt stående udvalg, erhvervsudvalget, med en 
opgaveportefølje som beskrevet i notat af 16. januar 2011 (Public dokumentnr. 11/000644-1) og med 
5 medlemmer. 

Det foreslås herved, at der i Randers Kommunes styrelsesvedtægt indsættes følgende bestemmelse 
om erhvervsudvalget, idet den sproglige opbygning er skåret over samme læst som bestemmelserne 
om øvrige stående udvalg. 

§ 19. Erhve,vsudvalget består af 5 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare fo,vaftning af kommunens opgaver vedrørende 
erhve,vsudvikling, bosætningsforhold, landdistriktudvikling og internationale erhvervsmæssige 
relationer, herunder opgaver vedrørende 
• erhve,vsudvikling herunder turisme 
• tilskud til erhvervsudvikling 
• bosætningsforhold 
• landdistriktudvikling 
• tilskud til LAG-projekter 
• internationale erhve,vsmæssige relationer 
• initiering, implementering og koordination af konkrete udviklingsprojekter inden for udvalgets 

opgaveområde 
• høtingssvar til økonomiudvalget om salg af grunde til erhvervsformål 
• samarbejde med offentlige og private operatører og aktører inden for udvalgets opgaveområde 
• virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område 
• drift og vedligeholdelse af bygninget~ anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset fra den 

del af vedligeholde/sen, som ved byrådets /Jeslutning henlægges under miljø- og teknikudvalget. 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om 
• erhvervspolitik 
• bosætningspolitik 
• landdist,iktpolitik 
• globaliseringsstrategi 
• andre planer eller politikker inden for udvalgets opgaveområde 
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• anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsfors/ag for bygge- og 
anlægsarbejder inden for udvalgets område 

Det foreslås at ændringen træder i kraft 1. april 2011. 

Konsekvensrettelser i styrelsesvedtæqten 

Som konsekvens af oprettelsen af et erhvervsudvalg skal der foretages følgende ændringer i § 10 om 
økonomiudvalget og§ 18 om kultur- og fritidsudvalget, idet ændringerne er markeret med fed type: 

§ 10. Økonomiudvalget består af bo1gmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af byrådets 
øvrige medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare fo1valtning af de anliggender, der er underlagt del i 
medfør af Styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V. 

Stk. 3 Udvalget varelager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethve1t af 
Kommunens administrationsområder. Udvalgel fastsætter regler for borgmesterens og 
administrationens behandling af personalesager. 

Stk. 4. Udvalget varetager Kommunens ø/<0nomiske planlægning og har ansvaret for 
kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af Kommunens planlægningsopgaver. 
Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af 
det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle 
forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske 
konsekvensvurderinger af de udarbejdede planfo1slag og foretager indstilling til byrådet om 
planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører Kommunens 
planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet fil beslutning. 

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare fo1va/tning af 
• køb, salg og pantsætning af fast ejendom, idet erhvervsudvalget høres i sager om salg af 

erhvervsgrunde til erhvervsformål 
• erhve,vsudvikling og lignende spørgsmål (udgår) 
• tværgående opgaver som ved byrådets beslutning henlægges under udvalgets område 

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- og 
regnskabsregulativ, jfr. Styrelseslovens § 42. · 

Stk. 7. Udvalget forhandler i fomødent omfang med el stående udvalg inden iværksætte/sen af 
foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. 

Stk. 8. Udvalget har ansvaret for, at der er en administrativ organisationsplan og en IT-organisation, 
der tilgodeser, at kommunens ressourcer udnyttes bedst muligt, samt at der kan være en effektiv 
kommunikation forvaltningeme imellem, således at alle har adgang til de oplysninger, der er behov for. 

Stk. 9 Udvalget er ansvarlig for at der ydes sekrefa1iatsbistand til tværgående råd og nævn 

§ 18. Kultur- og fritidsudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritidsopgaver samt 
borgerservice herunder opgaver vedrørende 

• biblioteker 
• museer 
• Værket 
• musikskolen 
• teater- og musik forhold 
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• begivenhedssekretariat 
• folkeoplysning 
• idræt 
• kultur· og fritidsforeninger 
• udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger mv. 
• svømmehaller og friluftsbade 
• turisme (udgår) 
• camping· og lejrpladser 
• offentlige legepladser og rekreative areate,; som ved byrådets beslutning henlægges under 

udvalgets område 
• borgerse,viceopgaver, som ved byrådets beslutning henlægges under udvalget 
• samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område 
• virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område 
• drift og vedligeholde/se af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset fra 

den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø· og 
teknikudvalget ' 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om 
• sel<to,p/aner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jf. § 1 O, stk. 4 
• regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til kultur- og fritidsformål 
• regler for tilskud til foreninger 
• anlægsplane,; programoplæg, byggeprogram og dispositionsfors/ag for bygge- og 

anlægsarbejder under udvalgets område 

De nuværende § 19 D § 22 i styrelsesvedtægten bliver herefter§ 20 . § 23. 

Ændringer af styrelsesvedtægten skal behandles 2 gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. 

Oprettelse af et nyt stående udvalg er en så væsentlig ændring af forudsætningerne ved byrådets 
konstituering, at det medfører, at der skal foretages nyvalg til alle stående udvalg. 

Fordi Tanja Lauenborg har skiftet parti og nu indgår i valggruppe 1 (A, F og L), skal der tillige 
foretages nyvalg til økonomiudvalget, fordi der skal være samme valggrupper ved valg af medlemmer 
til øl<0nomiudvalget og de stående udvalg (KSL § 24 stk. 3). 

Omkonstitueringen herunder valg af medlemmer til det nye erhvervsudvalg kan foretages på det 
byrådsmøde, hvor 2. behandlingen af styrelsesvedtægtsændringer finder sted. 

Der er ikke umiddelbart plads inden for den lovbestemte ramme for vederlag til udvalgsmedlemmer og 
udvalgsformand til, at medlemmerne af erhvervsudvalget og udvalgsformanden kan oppebære samme 
vederlag, som formændende for og medlemmerne af de øvrige udvalg får for øjeblikket. 

Byrådet vil derfor i forbindelse med 2. behandlingen af ændringen af styrelsesvedtægten få forelagt 
en særskilt sag med forslag til justering af vederlagene til udvalgsmedlemmer og udvalgsformænd. 

Poul Krogsgaard Nielsen 
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Dohunentvisning Side I af 1 • ----- ----

R~ilOOI!~ l(rnnm1une 

Punkt Titel Udvalg Funktioner 

11/82 Valg af medlemmer t il Erhvervsudvnlget Byrådet 

,-----·-·-·· ·--·· -- -··--·--·---·~-·--·----··---~--.. -------·- --·-·· ----~·-··--------· -------·------~·· ·--·····-·- -··-------------·---- - ------····-· -- ·---- --~---· ·------·· 

Byrådet har besluttet at oprette et nyt stående udvalg, Erhvervsudvalget, med s medlemmer med virkning 
fra 1. april 2011. 

Valggrupperne skal derfor udpege medlemmer til Erhvervsudvalget med virkning fra 1. april 2011. 

Bilag 

Ingen bilag 

Beslutninger 
----- - ----------------···- -·-··--····----·~----- ---.. ---------~.-----.. - ----- --· 

Vedtagelse 11/82 
Byråd et 14. marts 2011 kl. 17:00 

Valggruppe 1 udpeger Leif Gade. 
Va lggruppe 2 udpeger Anders Buhl-Christensen, Louise Høeg Jensen og Daniel Madie. 
Va lggruppe 3 udpeger Erik Poulsen. 

http://nemweb.randers.dk/NemAgencla/DocumentView.aspx?document_id= l4 18019 

Funktioner 

24-05-2017 
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Dokumentvisning Side l af l 

Punkt Titel Udvalg Funktioner 

11/83 Valg af medlemmer til Børn- og skoleudvalget marts 2011 Byrådet 

• -••'•-••~-·----·-~---·••·•-n- --•••--•• ·-·---- · - ----•·•-,-·,· •••• •• •• -• •••-· "•-·~ ·•••----•--•---- ·---·· - ·•• ••·- ·-- ··- -~--• --•-•••~-·-- •·•~•-• - •• ••••··--•-•••- •·"••-•••--·••• 

Som følge af at byrådet har besluttet at oprette et nyt stående udvalg, Erhvervsudvalget, med virkning fra 
1. april 2011 skal der ske omkonstituering af alle stående udvalg. 

Børn- og skoleudvalget består ifølge styrelsesvedtægten af 7 medlemmer. 

Valggrupperne skal derfor udpege medlemmerne t il børn- og skoleudvalget med virkning fra 1. april 2011 

Bilag 

Ingen bilag 

Beslutninger 

Vedtagelse 11/83 
Byrådet 14. marts 2011 kl. 17:00 

Valggruppe 1 udpeger Bj arne Overmark, Steen Bundgaard, Fatma Cetinkaya og Malte Larsen. 
Valggruppe 2 udpeger Christian Boldsen, Julie Bay-Hahn og Frank Nørgaard. 

http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView.aspx?document_id= 1418025 

Funktioner 

24-05-201 7 
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Dokumentvisning Side 1 af 1 

Punkt Titel Udvalg Funktioner 

11/84 Valg af medlemmer ti l Miljø- og teknikudvalget marts 2011 Byrådet 

·---··- ··-------···-···-· --·-··-· - --- -··- -·- ---------··-·-·-·····- -·------------ -·· - -------------------· ·· 

Som føige af at byrådet har besluttet at oprette et nyt stående udvalg, Erhvervsudvalget, med virkning fra 
l. april 2011 skal der ske omkonstituering af alle stående udvalg. 

Miljø- og teknikudvalget består ifølge styrelsesvedtægten af 7 medlemmer. 

Valggrupperne skal derfor udpege medlemmerne til Miljø- og teknikudvalget med virkning fra 1. april 2011 

Bilag Funktioner 

Ingen bilag 

Beslutninger 
----·-·-·••r----··-·-••••-•- ••····-·--···-·--··---•---. .. , .. _, _,._, _____ ~-• ""•••·••••·••• ........... ~ ... --~-..----··-· •·••-• ,., __ • •••· •••••-·•----·---~-~--~• •• 

Vedtagelse 11/84 
Byt·ådet 14. marts 2011 kl. 17 :00 

Va lggruppe 1 udpeger Kasper Fuhr Christensen, Malte Larsen, Jørgen Bruno Andersen og Lone Donbæk 
Jensen. 

Valggruppe 2 udpeger Jens Peter Hansen, Lars Søgaard og Julie Bay-Hahn. 

http://ncmweb.randers.dk/NemAgencla/DocumcntView.aspx?docurnent_id= l 418031 24-05-2017 
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Dokumentvisning Side 1 af 1 

Punkt Titel Udvalg Funktioner 

11/85 Valg af medlemmer til Sundheds- og Ældreudvalget marts 2011 Byrådet ~Kr:] -~' iill 

Som følge af at byrådet har besluttet at op1·ette et nyt stående udvalg, Erhvervsudvalget, med virkning fra 
1. april 2011 skal der ske omkonstituering af alle stående udvalg. 

Sundhed- og ældreudvalget består ifølge styrelsesvedtægten af 7 medlemmer. 

Valggrupperne skal derfor udpege medlemmerne t il Sundhed- og ældreudvalget med virkning fra 1. upril 
2011 

Bilag Funktioner 

Ingen bilag 

Beslutninger 
····- ·------···------···-··---- ---·-···-··· .. - ·-· -·-------··· ·-·--·---·-- -- ·-·-······-···----· 

Vedtagelse 11/85 
Byrådet 14. marts 2011 kl. 17:00 

Valggruppe 1 udpeger Aage Stenz, Karen Lagoni, Tanja Lauenborg og Ole Ski ffard 
Valggruppe 2 udpeger Helle Dahl Skøtt og Marianne Høj Madsen 
Valggruppe 3 udpeger Mogens Nyholm. 

http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView.aspx?document_id=1418037 24-05-201 7 
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Dokumentvisning Side 1 af 1 

Punkt Titel Udvalg Funktioner 

11/86 Valg af medlemmer til Socialudvalget marts 2011 Byrådet 

Som følge af at byrådet har besluttet at oprette et nyt stående udvalg, Erhvervsudvalget , med v irkning fra 
1. april 2011 skal der ske om konstituering af alle stående udvalg. 

Socialudvalget består ifølge styrelsesvedtægten af 7 medlemmer. 

Valggrupperne skal derfor udpege medlemmerne tll Socialudvalget med virkning fra 1. april 2011 

Bilag 

Ingen bilag 

Beslutninger 
------··-···---·----·- ·-···--·--· ···-- ·--~-------··-----·•·"--···----

Vedtagelse 11/86 
Byrådet 14. marts 2011 kl. 17 :00 

Valggruppe 1 udpeger Susanne Koch, Fatma Cetinkaya, Tanja Lauenborg og Claus Ørsted. 
Valggruppe 2 udpeger Christian Boldsen og Christian Kirk. 
Valggruppe 3 udpeger Erik Poulsen. 

http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView.aspx?documentJd= 141804 3 

Funktioner 

24-05-2017 
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Dokument visning 

~!-,~---- ---···-···
~ 

Punkt Titel 

11/87 Valg af medlemmer til Arbejdsmarkedsudvalget marts 2011 

Side 1 af 1 

Udvalg Funktioner 

Byrådet 

-··--··--·-- -·· ·--..-..·-----·------ ·~·-·-········-··---------~-- ----- - -.. --· ·-------- ·-----··- -·······- ~--·· ----------------- ----·----·····--·-····-·---

Som følge af at byrådet har besluttet at oprette et nyt stående udvalg, Erhvervsudvalget, med virkning fra 
1. apri l 2011 skal der ske omkonstituering af alle stående udvalg. 

Arbejdsmarkedsudvalget består ifølge styrelsesvedtægten af 7 medlemmer. 

Valggrupperne skal det·for udpege med lemmerne t il Arbejdsmarkedsudvalget med virkning fra 1. april 
2011. 

Bilag Funktioner 

Ingen bilag 

Beslutninger 
--- - - -------···---------...... -------- -·---------- ----- ------ -------·· ---------------··-··- -------------~------------

Vedtagelse 11/87 
Byrådet 14. marts 2011 kl. 17 :00 

Valggruppe 1 udpeger Leif Gade, Ellen Petersen, Fatma Cetinkaya og Lone Donbæk Jensen. 
Valggruppe 2 udpeger Jens Peter Hansen, Christian Klrk og Lars Søgaard. 

http://nemwcb.randers.dk/N emA.genda/DocumentView .aspx? document~id= 141 8049 24-05-2017 
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Dokmnentvisning Side 1 af 1 

Punkt Titel Udvalg Funktioner 

11/88 Valg af medlemmer ti l Kultur- og fritidsudvalget marts 2011 Byrådet 

Som følge af at byrådet har besluttet at oprette et nyt stående udvalg, Erhvervsudvalget, med virkning fra 
1. april 2011 skal der ske omkonstltuering af alle stående udva lg. 

Kultur- og fritidsudvalget består Ifølge styrelsesvedtægten af 7 medlemmer. 

Valggrupperne skal derfor udpege medlemmerne til Kultur- og fritidsudvalget med virkning fra 1. april 
2011. 

Bilag Funktioner 

I ngen bilag 

Beslutninger ---------··-·" ......... .. ....... -........ .............. ........... . -- ..... ·-·--·-··- .. ·· .... ................ . _, __ .............................. _ ...... ----.·-.. ·-··--·--.. ·---........ -... ............ - ................. .. 

Vedtagelse 11/88 
Byrådet 14. marts 2011 kl . 17:00 

Valggruppe 1 udpeger Ellen Petersen, Jørgen Bruno Andersen, Berner Nielsen, Claus Ørsted og Aage 
St enz. 
Valggruppe 2 udpeger Louise Høeg Jensen og Hel le Dahl Skøt t. 

http ://nem web .ramlers. dk/N emA.genda/DocmnentView .aspx?document_id = 141805 5 24-05-2017 
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Dokmnentvisning Side 1 af 1 

Punkt Titel Udvalg Funktioner 

11/89 Valg af medlemmer til Økonomiudvalget marts 2011 

""~·--··-~·-··-----·--------- ··--· . ----· ·· ·------~-----------"··-- .. --~ ... .. ·······--·---------------.----·-··-·-··· .... .. - · -·--- - --- ------------·--------

Som følge af at byrådet har besluttet at oprette et nyt stående udvalg, Erhvervsudva lget, med virkning fra 
1. april 2011, skal der ske omkonstituering af alle stående udvalg. 

Ved valg til de stående udvalg skal anvendes samme valggrupper som ved valget til økonomiudvalget, og 
fordi Tanja Lauenborg har skiftet valggruppe siden det konstituerende møde I december 2009, skal der 
t illige foretages nyt valg til økonomiudvalget. 

Økonomiudvalget bestå r ifølge styrelsesvedtægten af 9 medlemmer. 

Borgmesteren er født formand, hvorfor hans plads skal medregnes i det antal pladser, som t ilkommer 
borgmesterens valggruppe 

Valggrupperne skal derfor udpege medlemmerne t il økonomiudvalget med virkning fra 1. april 2011. 

Bilag 

Ingen bilag 

Beslutninger 

Vedtagelse 11/89 
Byrådet 14. marts 2011 kl . 17 :00 

Funktioner 

Valggruppe 1 udpeger Henning Jensen Nyhuus, Steen Bundgaard, Leif Gade, Kasper Fuhr Christensen 
og Bjarne Overmark. 
Valggruppe 2 udpeger Anders Buhl-Chrlstensen, Hans Kortbek, Frank Nørgaard og Danlel Madie. 

http:/ /nemweb.randers.dk/NemAgencla/DocumentView.aspx?document_icl= 141806 l 24-05-2017 
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Dokumentvisning Side 1 af 1 

Punkt Titel Udvalg Funktioner 

11/90 Udpegning af nyt medlem til Børn- og ungeudvalget pr. 1. april 2011 Byrådet ~ E !\\· iilli 

···~----·-~-----··-··-·--··----- ·--------··-·---------·------ ------·---···-.. -- ··-· -----------· ·-----------···--·-~-. ·-·-- ---· __________ .. ______ _ 

Byrådet udpegede på møde den 13. december 201.1. følgende medlemmer og suppleanter ti l Børn- og 
ungeudvalget: 

Ole Sklffard med Ellen Pedersen som suppleant (valggruppe 1) 

Daniel Madie med Marianne Høj Madsen som suppleant (valggruppe 2) 

Daniel Madie har oplyst, at han ønsker at udtræde af Børn- og ungeudvalget, da dette er et led i den 
politiske aftale om oprettelse af et nyt stående udvalg, Erhvervsudvalget, og omkonstituering af de 
stående udvalg med virkning fra 1. april 2011. 

Byrådet skal derfor udpege et nyt medlem til Børn- og ungeudvalget i stedet for Daniel Madie med virkning 
fra 1. april 2011. 

Bilag Funktioner 

Ingen bilag 

Beslutninger _______________________ ,. ___________________ ,..,_ ... , ....... ·---------- --··-------· 
Vedtagelse 11/90 
Byrådet 14. marts 2011 kl. 17:00 

Valggruppe 2 udpeger Marianne Høj Madsen og Louise Høeg Jensen som suppleant. 

http:/ /nem web .randers.dk/NemAgenda/DocumentV1ew .aspx?document_id=l 418067 24-05-201 7 
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Randers Komm une 
Fremlagt for retten som; 

Advokat Lasse Hummalhof Frandsen 

Konstitueringsaftale indgået mellem Venstre, Beboerlisten, Dansk Folkepart i, 
Radikale Venstre, Det l<onservative Folkeparti og Velfærdslisten i Randers 
Kommune. 

I forlængelse af kommuna lvalget den 19. november 2013 er der mellem Venstre, Beboerlisten, Dansk 

Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Velfærdslisten i Rande rs Kommune indgået 

aftale om konstituering i Randers Byråd med virkning fra 1. januar 2014 og indti l 31. december 2017. 

1. Partierne forpligter sig til at stemme på Claus Oman Jensen som borgmester. 

2. Partierne forpligter sig til at stemme på Mogens Nyholm som 1. viceborgmester. 

3. Partierne forpligter sig til at stemme på A+ som 2. viceborgmester. 

4. I Økonomiudvalget er borgmester ... født formand. 

Partierne forpligter sig til som øvrige medlemmer at stemme på: 
... V 

... L 

... 0 

... Å 

... Evt V ellers A+ 

... A+ 

... A+ 

... A+ 

5. Der er enighed om, at etablere følgende stående udvalg med det antal medlemmer, som er nævnt 

ud for hvert udvalg. Der er ligeledes enighed om følgende fordeling af formands- og 

næstformandsposter, som nævnt ud for hvert udvalg: 

Beskæftigeisesudvalget 

Børn og skoleudvalget 

l<ultur- og frit idsudvalget 

Antal medlemmer 

Formand 

Medlemmer 

Antal medlemmer 

Formand 

Medlemmer 

Antal medlemmer 

Formand 

:5 

: A+ 

:V 
:V 
:C 
: A+ 

:9 
: Bj arne Overmark 

:O 
:V 
:V 
:B 
: Evt V ellers A+ 

:A+ 

:A+ 

: A+ 
: 7 

: Mogens Nyholm 
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Miljø- og teknikudvalget 

Medlemmer 

Anta l medlemmer 

Formand 

Medlemmer 

:0 

:V 
:V 
:A 
:A 
:A 

:7 

: Frank Nørgaard 

: L 
:V 
: V 
: A 
:A 
:A 

Socialudvalget og ikke arbejdsmarkedsparate 

Formand 

Medlemmer 

Antal medlemmer :7 

Sundheds- og ældreudvalget Antal medlemmer 
Formand 

Medlemmer 

Erhvervs og landdistriktsudva lget Antal medlemmer 

Formand 

Medlemmer 

: Kasper Fuhr Ch ristensen 

: L 

:V 
:V 
: A+ 

: A+ 
: A+ 

: 7 

: V 
: Kasper Fuhr 

: L 

:V 
: A+ 

: A+ 

: A+ 

: 7 
: Danie l Macl ie 

:V 
:V 
:0 

: A+ 

: A+ 

: A+ 

6. Børn og Ungeudvalget Formand : Kasper Fuhr C 

Part ierne forpligter sig i øvrigt ti l til udvalget at stemme på ... og .... A+ 

7. Næstformand udpeges fra valggruppen der ikke har formandsposten 

8. Randers Havn 
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Partierne forpligter sig til til bestyrelsen for Randers Havn at stemme på formand A, og 0, V, V og 
A+ 

9. Randers Spildevand A/S 

Partierne forpl igter sig til til bestyrelse n for Randers Spildevand A/S at stemme på formand L, 
næstformand V, og A +. 

10. Aarhus Lufthavn A/S 

Partierne forpligter sig til til bestyrelsen fo r Aarhus Luhhavn A/S at stemme på V. 

11. Fordeling af poster, der ikke er nævnt, fordeles efter forholdstal. 

12. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg m.v. besættes den ledige plads af det parti, 

der har indvalgt medlemmet (styrelseslovens§ 28). For så vidt der i perioden bliver ta le om valg af 

borgmester, viceborgmestre, udvalgsformænd og næstformænd, forpl igter partierne sig til at 

stemme på det byrådsmedlem, som vedkommende parti indstiller. 

13. Herudover forpligter partierne sig til at stemme for alle borgmesterens indstillinger omkring 
konstituering. 

14. Ahalen er af valgteknisk art og ikke forpligtende ud over sit indhold. 

Randers, 20. november 2013. 

For Venstre For Beboerlisten For Dansk Folkeparti 

For Radikale Venstre For De konservative For Velfærdslisten 
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Fremlagt for retten som: 

''""'-.. ....... .. 

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen 

Tillægsaftale 

Der er mellem Venstre og Socialdemokratiet i Randers kommune indgået 

følgende tillægsaftale til konstitueringsaftalen af 20. november 2013. 

Socialdemokratiet t il t ræder den konstitueringsaftale, der er indgået den 20. november 2013 mellem 

Venstre, Beboerl isten, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Velfærdslisten i 

Randers Kommune med de præsicering og tilføjelser som fremgår af følgende aftale mellem Venstre og 

Socialdemokratiet. Socialistisk Folkeparti skal have en plads i et af de stående udvalg. Pladsen fordeles 

blandt de pladser, der efter aftalen går til Socialdemokratiet. 

• Udvalgssammensætning 

0 I Økonomiudvalget er borgmester Claus Oman Jensen født formand. A udpeger en næst formand . 

Partierne forpligter sig til som øvrige medlemmer at stemme på: 

... V 

... V 

... V 

... L 

... 0 

... Å 

... A 
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Der er enighed om, at etablere følgende stående udvalg med det antal medlemm(:!r, som er nævnt 

ud for hvert udvalg. Der er ligeledes enighed om følgende fordeling af formands- og 

næstformandsposter, som nævnt ud for hvert udvalg: 

Beskæf tigelsesudvalget Antal medlemmer :5 

Formand :V 

Næstformand :A 

Medlemmer : V 

:C 

:A 

Børn og sko leudvalget Antal medlemmer :9 

Formand : Bjarne Overmark 

Næstformand :V 

Medlemmer :V 

:V 

:0 

:B 

:A 

:A 

:A 
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l<ultur- og fritidsudvalget Antal medlemmer 

Formand 

Næstformand 

Medlemmer 

Miljø- og teknikudvalget Antal medlemmer 

Formand 

Næstformand 

Medlemmer 

:7 

: Mogens Nyholm 

:A 

:0 

:V 

:V 

:A 

: A 

: 7 

: Frank Nørgaard 

:V 

:V 

:V 

:L 

: A 

:A 

Socialudvalget og ikke arbejdsmarkedsparate Antal medlemmer : 7 

Formand 

Næstformand 

Medlemmer 

: Kasper Fuhr Christensen 

:A 

:V 

: V 

58



Sundheds- og ældreudvalget Antal medlemmer 

Formand 

Næstformand 

Medlemmer 

Erhvervs og landdistriktsudvalget Anta l medlemmer 

Formand 

Næstformand 

Medlemmer 

: L 

: A 

:A 

:7 

:A 

:V 

:V 

:V 

: L 

: Kasper Fuhr 

: A 

:7 

: Daniel Madie 

:V 

:V 

:V 

: 0 

:A 

:A 
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Børn og Ungeudvalget Formand : Kasper Fuhr C 

Partierne fo rpligter sig i øvrigt ti l til udvalget at stemme på A 

• Randers Havn 

Partierne forpl igter sig ti l til bestyrelsen for Randers Havn at stemme på formand A, næstformand V og 

0, Vog A 

Randers Spildevand A/S 

Partierne forpligter sig t il t il bestyrelsen for Randers Spildevand A/S at stemme på formand L, 

næstformand A, og V. 

Aarhus Lufthavn A/S 

Partierne forpligter sig til til bestyrelsen fo r Aarhus Lufthavn A/S at stemme på A. 

Øvrige forhold 

0 Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg m.v. besættes den ledige plads af det parti, 

der har indvalgt medlemmet (styre lseslovens§ 28). For så vidt der i perioden bliver tale om valg af 

borgmester, viceborgmestre, udvalgsformænd og næstformænd, fo rpl igter partierne sig t il al 

stemme på det byrådsmedlem, som vedkommende parti indstiller. 

• Aftalen er af valgteknisk art og ikke forpligtende ud over sit indhold. 

Randers, 29. november 2013. 

1:/t~ ,)/4odaldemokrnH,t 
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Fremlagt for retten som: 

Advokat Lasse rlummelhof Frandsen 

Notat 

Vedrørende: Forslag til ændring af styrelsesvedtægten 

Sagsnavn: Ændring af styrelsesvedtægt 

Sagsnummer: 00.00.00-A30-2-13 

Skrevet af: Frederik Gammelgaard 

E-mail: 

Forvaltning: 

freder i k.ga mme lgaa rd@randers.dk 

Politik l<ommunikation og Digital Service 

25-11-2013 Dato: 

Sendes til: «tryk Fll og skriv her» 

Forslag til ændring af styrelsesvedtægten (ændringer markeret 

med kursiv og overstreget): 

§ 14. Børne- og skoleudvalget består af+ 9 medlemmer. 

§ 15. Socialudvalget, inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere, består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forva ltning af kommunens opgave r vedrørende den 
sociale indsats herunder 

rådgivning, vejledning og visitation af børn, unge og voksne handicappede bortset fra 
visitation ti l daginstitutions- og skoleti lbud 
døgninstitutioner for hand icappede børn og unge 

drift af særlige daginstitutioner og fritidstilbud for hand icappede børn og unge 
døgninstitutioner og botilbud, beskæftige lses- og aktivitetstil bud t il vo ksne handicappede 

undervisningstilbud ti l voksne ha ndicappede 
kontaktperson- og ledsageordninger for handicappede 

socialpsykia t risk indsats i forhold til svært sindslidende 
forsorgshjem og herberger 
behandling af alkoholskader og forebygge lse af alkoholmisbrug 

narkobehandling og forebyggelse af narkotikamisbrug 
kontante yde lser 
tilkendelse af førtidspension 

støtte til handicapbile-F 
sa marbejde med andre kommuner og Region Midtjylland om rådgivning og t ilbud til 

handicappede og socialt udstødte 
samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område 
samarbejdet med og støtte til frivillige sociale organisationer 

virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område 
drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden fo r udvalgets område bortset 
fra den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og 

tekn ikudvalget 
Opgaverift. aktivitetsparate borgere under og over 30 år 
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Sygedagpenge-området 

Revalideringsområdet 

Indsatsen ove,for borgere i ressourceforløb 

Tilkendelse af førtidspension 

§ 17 . Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesudvalget består af + 5 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den 
arbejdsmarkedsrettede indsats herunder 

Overordnet arbejdsmarkedspolitik og - strategi (herunder Beskæftigelsesplan, 

Resultatrevision, strategi far virksomhedskontakt m.v., samspil med Erhvervspolitik osv.) 

Overordnet samspil med arbejdsmarkedets parter herunder LBR, Beskæftigelsesregion, 
Arbejdsmarkedsstyrelsen, 6-byerne m.v.). 

Opgaverift. forsikrede ledige, arbejdsmarkedsyde/se, seniorjobs 

Opgaverift. Unge under 30 år, der er uddannelsesparate eller åbenlyst uddannelsesparate 

Indsatsen for Voksne over 30 år samt unge under 30 år med erhvervskompetencegivende 
uddannelse 

Opgaverift. Fleksjob og modtagere af ledighedsyde/se 

Integration af flygtninge og indvandrere samt Sprogskolen 

Helhedsplanen for Nordbyen 

samspillet med den statslige arbejdsformidling om den arbejdsmarkedsrettede indsats fo r 
læig-e-og-5-ygedagpengemodtagere, reval idering og tilkendelse af fleksjob og sl,ånejob. 
etablering af egne aktiviteter eller indgåelse af aftaler med eksterne aktører på området 
1,1edrørende aktivering og revalidering 
integrationsindsatsen og sprogsko len . 

samarbejde med priva te og selvejende inst itutioner inden for udvalgets område 

kontante ydelser i relation t i l den arbejdsmarkedsrettede indsats 
drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset 
fra den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og 
teknikudvalget 

virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område 

§ 19. Erhvervs- og landdistriktsudvalget består af J; 7 medlemmer. 
Stk. 2. Udva lget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende 

erhvervsudvikling, bosætningsforhold, landdistriktudvikling og internationale erhvervsmæssige 
relationer, herunder opgaver vedrørende 
• erhvervsudvikling herunder turisme 
• tilskud til erhvervsudvikl ing 

• bosætningsforhold 
• landdistriktudvikling 

• Pulje til indsats mod dårlige boliger 

• tilskud til LAG-projekter 
• internationale erhvervsmæssige relationer 

• initiering, implementering og koordination af konkrete udviklingsprojekter inden for udvalgets 
opgaveområde 

• høringssvar til økonomiudvalget om salg af grunde ti l erhvervsformål 
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• samarbejde med offentlige og private operatører og aktører inden for udvalgets opgaveområde 
• virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område 

• dr ift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset fra den 
del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under mil jø- og teknikudvalget. 

Stk. 3. Udvalget udarbejder fo rslag og foretager indstil ling til byrådet om 
• erhvervspolitik 

• bosætningspolitik 
• landdistr iktpolitik 

• globaliseringsstrategi 

• andre planer eller politikker inden for udvalgets opgaveområde 

• anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositions 

§ 21 . ... 
Stk. 3. Formanden for socialudva lget, inkl. de ikke arbejdsmarkedsparc,te borgere, oppebærer et 
vederlag, som udgør 24,32 pct. af borgmesterens vederlag. 

Stk. 5. Formanden for arbejdsmarkedsudvalget beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag, som 
udgør 24,32 pct. af borgmeste rens vederlag. 

St/c. 7. Fur manden for erhvervs- og landdistriktsudvalr:,et nrpPhærer et vederlag, som udgør 24,32 
pct. af borgmesterens vederlag. 
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Ændringsforslag vedr. ændret styrelsesvedtægt for Randers Kommune 

Fremlagt for retten som: 

1. 

Bil.AG: L/ 
§ 15 og§ 17 foreslås ændret således: 

Advokat Lasse Hummclhof Frandsen 

2. 

Integration af flygtninge (men ikke integration af indvandrere og Sprogskolen) flyttes fra § 17 

(Beskæftigelsesudvalget) til§ 15 (Socialudva lget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere) 

Helhedsplanen for Nordbyen flyttes fra§ 17 (Beskæftigelsesudvalget) til§ 15 (Socialudvalget inkl. 
de ikke arbejdsmarkedsparate bo rgere) 

I § 17 tilføjes endvidere følgende (markeret med kursiv): 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltn ing af kommunens opgave r vedrørende den 

arbej dsmarkedsrettede indsats herunder 

3. 

Overordnet arbejdsmarked spolitik og - strategi (herunder Beskæftigelsesplan, Resulta trevision, 
strategi for virksomhedskontakt m.v., samspil med Erhvervspolitik osv.). Socialudvalget inkl. de ikke 
arbejdsmarkedsparate borgere inddrages heri. 

Der nedsættes et koordinationsudvalg mellem beskæftigelses- og socialom rådet, som mødes en gang i 

kvartalen under lede lse af borgmesteren og med deltagelse af de to udvalgsformænd, 

kommuna ld irektøren, direktøren for sociale forhold og arbejdsmarked (der tager initiativ til indkaldelse mv) 

sa mt arbejdsmarkedschefen. Ultimo 2014 drøftes det, om koordinationsudvalget ska l fortsætte med sit 

virke. 

Med venlig hilsen 

Anders Buhl-Christensen 
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Statsforvaltningen 
tilsynet@statsforvaltning.dk 
Randers Kommune 
randers.kommune@randers.dlc 
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1060 l<øbenhavn K 
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slm@slm.dk 
www.sim.dk 

Sagsnr. 
2015 - 4180 

Oolmr. 
352911 

Dato 
22..08-2016 

- --~ndsen 
Advokat Lasse 1-1umrn 

Social- og Indenrigsministeriets udtalelse om sagsindsigt I PowerPoints 

t. Afgrænsningen af Social- og Indenrigsministeriets sag og dens konklusioner 

1. Ved brev af 8. maj 2015 afgav Statsforvaltningen udtalelse om Randers Kommunes 
behandling af en sag om en ny skolestruktur I Randers Kommune. Statsforvaltningen 
behandlede herunder spørgsmål om sagsindsigt i PowerPoints anvendt I nogle møder 
mellem repræsentanter for nogle partigrupper i Randers Byråd og medarbejdere i 
kommunen I foråret 2014 og om byrådsmedlem Bjarne Overmarks anmodning af 12. 
august 2014 om sagsindsigt I andet materiale om skolestrukturen. Statsforvaltningen 
behandlede også spørgsmål om tilvejebringelsen af beslutningsgrundlaget for be
handlingen I Randers Kommunes Børn- og Skoleudvalg den 19. august 2014 af en 
sag om kommunens skolestruktur. 

Ved e-mail af 18. august 2015 oplyste Social- og Indenrigsministeriet, at ministeriet 
havde besluttet at tage spørgsmålet om, hvorvidt de PowerPoints, der blev udarbejdet 
af Randers l<ommunes forvaltning og forevist af forvaltningen ved byrådsmedlemmers 
og partigruppers drøftelser om skolestrukturen, var omfattet af kommunalbestyrelses
medlemmernes ret til sagsindsigt efter§ 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, op 
til behandling. Ministeriet anmodede samtidig Statsforvaltningen om en udtalelse i den 
anledning. 

Ved brev af 23. september 2015 afgav Statsforvaltningen udtalelse til Social- og In
denrigsministeriet i sagen, Idet sagens alcter samtidig blev fremsendt. 

Ved e-mail af 28. september 2015 med bilag rettede byrådsmedlem Daniel Madle 
henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet I sagen. 

Ved e-mail af 4. oktober 2015 med bilag til Social- og Indenrigsministeriet fremkom 
byrådsmedlem l<asper Fuhr Christensen med bemærkninger til sagen. 

Ved brev af 9. februar 2016 anmodede Social- og Indenrigsministeriet Randers l<om
mune om en udtalelse I sagen. Dette skete til brug for ministeriets overvejelser om, 
hvorvidt ministeriet skulle tage yderligere spørgsmål i sagen op til behandling med 
henblik på afgivelse af en vejledende udtalelse, herunder spørgsmål om tilvejebringel
sen af beslutningsgrundlaget for behandlingen I Randers Kommunes Børn- og Skole
udvalg den 19. august 2014 af en sag om kommunens skolestruktur. Samtidig fik 
Randers Kommune herved lejlighed til at fremkomme med bemærlmlnger til sagen i 
øvrigt. 

t 
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Randers Kommune besvarede Social- og Indenrigsministeriets anmodning den 5. april 
2016 ved fremsendelse af et notat med bilag, som var behandlet I byrådet. Samtidig 
fremsendtes mindretalsudtalelser I sagen. 

Efterfølgende er flere byrådsmedlemmer fremkommet med supplerende bemærknin
ger til sagen, ligesom Randers Kommunes forvaltning ved e-mall ai ·12. april 2016 
efter bemyndigelse fra byrådet er fremkommet med supplerende bemærkninger til 
sagen. 

Flere byrådsmedlemmer har anmodet om, at Social- og Indenrigsministeriet afhører 
vidner med henblik på at oplyse sagen. 

2. Social- og Indenrigsministeriet har behandlet spørgsmål om sagsindsigt I PowerPo
ints anvendt I møder mellem repræsentanter for nogle partigrupper i Randers Byråd 
og medarbejdere i kommunen I foråret 2014 og om journaliseringspligt for så vidt an
går disse PowerPoints. 

Det er Social- og indenrigsministeriets opfattelse, at § 9 i lov om kommunernes styrel
se, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015, må forstås således, at det materiale, 
der ønskes sagsindsigt I, skal foreligge i endelig form i kommunen på det tidspunkt, 
hvor anmodningen om sagsindsigt ekspederes. Bestemmelsen giver således Ikke ret 
til løbende sagsindsigt I sagsmateriale, der efter ekspedition af en begæring om sags
indsigt måtte blive endeligt. 

Det anførte Indebærer, at der Ikke af § 9 i lov om kommunernes styrelse fulgte en 
forpllgtelse for Randers Kommune til at imødekomme byrådsmedlem Kasper Fuhr 
Christensens anmodning af 8. april 2014 om fremtidig orientering I samme øjeblik som 
den kreds af byrådsmedlemmer, som forvaltningen afholdt møder med, om sagsmate
riale, som iltke på daværende tidspunkt forelå I endelig form i forvaltningen. 

Det er Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at afgrænsningen af begrebet 
sagsmateriale I § 9 I lov om kommunernes styrelse er udtryk for samme brede tekno
loglneutrale dokumentbegreb, som anvendes I offentlighedsloven, og at PowerPolnts 
er omfattet af det nævnte dokumentbegreb, uanset om de har været printet eller ej. 

Del er endvidere Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at sagsmateriale, der 
forelægges for et kommunalpolitisk organ eller for et eller flere kommunalbestyrelses
medlemmer, vil foreligge I endelig form efter§ 91 lov om kommunernes styrelse. 

Det er videre efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse ikke afgørende for, om 
sagsmateriale foreligger I endelig form efter§ 9, stk. 1, I lov om kommunernes styrelse 
eller i øvrigt er omfattet af retten til sagsindsigt efter bestemmelsen, om de pågælden
de har haft fysisk eller tilsvarende rådighed over materialet. 

Det er herefter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at PowerPoints vedrørende 
Randers Kommunes skolestruktur, som forvaltningen havde forevist nogle af byrådets 
medlemmer på en skærm el.lign. under disse medlemmers møder med forvaltningen, 
var omfattet af retten til sagsindsigt efter§ 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 

Derfor var det li<ke I overensstemmelse med § 9 i lov om lmmmunernes styrelse, at 
Randers l<ommune den 19. maj 2014 meddelte l<asper Fuhr Christensen afslag på 
dennes anmodning om sagsindsigt af 13. maj 2014 i sådanne PowerPoints. 

Social- og Indenrigsministeriet lægger efter Randers Kommunes oplysninger til grund, 
at kommunen ikke med offentliggørelsen af en række af de anvendte PowerPolnts I 
oktober 2014 har offentliggjort alle de PowerPoints, der var omfattet af retten til sags
indsigt efter § 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Ministeriet lægger endvidere 
III grund, at kommunen heller ikl<e længere er I besiddelse af alle de anvendte Power-
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Points, og at den således Ikke er I stand til at Imødekomme anmodningen om sags
indsigt for så vidt angår de PowerPoints, der Ikke allerede er offentliggjort. 

Social- og Indenrigsministeriet foretager derfor ikke mere i anledning af dette spørgs
mål. 

Journaliseringspligten efter offentlighedslovens § 15, stk. 1, gælder efter bestemmel
sens ordlyd for interne dokumenter, der foreligger i endelig form, og som har betyd
ning for en sag eller sagsbehandlingen I øvrigt. 

Det er Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at de PowerPolnts, som forvaltnin
gen havde forevist nogle af byrådets medlemmer på en skærm el.lign. under disse 
medlemmers møder med forvaltningen, var omfattet af Journaliseringspligten efter 
offentlighedslovens § 15, sti{. 1, I de versioner, som blev forevist på de enkelte møder. 
Dette indebærer, at de pågældende PowerPoints ikke senere måtte kasseres eller 
ændres til nye versioner med henblik på brug i senere møder, uden at den version, 
der havde været forevist, samtidig blev bevaret. 

På grundlag af Randers Kommunes oplysninger til sagen er det endvidere Social- og 
Indenrigsministeriets opfattelse, at kommunen Ikke har overholdt sin journaliserings
pligt I sagen med hensyn til alle de PowerPolnts, der blev forevist på møder i forhand
lingsudvalget. 

Afsnit li nedenfor indeholder en beskrivelse af sagens baggrund og en nærmere be
grundelse for Social- og Indenrigsministeriets opfattelse. 

3. Social- og Indenrigsministeriet har besluttet at tage spørgsmålet om byrådsmedlem 
Bjarne Overmarks anmodning af ·12. august 2014 om indsigt i materiale om skole
strul<tur op til behandling. 

For så vidt angår dette spørgsmål lægger Social- og Indenrigsministeriet de faktiske 
oplysninger til grund, som fremgår af afsnit 11.1 nedenfor, Idet ministeriet skal anmode 
om at modtage Randers Kommunes bemærkninger I anledning af spørgsmålet, forin
den ministeriet afgiver udtalelse herom. 

Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om , at kommunens udtalelse omfatter 
oplysning om, i hvilket omfang det materiale, som Bjarne Overmark den 12. august 
2014 anmodede om Indsigt i, på daværende tidspunkt forelå i den form, hvorefter det 
efter forvaltningens opfattelse sl<ulle offentliggøres og forelægges for Børn- og Skole
udvalget, dvs. i hvilket omfang del var endeligt godkendt i forvaltningen med henblil< 
herpå. Det bemærkes i den anledning, at ministeriet efter de foreliggende oplysninger 
lægger til grund, at Bjarne Overmarks anmodning omfattede udkast til dagsorden med 
Indstilling og bilag III udvalgets møde den 19. august 2014 for så vidt angår dagsor
denspunktet om kommunens fremtidige skolestruktur, at dette materiale var planlagt til 
udsendelse til udvalget og offentliggørelse den 13. august 2014 kl. 12.00, og at denne 
plan blev holdt. 

Social- og Indenrigsministeriet skal endvidere anmode om, at kommunens udtalelse 
omfatter oplysning om, hvorvidt der I august 2014 i Randers Kommune var etableret 
en praksis eller fastsat retningslinjer, hvorefter byrådsmedlemmer blev meddelt sags
Indsigt ved henvendelse til forvaltningen, dvs. således at henvendelser herom ikke 
skulle rettes til eller behandles af borgmesteren. I givet fald bedes det oplyst, hvad 
denne praksis eller disse retningslinjer nærmere omfattede, herunder om det gjaldt for 
alle typer af sager og/eller sagsmateriale, og om det gjaldt for det materiale, som var 
omfattet af Bjarne Overmarks anmodning om sagsindsigt. 
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Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at Randers Kommunes udtalelse 
behandles I byrådet, og om at modtage udtalelsen snarest muligt og senest den 5. 
oktober 2016. 

4. Social- og Indenrigsministeriet har besluttet Ikke at tage andre spørgsmål I sagen 
op til behandling. 

I den forbindelse bemærkes, at Social- og Indenrigsministeriet ikke I almindelighed er 
klageinstans over for Statsforvaltningen, men ministeriet kan af egen drift tage 
spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, som Stats
forvaltningen har udtalt sig om, op til behandling, når ministeriet sltønner, at sagen er 
af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter, jf. § 53, stk. 1, i lov om 
kommunernes styrelse. 

Det er Social- og Indenrigsministeriet, der beslutter, om ministeriet finder anledning til 
at lage en sag op af egen drift. En henvendelse herom er hverken en nødvendig eller 
tilstrækkelig forudsætning herfor. 

Ved beslutningen om ikke at tage spørgsmål om tilvejebringelsen af beslutningsgrund
laget for behandlingen I Randers Kommunes Børn- og Skoleudvalg den 19. august 
2014 af en sag om kommunens skolestruktur op til behandling har Social- og Inden
rigsministeriet lagt vægt på, at der ikke med hensyn til alle de faktiske forhold, som er 
af betydning for vurderingen af denne del af sagen, foreligger oplysninger, der med 
den nødvendige klarhed giver det fornødne grundlag for ministeriets behandling af en 
tilsynssag. Dette gælder navnlig for så vidt angår oplysninger om de møder, der blev 
afholdt i foråret 2014 mellem repræsentanter for nogle partigrupper i byrådet og med
arbejdere i kommunen, herunder om hvad der blev drøftet på disse møder, og hvad 
forvaltningens rolle var. Ministeriet har i den forbindelse vurderet, at indhentelse af 
flere udtalelser i sagen Ikke vil kunne bibringe den fornødne yderligere klarhed over 
sagens faktiske forhold. 

I lill,nytning hertil bemærl,es, at Social- og Indenrigsministeriet ikke finder grundlag for 
at anvende den mulighed, som ministeriet efter § 56, stlc 4, I lov om kommunernes 
styrelse har, for at optage retsligt forhør i tilsynssager. Det bemærkes I den forbindel
se, at loven forudsætter, at tllsynsmyndighederne foretager en overvejende skriftlig 
sagsbehandling, og at anvendelse af indenretslige afhøringer alene forekommer i 
sjældne tilfælde, når dette er påltrævet. Ministeriet har vurderet, at Indenretsligt forhør 
Ikke I en sag som denne er egnet til at etablere den fornødne sH,kerhed om et længe
revarende begivenhedsforløb, som involverer et forholdsvis stort antal personer, og 
som ligger ca. 2 år tilbage I tiden. 

Denne del af sagen giver Imidlertid anledning til generelle overvejelser om forvaltnin
gens bistand til partier/lister i kommunalbestyrelsen og til enkelte kommunalbestyrel
sesmedlemmer. Dette er spørgsmål, som lovgivningen Ikke i fuldt omfang udtrykkeligt 
tager stilling til, og som Social- og Indenrigsministeriet Ikke tidligere i sin egenskab af 
øverste tllsynsmyndlghed har udtalt sig om. Samtidig er der tale om spørgsmål, som 
både principielt og I praksis kan give anledning til vanskelige afgrænsninger. Disse 
spørgsmål må anses for at være af betydning for kommunerne I almindelighed og 
aktualiseret af udviklingen I arbejdet i kommunerne. Der kan herved f.eks. henvises til 
Bo Smlth-udvalgets rapport om samspillet mellem politikere og embedsmænd med 
undertitlen "Embedsmanden i det moderne folkestyre" fra september 2015, som bl.a. 
indeholder en anbefaling om et kodelts for ledernes og forvaltningspersonellets pligter 
ved rådgivning og bistand til kommunalbestyrelser, udvalg og borgmestre og en anbe
faling til kommunerne om at styrke bistanden til de politiske grupper. 

På denne baggrund har Social- og Indenrigsministeriet besluttet at afgive en generel 
vejledende udtalelse om forvaltningens muligheder for at yde bistand til partier/lister 
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og enkelte medlemmer af kommunalbestyrelsen. Denne udtalelse forventes på nuvæ
rende lidspunl<t at foreligge senest ultimo 2016. 

Sagsfremstillingen og Social- og Indenrigsministeriets udtalelse nedenfor I afsnit li 
vedrører således alene de spørgsmål om sagsindsigt og journaliseringspligt, som 
ministeriet har behandlet, og det ovenfor under pkt. 1.3 nævnte spørgsmål om by
rådsmedlem Bjarne Overmarks anmodning af 12. august 2014 om indsigt i sagsmate
riale. 

li. Tllsynssag om sagsindsigt og journaliserlngspllgt 

1. Sagens baggrund 
Den 4. april 2014 skrev Randers Kommunes kommunaldirektør Hans Nicolaisen bl.a. 
følgende III den såkaldte politiske styregruppe vedrørende skolestruktur, der omfatte
de medlemmer fra alle de i byrådet repræsenterede partier og lister, herunder by
rådsmedlem Kasper Fuhr Christensen: 

"Efter aftale med borgmesteren skal jeg hermed oplyse, at der tll dagsordenen på onsdag alene 
er III behandling en orientering om den Igangværende proces med at afsøge mulighederne for 
at Indgå en aftale om den fremtidige skoleslruktur .... 

Borgmesteren har løbende ført drøftelser med de forskellige politiske grupper, og der er aftalt 
nye møder I den kommende uge. Det er derfor muligt at a0yse mødet den 9/4 og I stedet Ind
kalde lil et nyt møde eller påsl<e. Borgmesteren ønsker dog ll<ke at aflyse mødet, hvis der er 
medlemmer af den pollUske styregruppe, der ønsker at fastholde det aftalte møde den 9/4." 

Den 5. april 2014 skrev byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen bl.a. følgende til 
kommunaldirektøren: 

"Aflysning er ok med mig, såfreml jeg orienteres om arbejdet på lige fod med og samtidig med 
den politisk afgrænsede kreds af byrådsmedlemmer, der deltager I rorhandlingerne .. ." 

Den 7. april 2014 skrev kommunaldirektøren bl.a. følgende III byrådsmedlemmerne 
l<aspei Fuhr Christensen, Mogens Nyholm og Bjarne Overmark: 

"Foruden accepten af at aflyse møde, har I på lidt forsl1elllg måde anmodet om at få tilsendt 
skriftligt materiale om den fremtidige skolestruktur. Som svar på Jeres spørgsmål kan jeg oplyse, 
at forvaltningen ll<ke har udarbejdet skriftlige oplæg eller på anden vis udleveret materiale Ul 
enkelte byrådsmedlemmer om emnet. Forvaltningen har på møder kommenteret på mulige 
konsekvenser for udmøntning af de forskellige scenarier ror den fremtidige sl10lestn1ktur, 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 l<onkrete beregninger. 

Forvaltningen er fuldt opmærksom på, al fra det tidspunkt, hvor forvaltningen har udarbejdet en 
eller flere modeller, som er konkret gennemarbejdede og beskrevet I en form, der er egnet Ul 
udlevering, da vll et sådant materiale blive lllsendt hele byrådet." 

Ved e-mail af 8. april 2014, der var sendt til kommunaldirektøren og byrådsmedlem
merne Bjarne Overmark og Mogens Nyholm og samtidig sendt I kopi til borgmester 
Claus Omann Jensen og tre ansatte i forvaltningen, skrev byrådsmedlem Kasper Fuhr 
Christensen bl.a. følgende: 

"Hsj Hans, Claus og andre 
Jeg har anmodet om at blive holdt orienteret på lige fod msd og I samme øjeblll, som den poll
tlsl, afgrænsede kreds af byrådsmedlemmer, der deltager I forhandlingerne . ... 
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Jeg skal derfor anmode borgmesteren om at bel1ræfte, al han I sin egensl<ab af øverste daglige 
leder for forvaltningen vll 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 by
rådsmedlemmer, der står uden for forhandlingerne, er på niveau med serviceringen af forhand
lingskredsen." 

Ved e-mall af 13. maj 2014, der var sendt til kommunaldirektøren og byrådsmedlem
merne Bjarne Overmark og Mogens Nyhotm og samtidig sendt I kopi Ul borgmester 
Claus Omann Jensen og et antal ansatte I forvaltningen, kommunens direktion og 
byrådet, skrev byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen bl.a. følgende: 

"Hej Claus, 
På baggrund af din bekræftelse af, at forvaltningen har udarbejdet slides til brug for den politis!( 
afgrænsede l<reds af byrådsmedlemmer, der deltager I forhandlingerne om skolelukninger, 
anmoder Jeg he1111ed om Indsigt I omtalte slides. 

Hvis anmodningen Ikke Imødekommes, vil jeg gerne have oplyst, på hvlllcet retsgrundlag du 
forholder mig og evt. andre Interesserede byrådsmedlemmer disse oplysninger. Jeg vil også 
gerne have oplyst, hvorfor jeg - trods nedenstående anmodnlng1 Ikke har modtaget omtalte 
slides.· 

Ved e-mail af 19. maj 2014 til bl.a. byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen besvare
de kommunen bl.a. hans henvendelse med henvisning tll Indholdet af kommunens 
ovenfor citerede e-mail af 7. april 2014 og med et vedhæftet notat af 19. maj 2014, 
hvoraf bl.a. følgende fremgik: 

"Forskelllge partigrupper har ... taget Initiativ III politlsl1 at drøfte mulige l1onsekvenser for ud
møntning af de rorskellige scenarier for den fremtidige skolestruktur. I den forbindelse er for
valtningen anmodet om teknisk og mundtligt at give sine foreløbige bemærlmlnger på mulige 
konsel1venser for udmøntning af da forskellige scenarier. Forvaltningen har lld<e I den forbindel
se udarbejdet beslutningsoplæg, baggrundsnotater eller på anden vis produceret eller udleveret 
materiale til enkelte byrådsmedlemmer om emnet. Forvaltningen har af praktiske år..ager benyt
tet tekniske hjælpemidler I form af slides til støtte for den mundtlige kommentering, men der er 
som nævnt Intet materiale udleveret tll enkelte byrådsmedlemmer. De pågældende slides er 
således alene udarbejdet som pral\11s11 støtte for forvaltningen I forbindelse med besvarelse af 
spørgsmål, men er lld\e udarbejdet I en form Ul brug for eller afgivet III partigrupper eller enl\elte 
byrådsmedlemmer. De pågældende slides skal dermed heller Ikke udleveres. 

Der er dermed Ikke ... 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 lndfiydelse på et administrativt udarbejdet materiale. De(r) er således som 
nævnt slet ll<ke udarbejdet et sådant materiale fra administrationens side. 

Den beskrevne politiske proces adsklller sig dermed Ikke - bortset fra tidslængden - fra de 
polWsl<e budgetdrøftelser, der årligt føres, og hvor forvaltningen også står til rådighed med tek
nlsl< bistand I forhold til partigruppernes drøftelser. 

Forvaltningen er fuldt opmærksom på, at fra dei tidspunkt, hvor forvat~1lngen har udarbejdat an 
eller flere modeller, som er I\Onl<rel gennemarbejdede og beskrevet med henblik på politiske 
behandling, vil et sådan materiale blive forelagt hale byrådet på sædvanlig vis." 

' Anmodningen af B. april 2014. (Social· og Indenrigsministeriets note.) 
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Ved e-mail af 27. maj 2014 rettede byrådsmedlemmerne Kasper Fuhr Christensen, 
Jens Laursen, Bjarne Overmark og Kim Kristensen henvendelse til Statsforvaltningen 
med anmodning om, at Statsforvaltningen tog stilling til, hvorvidt det var I overens
stemmelse med lov om kommunernes styrelse, at forvaltningen I Randers Kommune 
udarbejdede oplæg til en ny skolestruktur alene til brug for en politisk afgrænset kreds 
af byrådsmedlemmer og ild<e-byrådsmedlemmer, og hvorvidt det var i overensstem
melse med loven, at borgmesteren Ikke efter anmodning fra byrådsmedlemmer udle
verede PowerPoints, som var vist til den nævnte kreds af personer. 

Den 30. juni 2014 anmodede Statsforvaltningen Randers l<ommune om en udtalelse I 
anledning af henvendelsen. 

Den 8. august 2014 skrev Randers Kommune bl.a. følgende til byrådets medlemmer: 

"Et forslag III ny skolestrul<tur I Randers Kommune vil snart blive fremlagt. Forslaget er udarbej
det af Børn og Skoleforvaltningen på baggrund af tilkendegivelser fra politiske drøftelser blandt 
26 byrådsmedlemmer. Forslaget tager afsæt I de bærende principper, som blev besluttet af 
byrådet I processen om fremtidens folkeskole. 

Forslaget vil blive behandlet på Børn- og Skoleudvalgets møde den 19. august 2014. Mødets 
dagsorden og dermed forslaget Ul den nye skolestruktur vil blive offentliggjort onsdag d. 13. 
august Id. 12:00. 

I den anledning Inviteres du til en tidlig og fortrolig orientering om delte punld på udvalgets 
dagsorden. Der vil efter orienteringen kortvarigt være mulighed for at stille spørgsmål III forvalt
ningen Inden for mødets tidsramme. 

Orienteringen foregår den 13. august Id. 10.30 - 11.30 .. ." 

Ved e-mail af 12. august 2014 skrev byrådsmedlem Bjarne Overmark, der var for
mand for kommunens Børn- og Skoleudvalg, bl.a. følgende til Statsforvaltningen: 

"Indledningsvis henvises III nedenstående l1opl af mall fra Bjarne Overmari1 af 12.8.201 4 Id. 
16.47: 
"Til børn og skoledirektør Lars Keld Hansen med kopi III byrådet, dlrel1tlonen og pressen 
Dette blot for at bekræfte, at Jeg på vores møde d.d. Id. 15.00 - afholdt som sædvanligt med 
henblik på udfærdigelse af/Forberedelse af dagsordenen Ul mødet d. 19.8.2014 I børn og skole
udvalget- af dig blev oplyst følgende: 
- At Jeg Ikke (trods min anmodning herom) d.d. kunne få Indsigt I hverken teilsten/udkast til tekst 
til det dagsordenspunl<t vedrørende lukning af skoler, som du vil sætte på dagsordenen vedrø
rende skolelukninger m.v. på børn og skoleudvalgets møde d. 19.8.2014 og som børn og simle 
forvaltningen har udarbejdet på baggrund af 26 byrådsmedlemmers private møder om samme 
emne. For en god ordens skyld bemærkes, at Jeg har anmodet om et skriftligt afslag på min 
anmodning om aktindsigt. 
- At Jeg I øvrigt Ikke i dag kunne få aktindsigt I det materiale, som forvaltningen har udarbejdet 
vedrørende forslaget III skolelul<nlnger. For en god ordens skyld bemærl<es at jeg har anmodet 
om et skriftligt afslag på min anmodning om aktindsigt. 
• At det er dig personligt, som har besluttet al skolelukningsmaterialet er hemmeligt - også for 
mig - Indtil onsdag d. 13.8.2014 kl. 12.00, hvor jeg på linje med resten af befolkningen er vel
kommen III at gøre mig bekendt med materialet. 
Venlig hilsen 

Endvidere henvises LIi nedenstående kopi af rnail fra Børn og Skoledirektør Lars Keld Hansen, 
Randers Kommune, af 12.8.2014 kl. 19.08 III Randers Amtsavis: 

"TIi l<arin Hede 
Du har bedt om min l10mmenlar III den af Bjarne Overmark fremsendte mall 
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Forvaltningen har til brug for afgivelse af redegørelse herom undersøgt i kommunens esdh
system, hvornår dagsordenpunktet med sagsfremstilling, den samlede rapport om Fremtidens 
Skolevæsen, Bilagsmappe samt de tilhørende bilag A-K var færdigudarbejdet af forvaltningen. 

Det fremgår af kommunens esdh-system, at der forelå et dagsordenspunkt i sagen den 12. 
aug ust 2014. Sidste tidspunkt, der blev tilknyttet et bilag den 12. august 2014 var lidt før kl. 
17.00. Der var her tale om bilag H kaldet "Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 
2015". Bilaget indeholder en analyse og et forslag til den konkrete indretning af de skoler, der 
indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015. Rapporten vedrører skolernes fysiske rammer 
og er udarbejdet af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. og er på 257 sider. 

Samtidigt fremgår af mail fra Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, at bilaget blev tilsendt kommunen fra 
Arkitektfirmaet Gorm Nielsen , hvor det blev benævnt som et endeligt dokument kl. 13.23. 

Det kan ikke ved hjælp af kommunens esdh-system afklares, hvornår sagsfremstillingen lå 

endelig i form (dvs. forelå endelig godkendt). 

Forvaltningen arbejdede den 12. august 2014 med såvel klargøring af materialet til trykning 
samt udarbejdelse af powerpoints ti l den efterfølgende dags forelæggelser. En del materiale 
blev samme dag trykt i kommunens trykkeri, ligesom der var entreret med trykkeri i byen, der 
også 12. august 2014 arbejdede med trykning af materiale, herunder bilag H i løbet af aftenen 

den 12. august 2014. 

Det kan på baggrund af ovenstående fastslås, at dagsordenspunktet inkl. bilagsmateriale ikke 
forelå i endelig form forud for 12. august 2014, men det kan ikke med sikkerhed afdækkes, 
præcist hvornår den 12. august 2014 dagsordenspunktet inkl. bilagsmateriale forelå i endelig 

form i forvaltningen. 

Materialet var på det tidspunkt, hvor der blev begæret sagsindsigt af byrådsmedlem Bjarne 
Overmark på møde den 12. august 2012 mellem kl. 15 og 16, ikke udleveret til nogen uden for 

den kommunale administration. 

Afslag på sagsindsigt den 12. august 2014 
I relation til afslaget på sagsindsigt den 12. august 2014 til børn og skoleudvalgsformand Bjarne 
Overmark var dette begrundet i, at der af forvaltningen var til rettelagt en offentliggørelsesproces 

af skolestrukturmaterialet. 

Skolestruktursagen havde væsentlig betydning for mange af kommunens borgere. Rapporten 
havde stor mediemæssig bevågenhed, og der var meget stor interesse for sagen fra offentlig
heden generelt. Af hensyn til at sikre en samtidig informering af byrådet og efterfølgende inte
ressenter i sagen, havde forvaltningen planlagt en offentliggørelsesproces som er beskrevet i 
den samlede rapport om Fremtidens Skolevæsen i Randers Kommune således: 

Tidsplan Møder 

Offentliggørelse af høringsmaterialet på børn og skoleud- 13. aug 2014 

valaets daasorden 
Behandling af forslag til ny skolestruktur i børn og skoleud- 19. aug . 2014 

valaet 
Behandlina af forslaa til nv skolestruktur i økonomiudvalaet 25. aua.2014 

Behandling af forslag til ny skolestruktur i byrådet 1. sep. 2014 

Forslaqet sendes i hørina i oerioden 2. seo. til oa med 27. okt. 2014 

Kommer der ikke rettidigt indsigelser mod forslaget efter 8. dec. 2014 

høringsperiodens udløb, træffer byrådet beslutning om 

ændring af kommunens sl~olestruktur. Forslaget behandles 
forud for byrådsbeslutningen i børn og skoleudvalget d. 18. 
november oa i økonomiudvalaet d. 1. december 
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anden måde skal være afgivet til personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og 
borgmesteren som administrationens øverste daglige leder. Denne forståelse af tllgængellg
hedsllravet hannonerer med anden relevant lovgivning og kan således heil sidestilles med det 
tilsvarende krav, som følger af offenUlghedslovens § 23, stk. 2, at 'Dokumenter omfattet af stk. 
1, der afgives ti/ udenforstående mister deres Interne karakter .. :. Herom følger af bemær1mln
geme til lovforslaget III offenUlghedsloven: 

"Mad udtrykket "afgives" sigtes til, at det pågældende dokument, uanset på hvilken måde det 
sker. er gjort fys/sl< tilgængeligt for an udenforstående - dvs. at dokumentet er gjort tllgængal/gt 
på an sådan måde, al den udenforstående i<an komme I egenll/g fysisk besidda/sr; af dokumen
tet .... 3 

Der vil imidlertid også være tale om "afgivelse" I lovens forstand, hvis myndigheden har gjort det 
mul/gi for udenforstliende at gøre sig bekendt med dokumentet på en milde ag I at omfang, der 
ganske må ligestil/as med, at dokumentet er gjort fysisk tilgængeligt for udenforstående. Et 
dokument vil således være afgivet, hvis embedsfolk på et møde udlåner del pågældende do
lwmant III de øvrige mødedeltagere, der - efter at have læst dokumentet - afleverer dat Igen 
ved mødets afslutning. Dokuments/ vil derimod ikke anses for afgivet, hvis ambadsfoll<ene blot 
læser op fra dokumentet eller I øvrigt gør de pågældende mødedeltagere bekendt med doku
mentets Indhold." 

De pågældende power-points har som nævnt været en praldisk foranstaltning for forvaltningen, 
der er anvendt Ul støtte for den mundtlige kommentering, men de pågældende power-points er 
Ikke udleveret eller på anden måde gjort fyslsll tllgængellg for enkelte byrådsmedlemmer. 

Det fremgår I overensstemmelse henned af bemærkninger til lovforslaget til offentlighedsloven, 
al et dokument Ikke kan "anses for afgivet, hvis embedsfolkene blot læser op fra dokumentet 
aller i øvrigt gør de pågældende mødedeltagere bekendt mad dolcumentats Indhold". 

Det er netop tilfældet I nærværende sag. Det er på den baggrund forvaltningens samlede vurde
ring, at de pågældende power-points Ikke er gjort tilgængelige for personer uden for kredsen af 
administrative medarbejdere og borgmesteren som admlnlstraUonens øverste daglige leder, 
hvorfor de pågældende power-points heller lltke l<an anses for omfattet af sa·gslndslgten efter 
1,ommunestyrelseslovens § 9.' 

Af Beboerlistens og Velfærdslistens mindretalsudtalelse fremgik bl.a. følgende: 

"Følgende fremgår af sllrivelse af 8.8.2014 fra Børn og Skoledirektør Lars l\eld Hansen til byrå
dets medlemmer. 
"Et forslag til ny skolestnll<tur I Randers Kommune vll snart blive fremlagt. Forslaget er udarbej
det af Børn og Skoleforvaltningen på baggrund af tilkendegivelser fra palitislrn drøftelser blandt 
26 byrådsmedlemmer. Forslaget tager afsæt I de bærende principper, som blev besluttet af 
byrådet I processen om fremtidens folkeskole." 
Forannævnte fremgår desuden flere steder pil Randers Kommunes hjemmeside . 

. . . er vi blevet nægtet adgang lll det materiale, som forvaltningen via powerpoints har præsente
ret ior de nævnte 26 byrådsmedlemmer på de mange møder. Det bemær1<es at mindretallet 
flere gange forgæves har anmodet om løbende sagsindsigt i det materiale som forvaltningen 
har udarbejdet III møderne i 26-mandsgruppen. 

For del tredje blev byrådsmedleml80m & Skoleudvalgsfonnand Bjarne Overmark tirsdag den 
12.8.2014 nægtet adgang Ul det færdige materiale, som forvaltningen havde udarbejdet om 
skolestrul1tursagen . ... 

3 Social-og Indenrigsministeriets udeladelse. 
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Statsforvaltningen anmodes om at udtale l1rilik af del passerede samt pålægge Randers Kom
mune at udlevere kopi af de forannævnte powerpoints, Idet vi forlods s!lal give udtryk for vores 
bekymring over forvaltnlrigens principløshed I relation tll lovglvnlngen blot for at please byråds
flertallet og for at undgå fortløbende offenUlg debaL" 

Ved e-mail af 6. oktober 2014 til Statsforvaltningen sendte Randers Kommune en 
redegørelse med bllag, som dagen forinden var sendt til byrådets medlemmer. Heraf 
fremgik bl.a. følgende: 

"Der er på det seneste rettet fornyet henvendelse III forvallnlngen med anmodning om at be
kræfte eller afkræfte, om der har været eksempler på, at der I forbindelse med drøftelserne I 
forligskredsen har været møder, hvor der har været udleveret materiale, som efterfølgende er 
blevet afleveret Igen. 

Forvallnlngen kan oplyse, at det som beskrevet I besvarelsen tn statsforvaltningen Ikke har 
været tilfældet I forbindelse med dan møderække som forligskredsen bag skolestrukturforslaget 
har gennemført frem til og med offentliggørelsen af forslaget den 13. august 20·14. 

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 
afholdt møde I den socialdemokraUske byrådsgruppe. Forvaltningen blev anmodet om at delta
ge I mødet. Borgmesteren havde ferle, og det samme var Ulfældet for ledelsen I iorvaltnlngen. 
Seltretariatschefen for Børn, Skole og Kulturforvaltningen blev på den baggrund anmodet om at 
deltage I mødet, og udleverede paplrt<opler af vedlagte plancher om det udkast til skolestruktur, 
som forvaltningen arbejdede med på dette tldspunltl. t<opleme blev afleveret tilbage Inden mø
dets afslutning. Der blev få dage senere afholdt an tilsvarende gennemgang for yderllgare et 
medlem ar den soclaldemoluatlske byråclSgruppe. 

Det har lkl<e tidligere været oplyst overfor borgmesteren, kommunaldirektøren eller dlrel1tøren 
for Børn, skole og kultur, at der har været udleveret materiale Ul enkelte byrådsmedlemmer. 
Forvaltningen vll øjebllld1ellg Informere Statsforvaltningen om ovenstående." 

Bilaget til e-mailen til Statsforvaltnlngen var en PowerPoint-præsentation med titlen 
"Ny skolestruktur". 

Af en forklarende tekst på Randers Kommunes hjemmeside offentliggjort i forbindelse 
med kommunens offentliggørelse den 9. eller 10. oktober 2014 af en række PowerPo
ints fra foråret 2014 og fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet af Randers l<om
mune4 fremgår bl.a. følgende: 

"Forvaltningen offentliggør hermed arbejdspapirer I forbindelse med udformning af et forslag til 
ny skolestruktur - som oplyst af borgmester Claus Omann Jensen på byrådsmødet 9. olllober 
2014. 

Forskellige partigrupper har I første halvdel af 2014 drøftet principper for en fremtidig skole
strul1tur for, at forvaltningen herefter kan fremlægge et konkret forslag Ul fremtidig skolestrul1tur I 
henhold til de drøftede principper. I forbindelse med de politiske drøftelser har forvaltningen 
ydet teknisk bistand og givet udtryk for mulige l1onsekvenser ved udmøntning af forskellige 
scenarier. 

Denne bistand afspejler sig I disse powerpoints, der skal betragtes som arbejdsdokumenter. 
Indholdet i powerpoints er derfor blevet justeret og ændret undervejs. Der er altså forsltel på 
powerpoints I starten af forløbet og det endelige forslag Ul skolestruktur fra forvaltningen, som er 
sendt I høring. Arbejdsdol1umenteme er et udtryk for, at mange forskellige modeller er prøvet af, 
og et udtryk for et ønske om al være grundig og underaøga mange muligheder og hele Uden 
sikre kvaliteten I forslag Ul løsninger. 

• Den forklarende tekst fra hJemmeslden er sendt Ul Social- og Indenrigsministeriet af Randers l<ommune 
den 5. april 2016. 
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Bemærk: Der er Ikke et sæt powerpoint fra hvert afholdt møde. Antallet af powerpoints stemmer 
Ikke overens med antallet af møder I den politiske forhandlergruppe. Dette skyldes, at arbejds
dokumenterne netop er et dynamisk dokument, der løbende er blevet opdateret og ajourført, 
ligesom powerpoints er blevet genbrugt fra møde til møde.· 

Den 12. januar 2015 vedtog byrådet et forslag til en ny skolestruktur i Randers Kom
mune med 23 stemmer for og 8 Imod (Radikale Venstre, Det Konservative folkeparti, 
Socialistisk folkeparti, Beboerlisten, Velfærdslisten og byrådsmedlem Ole Sl<iffard). 

Den 24. februar 2015 rettede byrådsmedlemmerne Kasper Fuhr Christensen, Jens 
Laursen, Bjarne Overmark og Kim Kristensen henvendelse til Statsforvaltningen med 
anmodning om suspension og annullatlon af byrådets beslutninger om at sende for
slag til ny skolestrul<tur I høring og den efterfølgende beslutning om en ny sl<olestruk
tur. Vedlagt henvendelsen var el notat af 23. februar 2015 med bilag, der indeholdt en 
gennemgang af sagen. Af henvendelsen fremgik om begrundelsen for anmodningen 
om suspension og annullation bl.a. følgende: 

"3) der blev Ulvejebragt oplysninger og udi:lrbejdet materiale, som det politiske mindretal blev 
nægtet Indsigt I, Ul særligt brug for forligspartiernes grupper I byrådet og baglande, .. ." 

Af Statsforvaltningens udtalelse af 8. maj 2015 i anledning af henvendelserne i sagen 
fra byrådsmedlemmerne Kasper Fuhr Christensen, Jens Laursen, Bjarne Overmark 
og l<im Kristensen fremgår bl.a. følgende: 

·statsforvaltningen lægger til grund, at der I forbindelse med drøftelse af den fremtidige skole
struktur I Randers l<ommune er givet byrådets medlemmer tilbud om at mødes med den kom
munale forvaltning og få forvaltningens foreløbige mundUige bemærkninger til scenarier herfor. 

Statsforvaltningen lægger endvidere III grund, at den kommunale forvaltning I første halvdel af 
2014 har givet teknisk bistand I forbindelse med politisk drøftelse af skolestrukturen, således at 

.forvaltningen mundtligt har givet sine foreløbige bemærtmlnger om mulige konsekvenser for 
udmøntning af forskellige scenarier. 

Statsforvaltningen lægger endelig til grund, at forvaltningen efter det oplyste af praktiske årsa
ger har benyttet tekniske hjælpemidler I form af powerpoint-slides til støtte for den mundlllge 
kommentering, men Ikke har udarbejdet beslutningsoplæg, baggrundsnotater eller på anden vis 
produceret materiale til enl1elte byrådsmedlemmer om emnet. De omhandlede powerpoint
slides blev af forvaltningen betegnet som arbejdspapirsr/arbejdsslides og anvendt som et dy
namisk dokument, der løbende blev opdateret og ajourført. 

Statsforvaltningen konstaterer, at det omhandlede materiale Ifølge Randers Byråds udlalelse af 
2. september 2014 lldm havde værst udleveret Ul enkelte byrådsmedlemmer. 

Statsforvaltnlngen konstaterer endvidere, at der Ifølge kommunens oplysninger af 6. oktober 
2014 blev udleveret papirkopier af malerialet på møder med den socialdemokratiske byråds
gruppe I sommerferlen 2014, hvor en kommunal medarbejder deltog. Kopierne blev aneveret 
tilbage Inden mødernes afslutning. 

Statsforvaltnlngen konstaterer endelig, at de omhandlede powerpoint-slides efterfølgende blev 
gjort tilgængelige ved offentliggørelse på Randers Kommunes hjemmeside I oktober måned 
2014. 

På grundlag af ovenstående oplysninger er del Statsforvaltningens opfattelse, at materialet, 
som den kommunale forvaltning benyttede ved sin bistand I forbindelse med pollUsk drøftelse af 
skolestrultturen, som udgangspunkt Ikke havde en sådan endelig karakter, at materialet kunne 
anses for omfattet af lwmmunestyrelseslovens § 9, stk. 1, der giver kommunalbestyrelsesmed-
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lemmer ret Ul at gennemse sagsmaterlale, når dette I endelig form foreligger I l<ommunens ad
ministration. 

Vi har lagt vægt på, at materialet må antages at have været udarbejdet ar den kommunale for
valtning som et arbejdspapir under løbende opdatering Ul brug for forvaltningens bistand III 
polltlske drøftelser. 

Det forhold, at materialet har været udleveret på et møde l<an efter vores opfattelse give anled
ning Ul tvivl om, hvorvidt dette forhold I sig selv Indebærer, at materialet bliver omfattet af kom
munestyrelseslovens § 9, stk. 1. 

VI må lægge til grund, at den udlevering, der skete på soclaldemoltratlske byrådsmedlemmers 
møde I sommeren 2014 Ikke var den normale procedure for anvendelse af sådanne stldes, og 
at det lid<e var den tilsigtede anvendelse af materialet. 

På trods heraf er vi samlet set mest lllbøjelige til at antage, al materialet vil være omfattet af 
kommunestyretseslovens § 9, stk. 1, men da det efterfølgende er offentliggjort, finder vi lklte 
anledning III at foretage mere vedrørende delle punkt. 

Vedrørende Bjarne Ovennarl<s henvendelse af 12. august 2014 om sagsindsigt I materiale om 
folkeskolen I Randers Kommune fremgår det af henvendelsen, al Bjarne Ovennarlc har rettet sin 
begæring af 12. august 2014 til direktøren for børn, skole og l<ultur, som har afslået hans begæ
ring. 

Det bemærkes, at begæring om sagsindsigt efter kommunestyrelseslovens § 9, sU<. 1, sl<al ret
tes til borgmesteren, Jf. § 9, stk. 2. Statsforvaltnlngen må forstå, at sagens materiale var tilgæn
geligt på kommunens hjemmeside den 13. august 2014, og på den baggrund finder vi ild1e 
anledning Ul at foretage noget vedrørende delle punkt 

På grundlag af ovenstående Hnder Statsforvaltningen på det foreliggende grundlag ild<e anled
ning III at foretage mere I sagen." 

Ved brev af 18. august 2015 til Statsforvaltningen meddelte Social- og Indenrigsmini
steriet, at ministeriet havde besluttet at tage spørgsmålet om, hvorvidt ·de PowerPo
ints, som blev udarbejdet af Randers l<ommunes forvaltning og forevist af forvaltnin
gen ved byrådsmedlemmers og partigruppers drøftelser om skolestrukturen, var om
fattet af kommunalbestyrelsesmedlemmernes ret til sagsindsigt efter § 9, stk. 1, i lov 
om kommunernes styrelse, op til behandling. Ministeriet anmodede samtidig Statsfor
valtningen om en udtalelse til brug for behandlingen af sagen. 

Af Statsforvaltningens høringssvar I sagen af 23. september 2015 til Social- og Inden
rigsministeriet fremgår bl.a. følgende: 

"Stalsforvaltnlngen kan henholde sig til sin udtalelse af 8. maj 2015 og bemærker desuden 
vedrørende spørgsmålet om sagsindsigt I powerpoint-slides, at Statsforvaltningens udtalelse 
navnlig angår retten til sagsindsigt I powerpoint-slides, der blev udleveret paplrltopl af på møder 
med den socialdemokratiske byrådsgruppe I sommerferien 2014, Som det fremgår af Statsfor
vallnlngens udtalelse, er vi samlet set mest Ulbøjellge til at antage, at materialet vil være omfat
tet af l<0mmunestyrelseslovens § 9, stk. 1. Som del ligeledes fremgår, har vi lilke fundet anled
ning Ul at foretage mere vedrørende spørgsmålet om sagsindsigt I dette materiale, da materialet 
efterfølgende var blevet offentliggjort. 

Det bemærkes I øvrigt, at Statsforvaltningen har lagt til grund, at der I forbindelse med drøftelse 
af den fremtidige sl<olestruktur I Randers l<ommune blev givet byrådets medlemmer tilbud om at 
mødes med den l1ommunale forvaltning og få forvaltningens roreløblge mundUlge bemærl<nln
ger III scenarier herfor. De omhandlede powerpoint-slides blev af forvaltningen anvendt som et 
arbejdspapir under løbende opdatering tll brug for forvaltningens bistand til disse polltlslte drøf-
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~-: .. i ... :._~} telser. Det må således antages, at alle byrådsmedlemmer har haft adgang Ul forevisning af 
materialet." 

Ved e-mail af 28. september 2015 rettede byrådsmedlem Daniel Madie henvendelse 
til Social- og Indenrigsministeriet med henvisning til , at han havde været deltager I 
møder mellem repræsentanter for nogle partigrupper i Randers Byråd og medarbejde
re i kommunen I foråret 2014. Af henvendelsen fremgår bl.a. følgende: 

"Jeg kender sagen Indefra via tilstedeværelse og deltagelse I forhandlergruppen i perioden 
februar - september 2014 .... 

Forhandlergruppens møder 

Der blev I møderækken kun uddelt et dokument I papirform, nemlig den politiske aftale kaldet 
"Fælles forståelse", og papirerne blev Indsamlet Inden mødeafslutning, Havde forvaltningen 
brugt flipover blev disse omhyggellgt taget ned og taget med eller mødet. Eilers blev der ude
lukkende brugt forskellige PowerPolnt præsentationer, fordi vurderingen var, at PowerPolnts 
Ikke som papir var omfaltet af aktindsigt. 

Forhandlergruppe + bagland møder 
Der var to møder hvor forhandlergruppen var udvidet med et begrænset antal el\stra byråds
medlemmer eller partimedlemmer fra rorhandlergruppens partier. Det ene møde I marts og det 
andet 12. maj. 

.. . Her var der Ingenting andet end tale og rorvallnlngens forskellige PowerPolnt
præsentaUoner.· 

Ved e-mail af 4. oktober 2015 med bilag rettede byrådsmedlem Kasper Fuhr Christen
sen på egne vegne og på vegne af byrådsmedlem Bjarne Overmark henvendelse til 
Social- og Indenrigsministeriet i sagen. Af henvendelsen fremgår, at de lo byrådsmed
lemmer Ikke var enige I Statsforvaltningens høringssvar af 23. september 2015, hvor
efter alle byrådsmedlemmer havde haft adgang til forevisning af de PowerPoints, som 
blev vist på møderne mellem nogle byrådsmedlemmer og forvaltningen, og at dette 
ville have været klart for Statsforvaltningen, såfremt den I sin sagsbehandling havde 
inddraget Kasper Fuhr Christensens notat om sagen af 23. februar 2015 og de tilhø
rende bilag. Endvidere fremgår det af henvendelsen til ministeriet, at klagerne fast
holdt det over for Statsforvaltningen tidligere fremførte i sagen. 

Randers Kommune afgav den 5. april 2016 supplerende bemærkninger til sagen i 
form af et notat godkendt af byrådet med 24 stemmer for og 7 imod (Det Konservative 
Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Beboerllsten og Velfærdslisten). 
Der blev afgivet mindretalsudtalelser i forbindelse med vedtagelsen. Af notatet frem
går bl.a. følgende: 

"Den politiske styregruppe afholdt møde den 3. marts og 18. marts 2014, hvorefter borgmeste
ren konkluderede, at dat videre arbejde I regi af denne pollUske styregruppe på grund af politi
ske uenigheder Ikke kunne munde ud I en fælles anbefaling om ændret simlestruktur. Borgme
steren tog herefter Initiativ til bilaterale møder med alle de politiske partigrupper I byrådet med 
henblll1 på at afdækl<a, hvem der var lndsUllst på en ændret sko!eslul\tur med henblik på at 
frigive et provenu Ul skoleområdet. Det mundede ud I fællesdrøftelser mellem de partigrupper, 
der var indstillet herpå - de møder, der omtales som møder I 'forhandllngsudvalgel". Partigrup
perne for Venstre, SoclaldemokraUet, Dansk Folkepartl, Det Konservative f olkeparti og senere 
Socialls\lsk Folkepart! var repræsenteret på disse møder .... 

4.2. Særligt om sagsindsigt I PowarPolnts 
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Som behandlet ovenfor ... besvarede forvaltningen spørgsmål på møderne I forhandlingsudval
get mundtligt bl.a. ved hjælp af PowerPoints, der Ikke blev udleveret til mødedeltagerne (bortset 
fra den fejl i sommeren 2014, der er redegjort for over for Statsforvaltningen I mall fra l1ommu
naldlreldøren Ul byrådet i 5. oktober 2014, og som fremgår af Statsforvaltningens udtalelse af 8. 
maj 2015). 

Social- og Indenrigsministeriet har allerede besluttet at tage Statsforvaltningens udtalelse om 
delte spørgsmål op Ul nærmere behandling. Randers Kommune henholder sig herved Ul Stats
forvaltningens udtalelse af 8. maj 2015 og til dan redegørelse dateret 15. Juli 20'14, der er udar
bejdet III brug for Statsforvaltningens behandling, og som et flertal I Randers Byråds tiltrådte på 
sit møde 1. september 2014 samt Ul den mindretalsudtalelse, der blev afgivet samUdlg hermed 
af partigrupperne for Beboerlisten og Velfærdsllsten. 

Randers Kommune bemærl<er I den forbindelse, at byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen I 
mal! af 4. oktober 2015 III Social- og Indenrigsministeriet har anført, at det er i strid med sagens 
faktiske forløb, når Statsforvaltningen I brev af 23. september 2015 III Social- og Indenrigsmini
steriet har anført, at "Del må således antages, at alle byrådsmedlemmer har haft adgang III 
forevisning af materialet'. Det af Kasper Fuhr Christensen anførte er korrekt. Hele baggrunden 
for, al Statsforvaltningen behandlede spørgsmålet om sagsindsigt - hvilket også tydeligt frem
går af sagens alder og Statsforvaltningens udtalelse - var, at Ikke alle byrådsmedlemmer havde 
adgang til forevisning af materialet. 

Det bemærkes herved, at Statsforvaltningen - uanset udsagnet ovenfor - har været fuldt be
kendt med og i sin udtalelse må antages at have lagt til grund, at det omhandlede materiale Ikke 
blev forevist for alle byrådsmedlemmer, jf. herved Statsforvaltningens udtalelse af 8. maj 2015, 
s. 5. hvor det fremgår, al de 4 byrådsmedlemmer bl.a. har klaget over, al der 'er blevet nægtet 
adgang Ul det materiale, som forvaltningen via PowerPolnts har præsenteret for de nævnte 
byrådsmedlemmer .. .'. Det er ligeledes meget vanskeligt at forstå Statsforvaltningens udtalelse 
om delle spørgsmål, s. 9 ff., på anden måde, end at man har lagt Ul grund, at materialet lld10 var 
forevist for alle byrådsmedlemmer. Var de pågældende PowerPolnts forevist for alle byråds
medlemmer på et tidligere tidspunkt, havde der jo Ikke været noget spørgsmål herom at tage 
stllllng til for Statsforvaltningen. 

Randers l<ommuna skal på den baggrund anmode om, at Statsforvaltningen får lejlighed III at 
præcisere udsagnet I sit brev af 23. september 2015 til Social- og Indenrigsministeriet." 

Social- og Indenrigsministeriet har Ikke på grundlag af Randers Kommunes anmod
ning fundet anledning til at forelægge sagen for Statsforvaltn!ngen på ny. Der henvi
ses herved til bemærkningerne nedenfor i afsnit 2.3.1. 

2. Social- og lndenrlgsmlnlsterlats udtalelse 

2.1 Da kommunale tllsynsrnyndigheders kompetence 

TIisynet med kommunerne varetages af Statsforvaltningen efter reglerne I kapitel VI i 
lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015. Statsfor
valtningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører tilsyn med, om kommunen 
overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Statsforvalt
ningen kan ikke tage stilling IH, om kommunernes disposltloner er rimelige eller hen
sigtsmæssige. 

Social- og Indenrigsministeriet er ikke I almindelighed ldageinstans over for Statsfor
valtningen, men mlnlsteriet l<an af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kom
munale dispositioner eller undladelser, som Statsforvaltningen har udtalt sig om, op til 
behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning 
eller har alvorlig karakter, jf. § 53, stk. 1, I lov om kommunernes styrelse. 
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Ved e-mail af 18. august 2015 tilkendegav Social- og Indenrigsministeriet, at ministe
riet havde besluttet at tage spørgsmålet om, hvorvidt de PowerPolnts, som blev udar
bejdet af Randers Kommunes forvaltning og forevist af forvaltningen ved byrådsmed
lemmers og partigruppers drøftelser om skolestrukturen, var omfattet af kommunalbe
styrelsesmedlemmernes ret til sagsindsigt efter § 9, stk. 1, I lov om kommunernes 
styrelse, op til behandling. Se afsnit 2.3 nedenfor. 

I forlængelse heraf har Social- og Indenrigsministeriet fundet anledning til at behandle 
spørgsmålet om, hvorvidt de pågældende PowerPoints var omfattet af Journalise
ringspligt efter offentlighedslovens § 15. Se afsnit 2.4 nedenfor. 

2.2 Generelt om § 9 I lov om kommunernes styrelse og bestemmelsens forar• 
bejder m.v. 

§ 9 i lov om kommunernes styrelse har følgende ordlyd: 

"§ 9. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har som led I varetagelsen af sit hverv ret Ul at 
gennemse sagsmateriale, der I endelig form foreligger I kommunens admlnlstratlon. 
Stk. 2. Begæring om sagsindsigt efter slk. 1 skal rettes III borgmesteren. 
Stk. 3. Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til 
sagernes el1spedltion, eller når en adgang Ul sagsindsigt I øvrigt vll være forbundet med ufor
holdsmæsslgl store vanskeligheder. 
Stk. 4. El medlem har ret Ul efter anmodning at få tilsendt kopi af sagsmateriale, hvori den på
gældende har ret III sagsindsigt, jf. stk. 1-3. Kommunalbestyrelsen lian dog fastsætte nærmere 
retningslinjer for udøvelsen af retten til at få Ulsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger I 
retten hertil, når delte lindes nødvendigt." 

Bestemmelsen blev indsat i loven ved lov nr. 380 af 14. juni 1995, idet dog § 9, stk. 2, 
blev ændret ved lov nr. 381 af 28. maj 2003. Af lovbemærkningerne III bestemmelsen, 
jf. Lovforslag nr. L 167, Folketingstidende 1994-95, tillæg A, sp. 2068 ff., fremgår bl.a. 
følgende: 

"Almindelige bemærkninger 
2.3. Ændring og forbedring af arbejdstilrette læggeisen I de kommunale organer 

Det er endvidere fundet hensigtsmæssigt at lovfæste kommunalbestyrelsesmedlemmernes rel 
tll sagsindsigt samt at Indføre en rel for de enkelte medlemmer til at få kopi af det materiale, 
hvori der er ret til sagsindsigt. Samtidig er del dog fundet nødvendigt at give kommunalbestyrel
sen mulighed for at begrænse retten til at få kopi ef sagsakter. 

Speclelle bemærkninger 

Ad§ 1, nr. 4 
Bestemmelsen lovfæster den e11slsterende adgang III sagsindsigt. Retten er knyttet til vareta
gelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem/udvalgsmedlem, og del materiale, der 
begæres sagsindsigt I, må derfor vedrøre et anliggende, som vil ltunne Indbringes for kommu
nalbestyrelsen/udvalget som kompetent organ . ... 

Ved sagsmateriale forstås alle dokumenter, der vedrører sagen, samt Indførelser I journaler, 
registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. Dokumenter 
omfatter foruden egenUige sl1riftstykker også andre aktstykker (f.el1s. tegnInger, kort og fotogra
fier) samt andre materialer, der træder I stedet for sl<rift- og aktstykker (film, lydbånd og videoop
tagelser). 
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Retten Ul sagsindsigt omfatter også dokumenter, der er undtaget fra offentlighed efter lov om 
offenUlghed I forvaltningen, herunder Interne notater og referater. Sagsmateriale, der befinder 
sig på lnstltuUoner m.v., er også omfattet. Retten III sagsindsigt angår alene eltslslerende 
sagsmateriale og giver lidte det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem ret III at forlange nyt ma
lertale produceret. 

Anmodning om sagsindsigt må rettes Ul borgmesteren, der er den øverste daglige leder I kom
munen og den umiddelbart ansvarlige fo; tilrettelæggelsen af administrationens arbejde . ... 

Efter den foreslåede bestemmelse I stk. 3 kan borgmesteren under nærmere angivne forhold 
begrænse retten III sagsindsigt. Borgmesteren er I sin adgang hertil undergivet lmmmunalbasty
relsans beslutninger. 

Da det ofte kan være en fordel for l1ommunalbestyralsens medlemmer selv at være i besiddelse 
af det relevante sagsmateriale, er det anset ror henslglsmæsslgt - ud over den adgang, der 
findes Inden for offenUlghedslovens rammer - at Indføre en ret til efter anmodning at få kopi 
tilsendt af sagsmateriale, der i forvejen er adgang III sagsindsigt I. 

Da en ret til at få kopier vil kunne betyde et lidte uvæsentlig Indgreb i administrationens ressour
cer, er der foreslået en ret for kommunalbestyrelsen til at begrænse retten III at modtage kopier, 
hvis det skønnes nødvendigt. Begrænsning kan ske generelt eller konkret, når særlige forho!d 
taler ror del, f.eks. hvis kopiering vil være fornundet med store omkostninger. Adgangen efter 
offenUighedsloven Ul at kræve ltopler af sagsdoltumenter berøres i11ke heraf." 

Til grund for bestemmelsen lå Betænkning nr. 1271/1994 om kommunalpolitikernes 
arbejdsvilkår. Om de dagældende regler om forberedelse af kommunalpolitikernes 
beslutninger er bl.a. følgende anført i betænkningen (s. 38 f.): 

"Det er antaget, at et lmmmunalbestyrelsesmedlem har ret til al gennemse e!1slsterende sags
ma!eriale I forvaltningen, herunder også Interne noter og referater. Retten er knyttet til vareta
gelse af hvervet, og det materiale, der begæres akUndsigt I, må derfor vedrøre et anliggende, 
som vil kunne Indbringes for kommunalbestyrelsen som kompetent organ. Retten omfat1er også 
dokumenter, som er undtaget fra offentlighed efter lov om offentlighed i forvaltningen. 

Anmodning om sagsindsigt rettes til borgmesteren i dennes egensltab af øverste daglige leder 
og den umiddelbart ansvarlige for tilrettelæggelsen af administrationens arbejde .... Retten til 
sagsindsigt antages ll\!1e at omfatte materiale, som endnu l11ke er endelig udiormet. Andre hen
syn kan nødvendiggøre en begrænsning af retten 111 sagsindsigt f.eks. hensyn III sc1gens rettidi

ge ekspedltlon. 

Den ovenfor omtalte adgang Ul sagsindsigt omfatter kun adgang til gennemsyn af el<slsterende 
sagsalcter. Det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem har Hd1e ret til at få udleveret (kopieret, 
udsendt) bestemte oplysninger." 

Af den nævnte betænknings afsnit med udvalgets overvejelser og forslag fremgår bl.a. 
følgende (s. 39 ff.): 

"3.2. Skriftlig betjening 

På den baggrund har udvalget overvejet, om der burde Indføres et l1rav, om at forvaltningen I 
alle sager skal udarbejde en sagsbeskrivelse og komme med en lndslllllng. 

For så vidt angår tilvejebringelse af oplysninger har udvalget overvejet, om der burde Indføres 
en ret for de enkelte medlemmer, en gruppe af medlemmer eller et kvalificeret mindretal til at 
kræve en sådan tilvejebringelse. 
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vendige. En sådan adgang tJI at moblllsere et undersøgeIsasapparat vll dog kunne betyde et 
uforholdsmæssigt stort Indgreb i administrationens ressourcer, og del ville kunne blive vanske
tlgl at styre disse. 

Udvalget har særligt drøftet, om adgangen for de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer til at 
få telmlsk bistand I Forbindelse med fremsættelse ar ændringsforslag til budgettet burde præci
seres og udbygges lll også at omfatte f.eks. planlægnlngsopgaver. 

Udvalget finder, at der især For mindretals vedkommende kan være behov For sådan teknisk 
bistand. lmldlertid linder udvalget, at der kan være visse betænl1ellgheder imyttet Ul at sikre en 
sådan videregående ret. Først og Fremmest kan der peges på, at det enl1elte medlem vll få 
udvidet adgang til at disponere over administrationens ressourcer, uanset al det I øvrigt er 
lmmmunaibestyrelsen, der rader over ressourcerne. 

Som et særligt forhold bør del I denne forbindelse nævnes, at der ved forvaltningens bistand Ul 
enkeltmedlemmer af kommunalbestyrelsen kan opstå spørgsmål om diskretion. Udgangspunk
tet må være, at den ansatte, som i forbindelse med rådgivning af et kommunalbestyrelsesmed
lem modtager fortrolige oplysninger, il<ka kan love kommunalbestyrelsesmedlemmet diskration. 
Rådgivningen ydes på kommunalbestyrelsens vegne, og den ansatte vil som udgangspunkt 
være forpligtet til efter anmodning • og I nogle Ulfælde endda af egen drift • at videregive også 
fortrolige oplysninger til sine foresatte. 

Udgangspunktet kan fraviges ved en beslutning I kommunalbestyrelsen og formentlig også ved 
en stiltiende etableret praksis. Der vil Imidlertid kunne opstå meget ubehagelige situationer for 
både politikere og ansatte, hvis der Ikke er fuld ldarhed over de præmisser, rådgivningen ydes 
på. 

Udvalget linder på dan baggrund, at del bør overlades til den enkelte kommunalbestyrelse at 
beslutte, om og I hvilket omfang der skal ydes de enkelte medlemmer teknisk bistand ud over 
bistand I forbindelse med ændringsforslag III budgettet. i den forbindelse vil lmmmunalbestyrel
sen have anledning III konkret at tage sUlllng III, om den telmlske bistand sllal ydes fortroligt. 

Sammenfattende er det udvalgets opfattelse, at de under delle punkt nævnte spørgsmål Ikke 
egner sig til lovregulerlng, men bedst løses ar de enkelte kommunalbestyrelser I forbindelse 
med en mere generel drøftelse af del ønskede Informationsniveau og den bistand, der bør ydes 
I tilslutning hertil. 

Udvalget finder det lmldlertld vigtig!, at kommunalbestyrelserne tager stilling t!I disse spørgsmål. 
For at tilskynde kommunalbestyrelserne hertil foreslår udvalget, at adgangen for kommunalbe
styrelsen lll at træffe beslutning om dels lnformaUonsniveau dels ydelse af telmlsk bistand direk
te III de enkelte medlemmer finde; udtryl( I styreIsaslovgivningen. 

3.4. Anden bistand 
Udvalget har overvejet, om der bør Indføres regler, der fastsætter dat nærmere Indhold af ad
gangen til sagsindsigt I eksisterende sagsakter og dermed også fastlægger administrationens 
forpligtelser I forbindelse hermed. Den nuværende adgang er nødvendig for, al politikerne kan 
udføre det kommunalpolitiske arbejde, og adgangen giver næppe i praksis anledning til større 
problemer. Udvalget har Imidlertid fundet del naturligt, al adgangen Ul sagsindsigt lovfæstes i 
den kommunale styrelseslovglvning. 

Udvalget finder det ... sandsynligt, al den altovervejende del af kornmunalpolitll1eme vll benytte 
en videregående adgang til at få udsendt og kopieret sagsmateriale på en rimelig måde, og 
udvalget foreslår derfor, at der lovfæstes en ral hertil. Samtidig bør der dog Indføres en muilg-
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hed for l<omrnunalbestyrelsen Ul at fastsætte nærmere retningslinjer for udøvelse af reUen, 
herunder begrænsninger, når det sl1ønnes nødvendigt." 

Den allerede eksis terende adgang til sagsindsigt er tillige behandlet i Betænkning nr. 
B94/1980 om lwmmunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v., 
hvoraf bl.a. følgende fremgår (s. 172 f.): 

"I forlængelse af den omhandlede udsendelsesordnlng vll der derfor hurtigt blive rejst spørgs. 
mål om adgang Ul at gennemse sager, og herunder ofte dokumenter, som Ikke llølge olfentllg
hedsloven kan l1ræves udleveret. 

Delle problem kan ror så vidt opstå såvel I tllslutnlng tll udsendelse ai dagsordenener m.v., 
herunder med hensyn III sagsmateriale i udvalget, som det pågældende kommunalbestyrel
sesmedlem Ikke er medlem af, som for det medlem, som blot ønsker at sætte sig nærmere ind I 
en sag, eventllelt selv om denne (endnu) lld<e er rejst over for de kommunalpollUske organer. 

Også I dette tllfælde vil alle lwmmunalbestyrelsesmedlemmer være underl<astet samme regler 
med hensyn til tavshedspligt, og sådanne hensyn kan derfor ll<ke afgørende tale Imod en ad
gang III gennemsyn, selv om det må erkendes, at kredsen af personer, som får kendskab til 
eventuelle fortrolige oplysninger, bliver større. I øvrigt kan det nævnes, at kommunalbestyrel
sesmedlemmer I pral1sls ofte har adgang III at orientere sig I alle udvalgssager, når de er frem
lagt I samme lokale .... 

Hensynet Ul effektiviteten ef den kommunale forvaltning kan, som anført ... tale Imod, at ethvert 
kommunalbestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med alle el1slsterende sagsak
ter. Ikke mindst udvalgenes mulighed for varetagelse af den umiddelbare forvaltning kan be· 
sværllggøres, hvis Ikke-medlemmer på grundlag af udvalgsmateriale tager sagerne op I kom· 
munalbestyrelsen. 

Det må dog ikke overses, at de heraf følgende problemer for forvaltningens effektivitet for så 
vidt Ikke er en følge af en ret Ul Informationer, men dlrel<le er en følge af de aktlonsmullgheder, 
som styrelseslovens §§ 225 og 23 giver de enkelte medlemmer. Og disse ønsller udvalget af 
demokratisl<e grunde lkl<e begrænset, Jfr . ... 

Hertil kommer, at der næppe I lovgivningen generelt kan findes holdepunkter for at nægte et 
ltommunalbestyrelsesmedlem adgang til eksisterende sagsakter. Ethvert lmmmunalbestyrel· 
sesmedlem er principielt medansvarlig ror den kommunale forvaltning, og han vll efter styrelses
lovens regler l,unne drages Ul ansvar også for beslutninger, der træffes af administrationen eller 
af udvalg, som han Ikke er medlem ai - f.eks. for manglende tllsyn med sagsbehandlingen. Dat 
er givet, al alene adgangen efter offenUlghedsloven ikke kan være tilslræ!d<ellg, når det gælder 
en kontrolrunl<tion, udøvet ar de ror administrationen ansvarlige l<ammunalbestyrelsesmedtem
mer. Medmindre der I lovglvnlngen er faste holdepunl1ter for det modsatte, synes el kommunal
bestyrelsesmedlem derfor at måtte have adgang III på begæring at gennemse eksisterende 
sagsakter I kommunen, også for at udnytte sine ovennævnte rettlgheder el\er styrelseslovens 
§22. 

Det synes også forbundet med store vanskeligheder at finde acceptable kriterier for hvilke op
lysninger, der (bortset fra de nævnte sager, hvor l1ommunalbestyrelsen er uden lmmpetence) 
skal forholdes medlemmerne, og hvem der skal afgøre dette. 

Ganske vist må det antages, at kommunalbestyrelsesmedlemmernes henvendelse til forvaltnin
gen som nedenfor fremhævet må rettes gennem borgmesteren som daglig leder, at denne eller 
l1ommunalbestyrelsen må kunne fastsætte nænnere regler om fremgangsmåden ved gennem
syn, og at de ansatte må kunne henvise tvivlspørgsmål om gennemsyn til borgmesteren. Borg
mesteren må lmldlerlld ved afgørelsen alene kunne begrænse adgangen ud fra saglige hensyn. 

5 Bestemmelsen om Jnltlativret findes nu I lovens§ 11, sUc 1, 1. pkt. 
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l<ommunalbestyrelsen, der som nævnt ... I almlndellghecl bestemmer lnfonnatlonsnlveauet I 
kommunen, herunder hvlll1e oplysninger, der skal tilvejebringes, bør - ud fra samme demokrati· 
ske hensyn - næppe heller llllægges en rel Ul at forholde allerede tilvejebragte oplysninger for 
visse af dens medlemmer. 

Den blotte eksistens ar mulighederne for misbrug af sådanne beføjelser taler for, at en nægtelse 
ar ret til gennemsyn kun bør finde sted med hjemmel I lovgivningen. 

Da udvalget som ovenfor nævnt er ar den opfattelse, at medlemmernes (mindretals·) rettighe
der I styrelsesloven Ikke bør Indskrænkes, ønsker udvalget heller lklce at foreslå Indskrænknin
ger I styrelseslovglvnlngen med hensyn Ul medlemmernes adgang Ul oplysninger fra forvaltnin
gen. 

Udvalget erkender Imidlertid, at der som ovenfor nævnt på særlige områder, f.e!1s. Inden for 
soclal- og skattelovgivningen, kan være rimelig baggrund for særlige l1ompetenceforhald blandt 
andet som følge af specielle krav om at beskytte oplysnlnger af personlig art, således at disse 
forbeholdes en snæver l1reds, som nærmere fastsættes I den pågældende lovgivning. Ud fra 
grundsætningerne om kommunalforvaltningens enhed og kommunalbestyrelsens ansvar for 
den samlede forvaltning bør sådanne undtagelser Imidlertid efter udvalgets opfattelse Ind· 
skrænkes III det strengt nødvendige." 

Ved lov nr. 381 af 28. maj 2003 blev § 9, stk. 2, I lov om kommunernes styrelse æn
dret, Idet kravet om , at kommunalbestyrelsesmedlemmet skulle kunne angive den sag 
eller det materiale i en sag, som anmodningen om sagsindsigt vedrørte, blev ophæ
vet. Af de almindelige bemærkninger til ændringen, jf. Lovforslag nr. L 188, folketings
året 2002-03, fremgår bi.a., at det daværende indenrigs- og Sundhedsministeriet i 
overensstemmelse med anbefalinger I Betænkning nr. 1425/2002 om indsigt i den 
kommunale administration foreslog at udvide kommunalbestyrelsesmedlemmernes 
adgang til sagsindsigt. Af de specielle bemærkninger til ændrlngsbestemmelsen, der 
var Indeholdt i lovforslagets § 1, nr. 2, fremgår endvidere bl.a., at ændringen ikke I 
øvrigt indebærer ændringer i anvendelsen af bestemmelsen om sagsindsigt i lov om 
kommunernes styrelse § 9. 

2.3. Spørgsmålet om, hvorvidt PowerPolnts, som forvaltningen foreviste nogle 
medlemmer af byrådet på en sltærm el.lign. under møder I foråret 2014, var om
fattet af sagsindsigt efter§ 91 lov om kommunernes styrelse 

2.3.1 Ikke løbende sagsindsigt, men sagsindsigt I eksisterende materiale 

Det fremgår af sagen, at medlemmer af byrådsgrupperne Venstre, Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og senere Socialistisk Folkeparti i for
året 2014 deltog i møder, hvor der foregik drøftelser om en mulig ændret skolestruktur 
i Randers Kommune, og hvori også repræsentanter for forvaltningen deltog. Dette 
forum benævnes i det følgende "forhandlingsudvalget", Idet det bemærkes, at Social
og Indenrigsministeriet er opmærksomt på, at Ikke alle møder havde fuldt ud samme 
deltagerkreds. 

Det fremgår videre af sagen, at Kasper Fuhr Christensen bl.a. ved e-mail af 8. april 
2014, der var stilet til bl.a. borgmesteren, anmodede om at blive orienteret på lige fod 
med og i samme øjeblik som den politiske kreds af byrådsmedlemmer, der deltog i 
møder i forhandlingsudvalget. Anmodningen må forstås således, at den i hvert fald 
omfattede eventuelt sagsmateriale, der tilgilc forhandlingsudvalget i sagen om skole
struktur. 

Videre fremgår det af sagen, at Kasper Fuhr Christensen ved e-mail af 13. maj 2014, 
der var stilet til borgmesteren, anmodede om sagsindsigt i PowerPolnts udarbejdet til 
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brug for forhandlinger om skolestrukturen, hvis eksistens borgmesteren Ifølge e
mailen havde bekræftet. 

Ministeriel finder anledning til at bemærke, at det forhold, at borgmesteren i begge 
tilfælde var placeret i mallens cc.-fell, ikke ændrer på, at de pågældende mails, der I 
begge tilfælde indledtes med "Hej Claus·, var stilet til borgmesteren. 

Af Randers Kommunes notat af 19. maj 2014, hvorved bl.a. henvendelsen af 13. maj 
2014 blev besvaret, fremgår bl.a., at forvaltningen på møder med forskellige parti
grupper af praktiske årsager havde benyttet tekniske hjælpemidler I form af PowerPo
ints til støtte for den mundtlige kommentering, men at Intet materiale var udleveret til 
enkelte byrådsmedlemmer, og at de pågældende PowerPoints derfor ikke skulle udle
veres. 

Det følger af § 9, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes styrelse, at ethvert medlem ai 
kommunalbestyrelsen som led i varetagelsen af sit hverv har ret til at gennemse 
sagsmateriale, der I endelig form foreligger I ltommunens administration, og at begæ
ring herom skal rettes til borgmesteren. 

I den anledning skal Social- og Indenrigsministeriet bemærke, at bestemmelsen om 
sagsindsigt i § 9 i lov om kommunernes styrelse må forstås således, at det materiale, 
der ønskes sagsindsigt I, skal foreligge I endelig form i kommunen på det tidspunkt, 
hvor anmodningen om sagsindsigt ekspederes. Der er ikke efter bestemmelsen en ret 
for det enkelte medlem til løbende al modtage sagsindsigt i materiale, der fremtidigt 
tilgår en sag og således (endnu) ikke foreligger i endelig form, enten fordi materialet 
stadig er under udarbejdelse og derfor endnu Ikke har taget endelig form, eller fordi 
materialet endnu ikke er modtaget I kommunen og således ikke er tilgået sagen. Der 
henvises III Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 
2010, s. 96. Bestemmelsen giver således ikke ret til løbende sagsindsigt I sagsmateri
ale, der efter ekspedition af en begæring om sagsindsigt måtte blive endeligt. 

Det anførte Indebærer, at der Ikke af § 9 I lov om kommunernes styrelse fulgte en 
forpligtelse for Randers Kommune III at Imødekomme Kasper Fuhr Christensens an
modning af 8. aprll 2014 om fremtidig orientering I samme øjeblik som forhandlingsud
valget om sagsmateriale, som ikke på daværende tidspunkt forelå i endelig form i 
forvaltningen. 

Randers Kommune meddelte ved e-mail af 19. maj 20·14 med bilag Kasper Fuhr Chri
stensen afslag på anmodningen af 13. maj 2014 om sagsindsigt I de PowerPoints, 
som del fremgik af det notat, som forvaltningen samtidig fremsendte, at forvaltningen 
havde anvendt i møderne. Uagtet, at nogle af de PowerPoints, der blev anvendt på 
møderne, blev offentliggjort senere, herunder I hvert fald I olttober 2014, har Social- og 
Indenrigsministeriet fundet anledning III at behandle spørgsmålet om lovligheden af 
dette afslag på sagsindsigt. 

På den baggrund har Social- og Indenrigsministeriet ikke fundet anledning til at følge 
Randers Kommunes anmodning om at forelægge Statsforvaltningen spørgsmålet om, 
hvorvidt Statsforvaltningen var af den opfattelse, at alle byrådsmedlemmer havde 
adgang III forevisning af de omhandlede PowerPoints. 

Spørgsmålet er herefter, om PowerPolnts, der blev forelagt byrådsmedlemmer på en 
skærm el.llgn. på møder i forhandlingsudvalget, udgjorde sagsmateriale, der I endelig 
form forelå i forvaltningen, således at de var omfattet af byrådsmedlemmernes ret til 
sagsindsigt som led i deres hverv, jf. § 9 i lov om kommunernes styrelse. 
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2.3.2 Spørgsmålet om, hvorvidt PowerPoints er sagsmateriale 

Det fremgår af de i afsnit 2.2 citerede lovbemærkninger til § 9 i lov om kommunernes 
styrelse fra 1995, at der ved sagsmateriale forstås alle dokumenter, der vedrører sa
gen, samt indførelser i Journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den på
gældende sags dokumenter. Dokumenter omfatter foruden egentlige skriftstykker 
også andre aktstykker (f.el<s. tegninger, kort og fotografier) samt andre materialer, der 
træder i stedet for skrift- og aktstykker (film, lydbånd og videooptagelser). 

Denne afgrænsning af begrebet sagsmateriale er efter Social- og Indenrigsministeriets 
opfattelse udtryk for det samme brede telmologineutrale dokumentbegreb, som an
vendes i offentlighedsloven. 

Dette dokumentbegreb omfatter skriftl ige dokumenter og aktstykker og materiale, der 
træder i stedet for sådanne, når materialet tilvejebringes og opbevares af en myndig
hed som led i administrativ sagsbehandling. Dette omfatter f.eks. modeller, lydbånd, 
film, videooptagelser, mikrofilm, e-mails og lignende, herunder materiale der lagres på 
nye informationsbærere eller I nye former. Det afgørende for, om noget bestemt mate
riale er omfattet af dette dokumentbegreb, er således, om materialet kan sidestilles 
med egentlige skriftlige dokumenter, og om del har været undergivet administrativ 
sagsbehandling I den pågældende myndighed. Dette indebærer bl.a. , at formløse 
noteringer, f.eks. gule "post-lt"-eliketter og lignende løse lapper med notater nedfældet 
under en telefonsamtale, under sagsbehandling eller under et møde, ikke er omfattet 
af dokumentbegrebet. Også sms-beskeder og e-mails kan have en sådan formløs 
karakter, at de Ikke er omfattet. Om det er tilfældet, vil bero på en konkret vurdering af 
indholdet af sms-beskeden eller e-mailen, og den sag den vedrører, herunder om 
sms-beskeden eller e-mailen indeholder oplysninger om en sags faktiske omstændig
heder eller om faglige vurderinger. Der henvises til Mohammad Ahsan, Offentligheds
loven med kommentarer, 2014, s. 187 ff. 

Efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse er PowerPolnts omfattet af det nævnte 
dokumentbegreb, uanset om de har været printet eller ej, når de er tilvejebragt eller 
opbevares af en myndighed som led I administrativ sagsbehandling. 

De omhandlede PowerPolnts var udarbejdet af Randers Kommunes forvaltning og 
forevist byrådsmedlemmer på en skærm el.lign. under møder i forhandlingsudvalget, 
hvori kommunalbestyrelsesmedlemmer og kommunalt ansatte deltog. De nævnte 
PowerPoints vedrørte mulig ændring af kommunens skolestruktur, hvilket var et 
spørgsmål, der kunne behandles I byrådet. 

På den baggrund er det Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at de nævnte Po
werPolnts var tilvejebragt ag opbevaret i kommunen som led I administrativ sagsbe
handling. 

Det er endvidere - idet sagen om kommunens fremtidige sl<alestruktur ville kunne 
behandles i kommunalbestyrelsen som kompetent organ - Social- og Indenrigsmini
steriets opfattelse, at anmodning om sagsindsigt i disse PowerPolnts blev fremsat 
som led I hvervet som byrådsmedlem, jf.§ 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 

De PowerPoints, som var udarbejdet af Randers l<ommunes forvaltning og forevist 
byrådsmedlemmer på møder i forhandlingsudvalget, udgjorde således sagsmateriale, 
som el byrådsmedlem havde ret til sagsindsigt I efter § 9, sil<. 1, i lov om kommuner
nes styrelse, stifremt de forelå i endelig form. 
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2.3.3 Spørgsmålet om, hvorvidt de PowerPolnts der blev udarbejdet af Randers 
Kommunes forvaltning og forevist af forvaltningen ved byrådsmedlemmers og 
partigruppers drøftelser om skolestrukturen, forelå I endellg form i kommunens 
administration 

Af lovbemærlmingerne til § 9 i lov om kommunernes styrelse fra 1995 fremgår, at ret
ten III sagsindsigt alene angår "eksisterende sagsmateriale", men forarbejderne inde
holder ilcke nærmere vejledning om, hvad der forstås ved, at sagsakter skal foreligge "I 
endelig form" for at være omfattet af retten til sagsindsigt. Af den bagvedliggende Be
tænkning nr. 1271/1994 om kommunalpolitikernes arbejdsvilkår, s. 38, fremgår, at den 
adgang III sagsindsigt, som allerede bestod (og som blev lovfæstet i 1995), omfattede 
"eksisterende sagsakter". Samme udtrylc anvendtes i Betænkning nr. 894/1980 om 
kommunale styrelsesformer og kommunalpolitileernes arbejdsvilkår m.v., s. 172. Se 
afsnit 2.2 ovenfor. 

Forståelsen af, hvad der ligger i udtrykket "i endelig form", har dog været behandlet i 
udtalelser fra de kommunale tilsynsmyndigheder, ligesom det har været behandlet i 
litteraturen. 

2.3.3.1 Tllsynsudtalelser 

Fra lilsynsmyndighedernes praksis skal nævnes følgende udtalelser: 

Indenrigsministeriets brev af 23. februar 1982 (j.nr. 1981/1822-1'1) 
Sagen omhandlede en klage fra et medlem af det daværende Hovedstadsråd, hvis 
styrelsesregler i store træk svarede III, hvad der gjaldt for kommuner, herunder havde 
medlemmerne efter lov om et hovedstadsråd en lniliativret svarende til den, der gæl
der efter § 11 , stk. 1, 1. pkt., i den nugældende kommunale styrelseslov. Medlemmet 
klagede bl.a. over, at rådet ikke havde imødekommet en begæring om udlevering af et 
i rådets forvaltning udarbejdet notat. 

For så vidt angår spørgsmålet om udlevering af notatet udtalte Hovedstadsrådet til 
Indenrigsministeriet, at notatet var et internt arbejdsdokument, og som følge heraf var 
notatet efter rådets opfattelse undtaget fra adgangen III aktindsigt i henhold til offent
lighedsloven. Videre fremgår om Hovedstadsrådets udtalelse bl.a.: 

"Hovedstadsrådet har som begrundelsen for sin opfattelse oplyst, at det pågældende nolat er 
udarbejdet af et medlem af en arbejdsgruppe, som er nedsat som et led I arbejdet med at forbe
rede udarbejdelsen af en varmeforsyningsplan I hovedstadsregionen. Den nævnte arbejdsgrup
pe, der består af medarbejdere I forvaltningen, skal forberede en EDB-model Ul behandllng af 
data vedrørende oplysninger om varmeforsyningen I kommunerne. Det pågældende notat er 
kuil udleveret Ul medlemmerne af arbejdsgruppen til brug ved gruppen~ videre drøftelse af 
EDB-modellens egnethed. Hovedstadsrådet har endvidere henvist til, at notatet Ikke !<an betrag
tes som færdigudarbejdet materiale, der foreligger I forvaltningen, men alene som en medarbej
ders oplæg til en drøftelse med kolleger om tilrettelæggelsen af et planlægningsarbejde." 

I den anledning udtalte Indenrigsministeriet bl.a., at ministeriet var enigt med Hoved
stadsrådet i, at notatet ikke var omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedsloven, 
der Ikke omfattede en myndigheds interne arbejdsmateriale. Videre udtalte ministeriet 
følgende: 

"Del må Imidlertid efter Indenrigsministeriets opfattelse anlages, at et medlem af en kommunal
bestyrelse l<an kræve at blive gjort bel<endt med eksisterende materiale vedrørende et nærmere 
angivet spørgsmål, som er udarbejdet aller Indhentet af forvaltningen og som beror hos denne. 
Adgangen for det enkelte medlem Ul at gøre sig bekendt med foreliggende sagsmateriale kan 
dog ll<ke antages at omfatte et notat eller andre dokumenter, som endnu ikke er endeligt udfor
met og afgivet fra vedkommende sagsbehandlers side. I det foreliggende tilfælde, hvor det I 
sagen omhandlede, journaliserede notat er afgivet til andre medarbejdere I forvaltningen, må 
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dokumentet betragtes som endeligt udformet og afgivet på en sådan måde, at sagsbehandleren 
lkl<e på egen hånd kan træffe dispositioner med hensyn Ul dokumentets Indhold eller fortsatte 
eksistens. Notatet må derfor efter Indenrigsministeriets opfattelse kunne være genstand ror 
medlemmernes gennemsyn. Ved at fremsælte begæring herom Ul rådsformanden ville De såle
des efter Indenrigsministeriets opfattelse have haft l<rav på at få lejlighed III at gennemse det 
pågældende notat I forvaltningen. 

Da afgrænsningen af de dokumenter, som det enkelte medlem I det konkrete tilfælde l<an kræve 
at gennemse, kan give anledning Ul tvivl, har Indenrigsministeriet lkl<e fundet anledning til på det 
foreliggende grundlag at udtale kritik af hovedstadsrådets handlemåde." 

Indenrigsministerens besvarelse af 22. juli 1986 af soørqsmål nr. S 7 40 /Ff 1985-86, 
sp. 12965 ff.} 
Indenrigsministeren blev i spørgsmålet anmodet om at vejlede hospitalsborgmesteren 
i Københavns Kommune om den korrekte forståelse af kommunalbestyrelsesmed
lemmers ret til at gennemse eksisterende sagsmateriale i en kommune. Af ministerens 
endelige besvarelse af spørgsmålet fremgår bl.a. følgende: 

"Sagen vedrørte Københavns Kommunes daværende hospltalsborymesters afslag på borger
repræsentant ... anmodning om gennemsyn af en skitse lll en sundhedsplan, som l<0mmunens 
hospitalsdirektorat havde udarbejdet. 

Borgerrepræsentationen har oplyst, at der på tidspunktet for borgerrepræsentantens anmodning 
om Indsigt I skitsen til sundhedsplan kun forelå et ganske foreløbigt materlale, som endnu Ikke 
officielt var forelagt borymesteren. Da borgmesteren følgelig endnu Ikke havde haft mulighed for 
en raktlsk stillingtagen til oplægget, var det alene ar den grund heller ll<ke egnet til på dette 
tidspunkt at Indgå I en politisk debat. 

Efter borgerrepræsentationens opfattelse bør administrationen have mulighed for at gennemar
bejde en sag af den omhandlede art, før der gives lejlighed Ul en offenlllg diskussion om indhol
det. Det må I hvert fald være en Forudsætning For, at en borgerrepræsentant I en sag ar denne 
karakter kan !<ræve aktindsigt, at der foreligger et materiale, der er nået så langt I Ulbllvelses
processen, at den ansvarlige borgmester har taget sUlling III, om den pågældende sag ovemo
vedet bør fremmes. 

Borgerrepræsentationen finder på denne baggrund, at borgmesteren for magistratens 2. afde
ling har været berettiget tll at nægte ... Indsigt I udkastet III sundhedsplan. 

Det er samtidig oplyst, at det hele tiden fra borgmesterens side har været forudsat, at det om
handlede materiale kunne frigives, når del tekniske forarbejde var tilendebragt af administratio
nen. 

Indenrigsministeriet skal udtale, at der tilkommer ethvert medlem af en kommunalbestyrelse en 
videregående ret til aktindsigt end hjemlet efter lov om offentlighed I forvaltningen. Et kommu
nalbestyrelsesmedlem har således med de begrænsninger, der følger af lovgivningen, herunder 
reglerne om tavshedspligt, krav på efter begæring et gennemse sagsmalerlala, der foreligger I 
forvaltningen, og som I forhold til offentlighedsloven må betegnes som "Internt arbejdsmateria
le" . 

Baggrunden for denne udvidede adgang III aktindsigt - "sagslndslgr - er kompetence- og funk
tionsprincipperne I den kommunale styrelseslov, herunder kommunalbestyrelsens Indseende 
med kommunens forvaltning. Kommunalbestyrelsen har således del overordnede politiske 
ansvar for den kommunale fo,vallnlng, dens Indretning og funktion. Herudover vil adgangen III 
sagsindsigt ofte være en forudsætning for, at et medlem kan få en fornøden Information om et 
anliggende inden for kommunalbestyrelsens kompetenceområde, eventuelt med henblik på at 
indbringe et spørgsmål herom ror kommunalbestyrelsen, ]fr. § ·1 1 I lov om l<0mmunemes styrel
se. 
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" :~~!..-~~:~:..{? 
Adgangen til sagsindsigt antages at omfalte alle de akter, der hører til en sag, herunder refera
ter, notater m.v., når de må anses for endeligt udformet. l(ladder, udkast, skitser o. lign. vil så
ledes normalt Ikke være undergivet sagsindsigt. Det afgørende er dog selvsagt Ikke, om et 
dol<ument er betegnet som udkast, sldtse el.lign., men om doltumentet har opnået en sådan 
form, at det må betragtes som færdigt udarbejdet. 

Når et dokument er forelagt for det politiske niveau (stående udvalg, borgmester m.fl.) må det 
efter Indenrigsministeriets opfattelse anses for at have en så endelig karal1ter fra administratio
nens side, at ethvert kommunalbestyrelsesmedlem har adgang Ul eller begæring over for borg
mesteren at gennemse dokumentet. Det gælder uanset, om der har været tale om en "of!icler 
forelæggelse, ligesom det er uden betydning, om der har været (mulighed for) politisk stillingta
gen til dokumentet. 

Såfremt der således I den konkrete sag ira administrationens side har været forelagt hospitals
borgmesteren et dokument, der Indeholdt en skitse til sundhedsplan, har der efter Indenrigsmi
nisteriets opfattelse foreligget et dokument af en sådan karakter, at det har været omfattet af 
adgangen til sagsindsigt.• 

I tilknytning til besvarelsen skal Social- og Indenrigsministeriet bemærke, at Køben
havns Kommunes styrelse i 1986 var reguleret af lov om Københavns Kommunes 
styrelse, Jf. den dagældende lovbekendtgørelse nr. 314 af 20. juni 1984, hvorefter 
kommunen havde magistratsstyre. Styreformen indebar bl.a., at overborgmesteren og 
hver af de øvrige fagborgmestre/magistratsmedlemmer, der i øvrigt udtrådte af Bor
gerrepræsentationen, når de blev valgt til magistraten, på eget ansvar varetog den 
umiddelbare forvaltning af det forretningsområde, der efter styrelsesvedtægten var 
henlagt til vedkommende borgmester. Hospitalsborgmesteren havde således kompe
tence til at tage stilling til sagernes indhold og til at afgive indstillinger til Borgerrepræ
sentationen (i<ommunalbestyrelsen) på tilsvarende måde, som el stående udvalg i en 
udvalgsstyret kommune har det. Borgmesteren I en udvalgsstyret i<ommune har som 
udgangspunl,111<1,e en sådan kompetence, men er (alene) den øverste daglige leder af 
forvaltningen. 

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 6. aprll 2011 
Af udtalelsen fremgår bl.a. følgende: 

"Statsforvaltningen finder, at retten til sagsindsigt for kommunalbestyrelsesmedlemmer ... sltal 
ansl,ues I sammenhæng med (alle) kommunalbestyrelsesmedlemmers (med)ansvar for kom
munens dispositioner, medlemmernes l,ontrolforpligtelser samt de rettigheder, der I den forbln· 
delse er tillagt dem, f.eks. retten ifølge styrelseslovens § 11, stlc. 1, tit I ltommunalbestyrelsen at 
stille spørgsmål og forslag om alle kommunens anliggender. 

Relten til sagsindsigt kan efter statsforvaltnlngens opfattelse Ikke af kommunalbestyrelsen eller 
noget af dens organer begrænses tidsmæssigt ved at forholde lmmmunalbestyrelsesmedlem
mer eksisterende sagsmateriale. 

Retten tit sagsindsigt er efter lovens regel begrænset Ul materiale, "der I endelig fonn foreligger i 
kommunens administration." 

Det er statsforvaltningens opfattelse, at I det mindste fra det tldspunltt, hvor et doltument af 
admlnistratlonen er gjort tilgængeligt for personer uden for ltredsen af administrative medarbej
dere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder, må ethvert kommunalbe
styrelsesmedlem have krav på indsigt I det efter anmodning." 
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2.3.3.2 Litteratur 

Spørgsmålet om forståelsen af begrebet "i endelig form" I § 9 I lov om kommunernes 
styrelse og om afgrænsningen af den før 1995 ulovbestemte ret til sagsindsigt I denne 
henseende er omtalt flere steder i litteraturen. Følgende skal nævnes: 

Ved lov nr. 629 af 23. december 1980 blev der i § 20 i lov om kommunernes styrelse 
indsat el nyt stk. 5 (nu stk. 6). Bestemmelsen omhandler kommunalbestyrelsesmed
lemmers ret til efter anmodning at modtage kopi af materiale fra udvalg, som de Ikke 
selv er medlemmer af. Denne bestemmelse afstedkom en diskussion I Ugeskrift for 
Retsvæsen mellem daværende afdelingschef i Indenrigsministeriet Preben Espersen 
og daværende juridisk direktør Kurt Nielsen. Sidstnævnte kritiserede bl.a. ministeriets 
praksis med hensyn til adgangen til sagsindsigt. Som svar herpå anførte Preben 
Espersen bl.a. følgende (UfR 1982 8, s. 238): 

"A. Kun allerede eksisterende sagsakter 
Det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems adgang til sagsindsigt er begrænset Ul eksisterende 
sagsmateriale, altså III materiale, der allerede foreligger I den kommunale forvaltning .... 

Mad hensyn til spørgsmålet om, på hvlll<et stadium sagsindsigt kan kræves, er det reelle pro
blem efter min opfattelse, om og I bekræftende fald hvornår udkast, koncepter og lignende kan 
siges at være blevet en del af en sags akter. Dette problem har Interesse også i andre forbln· 
del ser end spørgsmålet om det enl1elte medlems adgang tit sagsindsigt. 

Problemet er vanskeligt. Det er dog let nok at beskrive nogle yderpunkter. En sagsbehandler 
har naturligvis lov Ul at kaste et koncept, som han selv har skrevet og llli1e er tilfreds med, I 
papirkurven og skrive et nyt, hvis ingen anden end han selv l1an have set konceptet. Kladder 
bliver Ikke uden videre til en del af en sags akter. Omvendt vll et koncept, der har vandret f.eks. 
gennem det kommunale system og undervejs er forsynet med påtegninger om overordnedes og 
udvalgsformandens eller borgmesterens resolutioner om sagens afgørelse eller el1spedlUon 
naturligvis lkl1e vllkår11gt kunne fjernes fra sagen. 

Imellem sådanne yderpunkter opstår vanskelige afgrænsningsspørgsmål, blandt andel med 
hensyn Ul, hvilke omstændigheder, der kan bevlrl1e, at koncipisten Ikke længere frit kan råde 
over papiret. Det sidstnævnte spørgsmål har for nylig foreligget for Indenrigsministeriet I forbin
delse med el spørgsmål om sagslndslgt.6 

Indenrigsministeriet udtalte, al adgangen for del enkelte medlem til at gøre sig bel1endt med 
foreliggende sagsmateriale li1ke kan antages at omfatte et notat eller andre dokumenter, som 
endnu Ikke er endeligt udformet og afgivet fra vedkommende sagsbehandleres side. I den fore
liggende sag var der tale om et notat, der var Journaliseret og afgivet III andre medarbejdere I 
l1ommunens forvaltning med henblik på en fælles drøftelse. lndenr1gsmlnlsterlet fandt, at doku
mentet målte betragtes som endeligt udformet og afgivet på en sådan måde, at sagsbehandle
ren lltke på egen hånd kunne træffe dlsposlUoner med hensyn III dokumentets Indhold eller 
fortsatte el1sistens. Notatet måtte derfor efter Indenrigsministeriets opfattelse kunne være gen
stand for medlemmernes gennemsyn." 

I forlængelse heraf fremgår af J<urt Nielsens svar på Preben Espersens indlæg bl.a. 
følgende (UfR 1982 8 s. 350/2): 

• ... der lægges op Ul konkrete vurderinger af, hvorvidt et notat er 'endeligt udforme!" eller ej, og 
dermed muligheder for omfattende beskæfllgelse hos tilsynsmyndighedeme, men noget for 

0 Antagelig del ovenfor cltorede brev ar 23. februar 1982 (Social• og Indenrigsministeriets bemærlmlng). 
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kommunalpraldlkere absolut afskrækkende, og dat lcan llcke væra troligt, at sådanne konkrete 
vurderinger eo lpso skulle kunne gøre det ud for gældende ret. (Espersans el<sempel viser, at 
selv lilfældlgheder som intern Journaliseringspraksis Ullægges betydning, og eksemplet er I 
øvrigt alarmerende, fordi et notat, udarbejdet med henblik på en evt. fælles drøftelse mellem 
flere forvaltningsgrene, meget vel i<an tænkes makuleret, hvis drøftelsen opgives. Det kriterium, 
at sagsbehandleren lldce mere kan disponere over dokumentet, forekommer ganske uaccepta
belt, allerede fordi sagsbehandlerens chef normalt villa kunne makulere det. Det er også gro
tesk, hvis dal skulle gøre en juridisk forskel, om chefen selv laver et notat eller beder en medar
bejder om del}." 

I Erik Harder, Dansk ltommunalforvaltnlng I - kommunalbestyrelsen, 1988, s. 230 f. , 
er der fremført kritik af, at der skulle bestå en - dengang - ulovbestemt ret til sagsind
sfgl for medlemmer af kommunalbestyrelsen. I den forbindelse fremgår bl.a. følgende: 

"Ud over disse muligheder fo1· medlemmerne har det I nogle skrivelser fra Indenrigsministeriet 
været Ulkendeglvet, at der skulle bestå en videregående adgang for medlemmerne til at få udle
veret materiale, der findes I den kommunale forvaltning, Idet man har henvist Ul en ulovbestemt 
retstllstand af dette Indhold .... 

De udtalelser, der er fremkommet på ltonl<ret baggrund, er få, og tegner lldte noget billede af det 
praktiske behov. I en sag fra 1982 udtaler Indenrigsministeriet således, at et medlem skulle 
have krav på al se et notat, som var udarbejdet at en medarbejder I forvallnlngen og afgivet III 
en anden medarbejder (Skr. 23.2.1982). En så vidtgående afgang kan lklce støttes på en an
svarsbetragtning og heller ikke på dokumentets betydning for medlemmets varetagelse af sit 
hverv, Idet det udtryl1kelig tilkendegives, at der Ikke består noget ret for medlemmet Ul at kræve 
den sag, hvori dokumentet Indgår, optaget Ul reallletsbehandling .... 

.. . De reale grunde, der kan anføres for, at et medlem s1181 have dokumentadgang, må være, at 
oplysnlngeme skal kunne Indgå I en offentlig debat. Det står heroverfor som admlnlstratlve 
realiteter, at kommunale administrationers Interne overvejelser Ikke er bestemt for offentlighe
dens søgelys, før de er afsluttede med henblik p~ at indgå i den politiske beslutnlngsproces. 

Det er modviljen mod offentlig debat af administrationens overvejelser, der har fået Hovedstads
rådet I den ovenfor omtalte sag (Skr. 23.2.1 982) og senere Københavns kommune III at mod
sætte sig udleveringen af administrationens papirer til et kommunalbestyrelsesmedlem. I den 
sidstnævnte sag Indtog Indenrigsministeriet det standpunkt, at styrelseslovens funlttlonsdellng 
mellem administration og politisk niveau har den konsekvens, at adgang tli et dokument først 
l<an kræves, når dokumentet har været vist en poliUsk Instans, herunder borgmesteren (Sier. af 
22.7.1986). 

Der synes med udtalelsen, der er fremsat over for Folketingets kommunaludvalg, at være sket 
en udvlldlng I ministeriets opfattelse, men man må stadig sætte spørgsmålstegn ved, om stand
punktet svarer til styrelseslovens opfattelse af borgmesteren som administrationens øverste 
leder. Det er vanskeligt at se, hvorledes man ud fra reale hensyn kan opretholde synspunktet 
om, at kommunaldlrel<tørens Informationer Ul borgmesteren om administrationens overvejelser 
skal videregives til kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Enten må der være en pligt til 
viderebringelse af informationerne. eller også må borgmesteren være forpligtet og berettiget til 
at forholde sig som administrationens leder, Indtil papirerne kan fremlægges 111 en pollUsk be
handling. Det svarer formenUlgt også Ul praksis I mange kommuner, og den burde være en 
naturlig opfattelse af retsUlstanden i København, hvor borgmesteren Ikke er medlem af Borger
repræsentationen. Det synes i hvert fald uantageligt, at medlemmernes kendskab Ul, hvad der 
overvejes I administrationen skal være afhængigt af, at et medlem Ulfældlgt får kendskab til et 
papirs eksistens." 

Erik Harder anfører I Dansk kommunestyre -· hovedpunkter af dets lov og ret, ·1996, s. 
55, bl.a. følgende: 
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"Hvis arbejdet i forvaltningen slial foregå på grundlag af en ordning, hvorefter mere eller mindre 
sldtsemæsslge forarbejder efterfølgende skulle kunne ransages af et Initiativrigt medlem, vil det 
på lang sigt få Indvirkning på forberedelsens kvalitet. En professionel administration sltal be
dømmes på dens resultater og lklte på dens forberedelser. 

Man har ment, at det skulle være en konsekvens ef denne betragtning, at materiale, der som 
led I forberedelsen af lndsUlllnger Ul l<ommunalbestyrelsen når borgmesterens bord, dermed er 
overgået Ul det politiske niveau, og at medlemmerne derfor også må have adgang til det. Man 
anlægger altså del synspunkt, al administrationens Indstillinger afgives Ul borgmesteren I den
nes egenskab af fonnand for kommunalbestyrelsen. Synspunktet er lkl1e utvivlsomt, og proble
met er Ikke blevet forenklet ved, al styrelseslovens § 9, stk. 1, ved en ændring har fået en be
stemmelse om, al ethvert medlem har ret III som led I varetagelsen af sit hverv at gennemse 
materiale, der I endelig form foreligger I kommunens administration. 

Denne tilføjelse III styrelsesregleme ændrer Ikke ved lovens ordning om, al borgmesteren styrer 
sagsbehandlingen. Det er ham, der efter styrelseslovens § 8, stk. 4, og styrelsesvedlægtens 
§ 4, stk. 2, skal sørge for sagernes forelæggelse med de nødvendige oplysninger. Hertil hører 
Ikke malariale, som er opgivet, og som måske bedre kunne arkiveres I papirkurven, I hvert fald 
hvis sagen Ikke går videre. Derimod må materiale, der har betydning for sagen, Indgå I det 
fremlagte sagsmateriale, selv om det er udarbejdet Ul orientering for borgmesteren." 

Af Hans B. Thomsen m.n., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, 
s. 95, fremgår af en kommentar til ordet "sagsmateriale" I § 9, stk. 1, bl.a. følgende: 

"Dvs. alle dokumenter, der vedrører sagen, herunder Indførsler I journaler, registre og andre 
fortegnelser. Retten Ul sagsindsigt omfatter også dokumenter, der er undtaget fra offenUighed 
efter lov om offenlllghed I forvaltningen, herunder Interne notater. fortrolige oplysninger m.v." 

Af samme fremstilling fremgår s. 96 af en kommentar til ordene "I endelig form" i § 9, 
stk. ·1, bl.a. følgende: 

"Adgangen Ul sagsindsigt omfatter således Ikke notater eller andre dokumenter, som endnu ll1ke 
er endeligt udformet og afgivet af vedkommende sagsbehandler til andre I eller uden for forvalt
ningen." 

2.3.3.3 Social- og Indenrigsministeriets bemærkninger vedrørende spørgsmålet 
om, hvorvidt de pågældende PowerPolnts forelå i endelig form 

Det er Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at interne dokumenter, der ild1e er 
omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedsloven, efter omstændighederne lian 
foreligge I endelig form og således være omfattet af retten til sagsindsigt efter § 9 i lov 
om kommunernes styrelse. 

Baggrunden for denne ret til sagsindsigt er kompetence- og funktionsprincipperne I 
den kommunale styrelseslov, herunder kommunalbestyrelsens Indseende med kom
munens forvaltning og det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems adgang III at ind
bringe ethvert anliggende inden for kommunalbestyrelsens kompetenceområde for 
kommunalbestyrelsen, jf. § 11 i lov om kommunernes styrelse. Der henvises til afsnit 
2.3.3.1 og 2.3.3.2 ovenfor. 

Det er endvidere Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at der ved afgørelsen af, 
om sådant internt sagsmateriale er endellgt, Ikke kan lægges afgørende vægt på, om 
materialet er benævnt udkast, skitse, kladde el.lign. eller I øvrigt I sin form har en fore
løbig karakter. Derimod vil det efter ministeriets opfattelse efter omstændighederne 
være af betydning for afgørelsen af, om sådant internt sagsmateriale er endeligt, hvil
ke organer eller personer i den l1ommunale forvaltning sagsmaterialet har været fore
lagt, jf. nærmere nedenfor. 
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\~J-.{l De PowerPolnts, som havde været forevist på møder I forhandlingsudvalget, blev i 
den forbindelse forevist for nogle af byrådets medlemmer. Det foreliggende spørgsmål 
er derfor ikke, hvornår eller under hvilke omstændigheder sagsmateriale bliver ende
ligt I tilfælde, hvor det alene har været forelagt ansatte I kommunens administration, 
men hvornår eller under hvilke omstændigheder det bliver endeligt i forbindelse med 
forelæggelse for nogle medlemmer af kommunalbestyrelsen. Spørgsmålet om, hvor
når materiale, der alene har været forelagt kommunens ansatte, foreligger I endelig 
form, behandles derfor Ikke yderligere. 

2.3.3.3.1 Forelæggelse af sagsrnatarlale for et lcomrnunalpolltlslt organ 

Vejledende med hensyn til spørgsmålet om endelig farm af materiale, som har været 
politisk forelagt, er Indenrigsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. S 740 fra 1986, 
som er citeret ovenfor i afsnit 2.3.3.1. I den sag, der lå til grund for besvarelsen, var et 
udl<ast til en hospitalsplan forelagt hospltalsborgmesteren, der il<l<e havde taget stilling 
til den, men som efter kommunens daværende styreform havde kompetence til at 
godkende, at en hospitalsplan blev forelagt kommunalbestyrelsen til vedtagelse, og til 
at godkende det nærmere Indhold af en sådan indstilling om en hospitalsplan. 

I den foreliggende sag har de omhandlede PowerPolnts, der vedrørte det mulige Ind
hold af kommunens fremtidige skolestruktur, været forevist et antal af - men ll<ke alle 
- kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsen havde kompetence til 
efter indstilling fra Børn- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget at tage endelig stilling 
til, om et forslag tit ny skolestruktur slculle sendes i høring i kommunen, og i givet fald 
med hvilket indhold. 

Både i besvarelsen af folketingsspørgsmålet fra 1986 og 1 omtalen af den dengang 
ulovbestemte ret til sagsindsigt I Betænkning nr. 894/1980 om kommunale styrelses
former og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v., s 172 f., er der om baggrunden for 
retten til sagsindsigt henvist til, at ethvert kommunalbestyrelsesmedlem principielt er 
medansvarlig for hele den kommunale forvaltning og derfor har indsigt med denne, 
samt til medlemmets mulighed for at udnytte sin lnltlativret efter § 11 , stk. 1, i lov om 
ltommuneres styrelse til at rejse en sag i kommunalbestyrelsen. 

Det er i overensstemmelse hermed Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at for
målet med retten til sagsindsigt navnlig er at give det enkelte medlem af kommunalbe
styrelsen mulighed for at udfylde den rolle som medansvarlig for kommunens forvalt
ning, som medlemmet har. 

På den baggrund er det endvidere Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at 
sagsmateriale, der har været forelagt et kommunalpolitisk organ i kommunen, som 
fcan tage stilling til den sag, materialet vedrører, herunder træffe beslutning i sagen, 
eller træffe beslutning om, hvorvidt og i hvilken form sagen skal forelægges for kom
munalbestyrelsen eller et andet kommunalpolitisk organ eventuelt med henblik på 
forelæggelse for kommunalbestyrelsen, vil være endeligt. Har sagsmateriale således 
været forelagt et kommunalt udvalg, dvs. økonomiudvalget, et stående udvalg eller et 
§ 17, stk. 4-udvalg, I en udvalgsstyret kommune, vil det således have endelig form i 
den forstand, hvori dette begreb anvendes I§ 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrel
se. Delte gælder efter ministeriets opfattelse, uanset i hvilken form (udkast, skitse, . 
kladde el.lign.) det pågældende sagsmateriale har været forelagt, og uanset om det 
kommunalpolitiske organ I den forbindelse har haft mulighed for at tage stilling til ma
terialet. 

Social- og Indenrigsministeriet lægger i denne forbindelse vægt på, at når sagsmateri
ale har været forelagt et kommunalpolitisk organ, har administrationen ikke længere 
fuld rådighed over det, således at en medarbejder eller chef f.eks. egenhændigt kan 
kassere eller ændre materialet uden nærmere redegørelse herfor over for det l<om-
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:. ::.:.::: munalpolltiske organ. Ministeriet lægger endvidere vægt på, at når sagsmaterialet har 
været forelagt et kompetent kommunalpolitisk organ, vil det kunne indgå i de overve
jelser om beslutningen I sagen, som medlemmerne af dette organ har, også selv om 
de ikke i forbindelse med forelæggelsen har behandlet sagen eller taget still ing til den. 

I de tilfælde, hvor sagsmaterialet har været forelagt et udvalg, lægger Social- og In
denrigsministeriet endvidere vægt på, at også kommunalbestyrelsens øvrige med
lemmer har ansvar for de beslutninger, der træffes i kommunen. Også kommunalbe
styrelsesmedlemmer, der ikke er medlemmer af det pågældende udvalg, må således 
have adgang til sagsindsigt I det samme sagsmateriale, som er forelagt udvalget, med 
henblik på at de kan udfylde deres rolle som medansvarlige for kommunens forvalt
ning, herunder f.eks. udnytte deres lnltiativret efter § 11, stk. 1, i lov om kommuneres 
styrelse til at rejse en sag I kommunalbestyrelsen. 

I den forbindelse bemærkes, at den ret, som ethvert medlem af kommunalbestyrelsen 
har efter § 20, stk. 6, I lov om kommunernes styrelse til efter anmodning i det enkelte 
tilfælde at få tilsendt sagsmateriale, der er sendt til medlemmerne af et udvalg, som 
vedkommende ikke er medlem af, Ikke medfører nogen Indskrænkning I medlemmer
nes ret til sagsindsigt efter § 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Se Hans B. 
Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, s. 211. 

2.3.3.3.2 Forelæggelse af sagsmateriale for et eller flere lcommunalbestyrelses
medlemmer 

I det foreliggende tilfælde er der ikke tale om, at sagsmaterialet forud for meddelelse 
af afslag på sagsindsigt den 19. maj 2014 var blevet forelagt et kommunalt udvalg, jf. 
ovenfor I afsnit 2.3.3.3.1, således at alle medlemmerne heraf har fået det at se. De 
pågældende PowerPoints var alene forevist nogle af kommunalbestyrelsens med
lemmer. De var således ikke rur~vist til hele Børn- og Skoleudvalget, idet I hvert fald 
udvalgets daværende formand Bjarne Overmark ikke deltog i møder i forhandlingsud
valget. 

Også i tilfælde, ·hvor materiale alene er forelagt et eller flere af kommunalbestyrelsens 
medlemmer, taler imidlertid efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse det for
hold, at formålet med retten til sagsindsigt navnlig er at give det enkelte medlem af 
kommunalbestyrelsen mulighed for at varetage sin rolle som medansvarlig for kom
munens forvaltning, med stor vægt for at anse materialet for endeligt. 

I denne situation taler også det forhold, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne må 
have lige adgang tll Indsigt I sagsmateriale i kommunens administration og dermed -
alt andet Uge - det samme grundlag for at varetage deres polltlsl<e Interesser i sagen, 
med stor vægt for, at materialet må anses at foreligge I endelig form. Når sagsmateria
let således kan indgå i de overvejelser om en sag, som nogle medlemmer har, taler 
lighedshensyn med andre ord for, at dette også gælder for de øvrige medlemmer. 

Det er således Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at sagsmateriale, der fore
lægges et eller flere af kommunalbestyrelsens medlemmer, må anses for at foreligge i 
endelig form, jf. § 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. Dette gælder efter ministe
riets opfattelse, uanset i hvilken form (udkast, skitse, kladde el.lign.) det pågældende 
sagsmateriale har været forelagt nogle af kommunalbestyrelsens medlemmer. 

Det tilføjes, at det forhold, at materialet måtte være udarbejdet af forvaltningen og 
forelagt nogle af kommunalbestyrelsens medlemmer som led I, at forvaltningen har 
ydet teknisk bistand til disse, efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse ll<lte kan 
føre til et andet resultat. Der er således ll<ke grundlag for at antage, at bestemmelsen i 
§ 9 i lov om kommunernes styrelse kan fortolkes lndsltrænltende på dette punltt. Det 
bemærkes i den henseende, at de ovenfor I afsnit 2.2 citerede bemærkninger fra Be
tænkning nr. 1271/1994 om kommunalbestyrelsens mulighed for at tillade fortrolig 
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teknisk bistand tll kommunalbestyrelsens medlemmer er fremsat I tilknytning til over
vejelser om betjening af kommunalbestyrelsens medlemmer og llcke i 11lknytnlng tll 
forslaget om at lovfæste retten til sagsindsigt I sagsmateriale, der foreligger I forvalt
ningen, og at de nævnte bemærlminger ikke fremgår af lovbemærkningerne til§ 9. 

2.3.3.3.3 Forelæggelse af sagsmateriale for borgmesteren alene 

Den foreliggende sag rejser ikke spørgsmål om, hvorvidt sagsmateriale, som forelig
ger i kommunens administration, foreligger i endelig form, jf. lovens § 9, stk. 1, a/ane 
som følge af, al det har været forelagt borgmesteren i en udvalgsstyret kommune, når 
det ikke har været forelagt andre kommunalbestyrelsesmedlemmer. I forlængelse af 
konklusionen ovenfor I afsnit 2.3.3.3.2 finder ministeriet dog anledning til at bemærke 
følgende herom: 

Borgmesteren I en udvalgsstyret kommune har I modsætning til udvalg og kommunal
bestyrelse efter lov om kommunernes styrelse som udgangspunkt ikke kompetence til 
al træffe indholdsmæssige beslutninger eller afgive indstillinger til udvalg og kommu
nalbestyrelse. Herunder har borgmesteren Ikke instruktionsbeføjelse over for ansatte 
med hensyn til, hvordan sagerne skal afgøres, eller med hensyn til konkrete sagsbe
handlingsskridt. Se Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med 
kommentarer, 2010, s. 261. 

I sin egenskab af øverste daglige leder af forvaltningen, Jf. § 31, stk. 3, i lov om kom
munernes styrelse, har borgmesteren samtidig en særlig rolle i forhold til administrati
onen, som ingen andre kommunalbestyrelsesmedlemmer har. Som en forudsætning 
for udførelsen af denne funktion gælder det bl.a., at borgmesteren har adgang III at 
føre tilsyn med alle dele af forvaltningen og afkræve alle ansatte de oplysninger, som 
er nødvendige til udøvelsen af dette tilsyn. Borgmesteren vil herunder have adgang til 
at gennemgå sager, også sager med fortrolige oplysninger, for så vidt det er nødven
digt af hensyn III udførelsen af borgmesterens funktioner, ikke mindst opgaven som 
øverste daglige leder af kommunens administration og som koordinator af udvalgenes 
virksomhed. Se Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommen
tarer, 2010, s. 259 ff. 

På denne baggrund er det Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at det forhold, al 
sagsmateriale har været forelagt borgmesteren i en udvalgsstyret kommune, ikke i' sig 
selv indebærer, at materialet foreligger i endelig form, jf. § 9, stk. 1, i lov om kommu
nernes styrelse. Ministeriet lægger herved vægt på, at borgmesteren som udgangs
punkt ikke er et kommunalpolitisk organ, der l<an tage stilling til sagerne, herunder 
afgøre dem alene eller alene afgive indstillinger til kommunalbestyrelsen, og at borg
mesteren samtidig har en særlig rolle som øverste daglige leder af forvaltningen , der 
gør, at han har adgang til all materiale i forvaltningen. 

Det tilføjes, al det forhold, al borgmesteren efter § 31, stk. 1, i lov om kommunernes 
styrelse i særlige tilfælde kan afgøre sager på kommunalbestyrelsens vegne, Ikke 
generelt fører til en anden vurdering. Dog må det efter Social- og Indenrigsministeriets 
opfattelse antages, at sagsmateriale, der har været forelagt borgmesteren i en sag, 
som borgmesteren har afgjort efter den nævnte bestemmelse, foreligger i endelig form 
i forvaltningen, jf. lovens § 9, stk. 1, og dermed er omfattet af medlemmernes ret til 
sagsindsigt. Tilsvarende må antages at gælde for sagsmateriale i sager, hvori borg
mesteren har afgivet indstilling til kommunalbestyrelsen, fordi sagen ikke henhører 
under et udvalg. Dette omfatter navnlig sager om kommunalbestyrelsens egne for
hold, jf. Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 
2010,s.214. 
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2.3.3.3.4 Betydningen af, at sagsmateriale er forevist på en skærm el.lign. 

De omhandlede PowerPoints har - bortset fra PowerPoints, som på et enkelt møde 
blev udleveret til mødedeltagerne - alene været forevist deltagerne i forhandlingsud
valget på en skærm el.lign. under møderne. De er ikke blevet overgivet dem fysisk 
eller på nogen tilsvarende måde, herunder f.eks. elektronisk. 

I den anledning skal Social- og Indenrigsministeriet bemærke, at ministeriel ikke er 
enigt I det I Randers l<ommunes notat af 15. juli 2014 til Statsforvaltningen anførte, 
hvorefter spørgsmålet om, hvorvidt der er adgang til sagsmateriale efter § 9, stk. 1, i 
lov om kommunernes styrelse, afgøres efter samme kriterier, som lægges til grund 
ved afgørelsen af, hvorvidt et Internt dokument afgives efter offentlighedslovens § 23, 
stk. 2. Det er således ikke efter § 9, stk. 1, I lov om kommunernes styrelse afgørende, 
hvorvidt dokumentet er gjort fysisk tilgængeligt for en modtager eller gjort tilgængeligt 
på en måde, der er ganske ligestillet hermed. Se om forståelsen af begrebet "afgives" 
i offentlighedslovens § 23, stk. 2, Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kom
mentarer, 2014, s. 412 f. 

Det er således efter Social- og Indenrigsministeriets opfattelse Ikke afgørende for, om 
sagsmateriale foreligger i endelig form efter§ 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse 
eller I øvrigt er omfattet af retten til sagsindsigt efter bestemmelsen, hvem der har haft 
fysisk eller tilsvarende rådighed over materialet. 

Derimod kan det, som det fremgår ovenfor I afsnit 2.3.3.3.1 og 2.3.3.3.2, være af be
tydning for, om sagsmateriale foreligger I endelig form, om det har været forelagt eller 
forevist kommunalpolitiske organer eller kommunalbestyrelsesmedlemmer på en så
dan måde, at de har haft mulighed for at sætte sig ind I eller gøre sig bekendt med 
materialet. Dette omfatter også forelæggelse eller forevisning af materialet på en 
skærm el.lign. f.eks. under møder, hvor materialet er blevet anvendt som supplement 
III en mundtlig præsentation. 

2.3.4. Konklusion vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt PowerPolnls, som for
valtningen foreviste medlemmer af byrådet på en skærm el.lign. under møder I 
forhandlingsudvalget, var omfattet af sagsindsigt efter § 9 I lov om kommuner
nes styrelse 

Det er på baggrund af det anførte Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Po
werPoints vedrørende Randers Kommunes skolestruktur, som forvaltningen havde 
forevist nogle af byrådets medlemmer på en skærm el.lign. under møder i forhand
lingsudvalget, var omfattet af retten til sagsindsigt efter § 9, stk. 1, i lov om kommu
nernes styrelse. 

Derfor var det ikke I overensstemmelse med § 9 i lov om kommunernes styrelse, at 
Randers Kommune den 19. maj 2014 meddelte Kasper Fuhr Christensen afslag på 
sagsindsigt i sådanne PowerPolnts. 

Det fremgår af sagen, at Randers l<ommune I oktober 2014 offentliggjorde en række 
af de PowerPoints, som var forevist på møder i forhandlingsudvalget. 

Det fremgår af Randers Kommunes oplysninger i forbindelse med offentliggørelsen, at 
antallet af PowerPoints Ikke stemte overens med antallet af møder i forhandlingsud
valget, og at der således ikke blev offentliggjort et sæt PowerPoints pr. afholdt møde. 
Dette skyldes ifølge Randers Kommunes oplysninger, at de foreviste PowerPoints 
blev anset som dynamiske dokumenter, der blev løbende opdateret og ajourført og 
genbrugt fra møde til møde. 
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Social- og Indenrigsministeriet må forstå disse oplysninger således, at kommunen Ikke 
har journaliseret eller i øvrigt bevaret alle de PowerPolnts, som blev forevist på møder 
I forhandlingsudvalget. De anvendte PowerPoints - eller I hvert fald nogle af dem -
blev således efter møderne redigeret og ændret med henblik på anvendelse I de føl
gende møder, uden at man først journaliserede eller på anden måde bevarede den 
version, som havde været anvendt på det afholdte møde. 

Social- og Indenrigsministeriet lægger herefter til grund, at Randers Kommune ikke 
med offentliggørelsen af en rælclce af de anvendte PowerPoints / oktober 2014 har 
offentliggjort alle de PowerPolnts, der var omfattet af retten til sagsindsigt efter § 9, 
stk. 1, I lov om kommunernes styrelse. Ministeriet lægger endvidere til grund, at kom
munen heller iklce længere er I besiddelse af alle de anvendte PowerPoints, og at den 
således ikke er i stand til at imødekomme anmodningen om sagsindsigt ior så vidt 
angår de PowerPoints, der Ikke allerede er offentliggjort. 

Social- og Indenrigsministeriet foretager derfor ild(e mere i anledning af dette spørgs
mål. 

Social- og Indenrigsministeriet finder imidlertid anledning til at tage stilling til, om Ran
ders Kommune havde pligt til at Journalisere de PowerPolnts, som var anvendt i mø
der I forhandlingsudvalget. 

2.4 Spørgsmålet om, hvorvidt de pågældende PowerPolnts var omfattet af jour
naliseringspligt efter offentlighedsloven 

Indledningsvis bemærkes, al Social- og Indenrigsministeriet under hensyn til, at mø
derne i forhandlingsudvalget fandt sted fra marts 2014 og nogle måneder frem, har 
lagt til grund, at alle PowerPoints er udarbejdet efter den 1. januar 2014. Ministeriet 
lægger således til grund, at de udarbejdede PowerPotnts er omfattet af offentligheds
loven, jf. lov nr. 606 af 12. juni 2013, Jf. offentlighedslovens§ 42, stk. 1 og 8. 

§ ·15, stk. 1, i offentlighedsloven, jf. lov nr. 606 af 12. juni 2013, har følgende ordlyd: 

"§ 15. Dol(umenter, der er modtaget eller afsendt af en forvaltningsmyndighed som led I admini
strativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, skal Journaliseres, I det omfang 
dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen I øvrigt. Det samme gælder Inter
ne dokumenter, der foreligger i endelig form. 
SI/(. 2. El dokument omfattet af stk. ·1 , som forvaltningsmyndigheden har modtaget eller afsendt, 
skal journaliseres snarest muligt efter dokumentets modtagelse eller afsendelse." 

Af bemærkningerne III lovforslaget (L 144, 2012-13, 1. saml.) fremgår bl.a. følgende: 

"4.7. Ny bestemmelse om pligtmæssig journalisering 
4. 7 .1. OffenUlghedskommlsslonens forslag 

4. 7 .1.3. Særligt om Journalisering af Interne dokumenter anfører Offentlighedskommlsslonen l 
betænlmlngens kapitel 25, pkt. 3.5.2.2 (side 873 f.), at Interne dokumenter I endelig form - her
under navnlig notater, referater af møder med udenforstående m.v. - vil være omfattet af jour
naliseringspligten, hvis de pågældende dol1umenter har betydning for sagen eller sagsbehand
lingen. 

Det anføres, at der med udlryltket endelig fomi navnlig sigtes til, at del pågældende dokument 
har været tillagt fallllsk betydning I forbindelse med behandlingen af den pågældende sag, eller 
- hvis dette Ikke har været tilfældet - at dokumentet er godkendt af den øverst ansvarlige for 
det pågældende område inden for vedlmmmende forvaltningsmyndighed. 
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Del anføres desuden, at udkast til Interne dokumenter - det vil sige dokumenter af mere forelø
big karakter - nonnall Ikke vil være omfattet af joumallseringspllgten, Idet dokumenterne netop 
på grund af deres foreløbige form og I lyset af sagens øvrige dokumenter I almindelighed Ikke 
vil være af betydning for sagen eller sagsbehandlingen I øvrigt (og derfor heller Ikke vil kunne 
have offentlighedens Interesse eller en bevaringsmæssig Interesse). Det anføres, al dette gæl
der uanset den form, som dokumentet fremtræder I; det vil sige uanset, om der er tale om et 
udkast Ul et notat, nouts, mødereferat, indstilling osv. Det bemærkes dog, at såfremt el udkast 
rent undtagelsesvist må antages at have betydning for sagen eller sagsbehandlingen I øvrigt, vil 
det skulle journaliseres. 

4.7.2. Justitsministeriets bemærkninger 
4. 7.2.1. Juslilsmlnlsleriet kan tlllræde Offenlllghedskommisslonens forslag om, at der skal fast
sættes en lovbestemmelse om pligtmæssig journalisering. Ministeriet lægger I den forbindelse 
ligesom OffenUighedskommlsslonen vægt på, at en sådan lovregulering så vidt muligt afklarer 
den tvivl, der lian siges at være med hensyn Ul, hvilke dokumenter der som udslag af god for
valtnlngssklk skal journaliseres. 

Justitsministeriet kan endvidere tllslulle sig, at del skal være en betingelse, for at el dokument 
skal Journaliseres, at »dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen I øvrigt«. 

Justitsministeriet kan I den forbindelse også tiltræde det, som Offentllghedskommlsslonen har 
anført Qf. pkt. 4.7.1.2) om, at der bl.a. under henvisning til administrative hensyn må være over
ladt den enkelte forvaltningsmyndighed (sagsbehandler) en vis margin ved vurderingen af, om 
et dolmment er af betydning for sagen eller sagsbehandllngen I øvrigt. En sådan margin sllal 
også ses I sammenhæng med, at joumallsertng varetager hensyn af navnllg ordensmæsslg 
karakter hos forvaltningsmyndighederne (kontrolhensyn, dokumentationshensyn, offentllgheds
hensyn, bevaringsmæssiga hensyn m.v.). Journaliseringen varelager således hensyn, som Ikke 
har dlrel\te betydning for omfanget af borgernes ret til aktindsigt, hvilket I øvrigt også følger af, 
at forvaltningsmyndighederne ved behandlingen af anmodninger om aktindsigt har pligt III også 
at inddrage dol,umenter, som Ikke er journaliseret på sagen. 

Med bestemmelsen I § 15 foreslås på den baggrund, at journaliseringspligten omfatter doku
menter, der er modtaget eller afsendt af myndigheden samt Interne dokumenter I endellg form, 
hvis de omhandlede dol\umenter har betydning for vedkommende sag eller sagsbehandlingen I 
øvrigt. 

4.7.1.4. Med bestemmelsen I lovudkastels § 15, stk. 2, foreslår Offenlilghedskommlsslonen, at 
en forvaltningsmyndighed skal have pligt til al foretage journalisering af et dokument snarest 
muligt efter dokumentets modtagelse eller afsendelse. 

OffenUlghedskomrnisslonen har endvidere I betænkningens ltapltel 25, pkt. 3.6.2 (side 879), 
overvejet spørgsmålet om, hvorvidt der bør gælde en frist for, hvornår Interne dokumenter skal 
journaliseres. 

Bl.a. under henvisning hertil , og Idet Interne dokumenter under alle omstændigheder vil skulle 
Inddrages under behandlingen af en aktindsigtsanmodning, finder l<ommlsslonen Ikke grund til 
at foreslå en sådan frist for journalisering af Interne dokumenter (I endelig form). 

4.7.2.2. Justitsministeriet kan tiltræde OffenUlghedskommlsslonens forslag om, at en forvalt
ningsmyndighed skal have pligt til at foretage journalisering af et dokument snarest muligt efter 
dokumentets modtagelse eller afsendelse, jf. således lovforslagets§ 15, stk. 2. Justitsministeri
et har i den forbindelse overvejet, om offentlighedsloven ligeledes bør angive, hvornår der skal 
ske journalisering af Interne dokumenter I endelig form. Under henvisning til det, som Offenlllg-
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hedskommlssionen har anført herom, Jf. pkt. 4.7.1.4, linder JusUtsmlnlsterlet Imidlertid ikl1e, al 
dette spørgsmål bør reguleres I den nævnte bestemmelse I offentughedsloven. 

Bemærkninger Ul lovforslagets enkelte bestemmelser 

Til§ 15 

Bestemmelsen I stk. 1 indebærer, at pligten til at foretage journalisering gælder I forhold III de 
dol1umenter, som myndigheden har modtaget fra eller afsendt til udenforstående, saml myndig· 
hedens Interne dokumenter, når de foreligger I endellg fonn. Det kan nævnes, at bl.a. selv
stændige (Interne) dokumenter, som Indeholder et nota~ der er udfærdiget efter lovforslagets 
§ 13, I almlndellghed vll være omfattet af joumaliseri ngspliglan. 

Det følger af s!11. 1, at pligten til at journalisere Ikke gælder alle dokumenter, Idet joumalise
rlngspllgten gælder under forudsætning af, at dokumentet er modtaget eller afsendt af en for
valtnlngsmyndlghed som led I admlnlstraUv sagsbehandllng I forbindelse med dens virksomhed, 
og at det pågældende dokument har betydning for en sag eller sagsbehandlingen I øvrigt. Det 
samme gælder Interne dol<Umenter I endelig fonn, jf. stk. 1 , 2. pkt. 

Med hensyn til den nænnere forståelse af udtrykket »adminlstraliv sagsbehandling I forbindelse 
med dens vlrksomhedcc henvises tit bemærlml~eme til lovforslagets § 7, stk. 1, samt betænk· 
nlngens kapitel 10, pkt. 6 (side 327 ff.) og pkt. 11.5 (side 345 f.). Det nævnte udtryk indebærer 
bl.a., at bøger, aviser, Udsskrllter, reklamer, !rylesager, kort, brochurer, takkeskrivelser og diver
se indbydelser, der ildce har forbindelse Ul myndighedens almindelige virksomhed, ikke er om· 
fattet af joumaliseringspllgten efter sil<. 1. 

Med udtrykket »betydning for en sag« sigtes der til , om dokumentet har betydning for sagens 
indholdsmæssige del, mens der med udtrykket »betydning for [ ... ] sagsbehandUngen f øvrigtcc 
navnllg sigtes tit, om dokumentet I forhold Ul den pågældende sag har en dokumentations- eller 
bevismæssig værdi. 

Omfattet af joumallseringspllgten er navnlig dol<umenter, som myndigheden har afsendt eller 
modtaget - eventuelt vedhæftet en e-mall. 

Journaliseringspligten omfatter imidlertid som nævnt også interne dokumenter i endelig fonn 
under forudsætning af, at dokumentet er oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i admini
strativ sagsbehandling I forbindelse med dens virksomhed, og at det pågældende dokument har 
betydning for en sag eller sagsbehandlingen I øvrigt. 

Det vil I sagens natur I første række bero på opfattelsen hos dan myndighed, som udarbejder et 
lnlemt dokument, om dokumentet foreligger I endelig form. Det vil dog fonnentllgt I almlndellg· 
hed være udtryk for, at det pågældende dokument foreligger I endelig fonn, hvis det har været 
tillagt fal1lisl1 betydning I forbindelse med behandlingen af den pågældende sag. 

Spørgsmålet om, hvorvidt et dokument har betydning for sagen eller sagsbehandlingen, skal for 
en princlplel betragtning afgøres på det tidspunl<l, hvor dokumentet modtages eller afsendes af 
forvaltningsmyndigheden henholdsvis forellgger I endelig fonn . Der er bl.a. I lyset af det skøns· 
mæsslge element, som nødvendigvis må Indgå, overladt den enkelte forvaltningsmyndighed en 
margin ved vurderingen af, om et dokument er af betydning for sagen eller sagsbehandlingen. 
Dette gælder navnlig l forhold Ul e-malls og interne dol1Umenter i endelig fonn. 

Efter bestemmelsen i stk. 2 skal et dokument omiattet af stk. 1, som en forvaltningsmyndighed 
har modtaget eller afsendt, Journaliseres snarest muligt efter dets modtagelse eller afsendelse. 
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Det er dog under alle omstændigheder forudsat, at dokumenter, der er omfattet ar Joumailse
rlngspllgten I sUc 1, er Journaliseret på det Udspunkt, hvor der træffes afgørelse I forhold Ul en 
aktindsigtsanmodning." 

Journaliseringspligten efter offenUlghedslovens § 15, stk. 1, gælder efter bestemmel
sens ordlyd for interne dokumenter, der foreligger i endelig form, og som har betyd
ning for en sag eller sagsbehandlingen I øvrigt. 

Det er ikke af betydning for journaliseringspligten, i hvilken form - papirbaseret eller 
elektronisk m.v. - dokumentet foreligger. 

Med udtrylcl<et "betydning for en sag" i offentlighedslovens § 15, stk. 1, sigtes der efter 
iovbemærkningerne til, om dokumentet har betydning for sagens indholdsmæssige 
del, mens der med udtrykket "betydning for sagsbehandlingen i øvrigt" navnlig sigtes 
til, om dokumentet i forhold til den pågældende sag har en dokumentations- eller be
vismæsslg værdi, f.eks. hvis det vedrører egentlige processkridt m.v. 

Som det fremgår af de ovenfor citerede lovbemærknlnger, vil det i første række bero 
på opfattelsen hos den myndighed, som udarbejder et internt dokument, om det fore
ligger I endelig form i den forstand, hvori dette begreb anvendes i offentlighedslovens 
§ 15, stk. 1. Det vil dog formentlig I almindelighed være udtryk for, at det pågældende 
dokument foreligger i endelig form, hvis det har været tillagt faktisk betydning i forbin
delse med behandlingen af den pågældende sag. 

Se hertil også Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 2014, s. 289 
ff. 

De PowerPoints, som var omfattet af anmodningen om sagsindsigt, var PowerPoints, 
som forinden anmodningen var blevet forevist til medlemmer af byrådet på møder l 
forhandlingsudvalget. 

Social- og Indenrigsministeriet lægger til grund, at de omhandlede PowerPoints var 
interne dokumenter I offentlighedslovens forstand, idel de Ikke var afgivet tll nogen 
uden for kommunen, jf. herved offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1. 

Social- og Indenrigsministeriet er i besiddelse af en række af de PowerPolnts, som 
blev offentliggjort af Randers Kommune i oktober 2014. Disse Indeholder en række 
oplysninger vedrørende mulige forslag til kommunens nye skolestruktur, herunder om 
formål, udmøntning, nærmere Indhold og betydning for de eksisterende skoler og sko
ledistrikter samt om bl.a. økonomiske konselwenser af ændringerne. Det tilføjes, at de 
omhandlede PowerPoints efter offentllggørelsen i ol<tober 2014 Ikke længere var in
terne dolcumenter, jf. offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1. 

Det fremgår af kommunens oplysninger til sagen.7 at de omhandlede PowerPoints har 
været anvendt i forbindelse med forskellige partigruppers drøftelser I første halvdel af 
2014 af principper for en fremtidig skolestruktur, og at forvaltningen herefter kunne 
fremlægge et konkret forslag til fremtidig skolestruktur i henhold til de drøftede prin
cipper. I forbindelse med de politiske drøftelser ydede forvaltningen ifølge kommunen 
teknisk bistand og gav udtryl< for mllllge konsekvenser ved udmøntning af forskellige 
scenarier. 

Social- og Indenrigsministeriet lægger herefter til grund, at de omhandlede PowerPo
ints var af betydning for den indholdsmæssige del af sagen om kommunens fremtidige 
sl<olestruktur, jf. herved offentlighedslovens § 15, stk. 1. 

7 Se den forlllarende tekst fra kommunens hjemmeside fra oktober 2014, som er citeret ovenfor under afsnit 
1. 
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Social- og Indenrigsministeriet lægger endvidere til grund, at dokumenterne i hvert fald 
på det tidspunkt, hvor de havde været forevist på møder i forhandlingsudvalget, var 
endelige interne dokumenter, Jf. offentlighedslovens § 15, stk. 1. Ministeriet lægger 
herved - ud over dokumenternes Indholdsmæssige betydning - vægt på, at dokumen
terne på dette tidspunkt som anført i afsnit 2.3.4 forelå "i endelig form", Jf.§ 9, stk. 1, i 
lov om kommunernes styrelse, og at de havde været forelagt medlemmer af kommu
nalbestyrelsen, der er kommunens øverste organ. I den forbindelse har ministeriet 
tillagt det betydning, at kommunalbestyrelsen er et politisk valgt kollegialt organ, hvor
for det kan være særligt vigtigt at bevare dokumenter, der er forevist nogle af kommu
nalbestyrelsens medlemmer, således at den politiske proces kan dokumenteres, og 
således at medlemmers ret til sagsindsigt efter § 9, stk. 1, i lov om kommunernes sty
relse ikke gøres illusorisk. 

De foreviste PowerPolnts var således på det anførte tidspunkt omfattet af Journallse
rlngspilgten efter offentlighedslovens § 15, stk. 1. 

Ministeriet finder videre anledning til at bemærke, at også de hensyn af navnlig or
densmæssig karakter (kontrolhensyn, dokumentationshensyn, offentlighedshensyn, 
bevarlngsmæssige hensyn m.v.), som varetages med journaliseringspligten, taler for, 
at der burde være sket Journalisering af de foreviste PowerPoints. Efter ministeriets 
opfattelse gælder det navnlig hensynet til at kunne dokumentere, hvilket materiale der 
konkret var blevet præsenteret af forvaltningen for kommunalbestyrelsesmedlemmer
ne på de enkelte møder i forhandlingsudvalget, hvilket må anses for at være af betyd
ning for sagsbehandlingen i øvrigt, jf. herved betingelsen i offentlighedslovens § 15, 
stk. 1. 

Det forhold, at de PowerPolnts, der blev forevist forhandlingsudvalget, var omfattet af 
journaliseringspligten i de versioner, som blev forevist forhandlingsudvalget på de 
enkelte møder, Indebærer, at de pågældende PowerPoints Ikke senere måtte kasse
res eller ændres til nye versioner med henblik på brug i senere møder, uden at den 
version, der havde været forevist, samtidig blev bevaret. 

På grundlag af Randers Kommunes oplysninger om, at kommunen ikke i oktober 2014 
var i besiddelse af alle de PowerPoints, der var blevet forevist på møderne, idet de 
blev anset som dynamiske dokumenter, der blev løbende opdateret og ajourført og 
genbrugt fra møde til møde, er det Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at 
kommunen ikl<e har overholdt sin journaliseringspligt I sagen med hensyn til alle de 
PowerPoints, der blev forevist på møder I forhandlingsudvalget. 

Kopi af dette brev er sendt til byrådsmedlemmerne l<asper Fuhr Christensen, .Jens 
Laursen, Bjarne Overmark, Kim Kristensen, Daniel Madie, Mogens Nyholm og Char
lotte Broman Mølbæk samt til KL. 
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Advokat Lasse Hummelhof Frnndsen 

Økonomi- og Indenrigs ministeriets udtalelse om byrådsmedlem Bjarne Over
marks anmodning af 12. august 201 4 om sagsindsigt 

Ved brev af 8. maj 2015 afgav Statsforvaltningen udtalelse om Randers Kommunes 
behandling af en sag om en ny skolestruktu r i Randers Kommune. StatsfoNaltningen 
behandlede bl.a. spørgsmål om sagsindsigt i PowerPoints anvendt i nogle møder 
mellem repræsentanter for nogle partigrupper i Randers Byråd og medarbejdere i 
kommunen i foråret 2014 og om byrådsmedlem Bjarne Overmarks anmodning af 12. 
august 2014 om sagsindsigt i andet materiale om skolestrukturen. 

Ved e-mail af 18. august 2015 oplyste det tidligere Social- og Indenrigsministerium, nu 
Økonomi- og Indenrigsministeriet, at ministeriet havde besluttet at tage spørgsmålet 
om, hvorvidt de PowerPoints, der blev udarbejdet af Randers Kommunes forvaltning 
og forevist af foNaltningen ved byrådsmedlemmers og partigruppers drøftelser om 
skolestrukturen, var omfattet af kommunalbestyrelsesmedlemmernes ret til sagsind
sigt efter§ 9, sti<. 1, i lov om kommunernes styrelse, op til behandling. 

Det tidligere Social- og Indenrigsministerium, nu Økonomi- og Indenrigsministeriet, 
afgav udtalelse om spørgsmålet om sagsindsigt i de nævnte PowerPoints ved brev af 
22. august 2016 til Statsforvaltningen og Randers Kommune. Samtidig tilkendegav 
ministeriet, at ministeriet havde besluttet at tage spørgsmålet om byrådsmedlem Bjar
ne Overmarks anmodning af 12. august 2014 om indsigt i materiale om skolestruktu
ren op til behandling. I den anledning anmodede ministeriet Randers Kommune om en 
udtalelse. 

Randers Kommune har ved e-mail af 12. september 201 6 med bilag sendt en udtalel
se til det tidligere Social- og Indenrigsministerium, nu Økonomi- og Indenrigsministeri
et. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet sin behandling af sagen. 

Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommune efter§ 9 i lov om 
kommunernes styrelse kun er forpligtet til at behandle et medlems anmodning om 
sagsindsigt, hvis anmodningen er rettet til borgmesteren. 

En l<ommune kan fastsætte retningslinjer eller have en praksis, hvorefter medlemmer 
af kommunalbestyrelsen har ret til at få behandlet anmodninger om sagsindsigt efter 
henvendelse herom til ansatte i forvaltningen. F.eks. kan det følge heraf, at anmod
ning om sagsindsigt kan rettes til forvaltningen på f.el<s . direktørniveau, uden at an
modningen skal rettes til borgmesteren, og at forvaltningen i så tilfælde skal behandle 
anmodningen, uden at spørgsmål herom først forelægges for borgmesteren. Noget 
sådant kan også gælde for sagsindsigt i nogle typer, men ikke alle typer af sager eller 
sagsmateriale. 
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valtningen er bindende for kommunen i den forstand, at forvaltningen ikke kan undla
de at behandle en anmodning om sagsindsigt omfattet af en sådan praksis med den 
begrundelse, at den er indgivet til forvaltningen. Forvaltningen kan heller il<ke meddele 
afslag på en anmodning om sagsindsigt omfattet af en sådan praksis med den be
grundelse, at den ikke er rettet til borgmesteren. 

Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at retningslinjer eller en praksis 
om forvaltningens behandling af anmodninger om sagsindsigt kan omfatte, at forvalt
ningen kan meddele afslag på sagsindsigt med henvisning til, at betingelserne for 
meddelelse af sagsindsigt efter § 9, stk. ·1, i lov om kommunernes styrelse ikke er 
opfyldt. Det er endvidere ministeriets opfattelse, at retningslinjer eller en praksis om 
forvaltningens behandling af anmodninger om sagsindsigt kan omfatte, at forvaltnin
gen kan begrænse adgangen til sagsindsigt efter lovens § 9, stk . 3. Kommunen kan 
imidlertid også fastsætte retningslinjer eller have en praksis, hvorefter visse anmod
ninger om sagsindsigt ekspederes af forvaltningen, mens andre - f.eks. mere kompli
cerede eller omfattende anmodninger eller alle sager, hvor forvaltningen mener, at der 
skal meddeles afslag - videregives eller henvises til borgmesteren. 

Det forhold, at en kommune har fastsat retningslinjer eller har en praksis, hvorefter 
anmodning om sagsindsigt kan behandles af forvaltningen, kan imidlertid ikke udvide 
kommunens adgang til at meddele afslag på sagsindsigt ud over, hvad der gælder 
efter § 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, eller til at begrænse adgangen til 
sagsindsigt ud over det, som lovens § 9, stk. 3, giver mulighed for. Uanset en sådan 
praksis må lovligheden af forvaltningens afslag på meddelelse af sagsindsigt således 
vurderes efter lovens § 9. 

Forvaltningens afslag på sagsindsigt eller begrænsning af adgangen til sagsindsigt vil 
i øvrigt altid kunne indbringes for borgmesteren, og i det omfang denne fastholder 
afslaget, vil det kunne indbringes for kommunalbestyrelsen. 

På grundlag af Randers Kommunes oplysninger til sagen er det Økonomi- og Inden
rigsministeriets opfattelse, at der i kommunen var en praksis for, at forvaltningen ek
spederede byrådsmedlemmers anmodninger om sagsindsigt efter lovens § 9, også 
når de var indgivet til forvaltningen på chefniveau, idet borgmesteren samtidig blev 
orienteret herom. 

I det foreliggende tilfælde har Randers Kommunes børn - og skolechef meddelt afslag 
på sagsindsigt uden at videregive eller henvise anmodningen til borgmesteren til afgø
relse og uden at henvise til, at Bjarne Overmarks anmodning ikl<e var rettet til borg
mesteren. Lovligheden af afslaget på sagsindsigt må derfor vurderes efter§ 9 i lov om 
kommunernes styrelse. 

Retten til sagsindsigt efter§ 9 i lov om kommunernes styrelse omfatter alene sagsma
teriale, der "i endelig form foreligger i kommunens administration" på tidspunktet for 
ekspeditionen af anmodningen om sagsindsigt. 

For så vidt angår sagsmateriale, der ikke er udarbejdet af forvaltningen, men af eks
terne private samarbejdspartnere, borgere eller andre offentlige myndigheder og sendt 
til eller i øvrigt tilgået kommunen fra disse, gælder efter Økonomi- og Indenrigsministe
riets opfattelse, at sådant materiale altid foreligger "i endelig form" i den forstand, hvori 
dette udtryk anvendes i§ 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, når kommunen har 
modtaget det. 

Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at interne dokumenter, der ikke 
er omfattet af retten til aktindsigt, efter omstændighederne kan foreligge i endelig form 
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og således være omfattet af retten til sagsindsigt efter § 9 i lov om kommunernes sty
relse. 

Den foreliggende sag giver Økonomi- og Indenrigsministeriet anledning til at tage stil
ling til, hvornår sagsmateriale udarbejdet af forvaltn ingen (internt materiale) til fore
læggelse for kommunalbestyrelsen eller et udvalg foreligger i endelig form i tilfælde, 
hvor materialet ikke har været forelagt andre end ansatte i forvaltningen (og eventuelt 
borgmesteren). 

For så vidt angår sådant internt materiale er det Økonomi- og Indenrigsministeriets 
opfattelse, at dette i hvert fald foreligger i endelig form i kommunens administration , jf. 
§ 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, når det fore ligger i den form, hvori det efter 
forvaltningens opfattelse skal fore lægges for udvalget eller kommunalbestyrelsen, dvs . 
når det er endeligt godkendt i forvaltningen med henblik på forelæggelsen. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke herved taget stilling til, af hvem eller på 
hvilket niveau i forvaltningen materialet i så fald skal være godkendt, idet det vil bero 
på de gældende retningslinjer og/eller den eksisterende praksis i den enkelte komm u
ne, af hvem eller på hvilket niveau i forvaltningen den endelige godkendelse af mate
rialet finder sted. Ministeriet er i den forbindelse opmærksomt på, at såda n praksis kan 
være forskell ig i den enkelte kommune afhængig af sagstypen og den konkrete sags 
karakter. 

På tidspunktet for afholdelsen af mødet mellem Bjarne Overmark og Randers Kom
munes børn- og skolechef den 12. august 2014 kl. 15.00 var der efter de foreliggende 
oplysninger materiale omfattet af Bjarne Overmarks anmodning om sagsindsigt i form 
af i hvert fald bilag H, som forelå i endelig form i kommunens administration, jf. § 9, 
stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 

Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse kan der ikke med hjemmel i § 9, 
stk. 3, i lov om kommunernes styrelse meddeles afslag på el ler udsættelse af sags
indsigt med den begrundelse, at alle medlemmer af kommunalbestyrelsen skal have 
indsigt i materialet eller have kendskab til oplysninger i materialet samtidig. 

Kriterierne i§ 9, stk. 3, i lov om lrnmmunernes styrelse giver efter Økonomi- og Inden
rigsministeriets opfattelse ikke mulighed for al meddele afslag på sagsindsigt med 
henblik på at undgå, at et kommunalbestyrelsesmedlem forud for andre får kendskab 
til visse oplysninger - og eventuelt i forlængelse heraf udtaler sig om eller i øvrigt gør 
brug af disse. Dette gælder også, selv om medlemmets udtalelser eller øvrige brug af 
oplysningerne - f .eks. fordi del giver anledning til debat, spørgsmål eller øget fokus på 
sagen - måtte vanskeliggøre eller forsinke sagens behandling i kommunen. I sådanne 
tilfælde er begrænsningen ikke sagligt begrundet i "hensyn til sagernes ekspedition'' 
eller "uforholdsmæssigt store vanskeligheder", således som disse udtryk anvendes i 
§ 9, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. 

Selv om § 9, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse giver mulighed for at afslå sags
indsigt begrundet i "hensyn til sagernes ekspedition" eller "uforholdsmæssigt store 
vanskeligheder", kan kommunen derfor ikke med henvisning til bestemmelsen afslå, 
begrænse, udsætte eller betin ge meddelelse af sagsindsigt til et kommunalbestyrel
sesmedlem med henblik på, at medlemmet ikke forud for andre skal have kendskab til 
sagsoplysninger, som vedkommende eventuelt kan videregive eller i øvrigt gøre brug 
af på en sådan måde, at det kan give anledning til, at behandlingen af en kommunal 
sag vanskeliggøres eller forsinkes. 

Det forhold, at kommunen informationsmæssigt ønsker at stille alle kommunalbesty
relsesmedlemmer lige, kan heller il<ke i øvrigt føre til en begrænsning i retten til sags
indsigt efter§ 9, stk . 3, i lov om kommunernes styrelse. Det forhold, at materiale sene
re skal udsendes til flere eller alle medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan således 
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ikke begrunde en begrænsning i retten til sagsindsigt efter§ 9, ej heller selv om denne 
begrænsning er af midlertidig l<arakter. Det bemærkes herved, at alle medlemmer har 
mulighed for at benytte sig af adgangen til at anmode om sagsindsigt. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet er således af den opfattelse, at Randers Kommune 
ikke lovligt kunne meddele Bjarne Overmark afslag på eller udsætte imødekommelsen 
af anmodningen om sagsindsigt med den begrundelse, at alle byrådsmedlemmer skul
le modtage information om sagen samtidig. 

Efter de foreliggende oplysninger er det endvidere Økonomi- og Indenrigsministeriets 
opfattelse, at anmodningen heller ikke i øvrigt kunne afslås - eller dens behandl ing 
udsættes - af hensyn til sagens ekspedition eller som følge af uforholdsmæssige van
skeligheder. 

Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse kunne Randers Kommune il<ke 
lovligt meddele afslag på Bjarne Overmarks anmodning om sagsindsigt - eller udsæt
te behandlingen heraf - for så vidt angår det materiale, der forelå i endelig form på 
tidspunktet for mødet mellem Bjarne Overmark og børn- og skolechefen den 12. au
gust 2014 kl. 15.00. 

Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at det er en forudsætning for 
udvalgsformandens varetagelse af sit hverv efter§ 22 i lov om kommunernes styrelse, 
at vedkommende har adgang til at se dagsordenstekst, indstilling og bilag i en sag, 
der skal forelægges for udvalget, når materialet foreligger i endelig form i kommunens 
administration, dvs. når andre kommunalbestyrelsesmedlemmer efter§ 9, sti<. 1, i lov 
om kommunernes styrelse har ret til sagsindsigt heri. 

Som følge af udvalgsformandens funktioner kan der imidlertid efter Økonomi- og In
denrigsministeriets opfattelse - uanset kommunens retningslinjer eller praksis for 
meddelelse af sagsindsigt efter § 9 i lov om kommunernes styrelse - ikke stilles krav 
om, at udvalgsformanden skal fremsætte en anmodning over for borgmesteren om at 
få lov at se materialet. 

Er det - som i det foreliggende tilfælde - kommunens praksis, at f .el<s. forvaltnings
chefen afholder møder med udvalgsformanden til forberedelse af udvalgsmøderne, er 
det således Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at udvalgsformanden i for
bindelse med sådanne møder som følge af sine funktioner som den, der forbereder og 
leder udvalgsmødet, kan forlange at blive gjort bekendt med det nævnte materiale, når 
materialet foreligger i endelig form i kommunens administration. Forvaltningen kan 
således ikke kræve, at udvalgsformanden må vente med at få materialet til et senere 
tidspunkt, herunder f.el<s. når det i øvrigt er offentliggjort, og dermed kræve, at ud
valgsformanden udsætter sin forberedelse, herunder udsætter den til et nyt møde med 
forvaltningen , eller undlader at drøfte sagen med forvaltn ingen. 

For så vidt angår det materiale, der den 12. august 2014 på tidspunktet for mødet 
mellem Bjarne Overmark og børn- og skolechefen forelå i endelig form i kommunens 
administration, er det således Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Ran
ders Kommune ikke lovligt kunne meddele Bjarne Overmark afslag på indsigt heri. 

Da det omhandlede materiale er offentliggjort, foretager Økonomi- og Indenrigsmini
steriet ikke mere i sagen. 

Nedenfor i afsnit 1 og 2 følger en beskrivelse af sagens baggrund og en nærmere 
begrundelse for Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse. 

Det tilføjes, at det tidligere Social- og Indenrigsministerium, nu Økonomi- og Inden
rigsministeriet, i sit brev af 22. august 2016 til Randers Kommune tilkendegav. at mini
steriet ville afgive en generel vejledende udtalelse om forvaltningens muligheder fo r at 
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yde bistand til partier/l ister og enkelte m edlemmer af kommunalbestyrelsen, og at 
denne udtalelse på daværende tidspunkt forventedes at foreligge ultimo 2016. I for
længelse heraf skal Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyse, at ministeriet forventer 
at afgive den nævnte generelle vejledende udtalelse inden udgangen af marts 20 17. 

1. Sagens baggrund 

Den 8. august 2014 skrev Randers Kommune bl.a. følgende til byrådets medlemmer: 

"Et forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune vil snart blive fremlagt. Forslaget er udarbej
det af Børn og Skoleforvaltningen på baggrund af tilkendegivelser fra politiske drøftelser blandt 
26 byrådsmedlemmer. Forslaget tager afsæt i de bærende principper, som blev besluttet af 
byrådet i processen om fremtidens folkeskole. 

Forslaget vil blive behandlet på Børn- og Skoleudvalgets møde den 19. august 2014. Mødets 
dagsorden og dermed forslaget til den nye skolestruktur vil blive offentliggjort onsdag d. 13. 
august kl. 12:00. 

I den anledning inviteres du til en tidlig og fortrolig orientering om dette punkt på udvalgets 
dagsorden. Der vil efter orienteringen kortvarigt være mulighed for at stille spørgsmål til forvalt

ningen inden for mødets tidsramme. 

Orienteringen foregår den 13. august kl. 10.30-11 .30 ... " 

Ved e-mail af 12. august 2014 skrev byrådsmedlem Bjarne Overmark, der var for
mand for Randers Kommunes Børn- og Skoleudvalg, bl.a. fø lgende t il Statsforvaltnin

gen: 

"Indledningsvis henvises til nedenståenrte kopi af mail fra Bjarne overmark af 12.8.2014 kl. 

16.4 7: 
"Til børn og skoledirektør Lars Keld Hansen med kopi til byrådet, direktionen og pressen 
Dette blot for at bekræfte, at jeg på vores møde d.d . kl. 15.00 - afholdt som sædvanligt med 
henblik på udfærdigelse af/forberedelse af dagsordenen til mødet d. 19.8.2014 i børn og skole
udvalget - af dig blev oplyst følgende: 
- At jeg ikke (trods min anmodning herom) d.d. kunne få indsigt i hverl<en teksten/udkast til tekst 
til det dagsordenspunkt vedrørende lukning af skoler, som du vil sætte på dagsordenen vedrø
rende skolelukninger m.v. på børn og skoleudvalgets møde d. 19.8.2014 og som børn og skole 
forvaltningen har udarbejdet på baggrund af 26 byrådsmedlemmers private møder om samme 
emne. For en god ordens skyld bemærkes, at jeg har anmodet om et skriftligt afslag på min 

anmodning om aktindsigt. 
- At jeg i øvrigt il<ke i dag kunne få aktindsigt i det materiale, som forvaltningen har udarbejdet 
vedrørende forslaget til sl<0lelukninger. For en god ordens skyld bemærkes at jeg har anmodet 
om et skriftligt afslag på min anmodning om aktindsigt. 
- At det er dig personligt, som har besluttet at sl<0lelukningsmatelialet er hemmeligt - også for 
mig - indtil onsdag d. 13.8.2014 l<I. 12.00, hvor jeg på linje med resten af befolkningen er vel
l<ommen til at gøre mig bekendt med materialet. 

Venlig hilsen 

Endvidere henvises ti l nedenstående kopi af mail fra Børn og Skoledirektør Lars Keld Hansen, 
Randers Kommune, af 12.8.2014 kl. 19.08 til Randers Amtsavis: 

"Til Karin Hede 
Du har bedt om min kommeniar til den af Bjarne Overmark fremsendte mail 

Hermed min kommentar: 
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"Bjarne Overmark l1ar i dag bedt om indsigt i materiale om folkesl<olen i Randers Kommune, 
som byrådet orienteres om på møder i morgen. Materialet forelægges for børn og skoleudvalget 
tirsdag den 19. august 2014. 

Forvaltningen har afslået at give Bjarne Overmark indsigt i materialet i dag, da materialet vil 
blive forelagt byrådet på orienteringsmøder i morgen. Forvaltningen ønsker og har pligt til at 
stille hele byrådet lige. Der er derfor tale om en saglig , rimelig samt kortvarig begrænsning i 
indsigtsmuligheden begrundet i, at alle i byrådet skal have kendskab til sagen samme dag - i 
morgen. Det er en fair måde at håndtere sagen. 

Derudover har en udvalgsformand ikke særlige rettigheder end det øvrige byråd til at få indsigt i 
en sag. Har Bjarne Overmark som udvalgsformand og mødeleder behov for en særlig briefing 
er der rig mulighed herior - efter i morgen og inden udvalgsmødet tirsdag om en uge." 

Med venlig hilsen 

Statsforvaltningen anmodes om at udtale kritik af, at jeg ikke har modtaget den ønskede aktind
sigt, idet det gøres gældende, at forvaltningen i Randers Kommune ikke kan afskære mig fra 
aktindsigt i det af forvaltningen udarbejdede forslag til lukning af skoler i Randers Kommune 
med den begrundelse - eller andre begrundelser for den sags skyld - at "alle i byrådet skal 
have kendskab til sagen samme dag - i morgen. Det er en fair måde at håndtere sagen".· 

Randers Kommunes Børn - og Skoleudvalg vedtog den 19. august 2014 en indstilling 
til byrådet, hvorefter forslag t il ændring af Randers Kommunes skolestruktur blev 
sendt i offentlig høring. Økonomiudvalget vedtog indstillingen den 25. august 2014. 
Byrådet vedtog indstillingen den 1. september 2014 med 26 stemmer fo r og fem imod 
(Radikale Venstre, Beboerlisten og Velfærdslisten). 

Randers Byråd vedtog den 1. september 2014 med 26 stemmer for og fire imod (Be
boerlisten og Velfærdslisten) , idet et medlem undlod at stemme (Radikale Venstre), 
besvarelsen af en henvendelse fra Statsforvaltningen af 30. j uni 2014. Byrådets be
svarelse og sagens bilag blev sendt til Statsforvaltningen sammen med en mindre
talsudtalelse fra Beboerlisten og Velfærdslisten (byrådsmedlemmerne Kasper Fuhr 
Christensen, Jens Laursen, Bjarne Overmark og Kim Kristensen) af samme dato. 

Af Beboerlistens og Velfærdslistens mindretalsudtalelse fremgik bl.a. følgende: 

"For det tredje blev byrådsmedlem/Børn & Skoleudvalgsformand Bjarne Overmark tirsdag den 
12.8.2014 nægtet adgang til det færdige materiale, som forvaltningen havde udarbejdet om 
skolestruktursagen . ... " 

Af Statsforvaltn ingens udtalelse af 8. maj 2015 i anledning af henvendelserne i sagen 
fra byrådsmedlemmerne Kasper Fuhr Christensen, Jens Laursen, Bjarne Overmark 
og Kim Kristensen fremgil< bl.a. følgende: 

"Vedrørende Bjarne Overmarks henvendelse af 12. august 2014 om sagsindsigt i materiale om 
folkeskolen i Randers Kommune fremgår det af henvendelsen, at Bjarne Overmark har rettet sin 
begæring af 12. august 2014 til direktøren for børn, skole og kultur. som har afslået hans begæ
ring. 

Det bemærkes, at begæring om sagsindsigt efter kommunestyrelseslovens § 9, stk.1, ska l ret
tes til borgmesteren, jf § 9, stk. 2. Statsforvaltningen må forstå, at sagens materiale var tilgæn
geligt på kommunens hjemmeside den 13. august 2014, og på den baggrund finder vi ikke 
anledning til at foretage noget vedrørende dette punkt 

På grundlag af ovenstående finder Statsforvaltningen på det foreliggende grundlag ikke anled
ning til at foretage mere i sagen ." 
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Randers Kommune fremsendte ved flere e-mails af 5. april 2016 udtalelse og materia
le i sagen vedrørende sagsindsigt i PowerPoints m.v. til det tidligere Social- og Inden
rigsministerium, nu Økonomi- og Indenrigsministeriet. Dette materiale omfattede bl.a. 
byrådets vedtagelse og dagsorden/sagsfremstilling fra den 1. september 2014 vedrø
rende skolestruktursagen med de forudgående udvalgsvedtagelser og bilag. Bilagene, 
der udgjorde grundlaget for den offentlige høring over forslaget til en ændret skole
struktur i kommunen, omfattede i alt mere end 400 sider. 

Ved brev af 22. august 2016 oplyste det tidligere Social- og Indenrigsministerium, nu 
Økonomi- og Indenrigsministeriet, at ministeriet havde besluttet at tage spørgsmålet 
om byrådsmedlem Bjarne Overmarks anmodning af 12. august 2014 om indsigt i ma
teriale om skolestruktur op til behandling. 

Det tidligere Social- og Indenrigsministerium, nu Økonomi- og Indenrigsministeriet, 
anmodede om at modtage Randers Kommunes bemærkninger i anledning af spørgs
målet, forinden ministeriet afgav udtalelse herom. 

Det tidligere Social- og Indenrigsministerium, nu Økonomi- og Indenrigsministeriet, 
anmodede om, at Randers Kommunes udtalelse omfattede oplysning om, i hvilket 
omfang det materiale, som Bjarne Overmark den 12. august 2014 anmodede om ind
sigt i, på daværende tidspunkt forelå i den form, hvorefter det efter forvaltningens op
fattelse skulle offentliggøres og forelægges for Børn- og Skoleudvalget, dvs. i hvilket 
omfang det var endeligt godkendt i forvaltningen med henblik herpå. Ministeriet oply
ste, at ministeriet efter de foreliggende oplysninger lagde til grund, at Bjarne Over
marks anmodning omfattede udkast til dagsorden med indstilling og bilag til udvalgets 
møde den 19. august 2014 for så vidt angår dagsordenspunktet om kommunens frem
tidige skolestruktur, at dette materiale var planlagt til udsendelse til udvalget og offent
liggørelse den 13. c1ugust 2014 kl. 12.00, og at denne plan blev holdt. 

Det tidligere Social- og Indenrigsministerium, nu Økonomi- og Indenrigsministeriet, 
anmodede endvidere om, at Randers Kommunes udtalelse omfattede oplysning om, 
hvorvidt der i august 2014 i kommunen var etableret en praksis eller fastsat retnings
linjer, hvorefter byrådsmedlemmer blev meddelt sagsindsigt ved henvendelse til for
valtningen, dvs. således at henvendelser herom ikke skulle rettes til eller behandles af 
borgmesteren. I givet fald bad ministeriet om oplysning om, hvad denne praksis eller 
disse retningslinjer nærmere omfattede, herunder om det gjaldt for alle typer af sager 
og/eller sagsmateriale, og om det gjaldt for det materiale, som var omfattet af Bjarne 
Overmarks anmodning om sagsindsigt. 

Ved e-mail af 12. september 2016 har Randers Kommune sendt byrådets udtalelse i 
anledning af det tidligere Social- og Indenrigsministeriums, nu Økonomi- og Inden
rigsministeriets, brev af 22. august 2016 til ministeriet. Byrådets udtalelse blev vedta
get med 25 stemmer for og seks imod (Beboerlisten, Velfærdslisten, Det Konservative 
Folkeparti og Radikale Venstre). Til besvarelse af ministeriets anmodning om en udta
lelse har byrådet i udtalelsen henvist til et vedhæftet notat fra forva ltningen. Af notatet 
fremgår bl.a. følgende: 

"Baggrund 
Sagens faktum er som beskrevet i Social-og Indenrigsministeriets udtalelse af 22. august 2016. 

Materialets form den 12. august 2016 
Social og Indenrigsministeriet har i brev af 22. august 2016 anmodet ... om at kommunens 
udtalelse omfatter oplysning om, i hvilket omfang det materiale, som Bjarne Overmark den 12. 
august 2014 anmodede om indsigt i, på daværende tidspunkt forelå i den form, hvorefter det 
efter forvaltningens opfattelse skulle offentliggøres og forelægges for børn- og skoleudvalget. 
dvs. i hvilket omfang det var endeligt godkendt i forvaltningen med henblik herpå. 
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Forvaltningen har til brug for afgivelse af redegørelse herom undersøgt i kommunens esdh

system, hvornår dagsordenpunktet med sagsfremstilling, den samlede rapport om Fremtidens 
Skolevæsen, Bilagsmappe samt de tilhørende bilag A-K var færdigudarbejdet af forvaltningen. 

Det fremgår af kommunens esdh-system, at der forelå et dagsordenspunkt i sagen den 12. 
august 2014. Sidste tidspunkt, der blev tilknyttet et bilag den 12. august 2014 var lidt før kl. 

17.00. Der var her tale om bilag H kaldet "Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 
2015". Bilaget indeholder en analyse og et forslag til den konkrete indretning af de skoler, der 

indgår i den nye skolestruktur fra 1. august 2015. Rapporten vedrører skolernes fysiske rammer 
og er udarbejdet af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. og er på 257 sider. 

Samtidigt fremgår af mail fra Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, at bilaget blev tilsendt kommunen fra 
Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, hvor det blev benævnt som et endeligt dokument kl. 13.23. 

Det kan ikke ved hjælp af kommunens esdh-system afklares, hvornår sagsfremstillingen lå 
endelig i form (dvs. forelå endelig godkendt). 

Forvaltningen arbejdede den 12. august 2014 med såvel klargøring af materialet til trykning 
samt udarbejdelse af powerpoints ti l den efterfølgende dags forelæggelser. En del materiale 
blev samme dag trykt I kommunens trykkeri, ligesom der var entreret med trykl<eri i byen, der 
også 12. august 2014 arbejdede med trykning af materiale, herunder bilag H i løbet af aftenen 

den 12. august 2014. 

Det kan på baggrund af ovenstående fastslås, at dagsordenspunktet inkl. bilagsmateriale ikke 
forelå i endelig form forud for 12. august 2014, men det kan ikke med sikkerhed afdækkes, 

præcist hvornår den 12 august 2014 dagsordenspunktet inkl. bilagsmateriale forelå i endelig 
form i forvaltningen. 

Materialet var på det tidspunkt, hvor der blev bP.gæret sagsindsigt af byrådsmedlem Bjarne 
Overmark på møde den 12. august 2012 mellem kl. 15 og 16, ikke udleveret til nogen uden for 
den kommunale administration. 

Afslag på sagsindsigt den 12. august 2014 

I relation til afslaget på sagsindsigt den 12. august 2014 til børn og skoleudvalgsformand Bjarne 
Overmark var dette begrundet i, at der af forvaltningen var tilrettelagt en offentliggørelsesproces 

af skolestrukturmaterialet. 

Skolestruktursagen havde væsentlig betydning for mange af kommunens borgere. Rapporten 
havde stor mediemæssig bevågenhed, og der var meget stor interesse for sagen fra offentlig

heden generell Af hensyn til at sikre en samtidig informering af byrådet og efterfølgende inte
ressenter i sagen, havde forvaltningen planlagt en offentliggørelsesproces som er beskrevet i 

den samlede rapport om Fremtidens Skolevæsen i Randers Kommune således: 

Tidsplan Møder 

Offentliggørelse af høringsmaterialet på børn og skoleud- 13. aug. 2014 
valqets daqsorden 

Behandling af forslag til ny skolestruktur i børn og skoleud- 19. aug. 2014 
valqet 

Behandlino af forslao ti l nv skolestruktur i økonomiudvaloet 25. auo. 2014 

Behandling af forslag til ny skolestruktur i byrådet 1. sep. 2014 

Forslaqet sendes i hørino i perioden 2. sep. til oq med 27. okt. 2014 

Kommer der ikke rettidigt indsigelser mod forslaget efter 8. dec. 2014 

høringsperiodens udløb, træffer byrådet beslutning om 
ændring af kommunens skolestruktur. Forslaget behandles 
forud tor byrådsbeslutningen i børn og skoleudvalget d. 18. 
november oo i økonomiudvalqet d. 1. december 
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l<om der rettidigt indsigelser mod forslaget i høringsperio- 12 januar 2015 
den, træffer byrådet beslutning om ændring af kommunens 
skolestruktur. Forslaget behandles forud for byrådsbeslut-
ningen i børn og skoleudvalget d. 9. december og i økono-

miudvalqet d. 5. januar 2015 

Afslaget på sagsindsigt begrundedes med hensynet til sagens ekspedition jfr. kommunestyrel

seslovens § 9, særligt med henblik på at sikre en lige behandling af byrådsmedlemmerne og 

med henblik på, at det meget omfattende materiale lå i trykt fonn ti l det afholdte orienterings
møde for byrådets medlemmer 13. august kl. 10.00. 

Som det fremgår af mail fra børn og skoledirektøren til Randers Amtsavis den 12. august 2014 
blev der alene givet afslag på al give sagsindsigt den pågældende dag. 

Materialet blev offentliggjort den følgende dag om formiddagen, hvor alt materiale forelå i trykt 

form til såvel byrådet som disses baggrundsgrupper. Der var således tale om en meget kort 

udskydelse af gennemførelsen af sagsindsigten af mindre end en dags varighed, af hensyn til 
samtidig informering af byrådet. 

Hensynet var således at give byrådet en ligelig behandling og sikre samtidig information. 

Retningslinjer for sagsindsigt 

Randers Byråd har hverken specifikt eller generelt vedtaget retningslinjer for sagsindsigtsretten 
efter kommunestyrelseslovens § 9. Oftest fremsættes en anmodning om sagsindsigt til borgme
steren, men der fremsættes tillige anmodninger til forvaltningen, oftest til en direktør eller en 

sekretariatschef. Det ses ikke at praksis har været afhængig af, om der er tale om større eller 
mindre sager. Forvaltningen behandler således indkomne sagsindsigts;:inmodninger, uanset om 
disse har været henvendt til borgmesteren eller til forvaltningen. 

Der er praksis for, at borgmesteren altid orienteres om sagsindsigten. Dette sker enten inden 

sagsindsigten gives byrådsmedlemmet eller ved afsendelsen af sagsindsigten. Dette vi l afhæn

ge af sagens karakter. 

Udvalgsformandsrettigheder 
Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 22, at det er udvalgsformanden , der indkalder, forbe
reder og leder udvalgets møder. Spørgsmålet om adgang ti l at se forvaltningens sager m.v. ifm. 

forberedelse af dagsorden er imidlertid i11ke lovreguleret. men beror på tradition m.v. 

Det er oplyst, at det har været tradition for samarbejdet mellem børn og skoleudvalgets formand 
og forvaltningen, at der afholdtes møde med fonnanden for børn og skoleudvalget en uge før 

udvalgsmødets afholdelse, hvor de sager som er klar på tidspunktet for mødet blev ud leveret 

formanden for udvalget Derudover skete en mundtlig orientering om de sager, som ikke forelå i 
endelig form på tidspunktet for mødet med formanden for udvalget. 

Det vurderes, at en udvalgsformand ikke har særlige rettigheder i forhold til sagsindsigt m.v. i 

forhold til øvrige byrådsmedlemmer. Hvis formanden for udvalget som mødeleder har et særligt 
behov for at kende indholdet af sager forud for udvalgsmødet, kan formanden ti lbydes et selv

stændigt møde med forvaltningen inden afholdelse af mødet til en nærmere gennemgang. 

I den konkrete sag fremgår, at forvaltningen tilkendegav. at der inden udvalgsmødet tirsdag 
ugen efter, var mulighed for særlig briefing inden udvalgsmødet." 

Sammen med byrådets udtalelse har kommunen fremsendt en e-mail af 3. september 
2016 fra Bjarne Overmark til direktion og byråd, hvoraf følgende fremgår: 
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"Som kommentar til forvaltningens sædvanlige udenomssnak og halve løgne i notater til Social

og Indenrigsministeriet fremsendes kopi af min oprindelige klage samt Lars Keld Hansens mail 
ar 12.8.2014 111. 19.08 til Karin Hede Randers Amtsavis. 

Som det fremgår, har Lars Keld Hansen ikke begrundet den manglende udlevering af skole
strukturrapporten med, at den ikke var færdig tirsdag d. 12.8.2014 kl. 16.00 - som forvaltningen 
vrøvler om i sit notat. 

De konstruerede bortforklaringer antager lrnmiske højder. 

Nærværende bedes vedhæftet byrådets dagsorden til mødet mandag d. 5.9.2016." 

2. Ølconomi- og Indenrigsministeriets udtalelse 

Tilsynet med kommunerne varetages af Statsforvaltningen efter reg lerne i kapitel VI i 
lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015. Statsfor
valtningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører tilsyn med, om kommunen 
overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Statsforvalt
ningen kan ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hen
sigtsmæssige. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for Stats
forvaltningen, men ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af 
kommunale dispositioner eller undladelser, som Statsforvaltningen har udtalt sig om, 
op til behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betyd
ning eller har alvorlig karakter, jf. § 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 

I afsnit 2.1 behandles Bjarne Overmarks ret til sagsindsigt efter § 9 i lov om kommu
nernes s tyrelse i det sagsmateriale, der var omfattet af hans anmodning a f 12. august 
2014. I afsnit 2.2 behandles Bjarne Overmarks ret som udvalgsformand til indsigt i det 
samme materiale. 

2.1 Bjarne Overmarks ret ti l sagsindsigt efter§ 9 i lov om kommunernes styre lse 
i sin egenskab af medlem af kommunalbestyrelsen 

2.1.1 Generelt om sagsindsigt efter§ 9 i lov om kommunernes styrelse 
§ 9 i lov om kommunernes styrelse har følgende ordlyd: 

"§ 9. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har som led i varetagelsen af sit hverv ret til at 
gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration. 
Stk. 2. Begæring om sagsindsigt efter stk. 1 skal rettes til borgmesteren. 

Stk 3. Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigi. når det er nødvendigt af hensyn t il 
sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med ufor
holdsmæssigt store vanskeligheder. 

Stk. 4 . Et medlem har ret til efter anmodning at få tilsendt kopi af sagsmateriale, hvori den på

gældende har ret ti l sagsindsigt. jf. stk. 1-3. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte nærmere 

retningslinjer for udøvelsen af retten til at få tilsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger i 
retten hertil , når dette findes nødvendigt. " 

Bestemmelsen blev indsat i loven ved lov nr. 380 af 14. juni 1995, idet dog§ 9, Sti\. 2, 
blev ændret ved lov nr. 381 af 28. maj 2003. Af lovbemærkningerne ti l bestemmelsen , 
jf. Lovforslag nr. L 167, Folketingstidende 1994-95, tillæg A, side 2068 ff., fremgår 
bl.a. følgende: 

"Almindelige bemærkninger 

2.3. Ændring og forbedring af arbejdstilrettelæggelsen i de kommunale organer 
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Det er ... fundet hensigtsmæssigt at lovfæste kommunalbestyrelsesmedlemmernes ret til sags

indsigt samt at indføre en ret for de enkelte medlemmer ti l at få kopi af det materiale, hvori der 

er ret til sagsindsigt Samtidig er det dog fundet nødvendigt at give kommunalbestyrelsen mu

lighed for at begrænse retten til at få kopi af sagsakter. 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

Til nr. 4 

Bestemmelsen lovfæster den eksisterende adgang til sagsindsigt. Retten er knyttet til vareta

gelsen af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem/udvalgsmedlem, og det materiale, der 

begæres sagsindsigt i, må derfor vedrøre et anliggende, som vil kunne indbringes for kommu

nalbestyrelsen/udvalget som kompetent organ .... 

Ved sagsmateriale forstås alle dokumenter, der vedrører sagen, samt indførelser i journaler, 

registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter . .. . 

Retten til sagsindsigt omfatter også dokumenter, der er undtaget fra offentlighed efter lov om 

offentlighed i forvaltningen, herunder interne notater og referater. Sagsmateriale, der befinder 

sig på institutioner m.v., er også omfattet. Retten til sagsindsigt angår alene eksisterende 

sagsmateriale og giver ikke det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem ret til at forlange nyt ma

teriale produceret. 

Anmodning om sagsindsigt må rettes til borgmesteren, der er den øverste daglige leder i kom

munen og den umiddelbart ansvarlige for tilrettelæggelsen af adniinistrationens arbejde ... . 

Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 3 kan borgmesteren under nærmere angivne forhold 
begrænse retten til sagsindsigt. Borgmesteren er i sin acigang hertil undergivet kommunalbesty

relsens beslutninger. 

Da det ofte l<an være en fordel for kommunalbestyrelsens medlemmer selv at være i besiddelse 

ar det relevante sagsmateriale, er det anset for hensigtsmæssigt - ud over den adgang, der 

findes inden for offentlighedslovens rammer - at indføre en ret til efter anmodning at få kopi 

tilsendt af sagsmateriale, der i forvejen er ret til sagsindsigt i. 

Da en ret til at få kopier vil kunne betyde et ikke uvæsentligt indgreb i administrationens res

sourcer, er der foreslået en ret for kommunalbestyrelsen til at begrænse retten til at modtage 

kopier, hvis det skønnes nødvendigt. Begrænsning kan ske generelt eller konkret, når særlige 

forhold taler for det, f.eks. hvis kopiering vil være forbundet med store omkostninger. Adgangen 

efter offentl ighedsloven til at kræve kopier af sagsdokumenter berøres ikke heraf." 

I bilaget til Folketingets Kommunaludvalgs betænkning over forslaget til lov om æn

dring af de kommunale styrelseslove m.v. afgivet den 9. maj 1995, jf. Folketingstiden

de 1994-95, tillæg B, side 524 f ., e r gengivet fø lgende spørgsmål fra udvalget til in

denrigsministeren og dennes svar herpå: 

"Spørgsmål 1: 
"Betyder formuleringen af§ 9, stk. 3, vedrørende borgmestres mulighed for at begrænse sags

indsigten en forringelse af de el1sisterende muligheder for sagsindsigt for kommunalbestyrel

sesmedlernmer?" 

Svar: 
De foreslåede regler i § 9 om sagsindsigt er udtryk for en lovfæstelse af den eksisterende ad

gang til sagsindsigt. 

Dette gælder også bestemmelsen i § 9, stk. 3 , hvorefter borgmesteren l\an begrænse retten til 

sagsindsigt i tilfælde. hvor det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller hvor en 
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adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder. 
Det bemærkes herved tillige, at bestemmelsen herom er i overensstemmelse med den beskri

velse af den gældende retstilstand, der er i den kommenterede kommunale styrelseslov ved 

Preben Espersen m.fl. (1991, side 56 f.).1 

Der er således ikke med bestemmelsen i§ 9, stk. 3, tale om nogen forringelse af de eksisteren

de muligheder for sagsindsigt. 

Spørgsmål 2. 
"I hvilke tilfælde er det, at borgmesteren kan begrænse sagsindsigten i medfør af§ 9, stk. 37" 

Svar: 
En begrænsning kan ske i tilfælde, hvor en sags ekspedition ikke kan afvente kommunalbesty
relsesmedlemmets gennemsyn, eller hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssigt store 

vanskeligheder at fremskaffe materialet, navnlig ved ældre akter. 

Det ti lføjes, at borgmesteren i sin adgang til at begrænse retten til sagsindsigt er undergivet 

kommunalbestyrelsens beslutninger. 

Spørgsmål 3.· 
"I besvarelse af spørgsmål 740 af den 20. februar 1986 Gournalnr. 1986/1073/0100-4) under
streger den daværende indenrigsminister et kommunalbestyrelsesmedlems særlige ret til en 

udvidet sagsindsigt - også for så vidt angår interne arbejdspapi rer. Vil denne ret bestå på trods 

af§ 9, stk. 3's ordlyd?" 

Svar. 
Spørgsmålet kan besvares bekræftende. Den ret til sagsindsigt, der till<emmer et kommunalbe
styrelsesmedlem, rækker videre end retten til aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen, 
idet medlemmet bl.a. har ret til sagsindsigt i interne notater og referater, der foreligger i endelig 

form. 

Borgmesteren kan således ikke begrænse retten til sagsindsigt under henvisning til, at der er 

tale om interne arbejdspapirer. 

Spørgsmål 5: 
"Gælder der andre begrænsninger i et kommunalbestyrelsesmedlems anvendelse - f.eks. of

fentlig citering - af den information, der indhentes ved benyttelse af retten til sagsindsigt efter 
§ 9, end forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 1 ?" 

Svar: 
De foreslåede regler om sagsindsigt i § 9 er, som det er anført i lovforslagets bemærkninger, 

udtryk for en lovfæstelse af den eksisterende adgang til sagsindsigt. 

Efter§ 9, stk. 1, har ethvert kommunalbestyrelsesmedlem som led i varetagelsen af sit hverv rei 

til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration. Som 

anført i bemærkningerne til bestemmelsen omfatter retten ti l sagsindsigten således også doku
menter, der er undtaget fra aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen, herunder interne 

notater og referater. 

I § 9 , sti\. 3, er det angivet, i hvilke tilfælde borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, jf. 

i øvrigt besvarelsen af spørgsmål 1 og 2. 

' På det nævnte sted er der om mulighederne for at begrænse adgangen til at gennemse sagsakter anført 
følgende: '"Adgangen til at gennemse sagsakter kan i øvrigt begrænses i særlige tilfælde, f.eks. hvor en 
sags et1spedition ikke kan afvente medlemmets gennemsyn, eller hvor det vil være forbundet med ufor
holdsmæssigt store vanskeligheder at fremskaffe materialet, navnlig ved ældre akter." (Økonomi- og Inden
rigsministeriets tilføjelse). 
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Der gælder ikke - efter de foreslåede regler i § 9 eller efter gældende ret - nogen begrænsnin
ger i et kommunalbestyrelsesmedlems adgang ti l at anvende eller videregive den information, 
som medlemmet har erhvervet ved benyttelse af retten til sagsindsigt, når bortses fra lovgivnin
gens regler om tavshedspligt. 

Det er således alene reglerne om tavshedspligt, der begrænser adgangen til videreg ivelse af 
information. Ethvert kommunalbestyrelsesmedlem kan derfor med denne begrænsning offentligt 
citere information, der er indhentet ved benyttelse af retten til sagsindsigt. 

Der kan i øvrigt herved henvises til, at der alene gælder tilsvarende begrænsning, når kommu
nalbestyrelsesmedlemmer sammen med personer, der ikke er medlemmer af kommunalbesty
relsen, gennemser det materiale, der er fremlagt til bedømmelse af en sag, jf. den kommunale 
styrelseslovs § 8, stk. 3. 

Spørgsmål 6: 
"Kan borgmesteren f.eks. kræve som betingelse for at give sagsindsigt, at citering af informatio

ner, som ikke ville være omfattet af reglen om aktindsigt efter offentlighedslovens § 4, stlc 1, 1. 
pkt., men som nok ville kunne gives sommeroffentlighed efter 2. pkt., alene må finde sted med 

tilladelse fra borgmesteren?' 

Svar: 
Borgmesteren har mulighed for at begrænse retten til sagsindsigt i de tilfælde, der er nævnt i 
forslaget til § 9, stk. 3. Bestemmelsen er udtømmende, og der kan således ikke i andre tilfælde 

ske begrænsninger eller stilles betingelser." 

Til grund for bestemmelsen i § 9 lå Betænkning nr. 1271/1994 om kommunalpolitiker

nes arbejdsvilkår. Om de dagældende regler om forbe redelse af kommunalpolitiker

nes beslutninger er bl.a. følgende anført i betænkningen (s. 38 f.): 

"Det er antaget, at et kommunalbestyrelsesmedlem har ret til at gennemse eksisterende sags

materiale i forvaltningen herunder også interne noter og referater. Retten er knyttet til varetage 1-

·sen af hvervet, og det materiale, der begæres sagsindsigt i, må derfor vedrøre et anliggende, 

som vil kunne indbringes for kommunalbestyrelsen som kompetent o rgan. R-etten omfatter også 

dokumenter, som er undtaget fra offentlighed efter lov om offentlighed i forvaltningen . 

Anmodning om sagsindsigt må rettes til borgmesteren i dennes egenskab af øverste daglige 

leder og den umiddelbart ansvarlige for tilrettelæggelsen af administrationens daglige arbejde . 

... Retten til sagsindsigt antages ikke at omfatte materiale, som endnu ikke er endeligt udfor

met. Andre hensyn kan nødvendiggøre en begrænsning af retten til sagsindsigt f.eks. hensyn til 

sagens rettidige ekspedition." 

Af den nævnte betænknings afsnit med udvalgets overvejelser og fors lag fremgår bl.a. 

følgende (s. 42): 

"3.4. Anden bistand 
Udvalget har overvejet, om der bør indføres regler, der fastsætte r det nærmere indhold af ad
gangen til sagsindsigt i eksisterende sagsakter og dermed også fastlægger administrationens 
forpl igtelser i forbindelse hermed . Den nuværende adgang er nødvendig for, at politikerne kan 
udføre det kommunalpolitiske arbejde, og adgangen giver næppe i praksis anledning til større 
problemer. Udvalget har imidlertid fundet det naturligt, at adgangen ti l sagsindsigt lovfæstes i 

den kommunale styrelseslovgivning." 

Den allerede eksisterende adgang til sagsindsigt er til lige behandlet i Betænkn ing nr. 
894/1980 om kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m . v , 
hvoraf bl.a. følgende fremgår (s . 172 f.): 
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I forlængelse af den omhandlede udsendelsesordning vil der derfor hurtigt blive rejst 
spørgsmål om adgang til at gennemse sager, og herunder ofte dokumenter, som ikke ifølge 
offentlighedsloven kan kræves udleveret. 

Dette problem kan for så vidt opstå såvel i tilslutning til udsendelse af dagsordener m.v., heru n
der med hensyn til sagsmateriale i udvalg, som det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem 
ikke er medlem af, som for det medlem, som blot ønsker at sætte sig nærmere ind i en sag, 
eventuelt selv om denne (endnu) ikke er rejst over for de kommunalpolitiske organer. 

Også i dette tilfælde vil alle kommunalbestyrelsesmedlemmer være underkastet samme regler 
med hensyn til tavshedspligt, og sådanne hensyn kan derfor ikke afgørende tale imod en ad
gang til gennemsyn, selv om det må erkendes, at kredsen af personer, som får kendskab til 
eventuelle fortrolige oplysninger, bliver større. I øvrigt kan det nævnes, at kommunalbestyrel
sesmedlemmer i praksis ofte har adgang til al orientere sig i alle udvalgssager, når de er frem
lagt i samme lokale .... 

Hensynet til effektiviteten af den kommunale forvaltning kan ... tale imod, at ethvert l<ommunal
bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med alle eksisterende sagsakter. Ikke 
mindst udvalgenes mulighed for varetagelse af den umiddelbare forvaltning kan besværliggø
res, hvis ikke-medlemmer på grundlag af udvalgsmateriale tager sagerne op i kommunalbesty
relsen. 

Det må dog ikke overses, at de heraf følgende problemer for forvaltningens effektivitet for så 
vidt ikke er en følge af en ret til informationer, men direkte er en følge af de al<tionsmuligheder, 
som styrelseslovens §§ 222 og 23 giver de enkelte medlemmer. Og disse ønsker udvalget af 
demokratiske grunde ikke begrænset . . 

Hertil kommer, at der næppe i lovgivningen generelt kan findes holdepunkter for at nægte et 
kommunalbestyrelsesmedlem adgang til eksisterende sagsakter. Ethvert kommunalbestyrel
sesmedlem er principielt medansvarlig for den kommunale forvaltning, og han vil efter styrelses
lovens regler kunne drages til ansvar også for beslutninger, der træffes af administrationen eller 
af udvalg, som han il<ke er medlem af - f.eks. for manglende ti lsyn med sagsbehandlingen. Det 
er givet, at alene adgangen efter offentlighedsloven ikke kan være tilstrækkelig, når det gælder 
en kontrolfunktion, udøvet af de for administrationen ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlem
mer. Medmindre der i lovgivningen er faste holdepunkter for det modsatte, synes et kommunal
bestyrelsesmedlem derfor at måtte have adgang til på begæring at gennemse eksisterende 
sagsakter i kommunen, også for at kunne udnytte sine ovennævnte rettigheder efter styrelses
lovens§ 22. 

Det synes også forbundet med store vanskeligheder at finde acceptable kriterier for hvilke op
lysninger, der (bortset fra de nævnte sager, hvor kommunalbestyrelsen er uden kompetence) 
skal forholdes medlemmerne, og hvem der skal afgøre dette. 

Ganske vist må det antages, at kommunalbestyrelsesmedlemmernes henvendelse ti l forvaltnin
gen som nedenfor fremhævet må rettes gennem borgmesteren som daglig leder, at denne eller 
kommunalbestyrelsen må kunne fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved gennem
synet, og at de ansatte må kunne henvise tvivlsspørgsmål om gennemsyn til borgmesteren. 
Borgmesteren må imidlertid ved afgørelsen alene kunne begrænse adgangen ud fra saglige 
hensyn. 

Kommunalbestyrelsen, der ... i almindelighed bestemmer informationsniveauet i kommunen, 
herunder hvilke oplysninger, der skal tilvejebringes, bør - ud fra samme demokratiske hensyn -
næppe heller tillægges en ret ti l at forholde allerede tilvejebragte oplysninger for visse af dens 
medlemmer. 

2 Bestemmelsen om ,nitialivrel findes nu i lovens § 11 , stk. 1, 1. pkt. (Økonomi- og Indenrigsministeriets 
tilføjelse). 
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Den blotte eksistens af mulighederne for misbrug af sådanne beføjelser taler for, at en nægtelse 
af ret til gennemsyn kun bør finde sted med hjemmel i lovgivningen. 

Da udvalget som ovenfor nævnt er af den opfattelse, at medlemmernes (mindretals-)rettigheder 
i styrelseslovgivningen ikl<e bør indskrænkes, ønsker udvalget heller ikke at foreslå indskrænk
ninger i styrelseslovgivningen med hensyn til medlemmernes adgang ti l oplysninger fra forvalt
ningen. 

Udvalget erkender imidlertid, at der som ovenfor nævnt på særlige områder, f.eks. inden for 
social- og skattelovgivningen, kan være rimelig baggrund for særlige kompetenceforhold blandt 
andet som følge af specielle krav om at beskytte oplysninger af personlig art, således at disse 
forbeholdes en snæver kreds, som nærmere fastsættes i den pågældende lovgivning. Ud fra 
grundsætningerne om kommunalforvaltningens enhed og kommunalbestyrelsens ansvar for 
den samlede forvaltning bør sådanne undtagelser imidlertid efter udvalgets opfattelse ind
sl<rænkes ti l det strengt nødvendige." 

Ved lov nr. 381 af 28. maj 2003 blev§ 9, stk. 2, i lov om kommunernes styre lse æn
dret, idet kravet om, at kommunalbestyrelsesmedlemmet skul le kunne angive den sag 
eller det materiale i en sag , som anmodningen om sagsindsigt vedrørte, blev ophæ
vet. 

Af de almindelige bemærkninger til ændringen, jf. Lovforslag nr. L 188, folketingsåret 
2002-03, fremgår b l. a. , at det daværende Indenrigs- og Sundhedsministeriet i over
ensstemmelse med anbefalinger i Betænkning nr. 1425/2002 om indsigt i den kom
m unale administration foreslog at udvide kommunalbestyrelsesmedlemmernes ad
gang til sagsindsigt , jf. Folketingstidende 2002-03, t illæg A, side 5642. Af de specielle 
bemærkninger til ændringsbestemmelsen, der var indeholdt i lovfors lagets § 1, nr. 2, 
fremgår endvidere bl.a., at ændringen ikke i øvrigt indebar ændringer i anvendelsen af 
bestemmelsen om sagsindsigt i lov om kommunernes styrelse§ 9, jf. Folketingstiden
de 2002-03, tillæg A, side 5682. Videre fremgår følgende, jf. Folketingstidende 2002 -
03, til læg A, side 5682: 

"Begæring om sagsindsigt skal således fortsat rettes til borgmesteren og indebærer en ret til at 
gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration, jf. lov om 
kommunernes styrelse§ 9, stk. 1. Endvidere kan borgmesteren fortsat begrænse retten til sags
indsigt i overensstemmelse med reglerne i bestemmelsens stk. 3, og kommunalbestyrelsens 
medlemmer har fortsat ret ti l at få tilsendt kopi af sagsmateriale, hvori de pågældende har ret til 
sagsindsigt, jf. lov om kommunernes styrelse § 9, stk. 4, 1. pkt. 

Forslaget medfører endvidere ikke nogen ændring af kommunalbestyrelsens adgang til at fast
sætte retningslinjer for udøvelsen af retten ti l at få tilsendt kopi af sagsmateriale, herunder be
grænsninger i retten hertil, når dette findes nødvendigt, jf. lov om kommunernes styrelse § 9, 
stk. 4, 2. pkt. 

Det forhold, at retten til sagsindsigt efter forslaget ikke længere er begrænset til sager eller 
materiale i en sag, som det enkelte medlem kan angive, kan føre til meget omfattende begæ
ringer om sagsindsigt. Det kan derfor ikke udelukkes, at det fremover - i større omfang end det 
er tilfældet i dag - bliver nødvendigt for borgmesteren at benytte sin ret efter lov om kommuner
nes styrelse § 9, stk. 3, ti l at begrænse retten til sagsindsigt af hensyn til sagernes ekspedition, 
eller fordi en imødekommelse af begæringen i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt 
store vanskeligheder, herunder eksempelvis et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug. 

Der kan således il<ke opstilles nogen præcis grænse for, hvor stort et sagsområde eller hvor 
stor en gruppe af sager et medlem af kommunalbestyrelsen kan begære sagsindsigt i. Retten til 
sagsindsigt kan alene begrænses af borgmesteren efter lov om kommunernes styrelse § 9, stk. 
3. 

15 

115



På tilsvarende vis kan det ikke udelukkes, at en udvidet adgang til sagsindsigt tillige kan føre til 
mere omfattende begæringer om kopi af sagsmateriale, jf. lov om kommunernes styrelse § 9, 
stk. 4, 1. pkt. Det kan derior - i større omfang, end det er tilfældet i dag - blive relevant for 
kommunalbestyrelsen at anvende adgangen til at fastsætte nærmere retningslinjer for udøvel
sen af retten til at få tilsendt kopi af sagsmateriale, herunder retningslinjer, der begrænser retten 
hertil, jf. lov om kommunernes styrelse§ 9, stk. 4, 2. pkt." 

Af den bag ændringsforslaget liggende Betænkning nr. 1425/2002 om indsigt i den 
kommunale administration fremgår side 149 f. bl.a. følgende: 

"Det kan ... overvejes, om der fortsat - som efter de gældende regler - skal stilles krav om, at 
et kommunalbestyrelsesmedlem skal give de oplysninger, der er nødvendige for, at forvaltnin
gen kan finde frem til sagen eller de dokumenter, der ønskes indsigt i, eller om der skal gives 
medlemmerne en adgang til at foretage en almindelig gennemgang af et antal sager i forvalt
ningen - det vil sige adgang til sagsindsigt i en ubestemt flerhed af sager. 

Ved en sådan lempelse af adgangen til sagsindsigt får et kommunalbestyrelsesmedlem, der 
eksempelvis har mistanke om, at kommunen handler ulovligt, mulighed for at få generel indsigt i 
en bestemt type sager i en angiven periode. 

Heroverfor kan det imidlertid indvendes, at en generel adgang til sagsindsigt i en ubestemt 
nerhed af sager kan føre ti l et uforholdsmæssigt stort indgreb i administrationens ressourcer. 
Det kan således blive vanskeligt at styre antallet af sagsindsigtsbegæringer - begæringer, der i 
princippet kan omfatte hundredvis af sager. Endvidere vil en udvidet adgang til sagsindsigt 
kunne give anledning til misbrug fra enkelte medlemmers side. 

Denne indvending kan efter Ekspertgruppens opfattelse imidlertid afbødes ved at give borgme
steren adgang til at begrænse denne adgang efter de gældende regler, jf. styrelseslovens § 9, 
stk. 3, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition. eller når en adgang til sagsind
sigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder, herunder eksem
pelvis et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug . 

En sådan modifikation vil gøre det muligt for borgmesteren og kommunalbestyrelsen at afslå 
retten til sagsindsigt i egentlige misbrugssituationer eller i tilfælde, hvor forvaltningen ikke på det 
givne tidspunkt har ressourcer til at imødekomme en (større) begæring om sagsindsigt. 

Ekspertgruppen finder, at netop adgangen til sagsindsigt i en ubestemt flerhed af sager i en 
række tilfælde kan være et vigtigt - og i visse tilfælde eneste - redskab for et kommunalbesty
relsesmedlem, der ønsker at danne sig et overblik over kommunens praksis inden for et givent 
forvaltningsområde. 

På denne baggrund er det efter Ekspertgruppens opfattelse hensigtsmæssigt, såfremt kommu
nalbestyrelsens medlemmer som udgangspunkt får ret til sagsindsigt i en ubestemt flerhed af 
sager. 

For at dæmme op for misbrugssituationer samt for at give borgmesteren og dermed i sidste 
ende l<ommunalbestyrelsen en mulighed for at gribe ind i situationer, hvor en (større) begæring 
om sagsindsigt vil udgøre en meget stor belastning for forvaltningen, finder udvalget, at en ret til 
sagsindsigt i en ubestemt flerhed af sager i lighed med den gældende ret til sagsindsigt bør 
kombineres med en ret for borgmesteren til at begrænse retten til sagsindsigt, når det er nød
vendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være 
forbundet med urorholdsmæssigt store vanskeligheder, herunder eksempelvis et uforholds
mæssigt stort ressourceforbrug. 

Ekspertg rL1ppen har i forbindelse med sine overvejelser tillagt det betydning, at en begæring om 
sagsindsigt alene påfører forvaltningen en relativ begrænset arbejdsbyrde. Forvaltningen skal 
alene lægge det ønskede materiale eller de ønskede sager frem og skal ikke, som det er tilfæl-
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det ved begæring om aktindsigt efter offentlighedsloven, foretage en vurdering af, om sagen 
indeholder dokumenter eller oplysninger, der skal undtages fra aktindsigt." 

2.1 .2 Anmodning om sagsindsigt skal rettes ti l borgmesteren 
Efter§ 9, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse skal en begæring om sagsindsigt efter 
§ 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse rettes til borgmesteren. Efter bemærkn in
gerne til bestemmelsen (Lovforslag nr. L 167, Folketingstidende 1994-95, tillæg A, 
side 2068 ff.), som citeret ovenfor i afsnit 2.1.1, skal begæringen eller anmodningen 
om sagsindsigt rettes til borgmesteren i dennes egenskab af øverste daglige leder af 
kommunens administration, jf. § 31, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. 

Efter§ 9 i lov om kommunernes styrelse er en kommune l<Lin forpligtet ti l at behandle 
et medlems anmodning om sagsindsigt, hvis anmodningen er rettet til borgmesteren. 
Dette hænger bl.a. sammen med, at det er borgmesteren, der som øverste daglige 
leder af kommunens administration efter § 9, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse 
må vurdere, om retten til sagsindsigt i særlige tilfælde skal begrænses, når det er 
nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i 
øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder. 

I tilknytning hertil skal Økonomi- og Indenrigsministeriet bemærke, at en myndighed 
efter § 7, stk. 1, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014, i 
fornødent omfang skal yde vejledning og bistand til personer, der retter henvendelse 
om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. 

Vejledningspligten efter forvaltningslovens § 7 gælder kun i afgørelsessager og i for
hold til personer, "der retter henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens 
sagsområde". Det følger imidlertid af god forvaltningsskik og almindelige retsgrund
sætninger, at myndigheden også i andre tilfælde skal give vejled ning. 

Vejledningspligten gælder ved alle former for henvendelser. En myndighed vil også 
skulle vejlede i forhold til en borger, der ikke selv har fremsat nogen anmodning om 
vejledn ing, men hvor det fremstår som naturligt og relevant at give borgeren informati
on og vejledning. 

Selve vejledningen bør sikre, at borgeren får tilstrækkelig orientering om de regler, der 
gælder på det pågældende forvaltningsområde, herunder også om relevant frem
gangsmåde for at søge at gøre en rettighed gældende. 

På den baggrund er det Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at forvaltningen 
efter omstændighederne kan være forpligtet til at vejlede et kommunalbestyrelses
medlem, som over for den kommunale forvaltning fremsætter en anmodning om ind
sigt i materiale i forvaltningen, om, at en sådan henvendelse skal rettes til borgmeste
ren. Ministeriet lægger herved navnlig vægt på, at borgmesteren efter § 9 i lov om 
kommunernes styrelse træffer afgørelse i forhold til vedkommende kommunalbesty
relsesmedlem. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke i den foreliggende sag anledning til at tage 
stilling til spørgsmål om en sådan vejledningspligt for forvaltningen, jf. herom straks 
nedenfor. 

En kommune kan fastsætte retningslinjer eller have en praksis, hvorefter medlemmer 
af kommunalbestyrelsen har ret til at få behandlet anmodninger om sagsindsigt efter 
henvendelse herom til ansatte i forvaltningen. F.eks. kan det følge heraf, at anmod
ning om sagsindsigt kan rettes til forvaltningen på f.eks. direktørniveau, uden at an
modningen skal rettes til borgmesteren, og al forvaltningen i så tilfælde skal behandle 
anmodningen, uden at spørgsmål herom først forelægges fo r borgmesteren. Noget 
sådant kan også gælde for sagsindsigt i nogle typer, men ikke alle typer af sager eller 
sagsmateriale. 
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En praksis for forvaltningens ekspedition af sagsindsigtsanmodninger indgivet til for
valtningen er bindende for kommunen i den forstand, at forvaltningen ikke kan undla
de at behandle en anmodning om sagsindsigt omfattet af en sådan praksis med den 
begrundelse, at den er indgivet til forvaltningen. Forvaltningen kan heller ikke meddele 
afslag på en anmodning om sagsindsigt omfattet af en sådan praksis med den be
grundelse, al den ikke er rellet til borgmesteren. Dette skyldes, at forvaltningen, når 
den træffer afgørelser om sagsindsigt i forhold til enkelte kommunalbestyrelsesmed
lemmer, er bundet af det almindelige forvaltningsretlige lighedsprincip. 

Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets opfallelse, at sådanne retningslinjer eller en 
sådan praksis om forvaltningens behandling af anmodninger om sagsindsigt kan om
fatte, at forvaltningen kan meddele afslag på sagsindsigt med henvisn ing til, at betin
gelserne for meddelelse af sagsindsigt efter§ 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrel
se ikke er opfyldt. Det er endvidere ministeriets opfattelse, at sådanne retningslinjer 
eller en sådan praksis om forva ltningens behandling af anmodninger om sagsindsigt 
kan omfatte, at forvaltningen kan begrænse adgangen til sagsindsigt efter lovens § 9, 
stk. 3. Kommunen kan imidlertid også fastsætte retningslinjer eller have en praksis, 
hvorefter visse anmodninger om sagsindsigt ekspederes af forvaltningen, mens andre 
- f.eks. mere komplicerede eller omfattende anmodninger eller alle sager, hvor for
valtningen mener, at der skal meddeles afslag - videregives eller henvises til borgme
steren. 

Det forhold, at en kommune har fastsat retningslinjer eller har en praksis, hvorefter 
anmodning om sagsindsigt kan behandles af forvaltningen, kan imidlertid ikke udvide 
kommunens adgang til at meddele afslag på sagsindsigt ud over, hvad der gælder 
efter § 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, eller til at begrænse adgangen til 
sagsindsigt ud over det, som lovens § 9, stk. 3, giver mulighed for. Uanset en sådan 
praksis må lovligheden af forvaltningens afslag på meddelelse af sagsindsigt så ledes 
vurderes e~er lovens§ 9. 

Forva ltningens afslag på sagsindsigt eller begrænsning af adgangen til sagsindsigt vil 
i øvrigt altid kunne indbringes for borgmesteren, og i det omfang denne fastholder 
afslaget, vil det kunne indbringes for kommunalbestyrelsen, jf. herved Hans B. Thom
sen m.fl ., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2. udgave, 2010, side 97 . 

Randers Kommune har oplyst, at kommunen ikke har vedtaget retn ingslinjer for med
delelse af sagsindsigt efter§ 9 i lov om kommunernes styrelse, men at anmodninger 
herom ikl<e kun fremsættes over for borgmesteren, men også over for forvaltningens 
direktører og sekretariatschefer. De anmodninger, der fremsættes over for forvaltnin
gen, behandles, uanset om der er tale om større eller mindre sager, og borgmesteren 
orienteres altid herom. Ministeriet lægger til grund, at dette også var tilfældet i 2014. 

På grundlag af Randers Kommunes oplysninger til sagen er det Økonomi- og Inden
rigsministeriets opfattelse, at der i kommunen var en praksis for, at forvaltningen el<
spederede byrådsmedlemmers anmodninger om sagsindsigt efter lovens § 9, også 
når de var indgivet til forvaltningen på chefniveau, idet borgmesteren samtidig blev 
orienteret herom. 

Navnlig med henvisning til Statsforva ltningens udtalelse af 8. maj 2015 som citeret 
ovenfor i afsnit 1, hvor Statsforvaltningen bemærkede, at begæring om sagsindsigt 
efter § 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse skal rettes til borgmesteren, jf. § 9, 
stk. 2, finder Økonomi- og Indenrigsministeriet på grundlag af de nu foreliggende op
lysninger anledning til at bemærke, at det således ikke i det foreliggende ti lfælde -
hvad kommunen heller ikke gjorde - ville have været berettiget at meddele Bjarne 
Overmark afslag på anmodningen om sagsindsigt eller at undlade at behandle an
modningen med den begrundelse, at den ikke var rellet til borgmesteren. 
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I det foreliggende tilfælde har børn- og skolechefen meddelt afslag på sagsindsigt 
uden at videregive eller henvise anmodningen til borgmesteren til afgørelse og uden 
at henvise til, al Bjarne Overmarks anmodning ikke var rettet til borgmesteren. Lovlig
heden af afslaget på sagsindsigt må derfor vurderes efter § 9 i lov om kommunernes 
styrelse. 

2.1.3 Retten ti l sagsindsigt omfatter kun materiale, der foreligger " i endelig 
form" i forvaltningen 
Retten til sagsindsigt efter§ 9 i lov om kommunernes styrelse omfatter alene sagsma
teriale, der "i endelig form foreligger i kommunens administration" på tidspunktet for 
ekspeditionen af anmodningen om sagsindsigt. Der kan herved henvises til det tidlige
re Social- og Indenrigsministeriums, nu Økonomi- og Indenrigsministeriets, bemærk
ninger i afsnit 11.2.3.1 i ministeriets udtalelse af 22. august 2016 til Randers Kommune. 

Bjarne Overmarks anmodning om indsigt i sagsmateriale blev fremsat på mødet mel
lem Bjarne Overmark og Randers Kommunes børn- og skolechef den 12. august 2014 
kl. 15.00 og afslået på samme møde. Afgørende for, om materialet var omfattet af 
Bjarne Overmarks ret til sagsindsigt, er således, om det på tidspunktet for det nævnte 
møde forelå "i endelig form i kommunens administration". 

For så vidt angår sagsmateriale, der ikke er udarbejdet af forvaltningen, men af eks
terne private samarbejdspartnere, borgere eller andre offentlige myndigheder og sendt 
til eller i øvrigt tilgået kommunen fra disse, gælder efter Økonomi- og Indenrigsministe
riets opfattelse, at sådant materiale altid foreligger "i endelig form" i den forstand, hvori 
dette udtryk anvendes i§ 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, når kommunen har 
modtaget det. Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger herved vægt på, at materialet 
netop ikke er udarbejdet af forvaltningen, men er afgivet af andre til kommunen. Så
danne dokumenters "endelige form" er altid den form, hvori de er modtaget i kommu
nen. 

Sådanne dolwmenler vil i øvrigt, i del omfang de har betydning for en sag eller sags
behandlingen i øvrigt, være omfattet af kommunens journaliseringspligt efter offentlig
hedslovens § 15, stk. 1, i den form, hvori de er modtaget af kommunen.· De vil endvi
dere ikke være undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, om 
dol<umenter, der ikke er afgivet til udenforstående. 

Det tidligere Social- og Indenrigsministerium, nu Økonomi- og Indenrigsministeriet, har 
i afsnit 11.2.3.3 i sin udtalelse af 22. august 2016 til Randers Kommune gengivet en 
række bidrag i form af tilsynspraksis og litteratur til fortolkningen af, hvad der ligger i 
udtrykket "i endelig form" i § 9 i lov om kommunernes styrelse. 

Det er på den baggrund som anført i afsnit 11.2.3.3.3 i det tidligere Social- og Inden
rigsministeriums, nu Økonomi- og Indenrigsministeriets, udtalelse af 22. august 2016 
Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, al interne dokumenter, der ikke er om
fatte/ af retten til aktindsigt, efter omstændighederne kan foreligge i endelig form og 
således være omfattet af retten til sagsindsigt efter§ 9 i lov om kommunernes styrel
se. Det er endvidere ministeriets opfattelse , at der ved afgørelsen af, om sådant in
ternt sagsmateriale er endeligt, ikke kan lægges afgørende vægt på, om materialet er 
benævnt udkast, skitse, kladde el.lign. eller i øvrigt i sin form har en foreløbig karakter. 

Det tidligere Social- og Indenrigsministerium, nu Økonomi- og Indenrigsministeriet, har 
i afsnit 11.2.3.3.3.1, 11.2.3.3.3.2 og 11.2.3.3.3.3 i udtalelsen af 22. august 2016 videre 
udtalt, at sagsmateriale, der har været forelagt el kommunalpolitisk organ i kommu
nen, som kan tage stilling til den sag, som materialet vedrører, eller har været forelagt 
et eller flere af kommunalbestyrelsens medlemmer, må anses at foreligge i endelig 
form, jf. § 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, dog at det forhold, at sagsmateria
let har været forelagt borgmesteren i en udvalgsstyret kommune. ikke i sig selv inde
bærer, at materialet foreligger i endelig form , jf. § 9, stk. 1, i lov om kommunernes 
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styrelse. Ministeriet har derimod ikke nærmere behandlet spørgsmålet om, hvornår 
eller under hvilke omstændigheder internt sagsmateriale bliver endel igt i ti lfælde, hvor 
det alene har været forelagt ansatte i kommunens administration. 

Den nu foreliggende sag giver Økonomi- og Indenrigsministeriet anledning til at tage 
stilling til, hvornår sagsmateriale udarbejdet af forvaltningen (internt materiale) til fore
læggelse for kommunalbestyrelsen eller et udvalg foreligger i endelig form i tilfælde, 
hvor materialet ikke har været forelagt andre end ansatte i forvaltn ingen (og eventuelt 
borgmesteren). 

For så vidt angår sådant internt materiale er det Økonomi- og Indenrigsministeriets 
opfattelse, at dette i hvert fald foreligger i endelig form i kommunens administration , jf. 
§ 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, når det foreligger i den form, hvori det efter 
forvaltningens opfattelse skal forelægges for udvalget eller kommunalbestyrelsen, dvs. 
når det er endeligt godkendt i forvaltningen med henblik på forelæggelsen. Ministeriet 
lægger herved vægt på, at dokumenterne herefter foreligger i samme form, som de vil 
blive forelagt et kommunalpolitisk organ, der kan tage stilling til den sag, dokumenter
ne vedrører. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke herved taget stilling til, af hvem eller på 
hvilket niveau i forvaltningen materialet i så fa ld skal være godkendt, idet det vil bero 
på de gældende retnings linjer og/eller den eksisterende praksis i den enkelte kommu
ne, af hvem eller på hvilket niveau i forvaltn ingen den endelige godkendelse af mate
rialet finder sted. Ministeriet er i den forbindelse opmærksomt på, at sådan praksis kan 
være forskellig i den enkelte kommune afhængig af sagstypen og den konkrete sags 
karakter. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal endvidere for en god ordens skyld bemærke, at 
sagsmateriale udarbejdet af forvaltningen til forelæggelse for et udvalg eller for kom
munalbestyrelsen efter omstændighederne også kan foreligge i endel ig form på et 
tidligere tidspunkt end, når det er endeligt godkendt i forvaltningen med henblik på 
forelæggelsen. Om dette er tilfældet, vil imidlertid bero på, hvad sagsmaterialet even
tuelt i øvrigt måtte have været anyendt til, herunder hvem det måtte være f9relagt. 
Ministeriet finder ikke, at den konkrete sag giver an ledning til at behandle spørgsmål 
herom nærmere. 

Efter Randers Kommunes oplysninger til sagen lægger Økonomi- og Indenrigsministe
riet til grund, at der den 12. august 2014 var oprettet et dagsordenspunkt til Børn- og 
Skoleudvalget for skolestruktursagen i kommunens elektroniske sagsbehandlingssy
stem. Bilagene til dette dagsordenspunkt udgjorde samtidig det materiale, der skulle 
danne grundlag for den offentlige høring i sagen, som Børn- og Skoleudvalget, Øko
nomiudvalget og byrådet skulle godkende. Det sidste bilag, der blev tilknyttet dagso r
denen, var bilag H, "Forslag til skolestrukturplan og ny skolestruktur 2015". Dette bilag 
var udarbejdet af et arkitektfirma for kommunen og tilsendt kommunen herfra som et 
endeligt dokument den 12. august 2014 kl. 13.23. Det blev tilknyttet dagsordenen 
samme dag lidt før kl. 17. 

Det fremgår således af dagsordenen med bilag for sagen om skolestruktur, der blev 
behandlet af Børn- og Skoleudvalget den 19. august 2014, at bilagene til selve dags
ordenen både omfattede dokumenter udarbejdet af Randers Kommunes forvaltning og 
dokumenter udarbejdet af eksterne samarbejdspartnere. Ud over det nævnte bilag H 
udarbejdet af et arkitektfirma var således bilag Bog I udarbejdet af Ernst & Young/EY. 

Da det ene af disse tre eksterne dokumenter (bilag H) tilgik Randers Kommune den 
12. august 2014 kl. 13.23, er det Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at i 
hvert fald dette eksterne bi lag (bilag H) forelå i endelig form på tidspunktet for mødet 
mellem Bjarne Overmark og børn- og skolechefen den 12. august 2014 kl. 15.00. Ef
tersom dette var det sidste bilag, som blev tilknyttet dagsordenspunktet , hvilket skete 
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samme dag lidt før kl. 17, er det efter ministeriets opfattelse også sandsynligt, at de to 
øvrige eksterne bilag forelå i kommunen og dermed i endelig form den 12. august 
201 4 kl.15.00, men ministeriet kan ikke udtale sig med sikkerhed herom. Min isteriet 
hæfter sig dog ved, at det ene dokument (bilag B) på forsiden er dateret den 25. fe
bruar 2013 Dette udelukker dog ikke, at dokumentet efterfølgende kan være blevet 
tilsendt kommunen i en ændret version, uden at dateringen er ændret. 

Det er ikke ud fra Randers Kommunes oplysninger muligt at fastslå, om dagsordenen 
og de tilknyttede dokumenter udarbejdet af forvaltningen (interne dokumenter) forelå i 
endelig form, jf. § 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, dvs. var endeligt godkendt 
i forvaltningen, på tidspunktet for afholdelsen af mødet mellem Bjarne Overmark og 
børn- og skolechefen den 12. august 2014 kl. 15.00. 

Det fremgår dog af Randers Kommunes oplysninger, at forvaltningen den 12. august 
2014 arbejdede med materialets klargøring til trykning og udarbejdelse af PowerPoints 
til den følgende dags møder, samt at en del af materialet i sagen den 12. august 2014 
blev trykt i kommunens trykkeri og på et eksternt trykkeri, herunder noget af det i løbet 
af aftenen. 

På den baggrund er det efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse sandsyn
ligt, at i hvert fald noget af det omfattende interne materiale forelå endeligt godkendt i 
forvaltningen på tidspunktet for afholdelsen af mødet mellem Bjarne Overmark og 
børn- og skolechefen den 12. august 2014 kl. 15.00, men ministeriet kan ikke udtale 
sig med sikkerhed herom. 

Derimod lægger Økonomi- og Indenrigsministeriet som anført efter de foreliggende 
oplysninger til grund, at i hvert fald et eksternt bilag (bilag H) til dagsordenspunktet 
forelå i endelig form, jf. § 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, på tidspunktet for 
afholdelsen af mødet mellem Bjarne Overmark og børn- og skolechefen den 12. au
gust 2014 kl. 15.00. idet det var tilgået Randers Kommune. 

Under hensyn til, fil dette bilag H var udarbejdet af en ekstern samarbejdspartner efter 
Randers Kommunes anmodning, fil det var modtaget i kommunen den 12. august 
2014 i en endelig version, fil det· blev tilknyttet dagsordenen mindre end to timer efter 
begyndelsen af mødet mellem Bjarne Overmark og børn- og skolechefen den 12 
august 2014 kl. 15.00, fil bilagsmateriale blev trykt i løbet af den 12. august 2014, 
samt fil dagsordenen med det tilhørende omfattende bilagsmateriale blev offentliggjort 
den følgende dag, lægger Økonomi- og Indenrigsministeriet endvidere til grund, at 
Randers Kommune den 12. august 2014 kl. 15.00 havde besluttet, at bilaget sl<ulle 
udgøre en del afhøringsmaterialet i skolestruktursagen og dermed et bilag til dagsor
denen, og at det således var omfattet af Bjarne Overmarks anmodning om sagsind
sigt. 

På tidspunktet for afholdelsen af mødet mellem Bjarne Overmark og børn- og skole
chefen den 12. august 2014 kl. 15.00 var der således efter de foreliggende oplysnin
ger materiale omfattet af Bjarne Overmarks anmodning om sagsindsigt i form af i hvert 
fald bilag H, som forelå i endelig form i kommunens administration, jf. § 9, stk. 1, i lov 
om kommunernes styrelse. 

I den forbindelse tilføjes, at en kommune ved en anmodning om sagsindsigt, der om
fatter flere dokumenter. som udgangspunkt ikke kan afvise at meddele sagsindsigt i 
nogle dokumenter med den begrundelse, at andre dokumenter omfattet af anmodnin
gen ikke foreligger i endelig form. Dette kan alene ske, såfremt kommunalbestyrel
sesmedlemmets anmodning om sagsindsigt må forstås således, at vedkommende 
alene ønsker sagsindsigt, hvis der kan gives sagsindsigt i alt det materiale, som er 
omfattet af anmodningen. Efter de foreliggende oplysninger om indholdet af Bjarne 
Overmarks anmodning om sagsindsigt, jf. herved hans e-mail af 12. august 2014 til 
Statsforvaltningen som citeret ovenfor i afsnit 1, der indeholder en gengivelse af hans 
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e-mail af samme dato til børn- og skoledirektøren, kan hans anmodning ikke forstås 
på denne måde. 

Spørgsmålet er herefter, om Randers Kommune lovligt kunne meddele Bjarne Over
mark afslag på sagsindsigt i det materiale, som var omfattet af hans anmodning om 
sagsindsigt, og som forelå i endelig form i kommunens administration. 

2.1.4 Afs lag på sags indsigt i materiale, der er omfattet af § 9, stk. 1, i lov om 
kommunernes styrelse 
Efter§ 9 i lov om kommunernes styrelse er der, når medlemmet fremsætter anmod
ningen som led i sit hverv,3 og materialet foreligger i endelig form i kommunens admi
nistration, jf. bestemmelsens stk. 1, alene mulighed for at meddele afslag på sagsind
sigt i de tilfælde, der er nævnt i bestemmelsens stk. 3, dvs. "når det er nødvendigt af 
hensyn til sagernes el<spedition, etter når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være 
forbundet med uforl1oldsmæssigt store vanskeligheder". 

Det forhold, at kriterierne i § 9, stk. 3, i lov om lwmmunernes styrelse udtømmende 
gør op med mulighederne for at begrænse retten til sagsindsigt i sagsmateriale omfat
tet af§ 9, stk. 1, indebærer, at andre kriterier end dem, der er omfattet af§ 9, stk. 3, 
heller ikke lovligt kan begrunde udsættelse af meddelelse af sagsindsigt eller udsæt
telse af behandlingen af en anmodning om sagsindsigt. 

Der kan om forståelsen af disse betingelser nærmere henvises til de ovenfor i afsnit 
2.1 . 1 citerede forarbejder t il § 9, jf. herved navnlig den daværende indenrigsministers 
svar på visse af Kommunaludvalgets spørgsmål i bilaget t il udvalgets betænkning over 
lovforslag nr. L 167, jf. Folketingstidende 1994-95, tillæg B, side 524 f. Der kan endvi
dere henvises til Betænkning nr. 1425/2002 om indsigt i den kommunale administrati
on, side 149 f., der også er citeret ovenfor i afsnit 2. 1.1 , hvoraf det fremgår, at be
grænsning af retten til sagsinrlsigt efter stk. 3 kan ske , når det er nødvendigt af hen
syn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være for
bundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder, herunder eksempelvis et ufor
holdsmæssigt stort ressourceforbrug. 

Under hensyn til at det fremgår af bestemmelsens forarbejder, at begrænsningerne i 
retten til sagsindsigt efter § 9, stk. 3, er en lovfæstelse af eksisterende tilsynspraksis, 
kan endvidere henvises til en udtalelse afgivet af det daværende Indenrigsministerium 
som øverste kommunale tilsynsmyndighed den 10. marts 1982,4 hvoraf bl.a. fremgår 
følgende: 

"Om de mere principielle spørgsmål om kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til sagsakter 
kan oplyses følgende: 

Uanset at det enkelte medlem af en kommunalbestyrelse således i almindelighed ikke har no
gen pligt til at foretage selvstændige initiativer for at befri sig for et jurid isk ansvar, må det anta
ges, at ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har adgang til efter anmodning at gennemse 
materiale, der måtte foreligge i forvaltningen. Begrundelsen for denne antagelse må søges i de 
kompetence- og funktionsprincipper, der er indeholdt i selve styrelseslovens system, og hvoref
ter kommunalbestyrelsen har det overordnede politiske ansvar for den kommunale forvaltnings 
arbejde. En ret som den nævnte er i øvrigt ofte et nødvendigt supplement til reglen i den hid tid i
ge styrelseslovs § 22, den nuværende lovs § 11 , hvorefter ethvert medlem af l<ommunalbesty
relsen for denne kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender. 

3 Den ioreliggende sag giver ikke Økonomi- og Indenrigsministeriet anledning lil al udtale sig om denne 
betingelse, men der kan herom henvises til uc!talelse af 8. december 2011, j.nr. 1004324. Se eventuelt 
htto://resurnet1al?.base.s1rn.cl~/rr.sunIe,1aIar,~sP./2011 /1 'I 14-om-raekkeviricien-:af-rett,,n-I1l-sags1nds1gt-i-
rner:lf oer -nf-0!.-i.e2~f,,;. 7 -9-i-lov-o_m-ku111i'nunerm.::s-stvretse _ nsor.. 

Se eventuelt http;!lr!i::i11rneci:=1!3ha_~:s1m.dk/r~s11merJ;;IRbasr./198?/B'2.1 4-
k ommuna 11.:ies tyrel~e~mf.-dl!.:irunEHS -.arJaano-t1\-a l-c1ennem5e-alde r -f s arm -utlh-Rtalmos nilnll H L!en
k ommunale-n(Jrni1;1s1r:;.t1qf1ll_~~ 
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Det enkelte kommunalbestyrelsesmedlems adgang til at gennemse eksisterende materiale må 
dog være undergivet de begrænsninger, som lovgivningen sætter, således f.eks. når der er tale 
om, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der ikke er medlem af socialudvalget, måtte ønske at 
gennemse socialudvalgets akter i en sag vedrørende enkeltpersoner. 

Adgangen til at gennemse sagsakter kan i øvrigt kun begrænses, når der foreligger særlige 
holdepunkter herfor. Der kan f.eks. være tale om, at en sags ekspedition ikke kan afvente med
lemmets gennemsyn, eller der kan foreligge sådanne vanskeligheder, f.eks. fremskaffelse af 
ældre akter, at medlemmets interesse må vige." 

Randers Kommune har oplyst, at afslaget på sagsindsigt var begrundet i hensynet til 
sagens ekspedition. Det er oplyst, at der var tilrettelagt en offentliggørelsesproces for 
materialet, idet sagen havde stor mediebevågenhed og offentlig interesse i det hele 
taget. I den forbindelse ønskedes - som det også fremgår af børn- og skolechefens e
mail af 12. august 2012 til Randers Amtsavis som citeret ovenfor i afsnit 1 - at sikre 
en samtidig information og dermed lige behandling af alle byrådets medlemmer og 
andre interessenter i sagen med hensyn til oplysninger og adgang til materialet. Derfor 
blev der meddelt afslag på sagsindsigt den 12. august 2012, idet materialet skulle 
forelægges - og blev forelagt - alle byrådsmedlemmer den 13. august 2014 om for
middagen og offentliggjort samme dag kl. 12.00. Randers Kommune har anført, at der 
alene var tale om en udskydelse af gennemførelsen af retten til sagsindsigt af mindre 
end en dags varighed af hensyn til samtidig information af byrådet. 

Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse kan der imidlertid ikke med hjem
mel i § 9, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse meddeles afslag på eller udsættelse 
af sagsindsigt med den begrundelse, at alle medlemmer af kommunalbestyrelsen skal 
have indsigt i materialet eller have kendskab til oplysninger i materialet samtidig. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger herved vægt på, at det nævnte hensyn ikke 
ses omfattet af de i § 9, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse nævnte grunde, der 
ifølge forarbejderne til bestemmelsen er udtømmende. 

Disse kriterier må efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse forstås således, 
at "hensyn til sagernes ekspedition" er hensyn, der vedrører mulig forsinkelse af den 
kommunale sags ekspedition som følge af, at medlemmet skal have lejlighed til at 
gennemse sagsmateriale, f.eks. således at kommunens afgørelse, udtalelse eller hø
ringssvar i en sag som følge heraf ikke kan fremsendes til en anden myndighed retti
digt. Endvidere henviser "uforholdsmæssigt store vansl<eligheder" efter ministeriets 
opfattelse til tilfælde, hvor ekspeditionen af en anmodning om sagsindsigt vil medføre 
et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug for forvaltningen, f.eks. fordi anmodningen 
er meget omfattende eller vedrører akter, som - eventuelt fordi de er gamle - er me
get vanskelige at fremfinde. 

Kriterierne i § 9, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse giver derimod efter Økonomi
og Indenrigsministeriets opfattelse ikke mulighed for at meddele afslag på sagsindsigt 
med henblik på at undgå , at et kommunalbestyrelsesmedlem forud for andre får kend
skab til visse oplysninger - og eventuelt i forlængelse heraf udtaler sig om eller i øvrigt 
gør brug af disse. Dette gælder også, selv om medlemmets udtalelser eller øvrige 
brug af oplysningerne - f.eks. fordi det giver anledning til debat, spørgsmål eller øget 
fokus på sagen - måtte vanskeliggøre eller forsinke sagens behandling i kommunen. I 
sådanne tilfælde er begrænsningen ikke sagligt begrundet i "hensyn til sagernes ek
spedition" eller "uforholdsmæssigt store vanskeligheder", således som disse udtryk 
anvendes i§ 9, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. 

Der kan herved henvises til den daværende indenrigsministers svar på spørgsmål nr. 
5 og 6 i bilaget til Kommunaludvalgets betænkning over lovforslag nr. L 167, jf. Folke
tingstidende 1994-95, tillæg B, side 524 f. Heraf fremgår det, at et medlems adgang til 
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\':_._ .. : .. :·~/ at udtale sig om oplysninger modtaget ved meddelelse af sagsindsigt ikke kan be

grænses ud over, hvad der følger af reglerne om tavshedspligt. Der gælder således 
ikke nogen begrænsninger i et kommunalbestyrelsesmedlems adgang til at anvende 
eller videregive information. som medlemmet har erhvervet ved benyttelse af retten til 
sagsindsigt, når bortses fra reglerne om tavshedspligt. Medlemmets adgang til at vide
regive oplysninger begrænses således ikke af en særlig loyalitetspligt for kommuna I
bestyrelsesmedlemmerne i forhold til kommunen. Se også Hans B. Thomsen m.fl., 
Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2. udgave, 2010, side 95. 

Selv om § 9, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse giver mulighed for at afslå sags
indsigt begrundet i "hensyn til sagernes ekspedition" eller "uforholdsmæssigt store 
vanskeligheder", kan kommunen derfor ikke med henvisning til bestemmelsen afslå, 
begrænse, udsætte eller betinge meddelelse af sagsindsigt til et kommunalbestyrel
sesmedlem med henblik på, at medlemmet ikke forud for andre skal have kendskab til 
sagsoplysninger, som vedkommende eventuelt kan videregive el ler i øvrigt gøre brug 
af på en sådan måde, at det kan ~ive anledning til, at behandlingen af en kommunal 
sag vanskeliggøres eller forsinkes. 

Det forhold, at kommunen informationsmæssigt ønsker at stille alle kommunalbesty
relsesmedlemmer lige, kan heller ikke i øvrigt føre til en begrænsning i retten til sags
indsigt efter§ 9, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse. Det forhold, at materiale sene
re sl<al udsendes til flere eller alle medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan således 
ikke begrunde en begrænsning i retten til sagsindsigt efter§ 9, ej heller selv om denne 
begrænsning er af midlertidig karakter. Det bemærkes herved, at alle medlemmer har 
mulighed for at benytte sig af adgangen til at anmode om sagsindsigt. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet er således af den opfattelse, at Randers Kommune 
ikke lovligt kunne meddele Bjarne Overmark afslag på eller udsætte imødekommelsen 
af anmodningen om sagsindsigt med den begrundelse, at alle byrådsmedlemmer skul
le modtage information om sagen samtidig. 

Efter de foreliggende oplysninger er det endvidere Økonomi- og Indenrigsministeriets 
opfattelse, at anmodningen heller ikke i øvrigt kunne afslås - eller dens behandling 
udsættes - af hensyn til sagens ekspedition eller som følge af uforholdsmæssige van
skeligheder. Ministeriet finder således ikke, at det forhold, at forvaltningen den 12. 
august 2014 arbejdede med bl.a. materialets forberedelse til trykn ing og trykning her
af, kunne begrunde dette. 

Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse kunne Randers Kommune ikke 
lovligt meddele afslag på Bjarne Overmarks anmodning om sagsindsigt - eller udsæt
te behandlingen heraf - for så vidt angår det materiale, der forelå i endelig form på 
tidspunktet for mødet mellem Bjarne Overmark og børn - og skolechefen den 12. au
gust 2014 kl. 15.00. 

Under hensyn til , at Bjarne Overmarks anmodning om sagsindsigt blev afslået, har 
Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke anledning til at tage stilling til, hvor hurtigt Ran
ders Kommune skulle have ekspederet anmodningen. Hvor hurtigt dette skal ske, vil 
bl.a. bero på anmodningens og sagens nærmere karakter, baggrund og omfang, her
under på om anmodningen kan ekspederes forholdsvis enkelt, f.eks. ved at en med
arbejder sender et eller flere dokumenter, der umiddelbart er til rådighed i forvaltnin
gen i elektronisk form, pr. e-mail eller via en intern digital platform til kommunalbesty
relsesmedlemmet. 

5 
Delte gælder også i tilfælde. hvor sagsmaterialet indeholder oplysninger omfallet ai tavshedspligt efter 

forvaltningslovens § 27. men i så tilfælde er medlemmets muligheder for al udtale sig eller i øvrig I benytte 
oplysningerne nalurligvis begrænset af tavshedspligten. 

24 

124



•:· ·-······· 
:. ~:.:.::.: 

2.2 Bjarne Overmarks ret til inds igt i materialet i s in egenskab af udvalgsfor
mand 

§ 22 , stk. 1. 3. pkt., i lov om kommunernes styrelse har følgende ordlyd: 

"Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets be
slutninger indføres i beslutningsprotokollen." 

Udvalgsformanden har ikke efter loven nogen kompetence til at bestemme indholdet 
af de beslutninger, der træffes af forvaltn ingen, herunder forvaltningens indstillinger. 
Udvalgsformanden kan således ikke pålægge forval tningen at afgive indstill inger med 
et bestemt indhold til udvalget eller i øvrigt sætte sin indstilling i stedet for forvaltnin
gens. Se Hans B. Thomsen m. fl, Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 
2. udgave, 2010, side 219. 

I forbindelse med udvalgsmøder er det sædvanligt, at forvaltningschefen drøfter sa
gerne igennem med udvalgsformanden og gennemgår en eventuel sagsfremstilling og 
indstilling, jf. Betænkning nr. 1271/1994 om kommunalpolitikernes arbejdsvilkår, side 
36. 

Hvis udvalgsformanden skal kunne varetage hvervet som den , der indkalder og leder 
udvalgets møder, må formanden have mulighed for at forberede sig til møderne, he r
under ved at gennemgå forvaltningens dagsordenstekst med indstillinger og bilag. 
Den ovenfor citerede bestemmelse i § 22 i lov om kommunernes styrelse forudsætter 
således, at udvalgsformanden har adgang til materialet i så god tid forinden udvalgs
mødet, at vedkommende har mulighed for at forberede sig. 

Det er på den baggrund Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at det er en 
forudsætning for udvalgsformandens varetagelse af sit hverv efter § 22 i lov om kom
munernes styrelse, at vedkommende har adgang til at se dagsordenstekst, indstilling 
og bilag i en sag, der skal forelægges for udvalget, når materialet foreligger i endelig 
form i kommunens administration, dvs. når andre kommunalbestyrelsesmedlemmer 
efter § 9, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse har ret ti l sagsindsigt heri, jf. ovenfor 
afsnit 2.1 .3. 

Som følge af udvalgsformandens funktioner kan der imidlertid efter Økonomi- og In
denrigsministeriets opfattelse - uanset kommunens retningslinjer eller praksis for 
meddelelse af sagsindsigt efter § 9 i lov om kommunernes styrelse - ikke stilles krav 
om, at udvalgsformanden skal fremsætte en anmodning over for borgmesteren om at 
få lov at se materialet. 

Er det - som i det foreliggende tilfælde - kommunens praksis, at f.eks. forvaltnings
chefen afholder møder med udvalgsformanden til forbe redelse af udvalgsmøderne, er 
det således Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at udvalgsformanden i for
bindelse med sådanne møder som følge af sine funktioner som den, der forbe reder og 
leder udvalgsmødet, kan forlange at blive gjort bekendt med det nævnte materiale, når 
materialet foreligger i endelig form i kommunens administration. Forvaltningen kan 
således ikke kræve, at udvalgsformanden må vente med at få materialet til et senere 
tidspunkt, herunder f.eks. når det i øvrigt er offentliggjort, og dermed kræve, at ud
valgsformanden udsætter sin forberedelse, herunder udsætter den til et nyt møde med 
forva ltningen, eller undlader at drøfte sagen med forvaltn ingen. 

Det tilføjes, at udvalgsformanden, når der bortses fra de pligter, som følger af posten 
som formand for udvalget, herunder navnlig vedrørende indkaldelse til og ledelse af 
udvalgets møder, efter lov om kommunernes styrelse, har den samme stilling og 
samme rettigheder, som kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. Udvalgsforman
den har således som nævnt ovenfor ikke kompetence med hensyn til sagernes ind
hold, og har i modsætning til borgmesteren ikke nogen kompetence med hensyn til 
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forvaltningens ledelse . På den baggrund er det Økonomi- og Indenrigsministeriets 
opfattelse, at udvalgsformanden ikke i denne egenskab har ret til indsigt i sagsmate
riale I forvaltningen, som Ikke foreligger i endelig form. 

For så vidt angår det materiale, der den 12. august 2014 på tidspunktet for mødet 
mellem Bjarne Overmark og børn- og skolechefen forelå i endelig form i kommunens 
administration, jf. afsnit 2.1.3, er det således Økonomi- og Indenrigsministeriets opfat
telse, at Randers Kommune ikke lovligt kunne meddele Bjarne Overmarl< afslag på 
indsigt heri. 

Da det omhandlede materiale er offentliggjort, foretager Økonomi- og Indenrigsmini
steriet ikke mere i sagen. 

Det tilføjes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ilcke har fundet anledning til at be
handle spørgsmålet om, hvorvidt Bjarne Overmark efter offentlighedsloven havde ret 
til aktindsigt i det i sagen omhandlede materiale. 

Kopi af dette brev er sendt til byrådsmedlemmerne f<asper Fuhr Christensen, Jens 
Laursen og Kim Kristensen samt III l<L. 
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Vil det sige, at du i realiteten er blevet banket pJ plads af de politiske 
bagland i vælgerforeningen? 

»Nej, det er ikke t i lfældet, for jeg er enig med vælgerforeningens 
synspunkt om, at det her kan vi ikke længere lægge navn til.« 
Er blevet klogere 
Men i flere uger har du været enig med flertallet i byrådet. Hvordan 
hænger det sa111rnen? 

»Jeg er simpelt hen blevet klogere undervejs. For det første synes jeg. 
at den lukkethed, som vi l flertal let har indtaget over borgerne er 
blevet alt for voldsom. Det handler om flere ting, hvor jeg må sige, at 
havde jeg fra begyndelsen v idst , hvad jeg ved i dag, så var jeg aldrig 
gået med.« 
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»Det er undervejs gået op for mig, at der er for mange huller i forslaget. 
Lad os bare tage de små skoler. Der argumenteres med, at det er 
fornuftigt at lukke dem, men det er ikke dem alle, der skal lukke. Det 
lugter for meget af, at der er blevet bagt nogle rævekager.« 

Alfa og omega på landet 
»Desuden er landdistrikternes ve og vel noget, der ligger os meget på 
sinde i de Konservative, og der ved man, at skolen er cent ral og alfa og 
omega for, at de de mindre byer på landet fungerer og fortsat er 

attraktive.« 

Det er vel ikke noget. der er kommet til dig undervejs. Hvad er det, du 
har fJet ny viden om, som ændrer din holdning? 

»Jeg har siden forslaget blev tærdigt og offentliggjort talt med mange, 
der har faglig viden, ikke mindst lærerne. Det er gået op for mig, at den 
opdeling af skoler med overbygning og skoler uden har voldsomme 
faglige konsekvenser. I det nye forslag kommer halvdelen af skolerne 
kun ti l at gå til og med 6. klasse. Men mange fag skiller faktisk mellem 
6. og 7. klasse, tysk f.eks. En lærer, der brænder for tysk, vil ikke søge 
hen på en skole, hvor man kun har det i 6. klasse, men vil søge 
overbygningen, hvor man fagligt kan boltre sig i tre år.« 
Uheldig køns-opdeling 

»Nok så væsentlig er, ifølge lærere jeg har talt med, at mandlige lærere 
på grund af fag-sammensætningen, vil søge overbygningsskolerne, 
mens kvindelige lærere vil søge 0.-6. klasses skolerne. Den opsplitning 
af lærerkøn, finder jeg meget uheldig. Jeg synes, det er vigtigt, at 
skoleelever i de første seks skoleår også får en mandlig påvirkning i 
undervisningen,« siger Daniel Madie, som nu danner opposition med 
Velfærdslisten, Radikale Venstre og Beboerli sten i skolespørgsmålet. 
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Velfærdslisten har modtaget nyheden med samme begejstring. 

»Det er et tegn på, at det er muligt at forpurre planen. Jeg er rigtig glad 
for Maclies beslutning, og at han taler så klart om den lukkede proces. 
Fedt at han på den måde viser, han har et demokratisk sindelag,« siger 
Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen. 

De Radikales Mogens Nyholm har også kun roser til overs til De 
Konservative. 
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Notat Advokat Lasse Hummelhof Frandsen 

Vedrørende: Notat vedr. de politiske drøftelser om skolestrukt ur 

Sagsnavn: Statsforva ltningen vedr. henv. fra Kasper Fuhr Christensens om skolestruktur 

Sagsnummer: 00.01.00-G00-58-14 

Skrevet af: 

E-mail: 

Forvaltning: 

Dato: 

Sendes ti l: 

Frederik Gam melgaard 

frederik.gammelgaard@randers.dk 

Byrådssekretariatet 

15-07-2014 

Ti lsynet med kommunerne har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd. Baggrunden er en 

henvendelse fra Vel færdslisten og Beboerlisten om afs lag på sagsindsigt i sag om ny skolestruktur. 

Baggrund 

Der er t idligere 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 forva ltningen herefter kan fremlægge et konkret forslag t il 

fremtidig skolestruktu r i henhold til de drøftede principper. I forbindelse med de politiske drøftelser 

er fo rvaltningen anmodet om teknisk bistand, således at forvaltningen mundtligt har givet sine 

foreløbige bemærkninger på mulige konsekvenser for udmøntning af forskell ige scenarier. 

Forvaltningen har ikke i den fo rbindelse udarbejdet beslutningsoplæg, baggrundsnotater eller på 

anden vis produceret eller udleveret mater ia le t il 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 in tet materiale udleveret til enkelte 

byrådsmedlemmer. 

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

med forvaltningen og f å foreløbige mundtlige bemærkninger t il alternative scenarier, i det omfang 

det opgavemæssigt har været afgrænset til noget, som lader sig real isere. 

Regelgrundlag 

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

varetagelsen af sit hverv har ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form forel igger i 

kommunens administra tion. Adgangen til sagsindsigt omfatter alle dokumenter, der vedrører sagen, 

herunder også interne dokumenter. Adgange n ti l 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. 

I 

131



Rækkevidden af byrådsmedlemmers sagsindsigt blev behandlet i Tilsynets udtalelse af 6. april 2011 

om budgetreduktioner. I tilsynssagen havde byrådet tilrettelagt en proces, hvor administrationens 

forslag til udmøntning af budgetreduktioner skulle fore lægges en på forhånd defineret del af byrådet 

(budgetforligspartierne) uden at den resterende del af byrådet havde samme mulighed. Dette fa ndt 

tilsynet ulovligt. I sagen havde forvaltn ingen således udarbejdet et kon kret beslutningsoplæg til 

byrådet og fore lagt dette for nogle, men ikke alle byrådsmed lemmer. Statsforvaltningen f inder, at 

de t ikke var lovligt, at en polit isk 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 ad ministrationen er gjort 

"tilgængeligt" for personer ud en fo r kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren. 

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

for andre, rnen tilsynets udtalelse må forstås så ledes, at et dokument på den eller anden måde skal 

være afgivet til personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og borgmest eren som 

administrationens øverste daglige leder. Denne forståelse af tilgængelighedskravet harmonerer med 

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

offentlighedsloven i forhold til, hvornår et dokument er eksternt. Det følger så ledes 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 t il 

offentlighedsloven: 

"Med udtrykket )!Gfgives« sigtes til, at det pågældende dokument, uanset på hvilken måde det sker, 

er gjort fysisk tilgængel igt for en udenforstående - dvs. at dokumentet er gjort tilgængeligt 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 »afgivelse<, i lovens forstand, hvis myndigheden har gjort det 

muligt for udenforstående at gøre sig bekendt med dokumentet på en måde og i et omfang, der 

ganske må ligestil/es med, at dokumentet er gjort fysisk tilgængeligt for udenforstående. Et dokument 

vil således være afgivet, hvis embeds/alk på et møde udlåner det pågældende dokument til de øvrige 

mødedeltagere, der - efter at have læst dokumentet - afleverer det igen ved mødets afslutning. 

Dokumentet vil derimod ikke anses for afgivet, hvis embedsfolkene blot læser op fro dokumentet eller 

i øvrigt gør de pågældende mødedeltagere bekendt med dokumentets indhold. 11 
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Vurdering 

Det bemærkes indledningsvis, at nærværende sag adskiller sig væsentligt fra den nævnte t ilsynssag. I 

t ilsynssagen havde byrådet som nævnt tilrettelagt en proces, hvor adm inistrationens forslag t il 

udmøntning af budgetreduktioner skulle forelægges en på forhånd defi neret del af byrådet 

(budgetforligspartierne) uden at den resterende del af byrådet havde samme mulighed. Dette fandt 

tilsynet ulovl igt. I sagen havde forva ltningen således udarbejdet et konkret beslutningsoplæg til 

byrådet og fore lagt dette for nogle, men ikke alle byrådsmedlemmer. I nærværende sag har 

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

forskellige scenarier for den fremtidige skolestruktur. I den forbindelse er forva l tningen anmodet om 

teknisk og mund tligt at give sine foreløbige bemærkninger på mulige konsekvenser for udmøntning 

af de forskellige scenarier. Forvaltningen har ikke i den forbindelse uda rbejdet 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, 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 t il 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 so m nævnt været en praktisk foranstaltning for forva ltningen, 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 fro dokumen tet eller i øvrigt 

gør de pågældende mødedeltagere bekendt med dokumentets 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 
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administrative medarbejdere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder, hvorfor 

de pågældende power-points heller ikke kan anses for omfattet af sagsindsigten efter 

kommunestyre lseslovens § 9. 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. 
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Fremlagt for retten som: 

IB~lAG: 
Til Sta tsforval tningen t 

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen 

I henhold til § 50 i Lov om kommunernes styrelse airn1odes Statsforvaltn ingen om en 
udtale lse om, hvorvidt det er i overenstemmelse med Lov om kommunernes styrelse, at 
forvaltningen i Randers Kommune udarbejder oplæg ti l en ny skolestruktur alene til brug 
for en politisk afgrænset kreds af byrådsmedlemmer og ikke-byrådsmedlemmer (de i 
drøftelserne deltagende partiers forhandlingsdelegationer), kaldet forhancllingsla-edsen, og i 
forlængelse heraf hvorvidt det er i overenstemmelse med nævnte lov, at borgmesteren på 
trods af anmodninger om indsigt forholder undertegnede dokumenter fremvist for ovenfor 
nævnte gruppe med henvisning ti l, at materialet efter hans opfattelse ikke foreligger i 
endelig forn1, og at materialets lagringsformat ("Powerpoint-slides") skulle undtage det fm 
den af§ 9 i Lov om kommunernes styrelse følgende ret til sagsindsigt for 
byrådsmedlemmer. 

Undertegnede har fl ere gange gjort borgmesteren opmærksom på Statsforvaltningens 
udtalelse af 6. april 2011 om Aarhus Byråds udmøntning af budgetreduktioner og finder i 
medfør af denne, at borgmesterens tilrettelæggelse af forvaltningens udarbejde lse af en ny 
skolestruktur samt hans forholdelse af ovenfor omtalte dokumenter er lovstr id ig. Vi finder 
ikke, at dokumenternes lagringsformat kan lægges til grund for at undtage disse fra den af§ 
9 i Lov om kommunernes styrelse følgende ret til sagsindsigt for byrådsmed lemmer og 
henviser endvidere til , at det af omtalte udtalelse fra Statsforvaltningen fremgår, at 
hyrådsmedlemmers anmodnin g om s;igsi11Clsigt ildce kan afvises på grundlag af, at materialet 
ifølge borgmesteren ikke foreligger i endelig form, hvis dokumentet samtidig er gjort 
tilgængelig for personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og borgmesteren 
som forvaltningens øverste daglige leder. 1 

Vi skal desuden gøre Statsforvaltningen opmærksom på, at vi via en person fra ovenfor 
omtalte kreds er blevet bekendt med, at forvaltningens op læg netop skulle have fået den i 
forhold til sammenhængen atypiske form ("Powerpoint-slides") med henblik på at forholde 
os omtalte dokumenter, da vi allerede tidligt i forløbet anmodede om sagsindsigt. Samme 
kilde har gjort os bekendt med, at møderne skull e foregå på den måde, at hver partigruppe 
har en sekretær, som sla-iver de fremviste slides af, og at forvaltningen efter hvert s lide 
spørger forsam lingen, om alle har nået at skrive det af. 

Vi mener derfor, der er grundlag for mistanke om, at borgmesterens ti lrettelæggelse af 
forvaltningens behandling af denne sag har til hensigt at nægte bestemte byrådsmedlemmer, 
herunder undertegnede, sags indsigt. 

1 Side 15: "Del er statsforvaltningens opfattelse, at i det mindste fra det tidspunkt, hvor et dokument af 
adm inislrntionen er gjort ti lgængeligt for personer uden for kredsen af administrative medarbejdere og 
borgmesteren som administrationens øverste daglige leder, må ethvert kommunalbestyrelsesmed lem have 
krav på indsig1 i det efter anmodning. '' 
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Liste over vedlagte bilag til belysning af sagen kan findes på næste side. Såfremt 
Statsforvaltningen skulle få brug for supplerende oplysninger fra undertegnede, står vi til 
rådighed. 

Venligst 
Jens Laursen, medlem af Randers Byråd (Beboerlisten) 
Bjarne Overmark, medlem af Randers Byråd, formand for Børn- og skoleudvalget 
(Beboerlisten) 
Kim Kristensen, medlem af Randers Byråd (Beboerlisten) 
Kasper Fuhr Christensen, medlem af Randers Byråd, formand for Socialudvalget 
(Velfærclslislen) 
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Dokumentv isni ng Side 1 af 2 

-4.~ 
~~ 

Fremlagt for retten som: 

I o 
Advokat Lasse Hummelhof Frandsen 

Randers Kornmune 

Punlct Titel Udvalg Funktioner 

223 Svar til Tilsynet om afslag på sagsindsigt i sag om ny skolestruktu1· 

Resume 

Tilsynet med kommunerne har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd . Baggrunden er en 
henvendelse fra Velfærdslisten og Beboerlisten om afslag på sagsindsigt i sag om ny skolestruktu r i 
Randers Kommune. Til brug for byrådets behandling af sagen har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat. 
Konklusionen er, at afslaget på sagsindsigt vurderes at være I overensstemmelse med gældende ret . Det 
anbefa les at byrådet i sit svar t il Tilsynet henholder sig til det udarbejdede notat. 

Sagsfremstilling 

Tilsynet med kommunerne har anmodet om en udtalelse fra Randers Byråd . Baggrunden er en 
henvendelse fra Velfærdslisten og Beboerlisten om afslag på sagsindsigt i sag om ny skolestruktur i 
Randers Kommune . 

Til brug for byrådets behandling af sagen har forvaltningen udarbej det vedlagte notat. Konklusionen er, at 
afslag p3 sagsindsigt vunJeres al være i overenssternrnelse med gældende ret, idet forvaltningen ikke har 
udarbejdet sagsmateriale i endelig form, der er gjort t ilgængelig for personer uden for kredsen af 
administrative medarbejdere og borgmesteren som administrationens øverste daglige leder. Sagens 
baggrund, regelgrundlag og vurdering er nærmere uddybet I notatet. 

Økonomi 

Ingen . 

Indstilling 

Forva ltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget, 

at byrådet i sit svar til Tilsynet henholder sig til det udarbejdede notat, der er vedlagt sagen. 

Økonomiudvalget , 25. august 20 14, pkt. 173: 

Indstilles ti ltrådt med 7 stemmer for og 1 stemme imod. Kasper Fuhr Christensen stemte Imod. 

Henvendelsen fra Statsforvaltningen vedlægges sagen som bilag inden byrådsmødet. 

Bjarne Overmark var fraværende. 

I ndstilling : 

l 

http ://nernweb.randers.dk/NemAgencla/DocumentView .aspx... 21-01-201 7 
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Dokumentvisning S1cle 2 at 'L 

Beslutning 

Tiltrådt med 26 stemmer for og 4 stemmer imod. 1 undlod at stemme. Imod stemte Beboerlisten og 
Velfærdslisten. Radikale Venstre undlod at stemme. \ 

Bilag Funktioner 

5]_6145.pdf 

Henvendelse til statsforvaltningen.pdf ~ 

Bilag 13.pdf ~ 

Bilag 1 - Statsforvaltningens udtalelse om Aarhus Byråds udmøntning af budgetreduktioner.pdf ~ 
Bilag 2 - 140405 - Politisk styregruppemøde vedr skolestruktur.pdf ~ 

BIiag 3 - 140514 Oplysninger om skolestruktu r.pdf ~ 

Bi lag 4 - 140515 Oplysninger om skolestruktur.pdf <;:® 
Bilag 5 - 140519 - Svar på spørgsmål vedr drøftelser om skolestruktur.pdf <;:® 
Bilag 6 - 140519 - Svar på spørgsmål vedr drøftelser om skolestruktur - vedhæftet bilag.pdf ~ 
Bilag 7 - 140519 - Forespørgsel om svar.pdf ~ 

Notat vedr de politiske drøftelser om skolestruktur 2 ~ 

VS Fra Tilsynet vedr . klage fra Kasper Fuhr m.fl. over manglende sagsindsigt ifm, skolestru ktur fo rh ~ 
Bilag 8-kalender - 2014-04-30 - 2014-05-21 12.24.01 am ~ 

Bilag 9-kalender - 2014-04-04 - 2014-05-21 12.29.35 am ~ 

Bilag 10 - kalender - 2014-04-09 - 2014-05-21 12.26.13 am ~ 

Bilag 11 - kalender - 2014-03-25 - 2014-05-2112.30.49 am ~ 

Bilag 12 - kalender - 2014-03-19 - 2014-05-2112.39.11 am ~ 

http://nernweb.randers.dk/NemAgenda/DocurnentView.8spx. .. 21-01-201 7 
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Bjarne Overmark 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Vedhæftede fi ler: 

Fra: Bjarne Overmark J 
Sendt: 5. oktober 2014 23:33 

Freml~gt for rctt~n sam: 

Advqkat Lasse H1J!111melhof Frandsen 
Kasper Fuhr Cnnsrnnsen <t<asper.Fuhr.Christensen@randers.dk> 

21.januar 2017 16:59 
Bjarne Overmark; Bjarne Overmark 
VS: Di1·ektionen i Randers Kommune har løjet overfor byrådet, statsforvaltni ngen og 

offentligheden, herunder overfor alle de borgere, som har deltaget i borgermøder 

om skolestrukturforslaget 
Scan-to-Me from 10.200.104.203 2014-1 0-05 210029.pdf 

Til : 'kahe@amtsavisen.dk' <kahe@amtsavisen.dk>; 'redaktion@amtsavisen.dk' <redaktion@amtsavisen.dk>; 

'redaktion@dinavis.dk' <redaktion@dinavis.dk>; 'dan@radioabc.dk' <dan@radioabc.dk>; 'lars@radioabc.dk' 

<lars@radioabc.dk>; 'henriette@radioabc.dk' <henriette@radioabc.dk>; 'bent@radioabc.dk' <bent@radioabc.dk>; 

'p4aarhus@dr.dk' <p4aarhus@dr.cl k>; 'redaktion@tv2oj .dk' <redaktion@tv2oj.dk>; 'tip@pol.dk' <tip@pol.dk>; 

'indland@jp.dk' <indland@jp.dk>; 'redakt ionen@business.dk' <redaktionen@business.dk>; 'indland@berli ngske.d k' 

<indland@berlingske .dk>; ''agitprop@beboerlisten.dk' (agitprop@beboerlisten .dk) ' <agitprop@beboerlisten.dk>; 

'redaktion@arbejderen.dk' <redaktion@arbejderen.dk>; ''redaktion@amtsavisen.dk' (redaktion@amtsavisen.dk)' 

< reda ktion@a mtsavisen .dk>; "reda ktione n@business.dk' ( reda ktione n@business.dk )' <reda ktione n@busi ness.d k>; 

' jan.guldmann@3f.dk' <jan .guld ma nn@3f.dk>; 'kontor@lo-randers.dk' <kontor@lo-randers.dk>; 
'charlotte@teglvej.dk' <charlotte@teglvej .dk>; 'ejc@fiberflex.dk' <ejc@ fiberflex.dk>; 'hto02@foa.dk' 

<ht002@foa .dk>; 'bkb3l30@vi p.cybercity.dk' <bkb3130@vi p.cybercity.dk>; 'henrikgottlieb@webspeed .dk' 

<henrikgott lieb@webspeed.dk>; Leif Gade <leif.gade@randers.dk>; 'Kurt Sørensen' <KSO@dlf.org>; 
'soren@sorenlund.net' <so ren@soren lund .net>; 'tiger258900@jubii.dk' <t iger258900@jubii .dk>; Conny Røjkjær 

<conny.rojkjaer@randers.dk>; 'lf@advokatbjarneovermark.dk' <lf@advokatbjarneovermark.dk>; 

'sp@advokatbjarneovermark.dk' <sp@advokatbjarneovermark.dk>; 'caha@amtsavisen.dk' <caha@amtsavisen.dk>; 
'jn@bl.dk' <jn@bl.dk>; 'reda ktion@r a nderso nsdag.dk' <reda ktion@ra ndersonsdag.d k>; 'Red aktion@D itRa nders.d k' 

<Redaktion@DitRanders.dk>; 'red@byen.nu' <red@byen.nu>; 'Lone Donbæk Jensen (lonjesen@rm.dk)' 

<lonjesen@rm.dk>; ' info@byen.nu' <info@byen.nu>; 'jn @bl.dk' <jn@bl.dk>; "Ole Kragelund' 

(ole.kragelund@gma il.com) ' <ole.kragelund@gmail.com>; D-Byråd <D-Byrad20l0@rande rs.dk>; D-Direktionen 

< Direktionen@randers.dk>; flem@berlingskemed ia .dk 

Cc: post@statsforva lt ningen.clk 

Emne: Direktionen i Randers Kommune ha r løjet overfor byrådet, statsforvalt ni ngen og offentligheden, he runder 

overfor alle de borgere, som har deltaget i borgermøder om skolest rukturforslaget 

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, 0 og C) sammen med direktionen har løjet overfor offentligheden, byrådet og statsforvaltningen om den 
lukkede proces, der har ført til skolestrukturforslaget. 
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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" - e r 
udleveret papirer fra forvaltningen til byrådsmec!lemmer 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 d irektionen 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, sl<al 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 

ira: 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 drøftelserne om den fremtidige skolestuktur har der t idligere været fremsendt anmodning om at 

få udleveret eventuelt materiale udleveret til de byrådsmedlemmer, der har deltaget i drøftelserne. 

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 t iltrådt en 
besvarelse, hvoraf følgende fremgår: 

"I nærværende sag har forskellige partigrupper derimod på eget initiativ drø~et mulige konsekvenser 

for udmøntningen af forskellige scenarier for den fremtidige 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. Forval tningen har ikke i den fo rbindelse 

udarbejdet beslutningsoplæg, baggrundsnotater eller på anden vis produceret eller fysisk udleveret 
materiale til enkelte byrådsmedlemmer om emnet." 

Der er på det seneste rettet fornyet henvendelse til forvaltningen med anmodning om at bekræfte eller afkræfte, 

om der har været eksempler på, at der i fo rbindelse med drøftelserne i forligskredsen har været møder, hvor der har 
været udleveret materiale, som efterfølgende er blevet afleveret igen. 

Forvaltningen kan oplyse, at det som beskrevet i besvarelsen til statsforvaltningen ikke har været tilfældet i 

forbindelse med den møderække som forligskredsen bag skolestrukturfors laget har gennemført frem ti l 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 forbinde lse er det blevet oplyst, at der i uge 27 i sommerferien blev afholdt møde i den socialdemokratiske 
byrådsgruppe. Forvaltn ingen blev anmodet om at deltage i mødet. Borgmesteren havde ferie, og det samme var 

tilfældet for ledelsen i forvaltningen. Sekretariatschefen for Børn, Skole og l<ul turforvaltningen blev på den baggrund 
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anmodet om at deltage i mødet, og udleverede papirkopier af vedlagte plancher om det udkast til skolestruktur, 
som forvaltningen arbejde med på dette t idspunkt. Kopierne blev afleveret tilbage inden mødets afslut ning. Der blev 

få dage senere afholdt en ti lsvarend e gennemgang for yderligere et medlem af den socialdemokratiske 

byrådsgruppe. 

Det har ikke tidligere været oplyst overfor borgmesteren, kommunaldirektøren eller direktøren for Børn, skole og 
kultur, at der ha r været udleveret materiale til enkelte byrådsmedlemmer. Forva ltningen vil øjeblikkelig informere 

Statsforvaltningen om ovenstående. 

fVleci venlig hilsen 

Hans Nikolaisen 
Kommunaldirektør 
Randers l<ommune 
Laksetorvet 
8800 Randers C 

Te!. 8915 '!005 Hans.!\likolaisen@Ranclers.cll< 
Mobil 5156 2005 www.randers.dk 
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Fremlagt for retten som; 

SUL.AG: Il-- :~?'~,. 

Notat Advokat Lasse Hl.llllmclhof Frandsen 

Vedrørende: Redegørelse til byrå det 

Sagsnavn: Bjarne Overmark, Beboerlisten vedr. ekstraordinært byrådsmøde 

Sagsnummer: 00.01.00-G00-79-14 

Skrevet af: 

E-mail: 

Forvaltning: 

Dato: 

Sendes t il: 

Hans Nikolaisen 

hans.nikolaisen@randers.dk 

Byrådssekretariatet 

09-10-2014 

I forbindelse med beslutningsforslaget fra beboerlisten og velfærdslist en dateret den 5. oktober 2014 

har borgmesteren anmodet undertegnede om at udarbejde en redegørelse om hændelsesforløbet 

vedrørende udlevering af materiale om skolestrukturen til byrådets medlemmer. 

Emnet har som bekendt været behandlet før, og byrådets flertal har ti ltrådt vedlagte notat (Bilag 1) 

om emnet på byrådsmødet den 1. september 2014. Der fremgår blandt andet følgende af notatet: 

• "Det skal understreges, at alle byrådsmedlemmer og partigrupper har haft lige mulighed fo r 

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." 

• "Forvaltningen har ikke i den forbindelse udarbejdet beslutningsoplæg, baggrundsnotater 
eller på anden vis produceret eller fysisk udleveret materiale til enkelte byrådsmedlemmer 
om emnet." 

Fredag den 3.oktober lige før midnat modtog jeg en mail fra byrådsmedlem Kasper Fuhr Christensen 

med følgende spørgsmål: 

"Kære Hans 

Kan du be- eller afkræfte, at embedsværket i forbindelse med de lukkede 

skoleforhandlingerne, hvor kun en politisk udvalgt kreds af byrådsmedlemmer 

(forligskredsen) deltog, udlånte dokumenter ti l mødedeltagerne, der - efter at have 

læst dokumenterne - afleverede dem igen i løbet af mødet eller ved dets slutn ing? 

Ven ligst 

l(asper Fuhr Christensen" 

På baggrund af mailen rettede jeg i løbet af lørdagen henvendelse til de fire medarbejdere, der 

udover mig selv, har deltaget i forhandlingerne om den fremtidige skolestruktur. Det drejer sig om 

direktøren for Børn, Skole og Kultur, skolechefen, sekretariatschefen for Børn, skole og kultur samt 
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chefkonsulenten på området. Jeg bad lørdag den 4/10 dem alle fire forholde sig til henvendelsen fra 

Kasper Fuhr Christensen ovenfor med følgende spørgsmål. 

"Jeg vil bede jer alle fire granske jeres hukommelse, og give mig en tilbagemelding." 

Tre af fire har overfor mig bekræftet, at der ikke har været udleveret materiale til byrådsmedlemmer. 

Tværtimod tilkendegiver de alle tre, at forvaltningen har været omhyggelig med ikke at udlevere 

materiale om skoleforhandlingerne. Det drejer sig om direktøren, skolechefen og chefkonsu lenten. 

Nedenfor er vedlagt deres svar i forhold til det konkrete spørgsmål. (Bilag 2) 

Det svarede til min egen opfattelse, idet jeg på daværende t idspunkt ikke mente, at der havde været 

udleveret materiale. 

Som det fremgik af mail af 5. oktober 2014 til byrådets medlemmer svarede sekretariatschefen 

derimod, at han havde deltaget i et møde med den socialdemokratiske gruppe, hvor der blev 

udleveret fotokopi af et antal plancher som efterfølgende blev indsamlet igen. Også dette svar er 

vedlagt nedenfor. 

Jeg har på den baggrund indkaldt sekretariatschefen til en gennemgang af hændelsesforløbet. Denne 

gennemgang blev foretaget mandag den 6. oktober. Borgmesteren deltog i gennemgangen. 

Sekretariatschefen forklarer følgende: 

• Han kom ,·etur fra ferie med første arbejdsdag mandag den 14. ju li. Han blev fra 
morgenstunden anmodet om at deltage i et ekstraordinært møde i den socialdemokratiske 
gruppe kl 15 samme dag på ønske fra gruppens ledelse. Borgmesteren, kommunald irektøren, 
direktøren på området samt skolechefen var alle på sommerferie. Han kontaktede den 
fungerende direktør Erik Mouritsen, og der var enighed om, at han kunne deltage i mødet. 

• Han blev anmodet om at give en gennemgang af de overvejelser, som forvaltningen havde 
om et skolestrukturforslag på daværende tidspunkt. Han oplyser, at han gav udtryk for 
betænkelighed ved at gennemgå plancherne på papir, men at det efter drøftelse med 
gruppeledelsen blev afta lt, at gennemgangen skulle finde sted med brug af papirkopier, som 
efterfølgende skulle indsam les igen og makuleres. 

• Mødet blev afviklet - kopierne udleveret og efterfølgende samlet sammen. 

• Dagen efter blev der givet en ti lsvarende gennemgang for et enkelt gruppemedlem . 

Sekretariatschefen orienterede den fungerende afløser, direktøren på området samt skolechefen 

om, at mødet havde været afholdt umiddelbart efter mødet. Undertegnede blev t ilsvarende 

orienteret, da jeg kom tilbage fra ferie. Sekretariatschefen orienterede ikke om, at der havde været 

udleveret materiale. 

Un1iddelbart efter sommerferien blev der udarbejdet svar til Statsforvaltningen om begæringen om 

aktindsigt i arbejdet med skolestrukturen. Sekretariatschefen var ikke involveret i dette arbejde, og 

blev ikke i den forbindelse kontaktet om svaret. Svaret blev udarbejdet af stabschefen for politik, 

kommunikation og digital service med baggrund i oplysninger fra direktøren og skolechefen. 
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Som det fremgår af presseomtale de seneste dage, har part ierne bag skoleforliget drøftet budget 

2015, og har udarbejdet "Fælles forståelse", som blev offentliggjort den 13. august 2014 og er 

vedlagt denne redegørelse (Bilag 3.). Partierne har modtaget teknisk bistand i den forbindelse. 

Drøftelserne om skolestrukturen forløb fra ultimo februar til medio august måned d.å. Drøftelserne 

om budgettet for 2015 blev påbegyndt sommeren 2014 og indgik som et emne på 1-2 møder op mod 

offentliggørelsen. 

Det skal bemærkes, at det er almindelig praksis, at forvaltningen yder teknisk bistand i forhold ti l det 

forberedende budgetarbejde. Forvaltningen har på det seneste ydet bistand til flere partier både 

blandt forligspartierne og blandt de øvrige partier vedrørende partiernes ændringsforslag til 

budgettet. Forvaltningen yder denne bistand overfor de respektive partigrupper, og forvaltningen 

offentliggør ikke partiernes budgetovervejelser, foreløbige skitser, ændringsforslag m.v. før de er 

meldt klar af partierne. 

Det ska l afslutn ingsvis gentages at forvaltningen både i forhold til skolestrukturen og t il bistand 

vedrørende det forberedende budgetarbejde har stået og fortsat vi l stå til rådighed for alle 

byrådsgrupper. 

Hans Nikolaisen 

Kommunaldirektør 
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Randers Kommune 

Notat 
Advokat Lasse Hu.-nmelhof frandsen 

Vedrørende: Bilag 2 

Sagsnavn: Bjarne Overmark, Beboerlisten vedr. ekstraord inært byrådsmøde 

Sagsnummer: 00.01.00-G00-79-14 

Skrevet af: 

E-mail: 

Forvaltning: 

Dato: 

Sendes til : 

Hans Nikolaisen 

hans.n ikola isen@randers.dk 

Byrådssekretariatet 

08-10-2014 

Besvarelse fra de involverede embedsmænd 

1. Direktøren for Børn, Skole og kultur: 

"Vi har været meget omhyggelige med at der ikke blev udleveret noget til det pol itiske system. Ikke 

engang COJ har modtaget noget på skrift i processen. Det eneste de har haft adgang t il er det 

m ateri ale som byrådet allerede kendte og som havde været behandlet i byrådssagen inden valget. 

Der har heller ikke været materiale som de har haft lej lighed se og aflevere igen." 

2. Skolechefen 

"Jeg er næsten helt blank på dette. Den opdaterede elev- og klassetalsprognose(*) orien terede vi 

kun om, da blækket knapt var tørt på papi ret. Og Diana havde som den eneste prognosen - som hun 

havde fyldt med kuglepensrettelser - hvor talmaterialet var ok, men prosaen havde vi endnu ikke 

været over. 

Og vi har altid nægtet at udlevere vore egne talepapirer og også nægtet at modtage skriftlige 

spørgsmål etc." 

(*) Elev og klassetalsprognosen blev udsendt til Børn og Skoleudvalget primo/medio maj måned 2014 

3. Chefkonsu lenten 

"Vi har været meget omhyggelige med, at der ikke er vandret (foreløbige) 

dokumenter rundt mellem del tagerne t il møderne. Det er korrekt, at vi mundtligt har gennemgået 

et udkast til en ny elev og klasset alsprognose(*), men jeg var den eneste, der havde afgang til dette 

foreløbige dokumen t under mødet. " 

(* ) Elev og klassetalsprognosen blev udsendt til Børn og Skoleudva lget primo/medio maj måned 2014 

4. Sekretariatschefen 

"Jeg har fciktisk udleveret kopi til de soc.dem byrådsmedlemmer der deltog i gruppemødet på min 
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første dag efter sommerferien. Her bad Henning og Leif om at jeg tog kopi af nogle af de slides som 

var vist på sidste forhandlingsmøde inden ferien. Alle kopier blev indsamlet inden soc.dem forlod 

lokalet. Dagen efter havde j eg besøg af Steen Bundga;ird hvor det foregi k på samme måde." 

• 
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Beslutningsforslag om suspension 

Sagsfremstilling 

Fremlagt for retten som: . . , 

ISSLAG: I l ( ~-

Advokat Lasse HL'(llmelhof Frands~n 

Bjarne Overmark, Beboerlisten, har i mai\ af 5. oktober fremsendt følgende: 

"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 slrnleche1en 
suspenderes og holdes væk fra sagsbehandlingen i relation til skolestruktursagen, indtil der er gennemført en 
personalejuridisk undersøgelse .. 

Der henvises til vedlagte mail al 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 & skoledirel<tør 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 indl<alde til et ekstraordinært byrådsmøde, hvor vores forslag kan blive 
behandlet, jf. Kommunestyrelseslovens § 11." 

INDSTILLING: 

Sagen forelægges byrådet til drøftelse. 
Borgmesteren har anmodet om en redegørelse i sagen som vil tilgå byrådets medlemmer forud for mødet. 

BESLUTNING 

Forslag om, at kommunaldirektøren fritages for tjeneste, og at der iværksættes en personalejuridisk 
undersøgelse af KL med henblik på at afdække, om der er et sagligt grundlag for at indlede en påtænkt 
afskedigelse, blev forkastet med 4 stemmer for og 26 stemmer imod. For stemte Beboerlisten og 
Velfærdslisten. Radikale Venstre undlod at stemme. 

Forslag om, at der for så vidt angår direktøren for Børn, Skole og Kultur og Skolechefen indledes en proces 
om suspendering, herunder at der iværksættes en personalejuridisk undersøgelse af KL med henblik på at 
afdække, om sagen skal forfølges som disciplinærsag, blev forkastet med 4 stemmer for og 26 stemmer 

imod. For stemte Beboerlisten og Velfærdslisten. Radikale Venstre undlod at stemme. 

Forslaci om, at der iværksælles en personalejuridisk undersøgelse af KL omhandlende Kommunaldirel<tøren, 
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direktøren for Børn, Skole og Kultur og Sl<olechefen, blev forkastet med 6 stemmer for og 25 stemmer imod. 

For stemte Beboerlisten, Velfærdslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. 
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Fremlagt for retten som: 

1!111.AG: { ~ 

D F: u d m ed F u h r Og O Ve r rtlctrt~sse Humme>lhof Frandsc>n 
Amtsavis 

~ 9. oktober 2014, Ra 11d ers Amt~,1v1s, Flemm ing Mønster flem@Jberlingskernedia.dk ... , S87 ord, lcl:e49d3a80, 

Konstituering. For meget bøvl med »skrigelisterne«, mener 
Dansk Folkeparti, cler gerne ser dem hældt ud af 
konstitueringsaftal en. 

' .. :·-=.- . ·: - . ·. 

RANDERS: Dansk Folkeparti rasler i den grad med sablen. I 

endnu en bølgetop i den igangværende skoledebat undersøger 
partiet nu mulighederne for at ændre byrådets 
konstitueri ngsa~ale. 

DF: Ud med 
Fuhr og 
Overmart< 

. . 
-<.-/ •. 

.. _; ______ . 
... . ··~ ....... ... 

Partiet ser gerne, at Bjarne Overmark fra Beboerlisten og Kasper Fuhr fratages deres 
udvalgsposter. 

De er henholdsvis formand for børn-og unge-udvalget og for socialudvalget. 

Dansk Folkepartis Mo11e11 Grosbøl henvendte sig så ledes i g21r e~ermiddag til 
Statsforvaltn ingen med en rnail, der indeholdt disse spørgsmål: »Statsforval lningen 
bedes venligst oplyse, om der findes tilfælde, hvor ko1,1muner har om konstitueret sig i 
byriids perioden. Hvad har i givet fa ld været begru ndelsen7 Er cler specielle forhcJlcl, 
man skal være ekstra opmærksom på? Hvor fi nder jeg lovgrund lag'=t7« Det lykl<ede:, 
ikke at in cl hente komrnentarer fra Morten Grosbøll inclen avisens cleacll ine, men DF 
gruppens leder, F1·ank Nørgaard, bekræfter, at henvendelsen sker på partiets vegne og 
skyldes 01 11 til tagende ITE1:1 thr-:d ove1· såvi=>I ejarne Overmarv. som Kasper Fuh r. 

De er for 1T1eget 

))Vi rncner ikke, cle Lo herrer gør noget goclt for kommunen. 

Vi er begyndt at ka lde dern ' skrige-l isterne.' De korn1T1rr med en hel rnasse ting, ~;0117 

de selv mener er gode t ing. 

Men det er alcl1 ig noget, som gør nogen gavn for byrådsarbejde!.. 

1111 p!.;: // ;.i pµ~-111f u 111Pi:l1.-:1--cJl~.e2. ~I a t~b il>l1<J lr,i, l<C:l .dk: 120 ,i 8/rn~clic:1rkiv/l 1nk? ar tir.le:s "" e:4 0d ~.=1kO 0 .t((i• 1 ., 1 ·:. 
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Senest har cle på et møcle pa Hadsu, 1dvejens Skole opfmdret t il at passe 
by1·åclsrned lemn-1 E:'.r op og l2egge dem hinclrir1ger i vejen. Det f:' r blevet for rn1='get 111ecl 
deres attitude,<< siger Frank I\Jørgaard. 

Når I henvender jer til Statsforva ltningen med SE1dan et spørgsmål, er det ~.21, ford i I vil 

forsøge at få dem afsat fra deres udvalgsposte(1 »Det er i hvert fald noget, der er værd 
at undersøge muligheden for. Og når man (ænker p21, hvor meget t idsspilde 8j;:m1e 
Overmark ulejliger Statsforva ltningen med, så tænkte vi , at nu spørger vi her.<, Gør I så 

ikke bare det samme -eller ønsker I reelt al få dem fjernet7 »Ja, vi se,· gerne, at 

konstitueringen blev lavet 0111, hvad de to ang21r. tvl en vi er ikke sa langt endnu, at vi 

konkret foreslår det. Nu ser vi lige på, hvad der kan lade sig gøre,« siger Frank Nørgaard, 
som også ei-1-<encler, at clet ikke er sikkert, Dansk Folkeparti kan I·~\ et byrådsflerta l med 
på den slags planer. 

Muligheden findes 

Formelt kan det ,·ent fakti sk godt lade sig gøre, oplyser kom munalforsker Roger Buch 
fra Danmarks Medie og Journa listhøjskole. 

))Borgmesteren er den eneste, de, e, r, edet. Næsten. 

En ny regel giver mulighed for, at et flertal på 90 procent i el byråd kan udskifte borg 
rn e:;teren midt i en periode. Hvad udvalgene 2ing~r, e, der så at sige hi t slag. Dem kan 
man ænd re hele t icJen -sammen sætning, arbejds opgaver, anta l, ogs~, fo rmanden kan 
udski ftes. Det afgør udvalgenes fl e11a l selv,(( siger Roger Buch . 

Overmark: Fredsommeligt 

Bjarne Overma,·k er ikke specie l! ,-ystet over kritikken fra Dard, Folkeparti. 

»Der er inclgå0t en konstituering~.;aftale, som Dansk Folkeparli e,· med i. Den gzh jeg uci 
fra, partiet stz'.1r vecl. Og jeg minder lige om, at F1·a nk l\lørgaard blev rneget vred, cla 
Kasper Fuh r sprang fra en aftale efter va lget i 2009.« Men er det korrekt, at I ,-, ar 
opfordrel til at la~;gge byraclsmed lerr1rner fysiske hindringer i vejen? )) Ikke fysiske 
hindringer og blokader som sådan . Men det er rigtigt, at jeg hdr sagt, at når 
byråclsflerta llet ikke vil v.orn rne ucl ti l borgerne og diskuterP og sv;:1re på spørg~,m~il, så 
kan man opsøge cl,::-m og konfrontere dem clt=:1·, hvm cle er. l<aspcr Fuhr supplerr:::r:le 

ht tp:: ;/ / ;.ipp!-- mlorne <.111.:i ~cll· .. c·.: z. 5tn rsbibliotciwt .dk :1204 S/1T1r.!diN·1 rldv/llnk?arl ide!.:i :a:04 9d3~dJO 
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mecl , cJ t rna n jo f.eks. kun ne gøre del foran døren til by1·21clssa len , når dE' skal i11cl der. 
Jeg synes, del er rnegel ft edsomrnel ige midler.<, Frc1 r~asper Fuhr, Velfærdslisten, er 
reaktionen: ))Vi lader os ikke t rue ti l tavshed.« . 

0 Morten Grosbøl, Dansk Folkepart i, har skrevet· t il Statslorv,llt ningen for dt fi ride ucl 
af, om det er muligt , at et byråd kan omkonstituere sig. Forrn~ilet er at fratage 
udvalgsformandsposterne fra Kasper Fuhr og Bjarne Overmark. Arkivfoto: Richard 
Sylvestersen 

htlp5.//,1pps- 1nlomecha-dl .. c2.stc1lsbibl1oteke1.dk:12048/mP.ciiearl:iv/I1nk?art1clc~;e<lYd3a80 1,1dE.::. i.lf ~ 
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Af F lemming Mønster, flem@berlingskemed ia.dk 

h ~dag den l 0 . oktober 20 14, I 0:55 --------
Uro. Vellfærillsllis1tell1ls og Bebeoerllnsteli1ls krntilk af ffrnrv:aAn:nill1lgen bøn
få deJnrn u:H at tirække sftg fra f ormanulisposte1rm1e u de liJHD~ntfake 
irnd valg, JrO]efilleir Veirustres gruppef orainmnd 

Ven slre i Ran ders Byråd bakker nu op 0111 Dansk Folkepartis ønske 0111, at Bjarne Overmark fra 
Beboerlisten og Kasper Fuhr fra Velfærcls li sten forl ader deres formanelsk.ab for henholdsvis b~irr1- og 
ungeudvalget og socialuclvalget. 

Det sker s0111 e:n reak ti on på, at de på byråclsmroclet Lor::;clag aften fastholdt deres kri ti k af forval Lni ngen 
ford i hemrncli ge papi rer i skole-planerne var uclcl elt til udva lgte by rådsrnecl lemmer. 

~··,n s Dansk Folkeparti lægger op til, at det øvrige byråclstlertal i,ætter clern p2\ porten , n~6jes Venstre n 1ecl 
,h upforclre dem t i l selv al gå. 

Læs også: 

Læs ogsta: DF: Ud rnecl f uh r og Overmark 

>>Jeg har sva~rt vecl at se, hvordan , en ucl valgsforrnancl, der i kke længere ba r tillicl ti l forvaltni ngen, kan 
varetage sin opgave. En logisk ko nsek vens af torsclag aftens byrftdsn,r,\cle bt1 r derfor v;:erc , at de 
pågæ lclencle uclval gsfmma:ncl trække r sig fra pos len,<( siger Venstres gruppeleder A nders Buhl

ChrisLensen i cn prcssernedclelelses fredag morgen. 

» El meget stort flertal i byråclel beklagede, at der var sket en fejl, rnen udtrykte hei l klrnt fu l e! Li l licl Lil 
i'orval Lni11gen. Set i clet lys og set i Jyset ar uclvalgsforrnanclens ansvar for udvalgenes dagsorden, som jo 
uclarbejcles afforval ln ingen, er det ual111incle l ig1 s væn at se, hvordan en uclvalgsl'ormancl kan v<1relc1ge 

·11 lp:/ i a rnl :iavi~e11 .dl~/ nude/ 3069~1896jpnn1 
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opgaven, uden nl have tillid til den rorvallni ng, som udr(1rer del prakLit;ke ar\Jejd~. Derfor bør de 
pftg;.eldencle udvalgsformænd vise format og mod ved selv al trække sig fm opgave na, lyder urfordringrn 
l'ra lederen ar Venstres byrådsgruppe. 

ni 1p./ /;1rn\ ,,a·,ben.CII .fnode/::10(;993 !,16/µr i,, 1 ' •li, ... :· itl ;,-
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Fuhr: Et argun,ent der er Pinochet værdigt 
Amtsavis 

~ 21. oktober 2014, R~nders Amtsc1vis, Flemming Mømter flern@)berlingske111edia.dk ... , 302 ord, ld: re4,1leclc7, 

Velfærdslisten og Beboerlisten. Vi forsøger blot at skabe 
den debat, flertallet ikke vil have. 

RAI\IDERS: Velfærcls listen og Beboerlisten er målløse ove,

Venstres udspil. De har svært ved at genkende sig selv 
som skurkene, de,- forpester det politiske debatklima. 

»Det er en a1·gumentationsfoi-rn, der e,-Pinochet værdigt. 

::d ..... :~- Venstre vil sætte !'uhr 

• ~ - -"I' 

Han havde ikke noget imod demokrati, hvis ikke lige det var, ford i det gav placl~. ti l 
kommunister og fagfmeninger. 

Det, vi oplever her, er at fle1ialspartierne på skoleomraclet har undergravet demokratir.t 
og demonteret debatten. Vi har blot for-søgt at skabe en debat overhovedet, en debat, 
flerta llet forsøger at forhi nd re. 

Og så bliver det til, at der os, cler skabe,-dårl igt deb21t-niveau. 

Det er langt ude,« siger 1-<asper Fuhr. 

Han und rer sig i øvrigt en hel clel over selve rnøcleindkalclelsen. 

>,Det siger vist lidt 0111 debat-niveauel, al deI er Arnlsavisen, cler :~kal ro, tæl lt' mig, hv,:1cJ 

mødet skal ha11clle 0111. 

Det har jeg ikk~: kunnet fi1 at vide af Anders f3uhl-Ch1·iste11sen. 

IVlan kan derfor være bekyrr1ret for, om det er en eller anclen kafka'sk proces, d~, er vecl 

at sa::tte gc:111g i for at tn.1E1 os til tavshed. Det kan de gle111rr1e. Såda n er1 pistol-rr~torik 
bøjer vi os ikke fo1·.<, >;Men jeg møder gerne op og deltager konsti-uktivt. i den '.;nak, han 

2erne vi l hc1ve c, - - · 

Og point ror det i øwigt. Så e1· de1· trods ;:ilt noget, cle gerne vil t~de CJlll - i mod~,Eet r1 i1·1g ti l 

hl t p!:. · jf ci pns- 1n f C•ffH:•cl1a -cll ;.ez, s la tsbib li c.i tP. 11:&1.dl{ :·17.04 U/medi carkrv/11nlt'! a1 l icle~. -=e4 ~l'l L•cic7 
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i skuleclebatt.en,« siger /V1cle1·s Fuhr. 

Ovem1ark: I\Jål 

Beboerl istens E:jame Overn1ark undrer sig tilsvarende over mødeindkaldelsen. 

>,Jeg kan ikke sige andet end' nål' Og så vil jeg i øvrigt gerne have en dagsorden. Det er 
a:>rligt talt noget besynderligt at blive indkaldt til et møde uclen at mz,tte vide, hvad det 
handler 01T1. Jeg vecl ikke, hvorfor Anders Buhl-Christensen gør clet på den rnåcle. 

Hvis der er noget, han vil drøfte rned mig, kan han jo ban:· henver1de sig og fortæl le, 
hvad det er,« siger Bjarne Overmark. 

~ ))Jeg kan ikke sige andet end' nå',« lyder Bjarne Overmarks kommentar ti l, at 
Ancle1·s Buh I Christensen inviterer konstituerings-partierne til møde. Arkivfoto 

® Der er flertal let, der har underrnineret demokratiet. fastholder Kasper Fur 
Ch1·istensen. Arkivfoto 
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Venstre vil sætte Fuhr og Overma ,~k på plads 
Atiltsavis 

~ 21. oktober 2014, Randers Amtsav is, Flemming Mønster flern@berlingskernedia.clk ... , 325 ord, lcl:e4aledbf, - --'--
Hastemøde. Venstre har indkaldt til møde blandt 
byrådets konstitueringspartier 0111 Beboedistens og 
Velfærdslistens debatniveau. 

RANDERS: Venstres Anders Buh I-Christensen er træt ar 
det polistiske debat-niveau blandt byrådspoliti kerne. 

Så t ræt, at han t irsdag e~ermiddag har indkaldt t il møde 
'.Jlandt konst itue1·ingspartieme, alts21 dem som efter 
valget gik sammen om at fordele magten i det 
nuværende byråd. 

";:::r.,n:r-:. __ .:::...::f.--:.:...-=::~:-:-:~=,.· . ·--~~ .. -..;.;.:.::;,.;;.;.~:.~·-·~.:,.;.:;:,;:;;,_·· ·_ --
;_;:~· ···:·- Venstre vil sætte fuhr 
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Foruden Venstre er det Dansk Folkeparti, De Konservative, De Radikale, Beboerlisten 
og Velfærclslisten. 

Og det eI· de to sidstnævnte, der er adressen for hans vrede. 

Mødeindkaldelsen kommer mindre end en uge eft er, at han offentligt opfordrede deres 
ledere, Bjarne Overmark og l\ aspa Fuhr, ti l at forlade deres poster som henholdsvis 
formand for børn-og unge udvalget og socialudvalget ;,Jeg synes 
konstitueringspartierne har brug for sådan et rnøcle. Debatniveaut ha1· været n1eget 
lavt i nogen tid, og det synes jc-'g, vi bør drøfle,« siger Anders Buh l-Chri~.tensC:'n. 

Skadeligt fo r orndørnrnet »Det er ikke godt for kommunen og byen, sådan :;c1rn det 
foregår for øjeblikket. Derfor vi l jeg tage debat-formen op.« Er det de rnange knubbede 

mel i ~;kolest ruktur-clebatten, der får dig til at t c.1ge det skridt7 ))Ja, del og så 1T1ege1 
andet. 

Der bl iver brugt nogle mel og udtryk, cle1· ikke er byrådet værdigt.« Hvad er ekserr,pr:·lvi::. 
det for o,·d og udtryk? >,Det ka n jeg ikke sådan lige sige, men for eksempel bryder Jeg 
mig ikke om den m21de, cle hcr:>nger kommunens ansatte ucl p~i. Det er skadeligt fo r 
kommunen s omdømme,« siger Ande1·s Su hl-Christensen med henvisn ing t il, at 
Beboel'listen og \/e l færdslisten for nylig kræ,,ede t I·e navngivne topchefer su~.pender21 
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for at tilbageholde oplysninger for et mind1·etal af IJyråclsrnecllemrner. 

1,Jår du ind kalder til sådan et møde i lige netop kredsen af konstituerings-partierne, 

er det så udtryk fo,-, at du vel genfremsæstte din opfordring til Overmark og Fuhr om at' 
forlade deres formandsposter7 »Det trnr jeg ikke. jeg vil gøre lige p21 det møde . .Jeg har 
ikke til hensigt, at rnødet skal ende med noget bestemt eller med en beslutn ing . .Jeg vil 
bare ge1T1e have clr·øftet, om ikke vi kan debattere på en anden m21de, en måde der ikke 
belaster kommunens omdømme.«. 

ø Det er skadeligt for kommunens omdømme, hvis politikere hænger kornmLll'! (:>ns 
ansatte ud, mene,· Anders Buh I Christense11. Arkivfoto 
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Samaurbejdsvillje 11.nen ingen bo:rgfredi 
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Af Flemming Mønster, ftem @berlingskemedi a.clk 

O nsdag den 22. oktober 2014, I 0:03 

r 0d t((})Il](e. lVIøde lbfatn1HC[t 11Jy1rådlets lk((J)n11stntuieriin11gsli)2dn~Her satte nngeia 
streg (!lo/er den stæ1rlke ueu-aighed i sko!edebaUell1l. 

Politikerne i de pa rtier, der har konstitueret sig om fordelingen af magten i Randers Byråd , er enige 0111, at 
cler skal samarbejdes i fremtiden. 

Men en egentlig borgfred ovenpå de seneste mange ugers voldsomme meningsuclveklsl i nger i fo,·binclelse 
med skolestruktur-ændringer, er der dog langL fra lale om. 

I hvert fald i kke i følge Velfærclsl istens Kasper Fuhr, som sammen med Bj arne Overmark fra 
Beboerlisten, var årsagen ti l, al Venstre havde indkaldt til et møde om den barske debattone, der har 
præget den seneste ti cl . 

Læs også: Venstre vil sæt.le Fuhr og Overmark på P-lacls 

» Vi ti k gentaget k ri tikken af vores clebaHone , som nogen fi ncler for vol clsorn. Det har vi hver vores 
1. , ing om, og det har vi nok ogsft i fremtiden. Vi er inclsLi ll et pli sarnarbejde i cl et omfang, enigheden 
n.ekkcr i fremtiden. Men clet, der er sagt og gjort i skoledebatten, står v i fortsat ved. Den har v,ercc 
gen 11 c111 fø1t I ukkel og udemokratisk. Det er dybt kritisabelt, og det fast:holcler vi .<, sagde Kasper Fuhr efter 
mr~clel ti rsclag aften . 

Venstres Anders Buhl -Christensen, cler havde indkalcl.t til 11,r;lClet, drog ik ke nogen definitiv konklusic>!l , 
efter parterne havde l ait sammen. 

>>Det var sftclan se ! hel ler ikke meningen, at mødet skul le encle i nogen egentl ig afta le . .leg fvl ll"c el beltc,v 
for at få drøftet, om del kan være gavnligL for noget som hel:3t med den uforson l ige terne, der har pr~gcl 
debatten, .h vor cle to I ister blandt andet har krævet navngivne ansatte i den kommunale ledelse 
suspenderet. Den slags bryder jeg mig ikke 0111, og clel budskab blev afleveret,<, sagde Anders Buhl
C hr.i stensen. 

L;es også: Fuhr: Et a1:gument cler er Prnochet værdigt 

»Det er ikke el spørgsmål om, nt fo l k ikke mti være uenige og give udtryk for det Det liandkr rnT1 rniicl en . 

hi lp://a 111ts~1\Jise11 _Ul:/noclt~/30H 60176/prin I 
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man gør det på. Det er 111it indtryk, ar møclecleltagerne tog cle fmskellige synspunk.ler ad notarn . .leg ktr el 
velbegrundet håb om, at ternen bliver beclre mellem os efter dette møde.« 

Kredsen ar kon sti t.ueri ngspartier, cler var i ndka lclt ti I mødet, er Venstre , Dansk Folkeparti, Racl i kale 
Venstre , Konservative, Beboer! i sten og Velfærclsl i sten . 

Forud for møclel har Anders Buhl-Christensen offentligt tilkendegivet, at cle, Bjarne Overmark og l<Hsper 
Fuhr, pf1 grund af deres ageren i skoledebatten bør fratræde deres posLer so111 henholdsvis formand for 
børn- og skoleudvalget og socialudvalget 

Dansk Folkepartis Frank Nørgaarcl har foreslået, at flertallet ganske enkelt skull e sætte dem fra posterne. 

Hverken Fuhr eller Overmark forlader frivilligt deres poster. 
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Dokumentvisning Sidelaf6 

• ~~ Randers Kommune 

f remlagt for retten som: 

l b 
/Z I 

Advokat Lasse Hummelhof Frand,t,~ 

Punlct Titel Udva lg Funktioner 

2 Skolestruktur 2014. Forslag til ny skolestruktur efter høringsperiode Byrådet .§ffi, ~=· ~ ~ 
Resume 

Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik den 19. november 2014 forlig om 
fremtidens skolestruktur i Randers Kommune. Forliget er udarbejdet p/!J baggrund af forvaltningens forslag 
til ny skolestruktur samt en indg/Jende drø~else af de 351 høringssvar, der er fremsendt i forbindelse med 
forvaltningens forslag til ny skolestruktur. Med forliget om fremtidens skolestruktur er forligspartierne 
enige om, at det er afgørende at forholde sig til de udfordringer p/1 skoleomr/!Jdet, som kommunen st/!Jr 
overfor. Det gælder store fremtidige renoveringsbehov pf/ kommunens skolebygninger og det faldende 
børnetal. Konkrete medfører forliget følgende justeringer i forhold til det oprindelige forslag til ny 
skolestruktur: Overbygningen for 7. til 9. klassetrin bevares p/!J Munkholmskolen, Korshøjskolen og F/Jrup 
skole, ligesom overbygningselever fra 7. -9. klassetrin p/1 Østervangsskolen flyttes til Rismølleskolen. 
Ovenst/Jende betyder bl.a at følgende 5 skoler nedlægges fra den 1. august 2015: Gjerlev-Enslev skole, 
Hadsundvejens skole, Nyvangsskolen, Rytterskolen og Vorup skole. Den ændrede skolestruktur frigiver et 
provenu p/!J 32 mio. kr. /Jrligt, der geninvesteres i skolevæsenet i Randers Kommune. 

Sagsfremstilling 

Partierne Venstre, Socia ldemol<ratiet og Dansk Folkeparti indgik d. 19. november 2014 for lig om 
fremtidens skolestruktur i Randers Kommune. Forliget er udarbejdet på baggrund af forvaltn ingens forslag 
til ny skolest ruktur samt en indgående drøftelse af de 351 høringssvar, der er fremsendt i forbindelse med 
forvaltningens forslag t il ny skolestruktur. Som følge af forl iget om ny skolestruktur, er de konkrete 
ændringer sendt til udtalelse hos de berørte skolebestyrelser samt Randers Lærerforening, BUPL, 
Skolelederforeningen og Danske skoleelever. Dette frem til d. 19. december 2014. For en ove1·sigt over alle 
høringssvar og udtalelser samt en sammenfatning af gennemgående temaer fra de indkomne høringssvar 
og udtalelser henvises til bilag. 

Med forliget om fremtidens skolestruktur er forligspartierne enige om, at det er afgørende at forholde sig 
til de udfordringer på skoleområdet, som kommunen står overfor. Det gælder store, fremtid ige 
renoveringsbehov på kommunens skolebygninger og faldende børnetal. Hertil kommer, at mange skoler 
ikke er indrettede, så de understøtter de læringsformer, der er intentionen i folkeskolereformen. Samtidig 
er forligspartierne enige om at fastholde de grundlæggende intentioner I det strukturforslag, der har været 
i høring . Det er dermed afgørende at etablere et stærkt og fremtidssikret skolevæsen med robuste 
folkeskoler, der sikrer; 

• høj trivsel fo1· børn og medarbejdere, 

• trygge børnemiljøer, 

• fagl igt stærke udskolingsmiljøer med øgede valgmuligheder, 

• at eleverne bliver så dygtige, som de kan, 

• at flere gennemfører en ungdomsuddannelse, 

• at medarbejdernes muligheder for erfaringsudveksling løftes, 

• at skolerne skal have gode vi lkår for at indfri skolereformens Intentioner. 
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I den sammenhæng er forligspartierne fortsat enige om, at det provenu, der følger af en ændret 
skolestruktur, skal genlnvesteres i skoleområdet. 

l<onkret medfører forliget følgende justeringer i forhold til det oprindelige forslag til ny skolestruktur: 

Overbygningen for 7. til 9. klassetrin bevares på Munkholmskolen, Korshøjskolen og Fårup skole, ligesom 
overbygningselever fra 7.-9. klassetrin på Østervangsskolen flyttes til Rismølleskolen. Derudover justeres 
skoledistrikterne således, at området Værum overføres til Søndermarkskolens skoledistrikt, mens området 
Dalbyneder overføres til Havndal skoles skoledistrikt. 

Ovenstående betyder, at skolestrukturen i Randers Kommune fra d. 1. august 2015 vil se ud som følger : J 
• 5 skoler nedlægges: Gj erlev-Enslev skole, Hadsundvejens skole, Nyvangsskolen, Rytterskolen og 

Vorup skole. 

• 6 skoler bliver grundskoler med elever fra 0.-6. klassetrin: Havndal skole, Bjerregrav skole, 
Hobrovejens skole, Østervangsskolen, Søndermarkskolen og Kristrup skole, 

• 1 skole indrettes som en overbygningsskole for 7 .-9. klassetrin : Tirsda lens skole 

• 4 skoler bliver sammenhængende skoler for 0.-9. årgang med øget elevtal i overbygningen: 
Vestervangsskolen, Hornbæk skole, Grønhøjskolen og Rismølleskolen, 

• 8 skoler oplever ingen strukturelle ændringer i forhold til i dag: Asferg skole (0.-6. årgang), 
Assentoftskolen (0.-9. årgang), Langå skole (0.-9. årgang), Blicherskolen (0.-9 årgang), 
Nørrevangsskolen (0.-10 årgang), Fårup skole (0-9. årgang), l<orshøjskolen (0 .-9 . årgang), 
Munkholmskolen (0.-9. årgang), 

En genberegning af provenuet fra Ernst og Young, der tager afsæt i ovenstående skolestruktur samt en 
revideret elev og klassetalsprognose (vedlagt som bilag), viser, at forslaget ti l den nye skolestruktur 
frigiver et provenu på 32 mio., der geninvesteres i skolevæsenet. For en uddybning heraf henvises til notat 
fra Ernst og Young. 

Specialområdet. 

Forliget vedr. ny skolestruktur medfører også en række ændringer på specia lklasseområdet. l<onkret 
betyder disse ændringer : · 

• at Nyvangsskolens tre klasser med børn med specifikke indlæringsvanskeligheder flyttes samlet til 
Blicherskolen, 

• at Nyvangsskolens tre specialklasser for 0.-6 . klassetrin for børn med generelle 
indlæringsvanskel igheder flyttes til Bjerregrav skole, 

• at Nyvangsskolens to specialkasser for 7.- 9, klassetrin for børn med generelle 
indlæringsvanskeligheder flyttes til Korshøjskolen, 

• at Tirsdalens skoles to klasser for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder for 0,-6. klassetrin 
flyttes til Hornbæk skole, 

• at Vestervangsskolens ene asylklasse for 7. -9 . klassetrin fastholdes på Tirsdalens skole i 
overensstemmelse med forslaget fra d. 13. august, mens de tre asylklasser for 0. - 6. klassetrin 
flyttes til Kristrup skole, 

• at de to taleklasser fra Søndermarkskolen flyttes til Nørrevangsskolen. 

For et samlet overblik over placeringen og indretningen af specialklasser og specialskoler i Randers 
Kommune henvises til bilag. 

Førskoleti lbud i Randers l(ommune i 2015 og 2016. 

Af forliget om fremtidens skolestruktur i Randers Kommune fremgår det, at der i foråret 2015 oprettes 
førskoletilbud på de skoler, hvor loka lekapaciteten giver mulighed for det, og hvor det kan indpasses i 
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eventuelle ombygninger. Det betyder, at der i foråret 2015 opret tes førskolegrupper på alle skoler med 
undtagelse af Blicherskolen og Fårup skole. Disse to skoler ønsker af planlægningsmæssige hensyn fø rst at 
t ilbyde førskoletilbuddet fra 2016. Det betyder samtidig, at der ikke oprettes førskolegrupper på de skoler, 
som byrådet beslutter at nedlægge pr. 1. august 2015 samt Tirsdalens skole, der forudsættes indrettet 
som en skole for elever fra 7 .-9. klassetr in. De skoler, der har førskolegrupper, optager i foråret 2015 alle 
børn, der ønsker førskoletilbuddet. 

Skoleindskrivningen igangsættes d. 13. januar 2015 (almindeligvis foregår skoleindskrivningen i november 
og december måned), dagen efter at byrådet har behandlet forslaget til ny skolestruktur. I det 
indskrivningen til førskolegrupperne er afhængig af og følger skoleindskrivningen, betyder det også, at 
førskolegrupperne først kan begynde ti l april , nærmere bestemt lige efter påske, ti rsdag den 7. april 2015. 
I praksis betyder det, at opstart i førskolegruppen i 2015 rykkes fra 1. marts til 7. april 2015. 

Fra 2016 er der et ønske om, at førskoletilbuddet udvides i videst muligt omfang til alle skoler . Flere skoler 
er på grund af den forventede ombygning i 2016 udfordret på de fysiske rammer for førskoleordningen i 
foråret 2016. Det drejer sig på nuværende tidspunkt om fire skoler, nemlig Bllcherskolen, Hobrovejens 
skole, Søndermarksskolen og Vestervangsskolen. For de øvrige 13 forventes det, at der vil være mulighed 
for førskoletilbud pr. 1. marts 2016 for alle de kommende 0. klasses elever, der ønsker dette. Det 
anbefales derfor, at der i efteråret 2015, når de konkrete byggeplaner er kendte, skabes et nærmere 
overblik over mul ighederne For Førskole på de nævnte skoler. For en nærmere beskrivelse af 
førskoletilbuddet henvises til vedhæftede notat. 

De trafikale forhold omkring Vestervangsskolen, Kristrup skole og Søndermarlcskolen. 

I budgettet for 2015 ti l 2018 er der I alt af sat 4 mio. kr. i årene 2015 og 2016 til at forbedre de trafikale 
forhold omkring fx Vestervangsskolen. I forbindelse med Forslaget til ny skolestruktur er der gennemført 
en vurdering af de trafikale forhold omkring Vestervangsskolen, Søndermarkskolen og Kristrup Skole. Veje 
og Trafik er på baggrund af denne vurdering kommet med forslag til tiltag , som kan forbedre de trafikale 
forhold omkring de 3 skoler. Veje og Tra fik skønner, at der samlet bør anvendes 2,6 mio. kr. Heraf ska l 
der i 2015 anvendes 1,95 mio. kr. og i 2016 0,6 mio. kr. Veje og Trafik har lavet en tidsplan for udførelsen 
af skolevejsprojekterne i 2015 og 2016. De resterende afsatte midler til forbedring af de trafikale forhold 
prioriteres anvendt i dialog med Veje og Trafik på baggrund af de aktuelle forhold på de øvrige skoler. 

I 2015 planlægges Følgende skolevejsprojekter med vurderet anlægsudgift på i alt 1,95 mio. kr. : 

• Ved Kristrup Skole opsættes en krydsningshelle ved Vennelystvej og Skolegade, og stifor bindelsen 
fra Asser Rigs Vej ti l Vennelystvej asfalteres. 

• Ved Søndermarkskolen etableres en parkerings- og afsætningslomme på Smedegade ved Dammen 
og fa rtdæmpere på Skanderborgvej . 

• Ved Vestervangsskolen gennemføres en ensretning af Nålemagervej, og der etableres et 
signalanlæg, samt en helle ved Hobrovej. 

For en oversigt over de konkrete tiltag, herunder de planlagte skolevejsprojekter i 2016, henvises til notat 
og tidsplan vedr. de trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen. I 
notatet er der foruden tiltag til forbedringer af trafikale forhold beskrevet mulige cykelstier til og fra skole. 
Når byrådet har behandlet sagen vedr. ny skolestruktur, går Veje og Trafik straks i gang med udbedringen 
af planlagte trafikale forbedringer i 2015. 

Anvendelse af de tomme sl<olebyg ninger. 

For Rytte1·skolen fastholdes det, i tråd med forva ltningens forslag til ny skolestruktur, at Rytterskolen 
indrettes til specialskolen Firkløverskolen. Derudover fremgår det af forliget om fremtidens skolestruktur, 
at på de skoler, hvor der ikke i strukturforslaget er foreslået anden anvendelse af bygningsmassen, er 
partierne som udgangspunkt indsti llede på at omdanne området til bol igformål. For en uddybning af de 
enkelte skoler henvises til for ligsteksten, der er vedhæftet som bilag . Efter byrådets godkendelse af en ny 
skolestruktur, fremsendes der forventeligt en samlet bygningssag til behandl ing i byrådet. Dette i forhold 
t il den konkrete udmøntning af de beslutninger og visioner om bygningsmassen, der genfindes I forliget 
om fremtidens skolestruktur. 

Den videre proces. 
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I forbindelse med forl iget vedrø1·ende ny struktur forudsættes det, at der fastholdes en ansættelsesgaranti 
for det personale, der for nuværende er ansat indenfor det kommunale skolevæsen (inklusiv SFO, 
administration af skolerne/SFO'erne samt det tekniske personale) i 20 15 og 2015. 

Forliget vedrørende den nye skolestruktur i Randers Kommune behandles i børn og skoleudvalget d. 5. 
januar 2015, økonomiudvalget d. 5. januar 2015 og byrådet d. 12. januar 2015. Dermed vi l den nye 
skolestruktur rettidigt få virkning fra d. 1. august 2015 . 

For en detaljeret gennemgang af forliget vedrørende ny skolestruktur samt forslaget ti l ny skolestruktur, 
der er behandlet på byrådsmødet d. 1. september 2014, henvises til bilag. 

Når byrådet har truffet beslutning om en ny skolestruktur, venter der en stor opgave forude med at få 
implementeret den nye skolestruktur. For at komme godt fra start og samtidig indfri målsætningen om, at 
alle elever bliver så dygtige, som de kan, fordrer det en tæt dialog og samarbejde mel lem forvaltningen og 
lærere, pædagoger, forældre, elever, ledere og de faglige organisationer. Dette i forhold t il håndteringen af 
de centrale fokusområder, der er afgørende, når der gennemføres store forandringer af skolevæsnet. I 
den forbindelse orienteres børn og skoleudvalget løbende om dette samarbejde samt tidsplanen for 
implementeringen af den nye skolestruktur. 

Øltonomi 

Forslaget til den reviderede skolestruktur frigiver et årligt provenu på 32 mio. kr ., der geninvesteres i 
kvalitet i skolevæsenet fra 1. august 2015. Konkret anbefales det, at de 32 mio. kr. årligt anvendes t il 
nedenstående 6 indsatsområder. I forhold til disponering af midlerne i skoleåret 2015/15 henvises til 
nedenstående. 

• Holddelingstimer og/eller tolærerordning: 6 mio. kr. årligt 

• lnklusionspulje: 5 mio. kr. årligt 

• Ekstra timer ved store klasser fra 25 elever og opefter: 6 mio. kr. 3rligt 

• Finansiering af folkeskolereformen: 3 mio. kr. årligt 

• Opgradering af IT på skolerne: 7 mio. kr . årligt 

Genopretning og opdatering af skolernes fysiske rammer: 5 mio. kr . årligt plus de 30 mio. kr., der årligt er 
disponeret i budgettet ti l skoleudviklingsplanen . I alt 35 mio. kr. årligt. 

I ndstilling 

Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget og økonomiudvalget, 

at forslaget til den ændrede skolestruktur godkendes, 

at den nye skolestruktur træder i kraft med virkning fra d. 1. august 2015, 

at førskoleordningen i 2015 begynder d. 7. april 2015, 

at forslaget til håndteringen af de trafikale forhold omkr ing Vesterva ngsskolen, Søndermarkskolen og 
Kristrup skole godkendes. 

Børn og sko leudva lget, 5. januar 2015, plet. 1: 
Indstilles tiltrådt. 

Mogens Nyholm stemte imod med følgende mindretalsudtalelse: 
Radika le Venstre i Randers kommune fremlægger et alternativt skoleudspil, hvor alle skoler bevares og 
specialklasser bliver, hvor de er I dag. 
Vi forslår bl.a, at nuværende klassetildelingsmodel afløses af en elevtildelingsmodel - vi henviser t il 
høringsvaret fra Gjerlev Enslev skole af november 2014 side 5, som også fremfører tanker i så henseende. 
l Radikale Venstres forslag ligger implicit mulighed for, at elevtildelingsmodellen kan understøttes af et 
grundtilskud, som sikrer ens vilkår i forbindelse med de basisopgaver enhver skole skal løse. 
Børnebytanken er inddraget, bedre udnyttelse af ledig kapacitet præsenteres, forslag om 
afbureaukratisering ønskes ligesom, det påpeges, at elevtallet stiger markant fra år 2026 og frem til år 
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2040. I 2040 er der en stigning på mere end 10% i forhold til elevtallet i dag,. 
Der henvises til undersøgelser, der viser, at udgift pr . elev øges ved skolelukninger samt, at børnene lær·er 
mindre, og flere elever vil efterspørge private skoler. Indførelse af overbygningsskoler afvises 
fu ldstændigt. 

Bjarne Overmark stemte imod, og foreslog at samtlige skoler bevares, og at der oprettes børnebyer ved 
alle skoler, jf. notat fra forvaltningen marts 2014. 

Charlotte B. Mølbæk stemte imod. 

Øl<onom iudvalget, 5. januar 2015, pkt. 19: 
Indstilles tiltrådt med 7 stemmer for og 2 stemmer imod med den bemærkning, at udmøntning af forslag 
vedr. de trafikale forhold skal behandles politisk i Teknik og Miljøudvalget. Bjarne Overmark og Kasper 
Fuhr Christensen stemte imod. 

Bjarne Overmark foreslog, at samtlige skoler bevares, og at der oprettes børnebyer ved alle skoler, jf. 
notat fra forvaltningen marts 2014. 

Kasper Fuhr Christensen bemærkede, at økonomiudvalgets flertal anbefaler byrådet at t ræffe en ulovlig 
beslutning, idet den foregående prnces har været præget af så grove lovbrud, herunder tilsidesættelse af 
byrådsmindretallets og offentlighedens lovfæstede rettigheder, at det må medføre ugyldig hed . I løbet af 
denne uge kommer Velfærdslisten med et alternativt skoleudspil. Det bygger på tre principper: 

1. Hverdagens eksperter (forældre, medarbejdere, elever og lokalsamfund) skal være drivkraften i 
udviklingen af folkeskolen 

2. En mere socialt retfærdig folkeskole 

3. Folkeskolen skal bygge på et helhedsorienteret syn på børns læring 

Udspillet indebærer ingen skolelukninger, men indeholder til gengæld 10 konkrete indsatser t il at skabe en 
stærkere folkeskole . Kasper Fuhr Christensen finder, at skolelukningspartiernes forslag vil føre til en 
massakre på kvaliteten i folkeskolen. Forslaget er spækket med fejl, fantasifulde forudsætninger og 
luftkasteller og vil samlet set forringe både skolernes økonomi (da en masseflugt til privatskolerne må 
forventes) og kvaliteten af undervisningen for den enkelte elev. Samlet set tager forslaget penge fra 
undervisning og giver til mursten og IT. 

Behandlet sammen med sag nr. 23. 

Indstilling: 

Beslutning 

TIitrådt i overensstemmelse med vedlagte ændringsforslag med 23 stemmer for og 8 stemmer imod. Imod 
stemte Beboerlisten, Velfærdslisten, Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti 
og Ole Skiffard. 

Ændringsforslag fra Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti (vedlagt) blev tiltrådt med 25 
stemmer for og 1 stemme imod. 5 undlod at stemme. Socialistisk Folkeparti stemte imod . Beboerlisten, 
Rad ika le Venstre og Det konservative Folkeparti undlod at stemme. 

Et ændringsforslag fra Ole Skiffard om, at flytningen af overbygningen på Bjerregrav skole udgår af 
forslaget til skolestruktur·, da det ikke giver besparelse på sigt ti l Randers Kommune, blev for kastet med 7 
stemmer for og 24 stemmer imod . For stemte Ole Skiffard, Velfærdslisten, Beboerlisten, Radikale Venstre 
og Det konservative Folkeparti. 

Beboerlisten bemærkede, at listen foreslår, at samtlige skoler bevares, og at der oprettes børnebyer ved 
alle skoler, j f. notat fra forvaltningen marts 2014. 

Velfærdslisten bemær·kede, at byrådet træffet en ulovlig beslutning, idet den foregående proces har været 
præget af så grove lovbrud, herunder tilsidesættelse af byrådsmindretal lets og offentlighedens lovfæstede 
rettigheder, at det må medføre ugyldighed . Velfærdslisten har i stedet fremlagt et alternativt skoleudspil , 
der bygger på tre principper: 

I 
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1. Hverdagens eksperter ( forældre, medarbejdere, elever og lokalsamfund) skal være drivkraften i 
udviklingen af folkeskolen 

2. En mere socia lt retfærdig folkeskole 

3. Folkeskolen skal bygge på et helhedsorienteret syn på børns læring 

Udspillet indebærer ingen skolelukninger, men indeholder til gengæld 10 konkrete indsatser t il at skabe en 
stærkere folkeskole. Velfærdslisten finder, at skolelukningspartiernes forslag vil føre til en massakre på 
kvaliteten i folkeskolen. Forslaget er spækket med fejl, fantasifulde forudsætninger og luftkasteller og vil 
samlet set forringe både skolernes økonomi (da en masseflugt til privatskolerne må forventes) og 
kva liteten af undervisningen for den enkelte elev. Samlet set tager forslaget penge fra undervisning og 
giver til mursten og IT. 

Radikale Venstre bemærkede, at man har fremlagt et alternativt skoleudspil, hvor alle skoler bevares og 
specialklasser bliver, hvor de er i dag . 
Radikale Venstre forslår bl.a, at nuværende klassetildelingsmodel afløses af en elevtildelingsmodel - vi 
henviser til høringsvaret fra Gjerlev Enslev skole af november 2014 side 5, som også fremfører tanker i så 
henseende. 
I Radika le Venstres forslag ligger implicit mulighed for, at elevtildelingsmodellen kan understøttes af et 
grundtilskud, som sikrer ens vilkår i forbindelse med de basisopgaver enhver skole skal løse. 
Børnebytanken er inddraget, bedre udnyttelse af ledig kapacitet præsenteres, forslag om 
afbureaukratisering ønskes ligesom, det påpeges, at elevtallet stiger markant fra år 2026 og frem til år 
2040. I 2040 er der en stigning på mere end 10% I forhold til elevtallet i dag,. 
Der henvises til undersøgelser, der viser, at udgift pr. elev øges ved skolelukninger samt, at børnene lærer 
mindre, og flere elever vil efterspørge private skoler. Indførelse af overbygningsskoler afvises 
fuldstændigt. 

Sagerne 2 og 19-21 blev behandlet sammen. 

Bilcig Funktioner 

Notat vedr førskoleordning I 2015 og 2015 ~ 

Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 ~ 
Tidsplan for udførelse af skolevejsprojekter i 2015-16 4 ~ 

Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen ~ 
Bilag I - Gen beregning af økonomisk potentiale ved ændret skolestruktur ~ 

Bilag til revideret Elev- og klassetalsprognose december 2014 ~ 

Vurdering af udgifter til befordring før og efter forlig om ny skolestrukur ~ 

Skoleforlig af 19 november 2014 ~ 
Samlet bilagsmappe til fremtidens skolevæsen i Randers Kommune - august 20 14 ~ 

Samlet rapport med forslag til fremtidens skolevæsen i Randers Kommune - august 2014 ~ 
Revideret Elev og klassetalsprognose december 2014 ~ 

Notat vedr sammenskrivningen af udtalelserne fra 19122014 ~ 

Notat vedr sammenskrivningen af høringssvar fra 27102014 ~ 

Notat vedr elevallokering ~ 
Høringssvar Udtalelser fra skolebestyrelser o.a. ~ 

Høringssvar vedr. skolestruktur - del 2 ~ 

Høringssvar vedr. skolestruktur - del 1 ~ 
Ændrin gsforslag fra Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkepartl.pdf ~ 
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Fremlagt for retten som: 

Advokat La,se Hummelhof Frandsen 
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1Tilhører kategorien I Debat indlæg 

Hvedebrødsdagene er forbi 

Oprettet 13 januar 2015 
Tags: skolestruktur, udvalgsformand 

Skolestruktur debatten har givet det endelige bevis på al det var en ill usion da et næsten enigt byråd for 
lidt over et år s iden fandt sammen bag en fælles borgmester og dermed påtog sig et fælles ansvar for 
kommunens udvikling og retning. 

I mellemtiden er hvedebrødsdagene overstået og en del byrådsmedlemmer er faldt tilbage til den gamle 
stil med personlige kæpheste og sogneråds hensyn. Trist for der er unægteligt nok at tage fat på i vores 
fæll es komm une. Skolestruktur debatten er det endelige bevis for den opdeling der de facto er i Randers 
byråd. Det modige dobbelt dusin af ansvarlige politikkere som har lavet et socialt balanceret budget 2015 
og stået fast i skolestruktur debatten og som desværre i sidste øjeblik blev en mind re da 
sognerådspolitikken sej rede, må de næste dage stille sig det spørgs mål om de and re vi l noget konstruktivt 
for at forandre Randers. 

Er svaret nej er tiden måske kommet for at skil le vejene. Ryd op i udvalgene og skab en politisk 
langtid sholdbar ledelse med baggrund i S-V-DF og evt. SF som kan sikre en visionær og målrettet social 
liberal balance hvor endeløse byrådselebatter erstattes af en langsigtet og effektivt politik til gavn for all e 
kommunens borgere . 

Indlægget skrevet af: 

[] 
Torben Bonde - som har skrevet J.3 indl æg på Venstre i Randers. 
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kunstner-viv:-berdixen.dk 

Hvedebrødsdagene er forbi 
Onsdag 14. januar 2015 k l : 12 :00 

LÆSERBREV Af Torben Høeg Bonde, 
l<nud Lavar-cls vej 14, Rander·s . 

Skolestruktur debatten har givet det 
endelige bevis på, at det var en illusion, 
cla et næsten enigt byråd for lidt over et år 
siden fandt sammen bag en fælles 
borgmester og dermed på t og sig et fælles 
ansvar for kommunens udvik ling og 
retning. 

I mellemtiden et· hvedebr·ødsdagene 
overstået og en del byrgdsmedlemmer er 
faldt tHbage til den gamle stil med 
personlige kæpheste og sognerådshensyn. 
Trist, for d e1· er unægteligt nok at tage fa t 
på i vores fælles kommune. 

Skolestrukturdebatten er clet endelige 
bevis for den opdeling, der de facto er i 
Rancle1·s By1·~d . Det modige dobbelte dusin 
af ansvarlige politiker·e som har !avet et 
socialt balanceret budget 2015 og stået 
fast i skolestrukturdebat ten, og sorn :Torben Høeg Bonde, Randers. 
desværre i sidste øjeblik blev en mindre, - -
da sognergdspolitikken sej1·ecle, må de næste dage stille sig det spørgsmål, orn de 
andre vi l noget konstruktivt for at forandre Rande1·s. 

Er svaret nej, er tiden måske komrnet fo1· at skille vejene. Ryd op i udvalgene og 
skab en politisk langtidsholdbar ledelse med baggrund i S, V, DF og evt. SF, som 
kan sik1·e en visionær og rn~ l1·ettet socia l libernl balance, hvor endeløse 
byrådsdebatter erstattes af en langsigtet og effektiv politik til gavn for alle 
kommunens bOJ·ger·e. 

* Giv RANDERSiDAG en 'synes godt om' p~ Facebook. 

@ Copyright 2017 RANDERS i DAG .dk. Denne artikel er beskyttet af lov orn ophavsre t og rn å 
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: ~ Anders Buh l-Christensen 
llllll ·i 5. januar kl. '!0:42 · ~~ 

En sag vi må drøfte 

RANDERSiD.AG.dk » Læserbreve » 

Hvedebrødsdagene er forbi 
RAN0ERSiDAG.dlc GRATIS NETAVIS - l(lik og læs 
artil<len. 

R A.h!DERSIDAG.DK AF HENF{IKH,l\NSE!\i .DK 

Synes godt om - Tilføj kommentar · Del 

~ Jens Peter Hansen, Ole Jai<absen og 5 andre synes godt om dette. 

E t ,. 
..... 

Bo Vestergaard Hansen Kære Anders: Mener du virkelig også, at der skal 
laves en ornkonstituering? 

17. januar kl. 04 :42 ·Synesgodt om 

Anders Buhl-Christensen Spændende tanke. ???? 

17. januar l<I. 16:08 - Synes godt om 

;&;'~ Bo Vestergaard Hansen Er du for en omkonstituering? Det kan vel ikke være 
~ svært at svare ja eller nej til det spørgsmål? @ 

17. januar kl. 2·1:53 ·Synesgodt om· llJ 1 

Anders Buhl-Christensen Jeg må indrømme at vi ikke har meget hjælp i 
konservative, først sprang i fra en aftale omkring skoler, dernæst løb i midt om 
natten fra et budget der næsten var færdigforhandlet. I er løbet med listerne i 
en uberettiget kritik af vores medarbejdere i forvaltningen. Så giv mig en god 
grund til at jeg ikke skal lade mig friste af en oml<onstituering. 

t går kl. 1-1 :27 - Synes godt om -o 1 

· ·· t~( ~-;H Bo Vestergåard Hanieri Jamen Anders, det var åbenbart meget svært for 

I : 
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Tonen slår stad ig gnister mellem politikerne 
Amtsavis 

~ 21. januar 2015, Randers Amtsavis, Sekt ion l, Side 6, Karin Hede Pedersen kahe@amtsavisen.dk ... , 627 ord, Id: e4c874bd 

'( -
Strid. Byrådsmedlemmer står endnu mere stejlt overfor 
hinanden efter vedtagelsen af ny skolestruktur. 

RANDERS: Venstre i Randers er ikke tilfreds med, at 
formanden for børn og skoleudvalget, Bjarne Overmark 
(BL). ved flere lej ligheder højlydt har tilkendegivet, at han 
er imod den netop vedtagne skolestruktur, og at han 
agter at fortsætte med at kæmpe imod den beslutning, 
der er t ruffet. 

2sider 

I det hele taget er den tone, mindretallet i byrådet benytter, for hård og ufo1·sonlig, og 
det skader hele Ra nders, mener formanden for Venstre i Randers, Bent Olaf Nielsen. 

Er hvedebrødsdagene forbi? 

Vil_mindreta llet gå konstruktivt til arbejdet med at implementere en ny sko lestruktur, 
som flertal let har vedtaget? Det spørgsmål rejser Venstres Torben Bonde, i et 
læserindlæg på den lokale venstrevælgerforenings hjemmeside. 

Det bærer overskriften »Hvedebrødsdagene er forbi«. »Er svaret nej, er tiden måske 
kommet for at skille vejene. 

Ryd op i udvalgene og skab en politisk langtidsholdbar ledelse med baggrund i S-V-DF 
og eventuelt SF, som kan sikre en visionær og målrettet social liberal balance, hvor 
endeløse byrådsdebatter erstattes af en langsigtet og effektiv politik t il gavn for alle 
kommu nens borgere«, konkluderer Torben Bonde i læserindlægget. 

Borgmester Claus Omann Jensen (V) understreger, at han forventer, at Bjarne 
Overmark som udvalgsfo rmand loyalt udfører de beslutninger, der er truffet af 
flerta llet, også selv om han ikke er enig. 
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De vidste hvad de gik incl til 

Bjarne Overmark lader sig ikke gå på af kritikken . 

»De kan mene, hvad de vi l. 

Jeg sætter t ingene på dagsordnen som cle kommer. Men jeg vil ikke stemme for noget, 
jeg er imod«. Bjarne Overmark peger på, at Venstre vidste, hvad han stod for, da 
konstitueringsaftalen blev indgået i november 2013. 

»Jeg går da ud fra, at den aftale holder. Og allerede dengang havde vi divergerende 
opfattelser«. Bent Olaf Nielsen mener, at det på sin vis svarer ti l at ta le imod sin chef, 
når Bjarne Overmark erklærer sig uen ig med borgmesterpartiet. 

r\Jår det så er sagt, mener Bent Olaf Nielsen ikke, der er så meget mere, Venstre reelt 
kan gøre, ud over at appeller·e til, at byrådsmedlemmerne ta ler pænere t il hinanden. 

Det er ikke smart at bryde en konstitueringsaftale. 

»Jeg er blevet kontaktet af rigtig mange borgere, der synes, det er ærgerligt for 
Randers, at tonen er så hård. At der ikke er mere seriøsitet omkring byrådsarbejdet. Det 
er frygteligt generende, at mindretallet laver al den la rm. 

Der er jo ikke tale om debat«. 

Byrådet ikke et turistkontor 

Kasper Fuhr Christensen (VL) kan slet ikke følge Venstres kritik. 

»I\Jår man ofte mødes med borgere, der er ramt af konsekvenserne af 
nedskæringsflertallets pol itik, får man et indblik i, hvor hårdt forringelserne slår, og det 
kan da være med til at skærpe tonen . 

Men hvis man ser det fra borgernes perspektiv, må det virke helt grotesk, at 
byrådsflertallet spildertiden på at have ondt af sig selv frem for at diskutere de 
virkelige problerner«, mener han. 

>)l\logle gange får jeg den tanke, at byrådsflertal let mest af al t ser byrådet som en slags 
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turistkontor. Og de lider så af den vi ldfa1·else, at Randers kun tager sig godt ud, hvis alle 
går og klapper i takt. Men helt ærligt, byrådet er ikke et turistkontor. Det er en 
demokratisk forsamling. Og der diskuterer vi høj lydt kommunens problemer«. Nej til 
rygklapperi »Byrådsflertal let bruger en masse energi på at skælde ud på de partier og 
lister, der engang imellem stikker næsen frem og ikke bare følger ordren fra 
borgmesterkontoret. 

Derfor udsættes Bjarne Overmark, Dan iel Madie, Mogens Nyholm og jeg for en hel del 
angreb for t iden. Men sådan er arbejdsvilkårene åbenbart i det her byråd. Men i 
Velfærdslisten holder vi fast i, at udvikling sker gennem kritisk dia log-og ikke via 
bevidstløse klapsalver og rygklapperi«. 

»De kan mene, hvad de vil. 

Jeg sætter ti ngene på dagsordenen som de kommer. 

Men jeg vil ikke stemme for noget, jeg er imod. 

BJARNE OVERMARK (BL), formand, børn og skoleudvalget. 

ø Venstres fo rmand, Bent Olaf Nielsen (til venstre) var med til at hænge 
borgmesterkæden om halsen på Claus Omann Jensen efter valget i november 2013 
-sammen med gruppeformand Anders Buh I-Christensen. Det kunne lade sig gøre, 
ford i blandt andet Beboerlisten bakkede Claus Omann Jensen op som borgmester. 
Arkivfoto: Richard Sylvestersen 

0 To, der ikke står sammen i randrusiansk poli ti k, er borgmester Claus Omann 
Jensen (V) og Beboerlistens Bjarne Overmark, der er formand for børn og 
skoleudvalget. Men på konstituteringsnatten eftervalget i 2013 stod de sammen 
om en aftale 0111, hvordan posterne i byrådet skulle fordeles. Arkivfoto: Lars Rasborg 
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Nu gælder det børnene 
Amtsavis 

~ 22. januar 2015, Rander!; Amtsavis, CHEFREDAl<TØR AXEL PRÆSTMARf< .. . , 414 ord, id:e4c8edfc, 

LEDER . 

Venstre i Randers ligger·, som Venst re selv har red t , når det 

gælder byrådets konstituering og dermed fordel ingen af 

formandsposter efter det seneste kommunalvalg i november 

2013. Venstre valgte selv at indgå konstitueringsa~ale med 

blandt andre Beboerlistens Bjarne Overmark, Velfærdsl istens 

Kasper Fuhr Christensen og Radika le Venstres Mogens Nyholm . 

-··-····· ·.· . .. 

0 . 

~"""l>-IL,l'tlto,: V lt:'. 
- · r!/, 

Ingen af de herrer er kendt som lokalpol it ikere, der forsigtigt og følgagtigt gør, som 

borgmestre og andre magthavere siger. Tværtimod er de kendt som 1·enclyrkede 

oppositionspol itikere, der lægger al deres energi i at give magthaverne modspil. 

'j 

Man kan mene, at de herrers modspil er for meget af det gode. Man kan mene, at cle i 

stedet burde levere mere meclspi l, altså age1·e mere konstruktivt og medansvarl igt. 

Men man kan ikke mene, at Overma rk, Fuhr og Nyholm på konstitueringsnatten har 

ført Venstre bag lyset og fået formandsposter, som de nu bør afgive, fordi de ikke 

danser efter Venst res pibe i sagen om ændret skolestruktur og fem skolelukninger i 

Randers Kommune. 

Venst re vidste præcis, hvad Venstre fik, da partiet indgik konstitueri ngsaftale med 

Beboerlisten, Vel færdslisten og Radika le Venstre, blandt andre, nemlig bøvl og ballade 

i endeløse baner. 

Men Venst re vidste, at bøvl og ballade var den dagsaktuelle pris for borgmesterpo~,ten, 

og den pris valgte Venstre at betale. 

Det ha r derfm ikke sin gang på jorden, når et bestyrelsesmedlem i Venstres 

vælgerforening i et læserbrev på foren ingens hjemmeside foreslår, at 

konstitueringspartierne nu bryder med hinanden, og at Dansk Folkepart i, 

Socia ldemokraterne og Venstre i stedet laver en anden og langtidsholdbar led(:>lse af 

Randers Byråd . Det er, som Venstres formand siger det i denne avis i g,3r, »ikke smart at 

bryde en konstitueringsaftale<'. Så er det langt mere srna rt at forvente, at fo rmanden 
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for byrådets bømog skoleudvalg, Bjarne Overmark, loyalt implementerer den 
skolestruktur, som et overbevisende flertal i byrådet har besluttet. Og det er heldigvis 
også, hvad borgmester Claus Omann Jensen siger, at han forventer 

Virkeligheden bliver sandsyn ligvis en anden, men det a2ndrer ikke ved, at Bjarne 
Overmark burde e1·kende sit nederlag og være sit ansvar som fonnand for byradets 
børn-og skoleudvalg voksen. 

Som formand for det berørte fagudvalg har Bjarne Overmark et særligt ansvar fo r, at 
vores børn få 1· den bedst mulige skolegang inden for rammerne af den skolestruktu1·, 
der nu er gældende. 

Den politiske prnces er slut. I\Ju gælder det børnene. 

»Som formand for det berørte fagudvalg har Bjarne Overmark et særligt ansvar for, at 
vores børn får den bedst mulige skolegang inden for rammerne af den skolestruktur, 
de1· nu er gældende. Den politiske proces er slut. l\lu gælder det børnene. 
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Set fra min altan 
Affitsavis 

!ll! 27. januar 2015, Randers Amtsavis, Morten Grosbøl medlem af Randers Byråd, Dansk Folkeparti Skelvangsvej 79, Randers -NV ... , 411 orcl, id:e4cab3a0, 

KONSTITUER! NG: Efter hvert eneste kommunalvalg ser vi grelle 
eksempler på konstitueringer, der ikke holder. Det skyldes 
først og fremmest personlige ambitioner, og det er en svinestreg 
mod vælgerne, der har sat deres kryds ved et bestemt pa1·ti eller 
person under bestemte forudsætninger. 

De ansvarlige partier, der ønsker at samarbejde for Randers, og 
det vil for øjeblikket sige Venst re, Socialdemokraterne og Dansk 
Folkeparti, burde allerede nu indgå en bindende aftale om, 
hvorledes næste konstitueri ng bør afvikles. Det vanskeligste 
punkt i konstituedngen er uden tvivl valget af borgmester. 

-., . 

Jeg kunne forestille mig, at man på forhånd giver hinanden håndslag på, at det størsl'P 
parti udpeger borgmesteren, og at vi derefter sætter os og bliver enige om en politisk 
aftale og derfra går frem efter de normale fordelingsregler. 

Lad dem, der stiller op, erklære, at de vil respektere den indgåede a~ale, så borgerne 
kan se, hvem de1-er villige til at fø lge spillets regler. 

På baggrund af det gode og tillidsfulde samarbejde, der er mellem Venstre, 
Socialdemok1·aterne og Dansk Folkeparti, burde vi allerede nu sætte os samITIen og 
gøre noget ved den utålelige situation, der er i byrådet. 

1-<.asper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark har på et offentl igt møde opfordret ti l 
fysisk blokade af byrådskollegerne, og de har forsøgt at få kommunaldirektøren, IJøm
og skoledirektøren og skolechefen fjernet. 

Endvidere har de, i øvrigt ivrigt sekunderet af Mogens I\Jyholm og i nogen grad Daniel 
Mad ie, brugt et sprog, der ikke er værdigt for byrådsmed lemmer. 

Svagpissere, stanken af løgne, uhæderlige, sammenlign ing med Taliban og det, der er 
værre, er blevet flittigt benyttet. De benytter også enhver lejlighed ti l at nedgø1·e 
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Randers Kommune i medierne. 

Selv om de offentligt går ind for demokratiet, har· de ikke tænkt sig at indrette sig efter 
forholdene; for-handle med flertal let og få det bedst mulige ud af det. Sagen er jo den, 
at listernes liv afha~nger af at betjene den del af befolkningen, som tror på deres løfter 
og ikke forstår, at man ikke kan bruge penge, man ikke har. Da listerne godt kender den 
økonomiske situation og alligevel ikke på noget tidspunkt havde tæn kt sig at indfri 
deres lølter, kan de roligt love guld og grønne skove. 

Ved at lade modstanderne af et samarbejdende byråd have formandsposter og 
viceborgmestertitler giver vi dem dels et økonomisk tilskud til deres unde1·gravende 
virksomhed, og dels giver vi offentligheden et forkert billede af deres kompetence og 
indflydelse. 

De bør fjernes. Vi bør for Randers Kommunes borgeres skyld sætte os samrnen og lave 
en ny konstituering. 
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Tag ansvar el ler træk jer 
Amtsavis 

~ 2l januar 2015, Randers Amtsavis, Torben Høeg Bonde l<nud Lavards Vej 14, Randers SØ ... , 324 ord, ld:e4cab3a3, -
KONSTITU ERING: Axel Præstmark har i Randers Amtsavis 
torsdag 23. januar en reference til et indlæg, som undertegnede 

har haft på Venstres hjemmeside. Det er positivt, at Rande1·s 
Amtsavis langt om længe vælger at sætte ord på cle kritiske 
udforclringe1·, som Randers Byråcl har med en række lister og 
partier. Lister og partier, som bruger mere energi på at nedgøre 
Randers by og kommunens administration på en måde, som 
selv deres vælgere må krumme tæer over. 

I Randers Amtsavis har jeg tidligere påpeget, at denne 

. i, 

benspændsog Rasmus modsat-politik ikke er i deres egne vælgeres interesse. 

Det er i stedet med ti l, at de mister indflydelse på de mange utroligt vigtige 
beslutn inger. Man kan eksempelvis tænke lidt over, hvordan skolestrukturforliget 
havde set ud, hvis Beboerlisten, Velfærdslisten, Radikale Venstre og Konservat ive 
havde valgt at sidde til bords under forhandlingerne i stedet for at bruge tiden på at 
indklage alt og alle til tilsynsmynclighederne samt komme med uforpligtigende forslag 
offentliggjort i overtid . 

Det er korrekt, at jeg i mit indlæg har foreslået en oprydningsrunde i diverse udvalg 
med videre. 

Synspunktet er dog ikke ud fra, at man skal bryde en aftale, for det er jeg principielt 
imod. Synspunktet skyldes, at jeg synes, at de nævnte lister og partie1· selv burde tage 
konsekvensen og trække sig ud af diverse formandsposter el le1· alternativt tage en 
mere positiv kasket på og begynde at samarbejde. 

I\Jår man abenlyst går imod de beslutninger, som et flertal har bedt en forva lte, og 
endvidere offentligt mistænkeliggør de medarbejdere i kommunen, som man politisk 
er sat t il at lede, så burde man overveje, om man selv er den rigtige til jobbet. En 
analogi kan drages til den daværende S-R-SF-regering, hvor SF anstændigt valgte at 
trække sig fra samarbejdet, da man ikke kunne bakke regeringspol itikken op længere. 
Hvorfor fo1tsætter I--r1an med at bestride formandsposterne, når man er uen ige med 
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borgmesteren i sag e~e1· sag e~e1· sag7 Det ville klæde i>oppositionen« i Randers at \ 
begynde at tage ansvar. 
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DF vil smide Overmark på porten 
'" . Amtsavis 

~ ~anuar 2015, Randers Amtsavis, Karin Hede Pedersen kahe@arntsavisen.dk ... , ·106 ord, ld:e4cclc94, 

Fejde. Fletial i børn og skoleudvalget vil beholde formanden -

men han skal rette ind. 

RANDERS: Morten Gmsbøl (DF), der er med lem af børn og 

skoleudvalget, har foreslået, at udvalget udtrykker mistillid ti l 

formanden Bjarne Overmark fra Beboerlisten . 

Og han har sin byrådsgruppe og politiske bagland med sig. 

Udvalget skal behandle sagen på et møde på tirsdag. 

DF vil smide ,0 . ~ .~ - , _ .. _ _ _ 

Overmark :::~ ;· .. :;;~ 
på porten fji~\e-_ _ 
: ·. ··: . ... l ' $)i\ . 

__ _ ... ~~~_!_ 

· ' 
t,.'I ~ : . 111 ... .. ... . i ::= 1-

''4Mt ,J 

~--------

Christina Kjærsgaard (V), det· er næstformand i udvalget, mener dog ikke, at der er 

grund til at afsætte Bjarne Overmark på nuværende tidspunkt. 

Venstre og Socia ldemokraterne har lavet et ændringsforslag til Morten Grosbøls 

bastante udmelding om at sti lle fo rmanden over for et mistil l id svotum. 

Se på de store l injer 

»Et flertal i udvalget vil udtrykke generel bekymring i forhold til udvalgsformandens 

va t·etagelse af hans funktion som formand fo r udvalget. 

Fle1iallet ønsker fremad rettet, at han i højere grad varetager sin fmmandsopgave 

under hensyntagen til udvalgets generelle interesser«, siger Christina Kjærsgaard. 

Ny fremtoning, tak 

»Fle11allet mener ikke, at formandens officielle fremtoning og synspunkter 

repræsenteret· flertallet i udvalget. 

Derfor n1ener vi, at han bør lytte til flertallets ønsker og beslutn inger i og med, at han 
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står i spidsen for implementeringen af den nye skolestruktu1·«, siger Christian 
Kjærsgaard . 

Morten Grosbøl mener til gengæld, det e1· ufmeneligt med arbejdet som formand, at 
Bjarne Overmark offentl igt opfordrer fo lk t il fysiske blokader af andre 
byrådsmedlemmer. 

Desuden mener Dansk Folkeparti, at det er forkert, at Bjarne Overmark offent ligt 
bruger udtryk om andre byrådsmedlemmer som for eksempel: ' Stanken af 
uhæderlighed og halve og hele løgne breder sig i skolelukningssagen ' -' Taliban er jo 
kendt fm at forhindre børn i at gå i skole' -' de cle1· nu vil lukke skoler, er nogle 

svagpissere.' Morten Grosbøl peger også på at det er forkert, når Bjarne Overmark -eftrc,r 
Grosbøls mening -offentl igt forsøger at fjerne den forva ltning, han er sa t til at 
samarbejde med, og at han på enhver måde forsøger at nedgøre Ra11ders og Randers 
Byråd i den offentlige debat. 

»De vidste hvad de fi k« Bjarne Overmark tager kriti kken med ro. Han fastslår, at de 
øvrige konstitueringspartier på valgnatten vidste, hvad de fik, da de pegede på ham 
som udvalgsforma nd. På samme måde som han selv vidste, at han vi lle få en 
borgmester, som han ikke var en ig med. 

Bjarne Overmark mener ikke, han har opfordret til fysisk blokade af andre 
byrådsmedlemmer. 

»På et møde på Hadsundvejens Skole rned frustrerede foræld re fo rtalte jeg om, 
hvordan foræld re til børn på ~Jyvangsskolen i 2001/ 02 fu lgte daværende borgmester 
Michael Astrup Jensen ru ndt ti l alle møder. Jeg har ikke opford ret nogen ti l noget, blot 
sagt, hvad and re har gjo11«. 

0 Beboerlistens Bjarne Oven11ark tager kritikken med ro. Dansk Folkeparti og cle 
øvrige partier, de1· gik med i konst itueringen af det nye byråd i november 2013, 
vidste, hvacl de fik . Arkivfo to: Lars Rasborg Dansk Folkeparti , med Morten Grosbøl i 
spidsen, vil have Bjarne Overmark (BL) væk fra forn1andsposten i børn og 
skoleudvalget. Arkivfoto: Richard Sylvestersen 
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Randers Kornmu ne 

Fremlagt for retten som: 

IB~lAG: Il ·,. ·-. ·, ...._ 

( 
Advokat Lasse Hummelhof Frandsen 

Punlct Titel Udvalg Funktioner 

16 Mistillidsvotum til udvalgsfo1·manden Børn og skoleudvalget 

Sagsfremstilling 

Mo1ten Grosbøl (0) har begæret følgende på udvalgsdagssordenen: 

"Børn og skoleudvalget ønsker hermed at udtrykke mistillid til formanden Bjarne Overmark. 

Vi finder at det er uforeneligt med arbejdet som formand at 

1) Han offentligt opfordrer folk til fysiske blokader af andre byrådsmedlemmer. 

2) Han offentligt bruger udtryk om andre byrådsmedlemmer som f.eks: Stanken af uhæderlighed og 
halve og hele løgne breder sig i skolelukningssagen -Taliban er jo kendt for at forhindre børn i at gå i skole 
- de der nu vil lukke skoler, er nogle svagpissere - endvidere kalder han andre byrådsmedlemmer løgnere 
og uhæderlige mennesker. 

3) Han offentligt forsøger at fjerne den forvaltning han er sat til at samarbejde med. 

4) Han på enhver måde forsøger at nedgøre Randers og Randers Byråd i den offentlige debat. 

Vi kan, som udvalg, ikke føle os fyldestgørende repræsenteret af Bjarne Overma rk, når han går ind for 
sådanne holdninger og metoder." 

Beslutning 

Udsat. Fatma Cetinkaya var fraværende. 

Bilag Funkt ioner 

ingen bilag 
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Buhl: >>Så langt er vi ikke<< 

Fremlagt far retten som: 

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen 

.:.1 

Af Karin Hede Pedersen, kahe@arntsavisen.dk 

Torsdag den 16. april 2015, 14:00 

'er forhandlles om budgettet, ikke ODn fio:rmandsposteir, lyder det 
fra Venstre. 

Anders Buhl -Chri stensen, der er gruppeformand for Venstre, afviser at der er konkrete forhandlinger 0111 

en ny konstituering af byrådet, der vi l betyde, at fi re udvalgsformænd miste r deres poster. 

»Der kører mange gode historier, og der er vist mere i omløb, end der er bold,« siger han. 

Læs også: 012g!?lLpå vej i Randers Byråd 

Anders B uhl-Christensen oplyser, at der i øj eblikket foregår forhandlin ger mel lem partierne 0111 buclgellet 
for 2016 og cle kommende år. 

»Der er nogle sonderinger, også omkring hvordan vi kan regere frem ti l næste valg,« siger han. 

·,rnrner der en ny konsti tuering? 

~> Det kan jeg ikke fo rholde mig ti l. Jeg kan afvi se en ny konstituering nu, men verden kan j o ændre sig,<' 
siger Anders Buhl-Christensen. 

Han peger på, at processen med at ansætte en ny direktør for børn, skol e og kul tur netop nu går i gang . Og 
det er ikke den letteste sag, som tin gene ser ucl li ge nu , siger han. 

A nders Bubl-Christensen sigter ti l , af: ud valgsformand Bjarne Overmark (BL) kritiserede tidl igere di rektør 
Lars l(el d Hansen, hvilket mange mener er meclv irkencle årsag til, at Lars Keld Hansen søgte nyt job i 
Lemvig. 

Anders Buhl -Christensen bar fl ere gange opfordret Bjarne Overmark ti l at trække sig fra formanclsposten. 
Ford i han har udtrykt mistillid ti l forvaltningens ansatte. 

» Vi mft finde ud af, om vi skal gøre noget ved det eller ej . Så kan sådan noget (son1 ny konsti tuering. red) 
komme på tale. M en så langt er vi ikke,« siger Anders Buh I-Chri stensen. 
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Opgør på vej i Randers Byråd 
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Af K ari n Hede Pedersen, kahe@amtsavisen.dk 

Torsdag den 16. april 2015, 12: 19 

I rtierne bag ny skolestruktur vi! .fratage :fire po!itikere deres 
formandsposter. 

Randers Amtsavis erfarer fra flere k il der, at Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i øjeblikket 
forhandler intensivt om en ny konstitueringsaftale. 

De tre partie r vil overtage a lle formandsposter i udvalge ne. De t betyder, at Bjarne Ove1111ark (BL), 
Mogens Nyhol m (R), Dan iel Madie (K) og Kasper Fuhr Christensen (VL ) mister deres 
ud val gsformancls poster. 

»Jeg har ingen kommentarer overh ovedet,<< siger Leif Gade, der er formand for Socialclemokr::i ternes 
byrådsgruppe. 

Hel ler ikke byråclsmecl lem Henning Jensen Nyhuus, tidligere socialclemokratisk borgmester, vi l 
kommentere planerne 0111 en ny konsti tueringsaftale. 

Længere tids uro 

Dansk Folkeparti har længe udtrykt stor uti lfredshed med både Bjarne Overmark og Kasper Fuhr 
Chri stensen so111 udvalgsfor111æncl . Krjtikken af især Bjarne Over111ark har blandt andet Venstres 
gruppe.forn1ancl Anders Buhl -Christensen tidligere støttet - og han har opfordret Overmark Lil at gå af. 

Nu ser det ud til , at de tre partier ikke blot vi l skil le sig af med de høj tråbende kritikere Overmark og Fuhr 
Christensen. men også M ogens Nyholm og Daniel Maclie. 

Ingen af de fire støttede det forslag til ny skolestruk tur, s0111 Venstre, Dansk Folkeparti og 
Socialclernokraterne endte med at vedtage alene i januar 2015. 

Siden har samarbejdet i by rådet knirket gevaldigt mellem støtterne af den nye skolestruktu r, og kritikernt' . 

På valgnatten i november 20 13 indgik Dansk Fol keparli , Beboer! i sten , Velfærclsl i sten, konservati ve llg 
Radikale Venstre en konstitueringsaftale med Venstre , der dermed fi k borgmesterposten - mod at 1x1rt ierne 
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og I isterne fik hver en uclval gsforrnanclspost. J januar 2014 si uttecle Socialdemokraterne si g også ti I Slllll 

støtter af borgmester Claus Omann Jensen - og fik til gengæld en udvalgsformandspost . 

Nu ser det al tså ucl ti l, al Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemolcra lerne plan lægger at bryde denne 
aftale. 

Læs også: Buhl: >>Så langt er v i i kke« 
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En bindende aftale for fire år 
Af Karin Hede Pedersen, kahe@amtsavisen.dk 

Torsdag den 16. apri l 20 15, 22:31 

Politikerne i Randers iD1ldgik på valgnatten i november en 
konstitueringsaftale. 

Politikerne i Randers indgik på valgnatten i november en konstitueringsafta le . 

Det var en rent teknisk aftale, der udelukkende handlede om fordelingen ar indflydelsesrige pos t.er. 

Konstitueringsaftalen sikrer Aertall et bag borgmesteren. Til gengæld får cle pol itikere/partier/lister, der 
støtter borgmesteren, forskellige former for ind fl ydelse. 

A,Lså en aftale, som alle de im pli cerede parter får noget ud af. 

Konstitueringsaftalen er en vigtig brik i del kommunalpolitiske spi l, ford i aftalen i pri ncippet er bind ende 
for fire år. 

Ofte indeholder en konstit:ueri ngsaftale også politik. 

De partier og li ster, der sk ri ver under, forpligter sig ti l at gennemføre og/eller arbejde for bestemte mfi l i 
løbet af den fireårige peri ode frem til næste val g. 

Som nævnt var aftalen i november 2013 uclel ukkencle et spørgsmål om fordel ing af poster. I januar 2014 
underskrev Socialdemokraterne også konstitueringsaftalen, og meld te sig dermed som støtte til Claus 
Omann Jensen. Denne aftale var også udel ukkende et spørgsmå l 0111 fordeling af poster. 

Det sker meget sjældent, at politikere bryder en konstitueri ngsaftale. Når det sker, er det som regel kort tid 
\ :r et valg. Det skete i Randers i 2009, hvor Kasper Fuhr-Christensen på valgnatten støttede sin 
c, __ . ærende partikammerat Erik Pou lsen (SF) som borgmester. Dagen efter medde lte Fuhr-Chrislensen, al 
han i stedet støttede soc ialdemokraten Henning Jensen Ny huus, der så kun ne fortsætte som borgmesler. 

h 11 p://a m\savisen.clk/node/ 332 6 5608/prim SHk.• 1 af 1 

184



Et Hdt for broget :politisk !a][tdskab 

Torsdag den 16. april 20 15, 22:32 

}1 fertalspartfterne har brug for manøvre-nnm foir at komrne 
igenne1n med den politik, de ønsker at føre. 

Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti indgik i november sidste år et for li g om en ny 
skolestruktur. 

Det er nu magtpå liggende for de tre partier at få den nye struktur på plads og ikke mindst at opnå en 
økonomisk gevinst herved, der kan omsættes i et kvali tetsløft på sko lerne - hvilket er målet med 1,)velsen. 

Siden har de tre partier stået last og brast om at gennemfo re beslutningen 0 111 ny struktur, der blev truffet 
efter meget svære overvejelser. 

Mindretallet i by rådet - VL, BL, SF, rad ikale og konservative- har af fo rskell ige årsager heftigt kritiseret 
o 0 

- vil nogen mene - aktivt moclarbejclel den nye skolestruktur. 

b1ancll andet mener Dansk Folkeparti, al Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen forlængst burde 
været gået af som udvalgsformænd på grund af deres ytringer i forbindelse rnecl skolestrukturdebatten . 
For eksempel har de to politikere på et ti dspunkt forlangt, at »k.ommunalclirektøren og børn- og 
skoledirektøren og skolechefen suspenderes og holdes væk fra sagsbehandl ingen i relation til 
skolestruktursagen«. 

De tire udvalgsfo rmænd fra de mindre pa,tier og li ster lægger ikke skjul på deres mishag over flerli1ll ets 
handlemåde og beslutninger omkring skolerne. Statsforvaltningen behandler i øjeb li kket en r,ekke klager 
fra mindretal I e l i forbindelse med vedtngelsen af ny skolestruktur i Randers. 

At skaffe sig af med udvalgsformændene og erstatte dem 111ecl folk fra de tre partiers egne ræ kker kan 
være medvi rkend e til at skabe arbejclsro. Jkke mindst i børn-, skole- og kulturforvaltningen , der er i gang 
rnecl implementeringen af den største opgave i ny Randers Kommunes hi storie. 

De tre partier har forpligtet sig til at samarbejde ud over skoleforli get, blandt andet om næste ttrs bucl get. 

Ved al samle magten bl iver det lettere for de tre partier at gc nnemfr\re den politik, de vedtagc1· i by riklet -
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og som skal føres ud i livet af udvalgene. Det er nærliggende, at antage, at det vil gå nemmere, hvis 
formanden går ind for de ting, der skal gennemføres. 

Tilbage står udvalgsformændene for de små partier, der gjorde det muligt for Claus Ornann Jensen at 
indtage borgmesterposten - mod ti l gengæld at få inclflyclelse i form af formandsposter. 

De får en lang næse, hvis de bl iver frataget den indflydelse, de troede, de havde i fire år. 

n tp://amtsovisen.dl</norJe/33265622/print 
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Politis!( opgør kan være på vej i Randers Byråd 

Af Karin Hede Pedersen, kahe@amtsavisen.dk 

Tr -·,_dag den 16. april 2015, 22:33 

Lang tids politisk uro kan kuftmilllere i afsættelsen af fine 
udvalgsformænd, erfarer avisen. I øjeblikket forhandles der 
intenst. 

Avisen e1farer fra flere kilder, at Venstre, Soc ialdemokraterne og Dansk folkeparti i øjebl ikket forhand ler 
intensivt om en ny konstitueringsaftale. 

De tre parti er vil overtage alle formandsposter i udvalgene. Det betyder, at Bja rne Overmark (BL), 
Mogens Nyhol m (R), Daniel Macl ie (K) og Kasper Fuhr Ch ristensen (V L) mis ter deres 
udvalgsformandsposter. 

»Jeg har ingen kommentarer overhovedet,« siger Leif Gade, der er formand for Socialdemokraternes 
b· 9\clsgruppe. 

Hel ler ikke byrådsmedlem Henning Jensen Nyhuus, tidligere socialclemokrati sk borgmester, vil 
kommentere planerne om en ny konstitueringsaftale. 

Dansk folkeparti har længe udtry kt stor utilfredshed med både B_jarne Overmark og Kasper Fuh r 
Christensen som udval gsformænd og ønsket deres afgang. Nu ser det ucl til, at de tre partier ikke blot vil 
sk ille sig af mecl de højtråbende kritike re Overmark og Fuhr Christensen, men også Mogens Nyholm og 
Daniel Madie. 

In gen af cle f'ire st~!ttede det forslag til ny skolestruktur, som Venstre, Dansk Folkepart i og 
Socialdemokraterne endte med at vedtage alene i januar 20 15. 

Siden har samarbejdet i byrådet knirket gevaldigt mell em støt.terne af den nye sko lestruktur og kri tikerne . 

Pft valgnatten i november 201 3 indgik Dansk Folkeparti , Beboerli sten, Velfærdslisten, konservative og 
Radi kale Venstre en konstitueringsaftale med Venstre, der dermed fik borgmesterposten - mod a l part ierne 
og li sterne fik hver en uclval gsformanclspost. I januar 20 14 ~duttede Socialdemokraterne s ig også Lil 
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aftalen. 

Borgmester Claus Omann Jensen (V) har ingen kommentarer til sagen . 

Anders Buhl-Chri stensen, der er gruppeformand for Venstre, afv iser, at der er konkrete forhand linger um 
en ny konstituerin g af byrådet, der vil betyde, at fire udvalgsformænd mister deres poster. 

» Der kører mange gode hi sto rier, og der er vist mere i omløb, end der er hold i.« 

Anders Buhl-Christensen opl yser, at der i øjebli kket foregl'tr forhand linger mellem partierne om budge ttet 
for 2016 og de kommende år. 

» Der er nogle sonderinger, også omkring hvordan vi kan regere frem ti I næste valg,« si ger han. 

Kommer der en ny konstituering? 

»Det kan jeg ikke fo rholde mi g til. Jeg kan afvise en ny konstituering nu , men verden kan jo ændre sig/< 
sige r Anders Buhl -Chri stensen. 

f-. peger på, at processen med at ansætte en ny direktør for børn , skole og kultur netop nu går i gang. Og 
det er ikke den letteste sag, som ti ngene ser ud li ge nu , sige r han. 

Anders Buhl-Christensen sigter ti l, at udvalgsformand Bjarne Overmark (BL) kri tiserede tidl igere c.li rektc1 r 
Lars Keld Hansen, hvilket mange mener er medvirkende årsag til , at Lars Keld Hansen søgte nyt job i 
Le mvig . 

Anders Buhl-Christensen har Aere gange opfordret Bjarne Overmark til at trække sig fra formandsposten, 
ford i han har udtrykt mistillid til forvaltningens ansatte. 

» Vi må finde ud af, 0111 vi skal gøre noget ved det ell er ej. Så kan sådan noget (som ny konstituering. red) 
komme på ta le. Men så langt er vi ikke,« siger Anders Buhl-Ch ri stensen. 
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Politisk opgør kan være på vej i Randers Byråd 
Amtsavis 

~ 17. april 2015, Rand ers Am tsavis, Kal"in Hede Pedersen l1ahe@amtsavisen .dk ... , 537 ord, lcl:e4 f5c810, 

POLITIK Lang t ids po litisk uro kan kulminere i afsættelsen af 
fire udvalgsformænd, erfarer avisen. I øjeblikket forhandles 

der intenst. 

:-~::---- Politisl1 opgor 
·- · . · · lian være på vej 

____ .. _ I Randers Byråd i ,, 
" I 

': ·:...-, - ~~ 

=. ~ 

RANDERS: Avisen erfa rer fra flere kilder, at Venstre, 
Socialdemokraterne og Dansk Folkepa rti i øjeblikket forhandler 
intensivt om en ny konstitueringsaftale. 

De tre pa11ier vil ove1·tage alle formandsposter i udvalgene. 

... , 
· - ,_ ... . ,4 •. 

- - - • t1111 .. ,u1t"!:1t t n..h t,., 11,,., 

Det betyder, at Bjarne Overmark (BL), Mogens l'Jyholm (R), Daniel Madie (K) og Kasper 
Fuhr Christensen (VL) mister deres udvalgsformandsposter. 

»Jeg har ingen kommentarer over I 1ovedel,« siger Leif Gc1Cle, cl e1 er fo rm and fur 

Socialdemokraternes byrådsgruppe. 

Heller ikke byrådsmed lem Henning Jensen l'Jyhuus, tidl igere socialdernokralisk 
borgmester, vi l kommentere planerne om en ny konstitueringsaftale. 

Dansk Folkeparti har længe udtrykt stor utilfredshed med både Bjarne Overmark og 
Kasper Fuhr Christensen som udvalgsforma::nd og ønsket deres afga ng. Nu ser det ud 
til, at de tre partier ikke blot vil skille sig af med de højtråbende k1·itikere Overmark og 
Fuhr Christensen, men også Mogens l\lyholm og Dan iel Madie. 

Ingen af de fire støttede det forslag til ny skolestruktur, som Venstre, Dansk Folkeparti 
og Socialdemokraterne endte med at vedtage alene i januar 2015. 

Siden har sama rbejdet i byrådet knirket gevald igt mellem støtterne af den nye 
skolestruktur og k1·itikerne. 

På valgnatten i november 2013 indgik Dansk Folkeparti, Beboerl isten, Velfærdsli ::.cen, 
konservative og Radikale Venstre en konstitueringsafta le med Venstre, der dermed fik 
borgmesterposten --mod at partierne og listerne fik hver en udvalgsforma ndspost. 
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I januar 2014 sluttede Socialdemokraterne sig også til aftalen. 

Borgmester Claus Omann Jensen (V) har ingen kommentarer ti l sagen. 

Anders Buhl-Christensen, der er gruppeformand for Venstre, afviser, at der er konkrete 
forha ndlinger om en ny konst ituering af byrådet, der vil betyde, at fire 
udvalgsformænd mister deres poster. 

»Der kører mange gode historier, og der er vist mere i omløb, end der er hold i.« Anders 

Buhl-Ch1·istensen oplyser, at der i øjeblikket foregår forhandlinger mel lem part ierne om 
budgettet for 2016 og de kommende år. 

»Der er nogle sonderinger, også omkring hvordan vi kan regere frem til næste valg,« 
siger han. 

Kommer der en ny konstituering? »Det kan jeg ikke forho lde mig t il. Jeg kan afvi se en 
ny konstituering nu, men verden kan jo ændre sig,« siger Anders Buh I-Christensen. 

Han peger på, at processen mecl at ansætte en ny direktøi- fo r børn, skole og kultu r 
netop nu går i gang. Og det er ikke den letteste sag, som tingene ser ud lige nu, sige1 
han. 

Anders Buh I-Christensen sigter til, at udvalgsformand Bjarne Overmark (BL) kritiserede 
t idligere direktør Lars Keld Hansen, hvilket mange mene1· er medvi rkende årsag til, at 
Lars Keld Hansen søgte nyt job i Lemvig. 

Anders Buhl-Christensen har flere gange opfordret Bjarne Overmat-k t il at trække sig fra 
rormandsposten, fordi han ha,-udtrykt mistill id til forvaltningens ansatte. 

))Vi må finde ud af, om vi skal gøre noget ved det eller ej. Så kan sådan noget (som ny 
konstituering. red) komm e på tale. Men så langt er vi ikke,« siger /\nders Buhl
Chri stensen. 

»Jeg kan afvise en ny konstit uering nu, men verden kan jo ændre sig. 

AI\JDE RS BUHL-CH RI STENSEhl, gruppeformand for Venstre. 
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FAKTA 

KUN SF IKKE MED I U<ONSTITU ERING 

Pa valgnatten i novembe1· 2013 underskrev Dansk Folkeparti, radikale, konservative, 

Vel færdsl isten og Beboerlisten en konstitueringsahale sammen med Venstre, der 
sikrede Claus Omann Jensen borgmesterposten. 

Ahalen betød, at alle partier fik udvalgsformandsposter. 

Radikale Mogens l\!yholm blev desuden viceborgmester. 

I januar 2014 underskrev Socialdemokraterne og Venstre en til lægsafta le til 
konstitueringsaftalen, der betød, at også S støttede Claus Omann Jensen på 
borgmesterposten. 

Aftalen sikrede Sen udvalgsformandspost. 
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V og OF : Opgør bare ,ygter I rv 2 I ØSTJYLI.Al~D 

V og IDF: C>pgør bare rygter 

0 17. apr 2015 kl. 17:00 ----'"7 Randers -7 Samfund 

'· 

TV 2 I ØSTJYLlfllND erfarer, at et po~~tisk opgør er 1På vej e 

Randers 

AF EMMA LICHSCHEIDT 

TV 2 I ØSTJYLLAN D erfa,·er, at et po litisk opgør er på vej i Randers. 

Ifø lge TV2 I ØSTJYLLANDs oplysninger foregår der i øjeblikket forhandlinger om en 
ny konstitueringsaftale mel lem Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Fol keparti. 

Men spørger man Venstres gruppeformand Anders Buhl Ch r istensen, så er det 
bare rygter: 

· ' ige nu kører der en masse rygter, og dem har· jeg sådan set ikke nogen 
kommentarer til, siger han ti l TV 2 I ØSTJYLLAJ\ID. 

Se også: Polit isk opgør under· opsejling 

Venstre, Socia ldemokraterne og Dansk Fo lkeparti vi l ifølge TV 2 I ØSTJYLLANDs 
op lysninger forsøge at overtage alle formandsposter i udvalgene, så Beboerl isten, 
de Radika le, de Konservative og Velfærdslisten vil miste deres 
udvalgsformandsposter. 

Dansk Fo lkepartis Morten Grosbøl, som tidligei-e har stillet et mist illidsvotu m mod 
Beboerlistens Bjarne Overmark, kender ikke noget t il sagen: 

- Jeg har ikke personligt været indblandet i nogen politi ske t ing her nu - ikke side11 
jeg indleverede m in mistillidsdagsorden til Bjarne Overmark i Børn- og 
Skoleudvalget, og set fra min position, sådan som det ser ud lige nu, er det meste 
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V ou DF: Opgør bare r ygter I I V 2 I ØSTJYLLANu 

af det 1·ygter, siger Mo1·ten Grnsbøl. 

Bakker op om omkonstitue1ring 

Både Morten Grosbøl og Anders Buh! Christensen så dog gerne, at der fa ndt en 
omkonstituering sted: 

- Her og nu vi lle j eg synes, det ville være fint, lyde1· det fra Morten Grosbøl. 

- Det er jo en forde l, at der e1· nogle udvalgsformænd, som rent faktisk går ind for 
det, som et meget stærkt flertal i Randers Byråd vil have gennemført, siger Anders 
Buh! Christensen. 

I vidoen øverst på siden kan du høre mere om, hvad Anders Buhl Christ ensen 
og Morten Grosbøl siger til sagen. Du kan også se mere i vores 
nyhedsudsendelse klokken 19.30. 

hl lp ,//V·"""'·' v2oj .dk/nocle/5612 3 Sicir:;. al 

193



PoUtisk 01lgør under opsejling 

317.apr2015kl. 15:47 .___, 
--t . _.nders -,, Samfund 

TV 2 I ØSTJYllAND erfareir, at flere parti,er -forhaind~er ornen ny 
konstitueringsaftale. 

AF EMMA LICHSCHEIDT 

Et politisk opgør ser ud til at være på vej i Randers. 

Ifø lge TV2 I ØSTJYLU\NDs oplysninger foregår de1- i øjeblikket forhandl inger om en 
ny konstitueringsaftale mellem Venstre, Socialclemokrateme og Dansk Folkepa1-ti. 

De tl'e partier vil angive ligt fo1-søge at overtage alle formandsposter i udvalgene. 

D betyde1-, at Beboerlisten, de Radikale, de l<onservative og Velfærdslisten vil 
miste deres udva lgsformandsposter. 

- Det er klart, at det her er selvfølgelig en p isseubehagel ig situation at stå i, og vi er 
selvfølgel ig r igtig kede af, at man forsøger· at gøre det he1-. Vi synes j o, det e,- helt 
forrykt, siger Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen t il TV 2 I ØSTJYLLAN D. 

Han er ikke i tvivl om, hvad de1- ligger bag planerne: 

- Jeg mener jo, at det, man forsøger at lave her, er en poli tisk udrensning, som 
ligge1- i fo 1-længelse af den sko lelukningsdebat, vi ha1- set, sige r Kaspe r Fuhr 
Christensen . 

I videoen øverst på siden kan du høre, hvad Kasper Fuhr Christensen mener 
om de formodede planer. Se mere om sagen i vores udsendelse klokken 19.30. 
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Det handler om indflydelse -og penge 
Amtsavis 

~ 18. april 2015, Randers Amtsavis, l<arin Hede Pedersen kahe@amtsavisen.dk .. . , 168 ord , lcl:e4f689c3, 

POLITIK. 

RAI\JDERS: Når stemmerne er talt op og mandaterne fordelt 
efter et byrådsvalg, indgår de valgte pol itikere en 
konstitueri ngsa ftale. 

Det handler om at skabe flertal for en borgmester. De partier/ 
lister, der siger ja t il at støtte borgmesteren, fårtil gengæld 
indflydelse. Det sker i form af formandsposter, 

r,;··. ·- .•. -·- - - · 

Mindretallet frygter 
polltlsl< udrensning 

Drll•1Ml .. -1,.,rnrJ,1 .. , ..,:1><1>Jt .. ..: ___ ·.·; , . 

viceborgmesterposter og andre udnævnelser. Aftalen er skriftlig og i p1·incippet 
ubrydelig. 

De, der skriver under, forpligter sig til at holde afta len i fire år frem til næste valg. 

Men hvis et fle11al er enige om at bryde aftalen og lave en ny, kan de gøre det. 

Det handler ikke udelukkende om politik og indflydelse. 

En forrnandspost i et udvalg giver en indtægt på godt 200.000 kroner om året -ucl over 
politikernes faste vederlag på knap 92.000 om året. 

Pol itikerne får desuden et vederlag for hvert udva lg, de har plads i. 

Ved konst itueringE:n efter valget i 2013 bakkede rad ikale, konse1·vativ,2, Dansk 
Folkeparti samt Beboerl isten og Vel færdsl isten op om venstres Claus Omann Jensen 
som borgmester. Siden sluttede Socialdemokraterne sig til konstitueri ngsaftalen . 
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Mindreta llet frygter politisk udrensning 
A

1-:;--t·· • 
m sav1s 

~ 18. april 2015, Randers Amtsavis, Karin Hede Pedersen kahe@amtscJvisen.cl11 ... , 325 orcl, ld:e4f689b0, - ,_...., 
POLITIK Det vil have uoverskuelige konsekvenser for 
samarbejdet i byrådet, advarer politikere om en mulig 
om konstituering. 

RANDERS: Hvis Venstre, Socialdemokraterne og Dansk 

Folkeparti vælger at fratage de små partier og lister deres 
formandsposte r -hvilket der i følge avisens oplysninger 
forhandles om -så er det et anslag mod demokratiet. 

Det mener de politikere, som det i givet fald vil gå ud over. 

Mi111drelallet frygter 
politis!< udrensning 

.. - . 
Prtlw-NtN•m!11"Hr'• l••·• Jpl nJY 

))Hvis flertallet gennemfører en om konstituering uden os, så er der tale om en 
decideret politisk udrensning, hvor kritikerne af skolestruktur-debatten og 
beslutningen simpelthen får sparket,« siger Kasper Fuhr Christensen (VL), der er 
formand for socialudvalget. 

Bjarne Overmark (BL) der er formand for børn og skoleudvalget, mener, det er yderst 
problematisk, hvis indgåede aftaler ikke bliver overholdt. 

»Så må man da håbe, at de kan skrabe sammen til en borgmester på va lgnatten.« 
Overmark henvise1· t il, at kon stitueringsaftaler inclgas umiddelbart erter hvert 
byrådsvalg. 

Her samles der et flertal om en skriftlig aftale, der udpeger borgmester og 
udvalgsformænd. 

Brydes en sådan aH:ale, har man i den grad et troværdighedsproblem, mener Bjarne 
Overmark. 

»Min holdn ing er, at man ikke løbe1· fra en aftale. Det vil skabe mistillid og mistro i en 
grad, der ikke tidligere e1· set. 

Det e1· det mest ulykkelige, der kan ske for Randers Kommune,<( mener Mogens i\!yhol1ri 
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(R), der er formand for kulturog fri tidsudvalget. 

Konservative Daniel Madie, der er formand for erhvervs-og landdistriktudvalget, har 
også svært ved at tm, at en skriftlig aftale pludselig ikke er noget værd . Det vil få 
uoverskuel ige konsekvense1·, mener han. 

»Det her er en ubehagelig situation at være i,« siger Kasper Fuh r Christensen. »Hvacl 
kommer de frem t il ,« spørger han_ 

Borgmester Claus Omann Jensen (V) fastslår, at han ikke har kommentare1· ti l sagen i 
øjebl ikket. 

I følge avisens oplysninger er også posten som formand for Randers Spildevand i spi l i 
den mulige om konstituering af byrådet. Den besættes i øjeblikket af Beboerlistens Kim 
Kristensen. 

»Det vil skabe mistillid og mistro i en grad, der ikke tidligere er set. Det er det mest 
ulykkel ige, der kan ske for Randers Kommune. 

MOGENS NYHOLM (R), formand for kultur-og friticlsudvalgel. 

0 Sama1·bejdet i Randers Byråd vil lide ubodelig skade, hvis de små lister og partier 
fratages deres formandsposter-. Det advarer mindretals-politikeme om, fordi 
flertallet tilsyneladende forhandler om at bryde konstitueringen. Arkivfoto: Lars 
Rasborg 
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Splid i Som muligt afta lebrud 
Amtsavis 

~ 18. april 2015, Randers Amtsavis, Karin Hede Pedersen kahe@berlingsi<emedi;:i. dk ... , 165 ord, ld:e4f6c019, 

PO LITIK Det socia ldemokratiske bagland ønsker ikke en ny 
konstituering i Randers Byråd. 

Vil fle,tallet i byrådet-Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og 
Venstre -afsætte udvalgsformændene fra de små partier og 
lis ter? Ifølge avisens kilder forhandles der i øjeblikket om at lave 
en ny konstituering af Randers Byråd med udvalgsformænd 
udelukkende fra S, V og DF. 

Spørgsmålet har splittet byrådsgruppen hos Socialdemokraterne, hvor der ifølge 
avisens oplysninger· er et fle1tc1I, der bakker op om en ny konstituering. 

Det er ikke muligt at få en kommentar fra hverken gruppeformand Lei f Gade, 
borgmesterkandidat Torben Hansen el ler tidligere borgmester Henning Jensen 
Nyhuus. 

Partiets bagland er til gengæld ikke bange for at melde klart ud: ;>Vi holder indgåede 
a~aler. Jeg medvirker ikke til en om konstituering,« siger Malte Larsen, der- er formand 
for den socialdemokratiske fællesledelse. 

Fællesledelsen er paraplyorganisation for de socialdemokratiske vælgerforeninger i 
Randers, og partiets loka le øverste ledelse. 

Det er dog de socialdemokratiske byrådsmedlemmer, der selv beslutter, om de vil 
medvirke til en omkonstituering. Det sker rent praktisk ved, at et fle, Lal af 
medlemmerne i et udvalg vælger en ny formand. 

RANDERS 03. 

,11ps://apps-1nfomedia-dk.a,.statslliblioteket.dk:12048/mcdiearkiv/lmk'/arllcfes~e4rGc019 

198



Hul igennerri til Ha11se1m 

Af Carlo Hansen, caha@amtsavisen.dk 

Ti rsdag den 21. april 2015, 09:31 ~----.... -
Avisen har genrne1n flerte dage forsøgt .at få en kon.unentar fra 
Socialde1nokrater:nes officieHe kandidat tH bogmesterposten ved. 
næste vailg, Torben Hansen. Der har hnidle:rtid hele tiden været 
1n.eldt total lukket på Hansen. telefoner og maiilsvar. 

Avisen har gennem fl ere dage forsøgt at få en kommenlar fra Socialdemokraternes officielle kandidat til 
bogmesterposten vecl næste valg, Torben Hansen. Der har irnicllerticl hele tiden været meldt total lukket på 
Hansen telefoner og mailsvar. 

Men i går var der pludselig hul igennem. Det var det gamle prøvede kommuni kationsmiddel cyk len, som 
var redskabet, der sørgede for et gennembrud. 

Avisen tog bare en gammel cykel og trillede op til ad ressen på Gl. Hobrovej og ringede på, og så viste det 
s at den efterspurgte socialdemokrat al I i gevel var til at få i snak. Han I u kkecle scl v op fo r gæsten. 

»Ncj,jeg har ingen kommentarer«, lød det rutinemæssigt. 

Fo relagt forskellige forlydender om politisk ti ll ægsaftaler med Venstre, intern strid og prinsernord og 
and re splittelser i partiet lød svnret: 

~, Man hører jo så meget, man skal ikke tro pft alt, hvad man hører.« 

»Hvornår vil I sige noget?«, spurgte vi sft. 

»Det ved jeg ikke. Mås ke efter byrådsmødet i aften (i aftes, red.) , måske, måske ikke.« 

»Hvornf1r efter byråclsrnøcler? Borgerne i Randers tror jo efterhånden, at vi lever pft en r1stcrsbunke rnecl al 
clen lu kkethecl,« s purgte vi videre. 

»Nok i løbet af incleværencle uge«, anslog Hansen . 

111 p .//a rn1sav1sen .dki nocle / 3 '.1359 652/print Side 1 a f 2 
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Og føjede til: »Men nu siger jeg altså ikke mere«. 

Ti l avisens trods alt positi ve bemærkni ng 0 111, at uanset hvad cler sker, så ved borgerne trods alt, at 
socialdemok raterne i Randers elsker hinanden som søstre og brødre. Hvortil en grinende Torben Hansen 
syn I igt opl ivet bemærkede: 

» De t var meget, meget smukt formuleret! « 

1t tp://a m tsavisen.clk/node/ 3 3359 65 2/pr ini 
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I~: 8 11JCJ svcue, til k111111nr1lilc1 I rv 2 I øs I .JYLLAND 

R: Brud svarer til krimir1alitet 

0 21. apr 2015 kl. 11 :00 -··-----'- Randers "7 Samfund 

Radikah: Venstres Mogens Nyho~m reagerer på rygter om 
po!itisk opgør u Randers 

AF ANETTE HELLIGSØ 

Er Venstre, Socia ldemokraterne og Dansk Fo lkeparti på vej til at indgå en ny 
konstitueringsafta le i Randers? 

Det rygte blev der i sidste uge pustet liv i efter, at blandt andet TV 2 I ØSTJYLLAND 
erfa1·ede, at partierne angivel igt er i færd med nye forhandlinger i forsøget på at 
bryde den brede afta le, som kom i stand på valgnatten eftei- kommunalva lget i 
20 13 . 

.JC: også: Politisk opgør under opsej ling 

Hvis rygterne om et aftalebrud taler sandt kan det skade Randers Kommunes 
omdømme, mener byr·ådsmed lem for Radikale Venst1·e, Mogens Nyholm. Han 
peger på, at det er vigtigt at signalere, at der er plads til forskellige synspunkter: 

- Jeg er opdraget sådan, at en aftale er en aftale, og en aftale skal holdes. At bryde 
en aftale svarer for mig ti l kriminalitet i katego1·ien bedrageri. Det kan jeg ikke leve 
med. 

Han fortsætter: 

- Den her konstitueringssnak handler også om, hvi lke væ 1·dier v i vil vær·e kendt fo r. 
Vi l vi væ 1·e kendt for, at Randers er en kommune, hvor de1· bliver ho ldt afta ler eller 
være kendt for at væ1·e et sted, hvor man bryder aftaler på må og få, siger Mogens 

hl tiJ; /Jv,1ww l•, ::toj_cJk/nod e/ 56713 
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n: Brud sv<H c!r ti l lcriminalitet I I V 2 I BS I.JYLLAND 

Nyholm. 

En ny konstitueringsaftale vil betyde, at de mindre partier som Beboerlisten, 
Velfærds listen, Det Konservative Folkeparti og SF miste deres indflydelse i form af 
v igtige udvalgsposter for eksempelvis Børn- og skoleudvalget. 

Se også: V og DF: Opgør bare rygter 

Fælles for de fire pa1·tie1- er, at de for eksempel al le har stillet sig kritiske over fo1· 
det indgåede sko leforlig, som har været livligt ti l debat i eft eråret sidste år. 

Hverken Venstre, Socia ldemokraterne el ler Dansk Fo lkepa rti har ville kommentere 
rygterne om en ny konstituering. 

Her kan dlU se, hvilke udvalgsformænd, der risikerer at miste deres post, hvis 
en ny kon!Stitueringsaftale bliver indgået: 

.asper Fuhr Christensen (Velfærds listen), fo1-rnand for Socialudvalget og ikke
ai-bejdsmarkedsparate borgere 

- Bjarne Overmark (Beboerlisten), formand for Børne- og skoleudvalget 

- Daniel Madie (f(onsei-vative), formand for Erhvervs- og landdistriktsudva lget 

- Mogens Nyholrn (Radikale Venstre), formand for ~(ultur- og fritidsudvalget 

littp:lfwww.tv2oi.dk/nude / 5Ci 2 13 Sid• :t rt :. 
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Jeg har et håb 
Abitsavis 

~ 21. april 2015, Randers Amtsavis, Morten Grosbøl medlem af Randers Byri·1r1, DF Skelvangsvej 79, Randers MV .. . , -138 ord, 

ld:e4fa362a, 

LÆSERBREV. 

Det er vanskeligt at beskrive en situation fyldestgørende med to 
korte replikker i TV2/ Østjylland. Det drejer sig først og fremmest 
om listerne men også lidt om de to-tre øvrige frihjulspartier. 

Det, der fi k mit bægerti l at flyde over, var Bjarne Overmarks og 
Kasper Fuhrs utilslørede opfordring ti l borgerne om at lave 
fysiske blokader mod politikerne samt listernes frontale angreb 

:11 , .. . ... . .. ., , , , I 

• - .1 .• 

på forvaltningen, hvor man forsøgte at fjerne kommunaldi1·ektøren, børn-og 
skoledirektør·en samt skolechefen. 

Det lykkedes rent faktisk, delvis på baggrund af anonyme anklager i Randers Amtsavis, 
at få fjernet to chefer, der af byrådet var sat til at rydde op i fami lieafdelingen. Dansk 
Folkeparti var det eneste parti, der gennemskuede intrigerne og stemte imod. 

I det daglige arbejde belaster listerne forvaltningen med endeløse spørgsmål. I stecl et 
for at følge normal praksis og tage spørgsmålene op i udvalgene, hvor de kan blive 
behandlet grundigt, forsøger man at kortslutte processen ved at gå di rekte i byrådet 
eller endnu bedre i medierne. Spørgsmål, der allerede er afklaret i udvalgene, blivE~r 
ogsA forsøgt genbehancllet i byrådet. Det koster enorme ressourcer, og 
afstemningsresultaterne viser jo tydel igt, at det først og fremmest er et forsøg på at 
lave reklame på kommunens 1·eg11ing. 

Det ligger i loka llisternes dna, at de kun kan blive genvalgt ved at lave rav i gaden. Jo 
mere ballade, des mere bliver der lagt mærke til listerne, og des større e1· chanci?n for 
at bl ive genvalgt. I al tumlen lægger listernes vælgere ikke mærke til, at deres 
ta lsmænd aldrig far noget sorn helst gennemført. 

Jeg har ikke stor tiltro til, at der- er mod og mandshjerte ti l at få ryddet op på 
nuvæi-ende tidspunkt, men jeg har et håb om, at de samarbejdsvil lige og 
ansvarsbevidste partier (det vil fo r øjebli kkPt sige Venstre, Socialdemokraterne og 
Dansk Folkeparti og måske SF) vil sætte sig sammen og lave en køreplan for nc:este 

h t to:;.:/ Ja p p s - info rn0dia-d k. e z. s t c, t s hib I in tø kel.dk :12 0 4 8 /medie arkiv ti ink? art i cles ,... e 4 fa 3 6 2a ,..)1th.' ui C 
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konstituerin g. Det er valget af borgmester, der er det springende punkt. Ved for 
eksempel gensidigt at forpligte os på, at det er det største parti, der få r 
borgmesterposten, undgår vi alle cle snuskede aftaler, som listerne er de eneste, der 
vinde1· på . Når først borgmesteren er valgt, foregår fordel ingen af de øvrige poster efter 
de normale fordelingsmetoder. 

Intet udsalg af formandsposter, men rationel tænkning, der først og frem mest tager 
hensyn til, hvad der er bedst fm Randers. 

I begyndelsen af februa r i år afsluttede jeg et læserbrev således: ))Man må lykønske 
skoledirektøren fm at have bragt sig uden fm listerne og de radikales rækkevidde, og 
man må håbe, at de ansvadige politikere snart få r sig sat ned og får dnQftet, hvordan vi 
undgår den nuværende situation i fremtiden«. Jeg har et håb. 

•lllps: //apps-infomedia- cllcez s lal sbibl ioteket .dl;:1204 8/mediearkiv/link?art icln,. =e4 fa 36 2a 
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Spørgsmål om krig eller :f.re,d i byrådet 

Tirsdag clen 21. april 2015, 10:00 

SF,s Chairilotte Bro1nan Møibæk kan lllftive tungelll på vægtslkåDen i 
de to centrale udvalg, som er n søgelyset. 

SFs Charlotte Broman Møl bæk kan afgøre, om der skal føres krig på alle fronter i byrådet i resten af 
byrådsperioden. Eiler om der kan samarbejdes i fred og fordragelighed om kommunens anliggender rå en 
ordentli g måde ti l borgernes fordel. 

Det bliver tilfældet, hvi s byrådsflertal let skull e beslutte at bryde konstitueringsaftalen fo r at sli ppe af 111ecl 
fire besværlige udval gsformænd, som der har været tale om i den seneste tid . 

Charlotte Broman Møl bæk er nemlig tungen på vægtskålen i de to vigtige udval g Børn og sko leudvalget 
og Social ud valget, som det fremgår af hosstående faktaboks i den øjeblikke! ige situation. 

J Jen sikkerhed!. 

I tilfælde af en afstem ning er der in gen sikkerhed for, hvem der stemmer hvad, da kun få har udtalt sig 0 111 

sagen . Men holder det nuværende billede af to li ge store hold i hvert af de Lo udvalg, så bliver det SF. cler 
kan bestemme. En eventuel afstemning finde r nemlig sted internt i de enkelte udvalg, hvor alle by rådets 
partier og lister er repræsenteret. 

Læs også: Borgmesteren betaler prise.!} 

Selv siger Charlotte Brornan Mvll bæk til avi sen, at hun ikke er part i sagen og derfor ikke kan 
kommentere. Kun , siger hun: 

».l eg er ikke med i konstitueringsaftalen, og jeg bryder ingen aftaler. Det har _jeg sagt under hel e forløbet 
af denne sag.« 

Derudover vil hun ikke sige noget. 

1 cle to her nævnte udvalg er clet tre byråclsmecllemrner, der i særlig grad har skabt flertall ets vrede. Det 

,np //arntsavisnn.clk/nocle/33359730/p, int 
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Bjarne Overmark (Beboeriisten), som er formand for Børn og skoleudvalget, Kasper Fuhr Christensen 
(Velfærds li sen), der er formand fo r Socialudvalget og den radikale Mogens Ny holm , som derudover er 
fo rmand for Kultur- og friti dsud valget. 

»SF er interessant« 

De tre siger om situationen: 

Bjarne Overmark: >>Sådan ser det ud lige nu, men jeg har ikke hørt Venstre el ler andre sige , at de vil bryde 
aftalen. Det venter vi stadig på at høre. Men SF's rolle er da interessant, og Charlotte har også sagt. at hun 
ikke er med i sagen. Men for Beboerl istens vedkommende kan jeg sige, at vi ikke vi l stemme pt1 nogen i 
byrådet, som bryder aftalen. Det er helt uhørt, det her. Hvis Charlotte støtte r et aftalebrud, sti kan det 
betyde, at Torben Hansen (S) ikke kan blive borgmester nogensinde. Del b91r SF også overveje .« 

Mogens Ny holm: »Charlo tte Broman Møl bæk må jo overveje, om hun kan holde til poli tisk at slemme for 
et aftalebrud , hvis det skulle komme på tale . Det er hendes vurdering, især hvis hun også vi l .samarbejde 
med socialdemokraterne efter næste valg .« 

» Det undire:r mng« 

Kasper Fuhr: »Det vil undre mig, hvis SF går med til at støtte en nykonstituering og på den måde 
ødelægger cle poli tiske muligheder for S, SF, Beboerlisten og de radikale til næste valg . Hvis hun stemmer 
for en ny aftale, så betyder det, at alle partier og lister, som var i opposition i skoledebatten, sættes uden 
for døren i resten af va lgperioden flled efterfølgende mere politisk mødelægning i kommunen. Det undrer 
mi g, hvis SF vi l være rnecl ti l det. En ny aftale vil sp litte socia ldemokraterne yderli gere . I S er formanden 
imod, muligv is også en kommende borgmesterkancl iclat og fo rmentlig også gruppeformanden. Hvis SF 
støtter en ny aftale, så vil det jo også gøre det vanskel igt for SF at få partiets egne sager igennem. Det vil 
være i klar modstrid med SF's politik.« 

htlp: //amtsav,sen.d k/nocle/33359730/print 
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Ba!la«:ie i llandlers fc,rtsætter 

Anders Buhl-Christensen (V). 

0 22. apr 2015 kl. 15:37 -------
VCU,;J,11,.H;;:: t..'SJ5D\VCO HJ ll"-UBB.:l>II.Rll.l!,..6'CD nan5.::llCJlllt.(tJH C v UDDC DD !UCll"l,~a:::n!L.ICU uui, G;llil. 

dlen var på tegn ,ebrætti~t 

AF RASMUS DYRBERG HANSEN 

Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti var på vej til at indgå en ny 
konstitueringsaftale, der skul le fjerne mind1·etalspartierne fra vigtige udvalgsposte 
i Randers . 

Det bekræfter Venstres gruppeform and, Anders Buhl-Christensen, over for TV 2 I 
Ø -JYLLAND 

Hidtil har partierne ikke vil let kommentere på rygterne om, at de overvejede at 
fjerne blandt andre Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen og Bj arne Overmark 
fra Beboerlisten fra deres udvalgsposter. 

Se: Proces får stor betydning 

Anders Buhl-Christensen bekræfter dog nu, at en sådan plan har været på 
tegnebrættet. 

- Det giver ikke mening at lave en ny konst itue,-ing med en grnppe 
Socialdemokrater, der ikke ved, hvilket ben de skal stå på, siger han ti l TV 2 I 
ØSTJYLLAN D. 

Hos Socialdemokraterne har de,- angiveligt været interne prob lemer, og 

ni lp:/ /wov iew. in I ome rlia. dk. oz. s I a t s b i b I i ol eke I.dk: 2 04 8 /in dez_ ... a'l'IR f d X N lcjOy ODOw J ml k X 2 F wc G x pY 2F O aW 9u f'TE w 1,A D 11, NT km bG F u Z z 1II, ,J" " 
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Tledlemmerne har væ,-et splittede i spø,-gsmålet om en ny konst it ueringsaftale . 

=ie re politikere har været ude med skarp kritik efte,- historien om, at de t re store 
)a1-t ier ville lave en ny aftale, kom frem. 

-ler kan du få et overblik over, hvad afta len vil le betyde for politikerne i Randers. 

,t tp://wa,,,ew.in lo media .dk .n z. stn 1 sh iblioteke t.clk: 204 8/inde, _ ... aWR Id X Mlcj0yODQwJmlk X2 FwcGY. pY2F0aW9uPTEwMDAzMTkmbGF u Zz 1111g~ 0 ' ,1U1-=:· .1i l. 
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Nej til ny konstituering 

~-1/1 _......., 
Af Karin Hede Pedersen, kahe@berlingskemedia .dk 

Onsdag den 22.april 2015 , 15:22 

Venstre afviser alf 1forha1t1dle med krisenunte socnaklen11okrater 

Venstre i Randers opgiver nu planerne om en ny konstituering af Randers Byråd i samarbejde med 
Socialdemokraterne og Dansk Fol keparti . 

En konstituering, cler skulle afsætte uclval gsformænclcnc fra de små partier og skabe ro omk ri ng 
samarbejdet 0111 især implementeringen af clen nye skolestruktu r. 

»Det vi l ikke give mening at lave en ny konslilueri ng mecl en gruppe Socialdemokrater, der ikke vecl , 
hvilket ben de skal stå på,« siger Venstres g ruppefo rmand , Anders Buhl-Christensen (V) . 

Han henviser til clen interne uro hos den socialdemokratiske by rådsgruppe, der er splittet irnellcrn ønsket 
om at bakke op om en ny konstituering med mere inclflyclelse ti l Socialdernok raterne - og ønsket om at 
overholde de aftaler, der blev indgået ved konstitueri ngen efter sidste val g. 

Sc . .• enge den socialdemokratiske byrådsgruppe ikke er enig om, hvilken linje der skal føres, kan det ;kke 
komme på tale at afsætte udvalgsformænd og indgå nye pol iti ske aftaler, siger Anders Buh I-Christensen. 

»Sfi må vi se, 0111 Socialdemokraterne på et tidspunkt finder enighed og fæl les fodslag .« 

Sker det , vil Venstre gerne være med til at se på en ny konstituering. 

Men det vil ikke skabe fred og ro og grundlag for el godt fremadrettet samarbejde, hvis den 
socia ldemokrati ske gruppe er del t i to fløje , mener Anders Su hl-Chri stensen . 

>> Det kan vi simpelthen ikke arbejde med«. 

http://amtsavtsen dk/node/~34082 33/prinl 
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Proces far stor hntyt1ning I TV 2 I ØS.I.JYLLAND 

0 22. apr 2015 kl. 16:05 

=-,, ---

- / Randers ~ Samfund 

Seiv om det ilkke ~igner- en om konstituering, så har nnan noteret 
sig for~øbet hos Velfærrds!~sten 

AF RASMUS DYRBERG H.J\NSEN 

Dramaet i Randers virker til at få en udramatisk afslutni ng, da Venstre med An ders 
Bu hl-Christensen i spidsen har meldt ud, atomkonstitueringen, der ville have 
kostet de sm å partier deres udva lgsposter, ikke bliver ti l noget. 

Se: Ballad1e i Randers fortsaetter 

~
11 ~n forløbet er taget ad notam ti l næste gang, der ska l forha ndles. 

- Det er klart, at det er noget, vi har noteret os, at nogle va,- pa,·ate t il at løbe fra en 
klar afta le og give os sparket. Det kan få betydr1ing, når der skal forhand les næste 
ga ng, siger formand for Socialudvlaget Kasper Fuhr Christensen fra Velfæ,-cls listen 
til TV 2 I ØSTJYLLAN D. 

Det er hans indtryk, at Venstn2 stadig er interesserede i en ny aftale . 

-Jeg kan forstå, at der stadig er en trussel fra Venstre om, at hvis 
Socia ldemokraterne samler sig om ideen, så er man fortsat interesseret. Men vi vil 
ikke indrette os efter Venstres pibe, siger Kasper Fuhr Christensen. 

Som opsummer ing på hele sagen siger han : 

-Jeg synes, det er et meget grimt fo rsøg på at sætte de normale demokrat iske 
sp illeregler ud af spi llet, siger han. 

hl lp :1Jwww.1 v2oj .d k/nod &/S6 L 5 ,1 
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Proces frir stof hE!lydning I I V 2 I ØST.IYI. LAND 

Se: R: Brud svarer til krimina litet 
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S-gruppen dybt splittet over afta lebrud 
Amtsavis 

~ 22. <1pril 2015, Randers Am tsavis, Caf!o Hansen caha@amtsavisen.dk ... , 687 orcl, ld:e4fbbadd, 

' 
POLITIK Langvarigt forligsmøde mandag aften skabte 
ingen forløsning. Nyt møde nødvendigt i denne uge. 

RANDERS: Den socialdemokratiske byrådsgruppe er 
internt så uenig i spørgsmålet om konstitueringsaftalen, 
at den reelt er knækket midt over i øjeblikket. Fronterne i 
gruppen står så stejlt over for hinanden, at der i 
virkeligheden er tale om to socia ldemokratiske grupper i 
'Jyrå det. 

ifo""Jl••., n j .. 
l ...... , .. w1 

=:=- S-grnppen dybt splitte 
--- <., 

. . - .., ~ 

;;.!ri? 

2 sider 

Uenigheden blev cementeret mandag aften e~er byrådsmødet, hvor de ti 
gruppemedlemmer mødtes i et langvarigt aften-og nattemøde i et forsøg på al finde 
fæl les fodslag. 

Det lykkedes så langt fra. Ifølge gruppeformand Leif Gade skal der holdes et nyt møde i 
løbet af ugen. 

Det skiller vandene 

')et er spørgsmålet om ja eller nej til en ny konstitueringsa~ale, der skiller vandene. Et 
flertal på seks i gruppen går ind for at bryde den nuværende a~ale og lave en ny uden 
de nuværende »besværl ige« formænd og erstatte den med en ny aftale med nye folk 
på de efter·følgende ledige pladser. 

Restgruppen på fire er lodret imod at bryde altalen med den begrundelse, at man 
bryder ikke indgående a~a ler midt i en valgperiode. 

Kommer det ikke hLHtigt til en forson ing mellem parterne, ka n det betyde, at 
seksmandsgruppen forhandler på egen hånd med det øvrige byrådsflertal om 
ekskluderingen af de fire udvalgsformænd. 

Dermed er der folkevalgte socialdemokrater i byrådet, som er sat uden for indflycJelse r 

111ps:;/apps-111fomedia-dk.ez.s1a1sbibholeket.dk:12048/rnediearkiv/link?art1cles;e4fbbadd •,,de l 1' 4 
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af cle1·es egne partikammerater. 

De to grupper 

Seksmandsgruppen har tidligere borgmester Henning Jensen Nyhuus i spidsen, og fo r 

faemandsgruppen er det borgmesterkandidaten for socialdemokraterne, Torben 

Hansen, der tegner bi lledet. 

Torben Hansens gruppe består yderligere af gruppeformand Leif Gade, Fatma 

Setinkaya og Mikael Firlings Mouritsen. 

Seksmandsgruppen består af Henning I\Jyhuus, Susanne Ringe Sørensen, Ellen 

r:iete1·sen, Steen Bundgaard, Iben Sønderup og Ole Skiffard. 

Hindring 

Byrådsmedlemmer uden for den socia ldemokratiske gruppe betegner si tuationen sum 

uhørt og som en potentiel hindring for et fremtidigt norma lt samarbejde rned 

socialdemokraterne i byrådet, hvis ikke de ti socialdemokrater finder en hurtig løsn ing 

på uenigheden. I sidste ende er det et demokratisk problem, hedder det. 

Splittelsen i gruppen forstærkr:s af, at det socia ldemokratiske bagland er tæt be 

mandet med Torben Hansenstøtter. 

Et meget stort flertal i den socialdemokratiske fæll esledelse støtter Torben Han '.:.en 

linje i konstituer·ingssagen og er altså imod at bryde aftalen. Det unders treges af, at den 

loka le partiformand Malte Larsen, som var med til mødet mandag aften, offentligt har 

ma1-keret sig som stej l modstander af aftalebrud. 

Dertil kommer, at 76 pmcent af de socialdemokrati ske part imedlemmer i Randers 

ifølge tidl igere urafstemning bakker op om Torben Hansens polit iske linje. 

Fåmælt Leif Gade 

Avisen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Henning f\l yhuus. And re 

111edlemme1· af gruppen henvise1- t il Lei f Gade, som i øjeblikket står for kon takten 
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udadtil. 

Det var en yderst fåmælt Leif Gade, avisen fik i tale om mødet mandag aften. 

»Jeg kan bekræfte, at vi havde et møde, hvor vi havde en lang snak. Og at vi ska l holde 
et møde mere i denne uge«, sagde Leif Gade. 

»Mere har j eg ikke at sige«, sluttede han. 

»Jeg kan bekræfte, at vi havde et møde, hvor vi havde en lang snak. Og at vi skal holde 
et møde mere i den ne uge. Mere har jeg ikke at sige. 

LEIF GADE, byrådsmedlem, Socialdemokratiet. 

= FAKTA BAGGRUf\!D 

Et fle11a l i Randers Byråd bestående af Socia ldemokraterne, Venstre og Dansk 
Folkeparti, er så uti lfredse med formændene fo r fire udvalg, at de overvejer at bryde 
den eksisterende konstitueringsaftale og lave en ny, hvor de fire nuværende 
udvalgsformænd er fjernet fra deres poster og erstattet af nye. 

De fire formænd er Bjarne Overmark fra Beboerlisten, der er formand for bø rn og 
skoleudvalget, Kasper Fuhr Christensen, fra Velfærdslisten, der er fo rmand for 
socialudvalget, Mogens f\lyholm fra Det radikale Venstre, der er formand for ku lturog 
fritidsudvalget, og den konservative Dan iel Madie, der er forma nd for erhvervs-og 
land d istri ktsudva lg(:'t. 

Byrådsflertallet vil af med de fire formænd for deres angiveligt negative rol le i 
udarbejdelsen og gennemførelsen af den kommunale skolerefori,1. Bjarne Ovemiark 
og Kasper Fuhr kriti seres derudover for- deres angreb på skoleforvaltningen under 
skoledebatten. 

I kølvandet på bestræbelserne på at få skiftet ud i de nævnte udvalg er opstået 
diskussionen om, hvorvidt man kan tillade sig at bryde en skriftligt indgået 
konstitueringsaftale fra valgnatten ved sidste kommunalvalg. 

Det er he1·, den aktuelle uenighed i den socialdemokratiske byrådsgruppe med 
udløbere til hele det socialdemokratiske bagland har sin oprindelse. 
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e Det 1·egerencle Randers Byråd, fotograferet efter det konsti tuerende møde i 
december 2013. 30 af de 31 byrådsmedlemmer skrev under på aftalen om 
konstitueringen. IVlen samarbejdet er aldrig kommet til at fungere optimalt, og nu 
viser der sig oven i købet at være splittelse intemt i den socialdemokratiske 
byrådsgruppe. Foto: Richard Sylvestersen 
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Buh!-Ch:ristensen:: >>NllI må S finde ud af hvem 
der styrer« 

Af Carl o Hansen, caha@amtsavisen .clk 

TO""''lag den 23 . april 20 15, 19:26 
I -

Venstres gruppeformand Anders Buhl-Cil1riste111.sen efterilyser 
klare signaler fra socialdemokraterne ona, hvemrn der kan 
forhandles med i1 fre1ntidigt samar bejde. 

Vc:: n:;lrc::s gruppdormand i byråde t Anders Buhl-Chris tensen afv iser, at Vens tre. i Ra nders nu s idder og 
gnider sig i hænderne o ver splittelsen hos soc ialdemokraterne og dermed ha r mul igheden for at rage flere 
venstrevælgere til s ig ved kommende valg . 

»Så det er slet ikke tilfælde t«, siger han. 

>> Vi havde en tro på, a t det vil le være det bedste for by og borgere, hvi s de to store partier gik sammen i et 
godt samarbejde. Vi ved , at det er den holdning i Randers, at hvorfor sætter cle to sto re partie r i byr[Lclet sig 
ik'· · sammen og laver en politik, der fø rer fremad. Vi så derfor en mu lighed fo r sammen at lave noget 
ri.., .gt stærkt for Randers Kommun e og mente , at borgerne vi lle belønne os fo r at tage ansvar«, siger 
Anders Buhl-Christensen . 

»Der er jo altnd rygter« 

Den politik ligger forel øb ig i ruiner med uroen hos socialclernokratcrne. 

» Kom de inle rn e uenigheder hos soc ialdemokraterne bag på jer?« 

»Der erj o al tid rygter i byrådet, men jeg havde ikke forestil let mig, a t jeg pludse li g sk ulle se en he l side i 
Amtsavisen om problemerne. Det var del, vi reagerede på«, siger A nders Buhl -Christensen 0111 meldingen 
torsdag, al Venstre ikke vil fortsætte forhandlingerne med soc ia ldemokraterne 0111 en ny 
konstitueri ngsaftale . 

Han understreger, at han og Vens tre ikke er bekymret på vegne af del f remtidige samarbejde med 
soc ia ldemokraterne. 
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» Kdgslignen.de tHstande« 

»Vi har haft et godt samarbejde med dem i halvandet år, men nu må vi se, hvordan det udvikler sig. M ed 
de krigslignende tilstande, der hersker i gruppen, så er det svært at se nogen stabilitet i et samarbejde. Der 
skal i hvert fald komme nogle meget klare signaler. Socialdemokraterne må se at fi nde ud af, hvem der 
styrer, og hvem vi kan forhandle med. Det hele stritter j o i alle retninger hos dem«, siger Venstres 
gruppeformand. 

»Det er jo ikke nemt at have med at gøre, når man ikke ved, hvem der styrer, og hvem vi skal forhand le 
mecl og hvem, der har den nødvendige opbakning i gruppen. Det gælder ikke kun i det aktuelle spørgsmål 
0 111 konstitueringsaftalen men også på andre områder.« 

Klare signaler 

Om Venstres hidtidige forhold til socialdemokraterne siger Anders Buhl -Ch ri stensen: 

» 
1 

,: har jo forhandlet med socialdemokraterne genne111 et langt forløb. Det gælder blandt andel om 
sk :spørgsmålet gennem halvandet år, og det gælder 0111 budgetgrundlaget. Derigenne111 har vi f t1et meget 
klare signaler fra socialdemokraterne i spørgsmålet om en ny konstitueringsaftale.« 

»Den slags erjo ikke bare noget, man sætter i gang. Jeg har gennem mine 18 år i politik ikke været van t 
til at bryde aftaler. M en vi havde en tro på et samarbejde med socialclernokraterne om en ny 
konstitueri ngsaftal e .« 

>>Det erj o en brogetforsamling i byrådet,og vi mente, at det vi lle være dej ligt, hvis vi kunne fii løst lidt 
op i byrådet«, siger Anders Buh I-Christensen. 

» Tager ald.rng ansvar« 

»For hel t åbent og ærligt, .så deltager Kasper Fuhr (Velfæ rclsl isten) og Bjarne Overrnark (Beboerli sten ) 
aldrig i projekter til fordel for Randers Kommune. De kommer aldrig med finansi eringsløsninger, de tager 
al r1,·ig ansvar. De deltager aldrig i noget positivt. De er valgt som protestlister, der det er derfor, fo lk 
s1. mer på dem. De skaber ikke noget.« 

» Vi havde en forhåbning om al lave noget sammen med socialclernokrnterne, som var stærkere Li l fordel 
for hele kommunen. Men nu tør jeg ikke gætte på f remtiden.« 

>>Nu må socialdemokraterne finde deres egne ben, og vi rnå køre videre med , hvad vi har«, siger A nders 
Buh I-Christensen. 
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Udspil få:r b1lan.det modtagelse 

Af Carlo Hansen, caha@arntsavisen.dk 

Onsdag den 22. april 201 5, 17:2 I 

De truede formænd er ilkke aUe sikre på, at byrådsflertaHet har 
opgivet at få den1 fyret 

Der er gennemgående ti lfredshed hos cle fire centrale udvalgsformænd i konstitueringsstriclen med, at 
Venstre har erkl æret våbenhvile i krigen mod dem. Reaktionerne varierer fra glæde over mistro t il Lvi vl 
om de egentl ige hensigter. 

Vel færds listens Kasper Fuhr, formand for Socialudvalget, glæder sig over, at >,gode kræfter i 
Soc ialdemokratiet har hindret den politiske udrensning i at finde sted«, som han siger. 

Men han ser også Venstres A nders Buhl-Christensens udmelding som en skj ult trussel om at tage sagen op 
igen, hvis socialdemokraterne kan bli ve enige indbyrdes om at prøve igen . 

L3'" også: ~i.Jiln.Y. konstituering 

Ingen ændring B adfærd! 

>> Den trussel skal ikke få Velfærdslisten til at ændre pol itik. Vi fortsætter, uanset, hvad Venstre rnener 0111 

det. Vi ændrer ikke aclfærcl, bare fordi Venstre still er sig op og truer«, siger Kasper Fuhr. 

» Venstre får ikke held til at true os til cavshed . Det er helt absurd , at Venstre har kørt det her cirkus. Vi 
håber, at sagen nu er lagt he lt ned, så vi kan rette fokus mod det fremli dige samarbejde i byrådet, hvor vi 
ikke bliver truet. Den aclfærcl, Venstre har vist, er totalt udemokratisk for al få os t i l at holde kæft. Mange 
har i tidens løb forsøgt at opdrage på os uden held. Det vi l hel ler ikke lykkes i detLe ti lf ælde« , siger 
Kasper Fuhr. 

Fornlllftens steRnme 

Beboerli stens Bjarne Overmark, der er formand for Børn og skoleudvalget siger: »Jeg tror ikke, 
socialclernokralerne når Li I enighed om at ville bryde kon stitueringsaftalen . I så fa ld bli ver Torben Hansen 
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aldrig borgmester. Den nuværende kurs i Ser i hvert fald uholdba r. Jeg håber, at når Venstre nu stå r af, s,'i 
er det, fo rdi de er kommet ti l fo rnuft«, siger Bjarne Overmark. 

Den radikale Mogens Ny ho lm, der er formand fo r Kultur- og fritidsudvalget siger: »Jeg er glad for, at 
Venstre nu trækker sig. Borgerlige partier bryder ikke indgåede aftaler. Den vigtigste aftale i kommunal 
politik er konstitueringsaftalen. Den svarer til hovedaftalen på arbejdsrnark edel. Nu ser jeg frem til c l 

bredt samarbejde med alle partier og li ster i byrådet.« 

En træls tid 

Den konservati ve Daniel rvlacl ie, der er formand fo r Erhvervs og la nd istri ktsud valget , fi nde r det glædel igt 
og fornufti gt, at der med Venstres udmeld ing ikke brydes aftal er. 

»Nu ser jeg meget frem ti l det politiske arbejde , som indebærer, at nogle gange er man en ig, ug anclre 
gange er man uenig . Det er kernen i dansk demokrati «, sige r han. 

Daniel Macl ie føj er til: »Men nu skal jeg lige sunde mig lidt personligt. Det skal ikke være nogen 
hr neli ghed , at det har væ ret en mærkeli g tid fo r mi g. For eksempel på bydtclsrnøclel i mandags, hvor jeg 
møder fo lk med smil og giver hånd til en række mennesker, som ikke kan lide rn ig . All e gør gode mine ti l 
slet spil. Det har været en træls tid fo r mi g.« 

»Føler du di g nu sikker på posten som ucl valgsforrnancl efter Venstres udmeld ing'>« 

»Ja, det gø r j eg«. 

»Også når Anders Buhl-Chrislcnscn siger, at sagen kan tages op igen, hvis socialdemokra terne kan blive 
enige? 

»Det skal jeg li ge vende.en gang. Når Buhl udtry kker clet på clen måde , så vecl jeg ikke li ge , hvad de r 
li gger i det«, si ger Dani el Macli e. 
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Venstre opgiver at lave ny konstituering 
Amtsavis 

~ 23. april 2015, Randers Amtsavis, l<arin Hede Pedersen kahe@berlingskemedia.dk ... , 450 ort!, ld:e4fd2c4e, 

PO LITIK Socialdemokraterne er dybt splittede og derfor vil 
Venstre nu ikke længere være med til en ny konstituering. 

»Det vi l ikke give mening« siger Anders Buh!. 

RANDERS: RAI\J DERS: Venstre i Randers opgiver nu planerne om 
en ny konstituering af Randers Byråd i samarbejde med 
Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. 

En konstituering, der skulle afsætte udvalgsformændene fra de 

!,c-=- ,•, .,:}• 
. . ~ -.:f'' 

-:·~=::·~~~1'· t .. ~ , 
i=:-:-f<k - -

. . Venstre opgiver al 
• _ · _ tave ny \<0nslituering 

. --·· 
;;. -:::;::-;_; M 

små partier og skabe ro omkring samarbejdet om især implementeringen af den nye 
skolestruktur. 

»Det vil ikke give mening at lave en ny konstituering med en gruppe 
Socialdemokrater, der ikke ved, hvilket ben de skal stå på,« sigPr Venstres 
gruppeformand, Anders Buhl-Christensen {V). 

Han henviser til den interne uro hos den socialdemokratiske byrådsgruppe, der er 
sp littet imel lem ønsket om at bakke op om en ny konstituering med mere indflydelse 
til Socia ldemokraterne -og ønsket om at overholde de aftaler, der blev indgået ved 
konstitueringen efter sidste valg. 

Så længe den socialdemokratiske byrådsgruppe ikv.e er enig om, hvilken linje de1· :;kal 
føres, kan det ikke komme på tale at afsætte udvalgsformænd og indgå nye politiske 
aftaler, siger Anders Buh I-Christensen. 

»Så rnå vi se, om Socialdemokraterne på et tidspunkt finder enighed og fælles fodslag. 

« Hvis der viser sig et solidt flertal hos Socialdemokraterne, der vil indgå i fo r! 1andlingu 
orn et bredt samarbejde om en ny konstituering, er der en ny situation. 

Ske1· det, vi I Venstre gerne være med ti I at se på en ny konstituering. 

Men det vil ikke skabe fred og ro og grundlag for et godt fremadrettet sarnarbejd1:?, l·wi:, 
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den socialdemokratiske gruppe er delt i to næsten lige store fløje,<1 mener And~rs Buh 
Christensen. 

»Det kan vi simpelthen ikke arbejde med«. Anders Buhl -Christensen ærgrer sig over, at 
det ikke lykkedes at komme i mål med en ny konstituering med de tre partier bag 
skoleforliget, samt muligvis andre. SF, for eksempel. 

»Vi hører, at det er det, borgerne ønsker. Og det ville være godt med en bred koa lition 
der kunne favne bredt om samarbejdet i byrådet. Det ville gavne udviklingen i hele 
Randers.« Anders Buh I-Christensen oplyser, at der har været ført forhandlinger om en 
ny konstituering i nogen tid. 

»Der korn yderlige1·e pres på, da Morten Grosbøl (DF) tid ligere på året satte et punkt på 
dagsordnen til børn og skoleudvalgsmødet med mistillid til formanden, Bjarne 
Jvermark (BL). 

Venstre bad Grosbøl om at trække punktet, mod at sagen blev drø~et i de tre partier 
bag skoleforl iget. 

»Venstre inviterede Dansk Folkeparti og Socialdemokraternf' til en snak. Den kunne vi 
ikke tage, før Socialdemokraterne havde valgt deres spidskandidat. 

« Det blev som bekendt Torben Hansen, der havde Iben Sønderup som modkandidat. 

»Vi er overraskede over, at den socialdemokratiske byrådsgru ppe er så splittel, som det 
tyder på. Der har været sendt mere tydelige signaler på et tidligere tidspunkt,<, sige1 
\nders Bu hl-ChristE!nsen. 

»Del vil ikke give mening at lave en ny konstituering med en gruppe 
Socialdemokrater, der ikke ved, hvilket ben cle skal stå på, ANDERS 
BUHLCHRISTENSEN, gruppefmmand, Venstre. 

o Venstre med Anders Buhl i spidsen opgiver nu planerne orn ny konstituering. 

Arkivfoto /.\nnelene Petersen 
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Udspil får blandet modtagelse 

~ 23. april 2015, Randers Amtsavis, Cado Hansen caha@amtsavisen.dk ... , 527 ord, lcl :e4fd2lff, 

POLITIK De truede formænd er ikke alle sikre på, at 
byrådsflertallet har opgivet at få dem fyret. 

RANDERS: Der er gennemgående tilfredshed hos de fi re 
centra le udvalgsformænd i konstitueringsstriden med, at 
Venstre har erklæret våbenhvile i krigen mod dem. 

Reaktionerne varierer fra glæde over mistro ti l tvivl om de 
~gentlige hensigter. 

F:-, - . 

Amtsavis 

Udspil får blandet modlagelse 

Flll(lt11 t1,1;~nd,1mod 
bvtn,c lnn,~Utr 
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Velfærdslistens Kasper Fuh r, formand for socialudvalget, glæder sig over, at »gode 
kræfter i Socialdemokratiet har hindret den politiske udrensning i at finde sted«, sorn 
han siger. 

Men han ser også Venst1·es Anders Su hl-Christensens udmelding som en skjult trussel 
om at tage sagen op igen, hvis socialdemokraterne kan blive en ige indbyrdes om at 
prøve igen. 

Ingen ændring i adfærd »Den trussel skal ikke få Velfærdsl isten t il at ændre poli tik. 

'/i fortsætter, uanset hvad Venstre mener om det. Vi ændrer ikke adf2Prd, bare ford i 
Venstre sti !ler sig op og truer(< , siger Kasper Fuhr. 

»Venstre får ikke held til at t rue os ti l tavshed. Det er helt absurd, at Venstre har kørt det 
her cirkus. Vi håber, at sagen nu er lagt helt ned, så vi kan rette fokus mod det 
fremtidige samarbejde i byrådet, hvor vi ikke bliver truet. Den adfærd, Venstl'e har vist, 
er totalt udemokratisk for at få os ti l at holde kæft. Mange har i tidens løb fo rsøgt at 
opdrage på os uden held. Det vil heller ikke lykkes i dette tilfælde«, siger Kasper Fuhr. 

Fornu~ens stemme 

Beboer-l istens Bjarne Ovem1a rk, der er fo rm and for børn og skoleudva lget siger: ,)Jeg 
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tmr ikke, socialdemokraterne når til enighed om at vil le b1·yde konstitueringsa ltalen. 

I så fald bl iver Torben Hansen aldrig borgmester. 

Den nuværende kurs i Ser i hvert fa ld uhold bar. Jeg håber, at når Venstre nu står af, så 
er det, fo rdi de er kommet til fornuft«. 

Afta ler skal holdes 

Den radika le Mogens Nyholm, der er formand fo r kultur-og fritidsudvalget siger: »Jeg e1· 
glad fo r, at Venstre nu trækker sig. Borgerl ige pa rtier b1·yder ikke indgåede aftaler. 

')en vigtigste afta le i kommunal pol it ik er konstitueringsafta len. 

Den svarer til hovedaftalen på arbejdsmarkedet. 

Nu ser jeg frem ti l et bredt samarbejde med al le partier og lister i by1·ådet.«. 

En træls t id 

Den konservative Daniel Madie, der e1· forma nd for Erhvervs og landistri ktsudvalget, 
finder det glædeligt og fornu ftigt, at der med Venst res udmelding ikke brydes aftaler 

>Nu ser jeg meget frem til det polit iske arbejde, som indebærer, at nogle gange er rnan 
enig, og andre gange er man uen ig. det er kernen i dansk demokrati«, siger han. 

En mærkelig t id Daniel Madie føjer til : »Men nu skal jeg lige sunde mig lidt personligt. 
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været en mæ1-kelig tid for mig. For 
eksempel på by1·ådsmødet i mandags, hvor jeg møder folk mecl smil og giver h~incl ti l 
en række menneske1·, som ikke kan lide mig. 

Alle gør gode mine til slet spil. 

Det har været en tl'cels tid for mig.« »Føler du dig nu sikker på posten som 
udvalgsformand efter Venstre5 udmelding?« »Ja, det gør jeg«. »Også nar Anders Buhl 
Christensen siger, at sagen ka n tages op igen, hvis socialdemokraterne kan blive enige'1 

»Det skal j eg lige vende en gang. l\lår Buh I udtrykker det på den måde, så ved jeg ikke 
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lige, hvad de,- ligger i det«, siger Daniel Maclie. 

»Venst1-e får ikke held til at true os til tavshed . 

KASPER FUHR CHRISTEf\lSEN, udvalgsformand (VL). 

e Klip fra avisens omtale af sagen. 
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DIN AV I Sn r11~ u,::1, ., 

Randers: Byrådet dybt sp littet 

J> 23. april 2015, Dinavis.lolrnlavisen.dk, Dan Jensen ... , 98 ord, ld:e4fd9c86, 

Det er konklusionen efter at det er kommet frem at tre partier har været klar til at bryde 
konstitueringen fra valgnatten og smide fire udvalgsformænd på porten . 

(Dette er et resume) 
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Møde i afteilL skal stoppe blødningent 

Torsdag den 23. april 201 5, 11 :39 

~ocialdennokrateirne vil have Venstres tillid ti!bage 

Det kriseramte soc ialdemokrati i Randers arbejder ihærdigt på at få genskabt fæ lles fodslag i den spl ittede 
byrådsgruppe. Den interne splittelse har foreløbig kostet socialdemokraterne samarbejdet med Venstre om 
atfå lavet en ny konstitueringsaftale, som der ellers længe har været lagt op ti l. 

Centrale social demokrater i aften til møde torsdag for om mu ligt at få stoppet bløclningen . 

Mødet i aften går ud på at få samling på styrkerne igen og taget bes lutn ing 0111, hvad der i givet fo ld skal 
ske med planerne om en ny konstitueringsaftale. Men væsentligst at få genskabt Venstres til lid til 
socialdemokraterne. 

Fa lder res ultatet af mødet ud til Vens tres tilfredshed med hensyn til samarbejde med socialdemokraterne. 
kan de fi re ud valgsformænd, der er kernen i hele balladen, risike re at komme i spil igen , da Dansk. 
FP1'' eparti s tad ig står klar i kulissen til at gå med de to store partier i bestræbelserne på at få ~ n ny 
k ;titueringsaftale. 

Gruppefo rmand Le if. Gade ønsker ikke at udtale sig om ovennævn le, men vil gerne bekræfte at 1nødel 
ho ldes og at det hane.li er både 0 111 splittelsen i byrådsg ruppen og 0 111 Venstres holdn ing til ikke al ville 
forhandle med en splittet socialdemokratisk by rådsgruppe. Han vi l udtale sig konkret om 111~Klets resul tat 
f redag morgen. 
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Fløjkrig i Randers 

3 23. apr 2015 k l. 18:52 

7 _ . 1clers 7 Samfund 

Socialdemokratien1e er solit1tede on1krin2: mu!åe:hE~den for en nv 

AF ANETTE HELLIGSØ 

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Rander·s e,, her til aften sam let t il 
krisemøde. 

Det skyldes ifølge flere kilder, som TV 2 I ØSTJYLLAND har været i kontakt med, at 
:Jer er opstået splitte lse i gruppen efter den seneste uges forlydender om, at en ny 
konstitueringsaftale kunne være på vej. 

Se også: Ballade i Randers fortsætter 

Chefredaktør for Randers Amtsavis, Axel Præstmark, erfarer, at 
Socialdemokraterne er splittet mellem to blokke med henholdvis seks og fit·e 
medlemme,· på hver side. 

Den ene med den tidligere borgmester Henning Jensen Nyhuus i spidsen og den 
:inden med folketingsmedlem og kommende borgmeste,·kandidat Torben Hansen . 

Henning Jensen Nyhuus er for eI1 ny aftale, mens Torben Hansen er imod, fo rtæller 
f\xe l Præstmark: 

-Jeg tror, at Torben Hansen er bange for at indgå i en om konst ituering fo r at skabe 
:; ig fjender i dag, som han gerne skal være venne,· med efter et kommende 
kommunalvalg, siger han t il TV 2 I ØSTJYLLAND. 
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Den seneste uges rygter er gået på, at Socialdemokraterne, Venst1'e og Dansk 
Folkeparti vi lle forsøge at indgå en ny aftale og dermed sætte byrådets mindre 
partiet som for eksempel Konservative Folkeparti og Beboerlisten uden for 
indflydelse. 

Disse rygter bekræftE~de Venstres Anders Buh I-Christensen i TV 2 I ØSTJYL.LAN D for 
to dage siden. 

Socialdemokraterne ha,, 10 pladser i byrådet i Handers Kommune. 

Du kan blive klogerie på krig.en mellem de to socialdemokratiske fløje i tv
indslaget øverst i artiklen. 
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S-10 1 rnantl: V1 s e , 11 ,,inad I TV 2 I ØST.JYLLAND 

S-forman,d: Vi ser fremad 

. , 
~ . ~ 

0 24. apr 2015 kl. 10:59 

· \ Handers '7 Samfund 

l\,1aner rygter orm splittelse i gruppen til! jorden og !ægger 
omkonstituerengssnak på hylden 

AF EMMA LICHSCHEIDT 

Der er fred og fælles opbakning til borgmesterkandidat Torben Hansen i den 
socialdemokratiske byrådsgruppe i Randers, lyder det fra gruppefo rmand Leif 
Gade. 

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Randers var torsdag aften samlet t il et tre 
timer langt krisemøde i kølvandet på den seneste tids rygter om splitte lse i 
gruppen i forhold til en eventuel ny konstitueringsaftale . 

~ også: Våbenhvile i Randers 

Den seneste uges rygter er gået på, at Socia ldemokraterne, Venstre og Dansk 
Folkeparti vi lle forsøge at indgå en ny aftale og dermed sætte byrådets mindre 
partiet som for eksempel l<onservative Folkeparti og Beboerlisten uden fo1· 
indflydelse. 

Den tid ligere borgmester Henning Jensen Nyhuus '.;kulle være for en ny aftale, 
mens folketingsm edlem og kommende borgmesterkand idat Torben Hansen skul le 
være imod. 

Se også: Fløjkr ig i Randers 

Ifø lge Leif Gade er planerne om omkonstituering nu lagt på hylden, efter at Venst1·e 
har gjort det samme: 

Ilt lp:/ /wv-N:.l v2oi .cJk/node/ 5630 5 
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S- fo rmand: Vi Sf! r l rumarl I TV 2 I ØST.JYLLAMD 

- Vi har set, at Venst,·e lægge,· den død nu her, og det tage r vi til efte rretning, og nu 
mener vi, det er tid til at se fremad, siger han til TV 2 I ØSTJYLLAND. 

Han maner også rygterne om eventuel støtte til Henning Jensen Nyhuus som ny 
borgmesterkandidat til jorden: 

- Det har aldrig været på tale at underm inere Torben Hansen. Torben Hansen e,· 
vores borgmesterkandidat, og det er gruppens ti medlemmer· helt en ige i, siger 
han. 

Hør Leif Gade fort~elle mere om gårsdagens møde og de beslutninger, der 
blev truffet på det,, i videoe,n øverst på siden. 
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Rød f orbrødlring genoprettet 

Fredag den 24. apri I 20 15, 14:07 ------
Fuldt enig socialden1okratisk byrådsgruppe på banen igen., n1en 
L.~en klar melding om holdning til aftalebrud 

Så er der fæJles fodslag i den socialdemokrati ske byrådsgruppe igen. Herefter behøver ingen, he ller ikke 
Venslre, at spørge, hvem der styrer i gruppen og hvem, der skal fo rhandles med i gruppen, som Venstres 
gruppeformand Anders Buhl-Chrislensen gjorde i Amtsavisen i går. Der er ingen uenighed eller spl ittelse 
i gruppen . 

Så klar er meldingen fra socialde111okraterne efter et gruppemøde torsdag aften . I en pressemeddelelse fm 
111.øclet hedder det: 

Ubetnnget opbaknill1g 

»Hele den den socialdemokratiske byrådsg ru ppe bakker ubetinget op 0111 vores borgmesterkandidat 
Torben Hansen. Det er ald ri g det, der har været diskussionen«. 

l r-.visen i går sagde Anders Buhl -Christensen, at han havde svært ved at se nogen stabi litet i Venslres 
samarbejde med Socialde111okraterne i den øjeblikkeli ge situation og efterlyste noget meget klare signaler 
um, hvem der styrer i S-gruppen. 

Ti l det siger den socialdemokrati ske gruppeformand Leif Gade til av isen: 

»Jeg vil da ikke sige, at vi altid har været eni ge i byrådsgruppen, men sådan har cletj o også været hm; 
Venstre til tider. Vi tager en god drøftelse i gruppen, men der er ikke noget diktatu r. Der er ikke en e ll er tu, 
der bestemmer. Vi har fæll es fodslag som hos all e partier og li ster. Sådan ska l det være .« 

Ingen klare signaler 

Mens socialclernokraterne i pressemeddelelsen melder 0 111 en ighed og fæll es fods lag på al le f ronter internt 
i gruppe n, så er det ifø lge pressemeddelelsen og Leif Gades efterfølgende udta lelser til avisen ikke klare 
signaler om soc ialdemokraternes holdn ing til aftalebrud i den konkrete s3g 0 111 en omkonstituering. 
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l pressemeddelelsen hedder det om Venstres afv isni ng af al forhandle videre li ge nu om en 
omkonstituering, at: 

>> Den socialdemokrati ske grup pe tager dette til efterretning og anser hermed sagen som afsl uttet.« 

Taget tH efterretning 

Til avisen siger leif Gade: 

» Vi vil ikke forholde os Lil Venstres besl utning. Vi tager den ti l efterretning. Nu må vi se fremad.,< 

»Du siger, at sagen er afslu ttet. Betyder det, at I har opgi vet en nykonstituering total t?<, 

>) Vi har taget Venstres beslutning til efterretni11g . .leg har ikke fl ere kommentarer til det.« 

Det var netop holdningen til at bryde konstituerin gsaftalen , der splittede den socialdemokrati ske 
byrådsgruppe. Både Torben Hansen og Leif Gade plus to flere var imod en omkonstituering, mens 
l'f · •·,nuppen på seks gik ind for at bryde aftalen i samarbejde med Venstre og DanskFolkeparti . 

»Nu er der så fuld enighed i gruppen om dette spørgsmål , siger du?« 

»Aftalebrud er en alvorli g sag. Det er der enighed om i hele byrådsgruppen. Nu har vi taget VensLrcs 
udmelding til efterretning.« 

»I var rygend e uenige efter et langvarigt gruppemøde mandag aften. Nu blev Is& pludselig enige på 
mødet torsdag. Hvorfor kunne I ikke have klaret det i mandags?« 

»-Alvorlig ting« 

»Aftalebrud er en al vorlig ting, så der var lige nogle ting, cler skulle afklares. Der skulle foretages nogle 
sonderinger. Det var det hele. Men der er j o også alvorlige t ing, som er helt uti lstedelige som det skele 
under debatten om skolestrukturen og vedtagelsen af fors laget med verbale overfald pi\ poli tikere og 
eri,1.edsmæncl , med beskyldninger som kriminelle, løgnere og forslag om suspendering, som Kasper Fuhr 
o_ ijarne Overmark fremførte. Den slags er bare ikke i orden. Det var vi da fristet t il at tage 
kon sekvensen af , og det va r cler nogle stykker i gruppen, som ikke var helt afklaret omkring. Vi var ikke 
færdige rnecl clen diskussion, men det er vi blevet nu. Det har jeg ikke flere kommentarer til . Nu er det t id 
at se fremad.« 

»I skriver i pressemeclclelelsen, at den socialclemokratiske byrådsgruppe nu vi l lægge al byrftc.lets 
personfnidder bag sig. Det er bedst for Randers, skri ver I. Det er så her, den socialdemokratiske 
byrådsgruppes nye enighed kommer ind i bi lledet?« 

Fuld enighed 

>) Der er aldrig tv ivl om, at vi kan diskutere en vanskelig sag i gruppen. Vi tager en god drøfte lse . Vi kan 
diskutere og være ueni ge. Men der er ingen diskussion 0111, at Torben Hansen er vores 
borgmesterkand idat , og jeg er gruppeformand. l fællesskabet er der enighed i den socialdemokratiske 
byrådsgruppe.« 
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Våbenhvile I n;inclers I TV 'l I ØSTJYLL A1,10 i:.,/OD/'!Clifi ~1 ~.i .. f!J 

Våbenhvile i Randers 

0 24. apr 2015 kl. 08:51 

· .,anders '"7 Samfund 

Socia~demokraterne støtter alle Torlben Hansen som 
borgmesterkandidat, og partiet dropper plarnerne om en ny 
konstnt:ueringsaftale, 01p~yser partiet 

AF PETER SVITH SKOU-HANSEN 

Den socialdemokratiske byrådsgruppe i Randers var torsdag aften samlet t il 
kr isemøde efter den seneste t ids ballade om en eventuel ny konstitueringsafta le. 

Fredag oplyser partiet i en pressemeddelelse, at hele byrådsgruppen bakker op om 
Torben Hansen som borgmesterkandidat, og at planerne om en eventuel ny 

1stitueringsaftale lægges på hylden. 

Se: Fløjkrig i Randers 

- Socia ldemokratiet synes bestemt, at der er plads ti l forbedring hos nogle af 
udvalgsto,-mændene, og i begyndelsen var en enig socialdemokratisk 
byrådsgruppe også friste t til at tage konsekvensen af dette, oplyser 
Socialdemokratiet. 

Partiet skriver også, at alt "pe,-sonfnidderet" nu ska l høre fo1-t iden t il, så den fulde 
koncentrat ion kan gives t il det politiske arbejde. 

- Den Socialdemokratiske byr,3dsgruppe er dog også af den opfattelse, at man nu 
vil koncent,-ere sig om det politiske arbejde, og Socialdemokratiet lægger nu al 
byrådets personfnidder bag sig. Det er bedst for Randers. Samarbejdet er et fælles 
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Vål, c-!nhvile i R;mcle,s I TV 2 I ØST.IVU.Ar,JIJ 

ansvar for alle partier og lister i by,·ådet og kræver, at alle yder en indsats, oplyser 
partiet og fortsætte,-: 

Se: Ballade i Randers fortsætter 

- Venstre har tidlige,·e meddelt, at Venstre ikke for nuværende ønsker at arbejde 
videre med planerne om en omkonstituering, da der som omtalt ikke er 
Socialdemokratisk enighed. Den socialdemokratiske byrådsgruppe tager dette t il 
efterretning og anser hermed sagen som værende afsluttet. 

Socialdemokratiet runder pressemeddelelsen af med at understrege, at der er 
samlet opbakning til Torben Hansen. 

- Hele den socialdemokratiske byrådsgruppe bakker ubetinget op om vo,·es 
borgmesterkandidat, Torben Hansen. Det er aldrig det, der ha ,· været diskussionen. 

DEN SOC!ALDEMOl<RATISKE BYRÅDSGRUPPE HAR UDSENDT DENN E 
PRESSEMEDDELELSE: 

Der har været mange forlydender i omløb om omkonstituering i Randers Byråd 
f.s.v angå,· udvalgsformændene. 

Der var som forventet rigtig mange useriøse indslag under og efter 
skolestrukturdebatten og vedtage lsen af skolestrukturforslaget. Det var ikke 
forventet - og he lt uti lstedeligt - at man verbalt ove,·fa lder politikere og 
embedsmænd både i pressen og byrådssalen, og man går langt·over stregen med 
beskyldninger som krimine ll e, løgnere, forslag om suspendering af flere 
embedsmænd o.s.v. Og ved vedtagelsen af sko lefor·s laget den 12.1.2015 endelig en 
verbal ove1·haling af embedsmændene, der næ1-mest blev betegnet som 

Jværdige/uduelige. Og det vel at mærke fremført af politiske 
ledere/udva lgsformænd. 

Socialdemokratiet synes bestemt, at der er plads til forbedring hos nogle af 
udvalgsformændene og i begyndelsen var en enig socialdemokratisk byr21dsgruppe 
også fr istet ti l at tag1~ konsekvensen af dette. 

Amtsavi sens omta le af møder· i Socialdemokratiet, har ikke været dækkende for clet 
pågåede ved møderne. 

Den Socialdemokratiske byrådsgruppe er dog også af den opfattelse, at rnan nu vi l 
koncentrere sig om det politiske arbejde og Socialdemokratiet lægge,· nu al 
byrådets person fnidder bag sig. Det er bedst for Ran dei-s. Samarbejdet er et fælles 
ansva,· fora Ile partier og liste,· i byrådet og kræve,· at alle yder en indsats. 

Venstre har tidligere meddelt, at Venstre ikke for nuværende ønsker at arbejde 
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Vf1br.nhvile I Randl:?I:,; I rv '/. I øs·1.1vu Af\JD 

videre med planerne om en omkonstituering, da der som omtalt ikke N 

Socialdemokratisk enighed. 

Den socialdemokratiske byrådsgruppe tager dette ti l efte1-retning og anser hermed 
sagen som værende afsluttet. 

Hele den socialdemokratiske byrådsgruppe bakker ubeti nget op om vores 
borgmesterkandidat, Torben Hansen. Det er aldrig det, der har været diskussionen. 

Med venlig hilsen 

Leif Gade 
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Socialdemokrater dropper at f~yire 
udvalgsforrutænd 

Af Trille Skøtt-Jensen 

f.-ødag den 24. april 20 15 , 06:42 
~ 

Socialdennokrate:rne har haft møde og er nu enige orn at støtte 
Torben Hansen ·· og droppe planerne 011.1 ny koB]stitrnering. 

»Socialdemkratiet er nu af den opfatte lse, at man nu vil koncentrere sig om del politiske arbejde og 
Socialdemokratiet lægger nu al byrådets personfnidder bag sig. Det er uedst for Randers.« 

Sådan skriver fo rmand fo r Socialdemokraterne Leif Gade i en pressemeddelelse som blev sendt ud i 11at 
efter medlemmer fra byråclsgruppen holdt kri semøde på Laksetorvet. 

Pressemeddelelsen fortsætter: 

»Samarbejdet er et fælles ansvar fo r alle partier og li ster i byrådet og kræver at alle yder en indsats .« 

I · ~ssemecldelsen fremgår det også at sagen omkring en evt. omkonstituering nu lægge på hylden af de n 
sc . .tlclemokratiske gruppe. 

» Venstre har tidligere meddelt, at Venstre ikke fo r nuværende ønsker al arbejde videre med planerne orn 
en omkonstituering, da der som omtalt ikke er Socialdemokra tisk enighed.Den soc ialdemokratiske 
byrådsgruppe tager dette til efterretning og anser hermed sagen somvæ rend e afsluttet .« skriver l~eil' Gade i 
meddelelsen. 

Det meddeles også, at hele gruppen nu bakker op om Torben Hansen . 

»Hele den socialdemokratiske byrådsgruppe bakker ubetinget op om vores borgmesterkancliclaLTorben 
Hansen. Del er aldrig clet, der har væ ret di skussionen.« skri ve r Leif Gade. 

Om sagen om ornkonstituerin g skri ver Leif Gade: 

» Der har væ ret mange for lydender i oml øb om omkonslituering i Randers Byråd, hvad angår 
udvalgsformændene. Der var som forventet rigtig mange useriøse indslag under og efte r 
sko lestrukturdebatten og vedtagelsen af skolestrukturforslaget. Det var ikke forven tet - og helt 
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utilstedeligt - at man verbal toverfalder poli tikere og embedsmænd både i pressen og byrådssalen, og man 
går langt over stregen rnecl beskyldninger som krimine lle, 1,1gnere, forslag 0111 suspendering af fkre 
embedsmænd o.s .v. Og ved vedtage lsen af skoleforslaget den 12. 1.2015 endelig en verbaloverhal ing al' 
embedsmændene, der nærmest blev betegnet som utroværelige/uduelige. Og det vel at mærke fremført ar 
politiske leclere/udvalgsfonnæncl .Socialclemokratiet synes bestemt, at cler er plads til forbed ri ng hos nogle 
af udvalgsformændene og i begyndelsen var en enig socialdemokratisk byrådsgruppe også fri stet til at 
tage konsekvensen af clettt: » 
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Fronterne er stadig trukket stejlt op 

Fredag den I . maj 20 l 5, 22:00 

~., skolestruktur har trukket dybe skel uaeHem fløjene i byrådet. 
Mindretallet føler sig trynet, Venstre er træt af 
rnistillidsdagso rdn er. 

Tonen i byrådet er barsk , og der er pl ads til forbedringer. Det mener Torben Hansen (S) . »Jeg kan goclt 
nikke genkendende til det, Charlotte Broman Møl bæk siger.« 

Blandt andet er der en tendens i by rådet til at tillægge andre nogle motiver, som de i kke har, oplever 
Torben H ansen. 

»I forhold til motiver og måde at tale til hinanden på, så opfører man sig pænere overfo1· hinanden på 
Christiansborg, end man sommetider gør i byrådet i Randers,« siger Torben H ansen, der også er medlem 
af Folketinget. 

>> l er opstået en fej l nnclingskultur. Fejl skal selvfølgeli g frem, men det er ikke fo rrnf\let rnecl politisk 
arbejde.« 

Læs også: Ledt;_politikere = politikerlecle 

Hvad kau1 vi selv gøre? 

» Vi skal blive bedre til at gå i dialog med hinanden og respektere hinandens synspunkter. Og det kan 
lykkes, hvis vi alle kigger indad og overvejer, hvordan vi kan bidrage til en bedre samarbejclskultur.<, 
mener Torben Hansen . 

Venstres Anders Buhl -Christensen er enig i, at der i årev is har været en hård tone i byrådet. Han n1ener. 
del i høj grad skyldes Beboerli sten og Velfærclslisten. 

K onstalnlt irnftstiHnd 
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»Problemet er den måde de agerer på med konstante mistill iclsdagsorclner, også mod forval tningen. Et 
mi nclretal rnå nu en gang resrektcre fl ertal lets beslutn inger<, 

>> Reelt er der mel lem de store partie r en god tone .« 

Fakti sk fungerer samarbejdet ri gtig godt blandt flertal let, understreger Anders Buhl-Christensen. Der er 
ved taget ny skolestruk tur, og der er eni ghed 0 111 mange punkter i kommunens budget. 

Læs også: Det handler om tillid og troværcl igheg 

Derfor ærgrer A nders Buhl-Christensen sig over, at det ikke lykkedes at komme igennem med en ny 
konsti tuering, som en kvittering for det gode samarbejde. 

Her kunne Venstre god t have tænkt sig en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF. 

Noteret på h11.11skeHsten 

8r " 0erli stens Bjarne Overmark har heller ikke g lemt det mislykkede f orsøg på at lave en ny konsti tuering 
i t..., , ,.i ge uge. 

»Venstresynes åbenbart, det er hel t i orden at bryde aftaler. Det skri ver vi på huskeli sten,« konstaterer 
han. 

Bjarne Overmark tror i kke på en bedring af hverken Lone el ler samarbej dskli ma i by rådet. 

I l an n,ener , at Aertal let opererer i en lukket struktu r, hvor mindretallet ikke får lov at være med 

» Det er flertal let, der har skabt si tuationen , blandt andet med den måde, hele skolestrukturprocessen og 
beslu tningen 0111 skolerne er blevet gennemf ørt på,« siger han. 
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Lede politikere= pol itikerlede 
Affitsavis 

f!; 2. maj 2015, Randers Amtsavis, l~arin Hede Pedersen kahe@amtsavisen.dk .. . , 547 ord, id:e50330f8, 

POLITIK Det politiske arbejde lider under 
byrådsmedlemmernes interne stridigheder og 
magtkampe, mener SFs Charlotte Broman Mølbæk. 

RANDERS: »Jeg har tit tænkt på, at byrådet har brug for 
parterapi. 

Og nu er det ba re blevet meget værre. Klø~erne er blevet 
endnu dybere,« siger Charlotte Broman Møl bæk, SF's 
en lige medlem af Randers Byr21d . 

11u11111.-. a: __ =.~:: __ · ___ ____ • 

.. \ .1l.i .. ·-- , .. ,. ,'. ,'"". - - .. :_.: __ g· 
·::;;_ j;: - . I 

2 sider 

Konstateringen kommer ovenpå den seneste tids pol itiske uro, hvor det mislykkedes 
for Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti c:1t komme i mål med en 
om konstituering af byrådet. 

En om konstituering, der skulle vælte udvalgsformændene fra de mindre partier og give 
de tre store partier mere magt. 

»Tænk, hvis man brugte al den energi på at føre politik. 

11/len hvis man hele tiden ha i-travlt med interne stridigheder og n-1agtkampe om penge 
og poster, så bl iver cler ikke megen tid til at gen nemføre projekter t il gavn for borgerne i 
Randers.« »Troværdigheden i byrådet er helt i bund. Folk samarbejder ikke, men 
skændes.« Og det ga~lder hele raden rundt, fastslår Charlotte Brom an Møl bæk, cler 
aldrig før har oplevet at blive talt t il på en så nedværdigende måde som i byrådet. 

»Man ville aldrig ta le t il hinanden på en almindelig arbejdsplads, som man gør til 
kollegerne i byrådet. Og vi skal jo bruge rigt ige megen tid sammen og har brug for at 
være i et miljø, hvo1-vi føle1-os trygge. Vi er jo bare mennesker<(. Cha dotte Broman 
iV1ø lbæk oplever både i og udenfor byrådssalen, at der nærmest ikke er grænser for, 
hvad man sige1-til og om hinanden. 

»Er det mon ford i, vi politikere ikke har nogle ledere til at gå foran og udstikke 
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rammerne for, hvad der er i orden?«. Charlotte Broman Møl bæk peger på, al del kun e, 
borgerne, der hvert fjerde år har noget at skul le have sagt over byrådspolitikerne. 

Der ud over er de deres egne herrer og kan gøre, hvad cle vil. 

»Der er altså en sammenhæng mellem lede politikere og politikerlede«, siger hun med 
henvisning til, at borgerne ikke er dumme. De bryder sig ikke om, at politikerne 
tilsyneladende bruger tiden på at bekrige hinanden fremfor at føre pol itik. 

»Kom nu over det« 

»Jeg håber virkelig, at fo lk kommer over deres personlige forsmåethecl og retter fokus 
mod de poli tiske opgaver, der venter. Det handler jo om at stå sammen om at udvikle 
iolitik. For eksempel ligger der en kæmpeopgave på skolerne lige nu«. Hvis der er en 

ting, SF har lært af det politiske morads, der har været stillet til skue i Randers den 
seneste tid, så er det, at det er problematisk at lave en konstituering uden pol itisk 
indhold. 

»De er 30 personer, der har indgået en aftale, de har svc::crt ved at væ,-e i«. 

Charlotte Brom an Møl bæk hentyder til den konstitueringsafta le som alle undtagen SF 
har underskrevet efter valgnatten i 2013. 

En aftale, der udelukkende handler om fordeling af poster. 

Hvis SF skal med i en konstituering næste gang mu ligheden byder sig, skal 
betingelsen være et politisk indhold. 

Det skal være det, der er målet -ikke poster og penge. Så er der et fælles grundlag, som 
byrådet kan arbejde sammen om«. »SF har fået ki-itik for, at vi ikke turde tage magten, 
da vi holdt os udenfor konstitueringen. 

Men jeg er glad for, at vi stod fast. Vi går efter politikken, også selv om vi ikke er en del 
af konstitueringen«. 

»Troværdigheden i by1·åclet er helt i bund. Folk samarbejder ikke, men skændes. 

CHARLOTTE BROMAI\J MØLBÆI-< (SF). 
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o Byrådet i Randers har mange konflikter. Og de handle1· ikke alle sa 1Twnen om pol itik, 
mene1· SF ' s Charlotte Broman IVlølbæk. Arkivfoto: Richa rd Sylvestersen 

c Charlotte Broman Møl bæk mener, strid ighederne i Randers Byråd har taget 
overhånd. Arkivfoto: Richard Sylvestersen 
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Blåt flertal i byrådlet i Randers 

Af Karin Hede Pedersen , kahe@berlingskemedia.dk 

Tirsdag den 12. maj 2015, 14: 14 

~ 

- k t La-;-H~me\hol Frandsen 
Advo a ' 

To socialdemokrater er >>hoppet af« til Venstres byrådsgruppe der 
nu har flertal sarnmen nned Dansk Folkeparti. Nu vil politikerne se 
nænnere på, hvad det nye flertal skal bruges tiL 

Venstre i Randers Byråd har nu J 3 mandater, fordi socialdemokraterne Ol~ Skiffard og Susanne Ringe 
Sørensen har skiftet parti. 

Det betyder, al Venstre og dansk Folkeparti tilsammen har 16 af byrådets 31 pladser, og dermed Herta!. 

Læs også: Socialdemokrater skifter ti l Venstre 

Venstre gruppeformand , Anders Buhl-Christensen, understreger at det ikke betyder at de to partie r frem 
ove r vil gennemføre deres politik uden hensyn til, hvad byrådets øvri ge partier ønsker. 

» ·, vil stadig gerne have et godt, bredt samarbejde. Men tingene er da blevet lidt nemmere,<< siger Anders 
Buh I-Christensen. 

For kort tid siden droppede Venstre, Socialdemokraterne og Dam;k Folkeparti planerne om en 
omkonstituering i byrådet, der skulle afsætte fire formænd fra de små partier og li ster fra deres poster. Del 
skete på grund af intern uenighed hos Socialdemokraterne. 

Læs også: Hed debat i byrådet om afgørelse 

Nu er Venstre sty rket, og har dermed bedre muligheder for at gennemføre en omkonstitueri ng. 

»Men det handler også om, hvad Socialdemokraterne vil ,« siger Anders Bubl-Christensen. 

Læs også: Afgørelse renser ikke luften i hvrådssalcn 

I l p://a mtsavisen .d k/nocl r-?/ 33956510/pr i n I 
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Socialdemokrater sl(ifter til Venstre 

Tirsdag den 12. maj 20 jj,..,l I :44 

' 
Susanne Ringe Sørensen og Ole Skiffard er skiftet fra 
Socialdemokraterne til 'Venstre i byrådet i Randers. 

Susanne Ringe Sørensen og Ole Skiffard er skiftet fra Socialdemokraterne ti l Venstre i byråclet i Randers. 

Det betyder, at venstre nu har 13 byrådsmedlemmer, mens Socialdemokraternes gruppe er reduceret ti I 
otte medlemmer. 

Ole Skiffard har i et stykke tid overvej et at skifte parti. Lige siden beslutningen om ny skolestruktur, sum 
Ole Skiffard som den eneste socialdemokrat stemte imod, har det stået k lart at der skulle ske noget. Hans 
besl utning om at gå imod partiet fi k nemlig Aerc partifæll er ti l at vende sig imod ham. 

»Jeg kan ikke være i et parti, hvor nogle ønsker at ekskludere mig. Og al balladen omkring 
ornkonstitueringen var det, der slog hovedet på sømmet,« siger Ole Skiffarcl. 

»En anden mulighed end at melde sig ind i Venstre var at blive løsgænger. Men det er simpelthen for 
arbejdskrævende.« 

Ole Skiffarcl peger på, at Venstre og Socialdemokraterne i Randers Byråd lang hen ad vejen er enige 0111 

hvilken poli tik der skal føres . 

»Græsser ser grønnere ud hos Venstre , nu må vi se, om det er til fældet.« 

Et stort velkomrr1en 

».J eg ønsker mine tidligere partifæller air godt, og håber på, at vi kan se hinanden i øjnene fra hver vores 
side af bordet,« siger Ole Skiffard med henvi sning til, at de Lo partier i byrådssalen er placeret overfor 
hinanden . )) l Ven stres byrådsgruppe er vi glade for at kunne byde velkommen til Susanne og Ole. Vi 
kender Susanne og Ole rigtig godt for vores mangeårige samarbejde i byrådssalen. Vi har altid haft en god 
og konstruktiv dialog med begge, som altid har haftfokus ptt at skabe bedre rammer og mu ligheder for 

1 p. //am tsavi~en.dlt/notle/ 3 395 28 9 3/print 
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alle borgere i Randers kommune. Vi tager deres incl111elding i vores byrådsgruppe som en opbakning Lil 
fortsat at søge mod brede f'orlig i byrådssal en til fælles gavn ror borgerne i Randers Kommune,« siger 
gruppeformand for Venstres byrådsgruppe Anders Buh! Christensen i en pressemeclclelelse. 
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V g enoptager tidligere p laner I TV 2 I ØST JYLLAND 15/0~/7.(J l f, 73 Hl 

V genoptager tidligere planer 

017. maj 2015 kl.19:12 ______, 
-') Randers "7 Samfund 

Fremlagt for retten som: 

BilAG: 1_ \ 

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen 

Venstre i Randers genoptager nu planerne om en ny 
konstitueringsa,ftale, der fjerner forma~ndene på flere 
udvalgsposter 

AF KATRINE RUBECK 

Efter Venstres byrådsgruppe i dag mødtes for første gang med sine to nye 
medlemmer, de t id ligere socia ldemokrater Susanne Ringe Sørensen og Ole 
Skiffard, genoptager gruppen planerne om en konstit ueringsafta le. 

Se: S-polit ikere skifter til V 

v"'nstre har nu sammen med Dansk Folkeparti et suverænt flerta l i byrådet. 

For en lille måned siden blev planerne om at fjerne Velfærdslistens Kasper Fuhr 
Christensen og Beboerlistens Bjarne Overmark fra de,·es udva lgsposter droppet på 
grund af intern urolighed hos Socialdemokraterne. 

Men med det nye flerta l er Venstre klar til at forsøge igen. 

Se: Fløjkrig i Randers 

- Vi mener, det er bedst for byen og for kommunen, at vi får lavet et bredest muligt 
flertal omkring en omkonstituering, 

siger Anders Buhl Christensen fra Venstre . 

- Vi vil forsøge at få Socialdenokratiet på det her, men de har ikke nogen reel 
vetoret. 

hl lp :flwww.1v2oj .uk/node /5696 2 Sid1.: 1 al 2 
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V genoptager lidligere planer I TV 2 I ØST JYLLAND 15/09/1016 23 11l 

Se interviewet medl Anders Buhl Christensen i videoen øverst på siden. 

hltp ://wwv1,t•12oj.dk/node/56962 Sidr· 7 af 'J 
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DF: N y situation i Randers I TV 2 I ØSTJY LLAND 
l 5/0H/20'16 2~.12 

DF: Ny situation i Randers 

0 18. maj 2015 kl. 09:08 

~ Randers ~ Samfund 

Et borgerligt flertal i byrådet kan bane vejen for en ny 
konstitueringsaftale i Randers 

AF PETER SVITH SKOU-HANSEN 

Samme situation var også gældende for blot få uger siden, men planerne blev 
droppet på grund af blandt andet splid hos Socialdemokraterne. 

Meget har dog ændret sig siden, da to socia ldemokratiske byrådsmedlemmer er 
skiftet til Venstre, som dermed sammen med Dansk Fo lkeparti mønstrer et flertal i 
byrådet. 

- Der er kommet en ny situation, efter Venstre er blevet to mere i deres 
ly rådsgruppe, og det kan være formå lstjenende at tage en diskussion omkring, 
hvorvidt vi skal have en ny konstituering eller ej, og i t ilfælde af at vi skal, hvor 
mange skal vi have med . Vi kan tæl le til 16 nu, men det er jeg ikke sikker på vil være 
den optimale løsning, siger Frank Nørgaard (DF), der er medlem af byrådet i 
Ra nders Kommu ne. 

Se: V genoptager tidligere planer 

De to partier kan i teorien indgå en ny aftale uden om de andre part ier, men det er 
ikke planen, hvis det står til Dansk Folkeparti, fortæller Frank Nørgaard. 

Omkonstitueringen kan betyde, at Velfærdslisten, Beboerlisten, Radika le Venstre og 
Konservative får fravristet deres udvalgsposter inden for vigtige områder som 
skole, erhvervs og socialområdet. 
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DF: Ny situation i Randers I TV 2 I ØST.JYLLAND l:1/09/ZOlu 23.1~ 

Frank Nørgaard fortæl ler, at det endnu ikke ligger fast, hvad aftalen skal indeholde. 

- Det har vi ikke snakket om endnu. Det er klart, at det er sådan, at det er blandt 
dem, som vil være med t il at lave en omkonstituering, at de forskell ige poster ska l 
besættes, siger han. 

Du kan se hele interviewet med Frank Nørgaard i videoen øverst på siden, 
hvor han fortæller mere om en ny mulig konstitueringsaftale. 

hl lp: //www. t v2oj .dk/node/ 569 73 
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Fuhr: Det er arrogant adfærd I TV 2 I ØST JYLLAND 15/0\J/20IG 23. 16 

0 18. maj 2015 kl. 09:35 

~ 
Randers ~ Samfund 

Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten om en ny mulig 
konstitueringsaftale i Randers 

AF PETER SVITH SKOU-HANSEN 

Venstre og Dansk Folkeparti har fået et flerta l i byrådsa len i Randers, og nu åbnei
partierne op for at lave en ny konstitueringsaftale. Det mener Kasper Fuhr 
Christensen er arrogant adfærd. 

Søndag sagde Anders Buh l Christensen, der er gruppeformand for Venst res 
byrådsgruppe i Randers Kommune: 

.'i mener, det er bedst for byen og for kommunen, at vi få r lavet et bredest muligt 
f lertal omkring en om konstituering. 

Se: V genoptager tid ligere planer 

Det får nu Kasper Fuhr Christensen op ad stolen. 

- Jeg synes, det er en ekst1·emt arrogant adfærd, at man på den måde, uden 
vælgernes godkendelse, bruger to mandater, man ti lfældigvis ha r fået, siger han til 
TV 2 I ØSTJYLLAND. 

For en lille måned siclen blev planerne om at fjerne Ve lfærds listens Kasper Fuhr 
Christensen og Beboerlistens Bjarne Overmark fra deres udvalgsposter droppet på 
grund af intern uro lighed hos Socialdemokraterne, men efter Susanne Ringe 
Sø1·ensen og Ole Skiffard skifte fra Socia ldemokraterne til Venstre, ser t ingene alt så 
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Fuhr: Det er arrogant a dfærd I TV 2 I ØST JYLLAND 

igen anderledes ud i Randers. 

Se: DF: Ny situation i Randers 

I 
15 /09/70 1[, 7 J.l C, 

- Jeg ser det som endnu et løftebrud i en række af løftebrud fra borgmesterens 
side. Først brød han løftet om ikke at lukke skoler på landet, så brød han løftet om 
at give flere penge til børnene, og nu bryder han sit løfte ti l konstitueringsparterne. 
Det, synes jeg, er r igtig, rigtig skidt for Randers Kommune, siger Kasper Fuhr 
Christensen. 

ht t p:f/www.tv2oi .dk/nod e / 56 9711 Sitl~ 2 a f ~ 

252



DF håber på bred afta le 
IY:Ji:-" 

Amtsavis 

~ 19. maj 2015, Randers Amtsavis, Martin Gundesen magu@berlingskemedia.dk ... , 363 ord, ld:e5098259, 
-e 

POLITIK. 

RANDERS: E~er at V og DF ha r fået flertal i byrådet, er en ny 
konstituering igen kommet i spi l. Ifø lge Frank Nørgaard fra 
Dansk Folkeparti er man positiv over for at kigge på en ny 
konstituering af byrådet, men han understreger samtidig, at 
han meget gerne ser en bred aftale. 

»Vi lægger ikke op til enegang med Venstre. Vi vil gerne se, at vi 
stadigvæk har Socialdemokraterne med,« siger han. 

: • .::;__ ø:-:·.-:·:.. ::...--.;:.::·_· - , ... •,;··,; - ·-

Han tør dog ikke helt udelukke, at det kan ende med en smal afta le mellem V og DF, 
der tilsammen har et enkelt mandats flertal i byrådet. 

Endnu kan han ikke sige noget om, præcist hvad en eventuel ny aftale ska l indeholde, 
for at DF vil være med, »Nu skal vi først lige holde et møde mellem Venstres og DF's 
byrådsgruppe, hvor også noget af baglandet skal med. 

Og så må vi se, hvad fremtiden bringer.« Der er dog et punkt, der ligger højt på 
ønskesedlen, og det er en klar aftale om strukturen forud for næste kommunalvalg i 
2017. 

»Vi er tidligere kommet med et forslag om, at DF, V og S sætter sig ned og laver en 
køreplan for, hvordan det ska l se ud efter det næste valg, så der ikke kommer det 
samme mudder ud af det igen,« siger han og peger på en model, hvor 
borgmesterposten uddeles efter for eksempel det største antal person lige stemme 
eller automatisk går til det største parti. 

Vigtigt med gode rammer 

Gruppeformanden er ikke glad for udsigterne t il at skulle bryde en indgået afta le, men 
han mener, det er nødvend igt. 
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»Når man har sat en underskrift på et stykke papir, så er det jo det, der gælder, hvis 
man er hæderlig og ordentlig. 

Men det, vi ha1· været vidne t il fra især Beboerlistens og Velfærdslistens side af, er ikke i 
orden. 

Det er ok, at man er uenig, men de bruger byrådssa len ti l at komme med så mange 
udgydelser som muligt. Det kan vi ikke v2ere tjent med,« siger Frank Nørgaard, der 
mener, det handler om at skabe nogle ordentlige rammer for arbejdet i byrådssalen. 

»Det vigtigste er at finde en god fast form, som kommunen kan arbejde videre på frem 
til næste valg.«. 

ttps://apps-infomedia -dk.ez.statsbiblioteket.dk:12048/mediearkiv/link?articles=e5098259 Side 2 al 2 
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Mørkelagt møde om strid 

Tirsdag den 19. maj 2015, 08:32 

Socialden1okraterne vil ikke udtale sig 0 1m møde 1marndag aften on1 
den interne strid. i partiets Randers-afdeling . 

l følge avisens oplysni nger var Socialdemokraternes partisekretær Lars Midti by mandag aften taget fra 
København til Randers for at forsøge at mægle mellem medlemmerne af den socialdemokratiske 
byrådsgruppe. 

Besøget fra hovedstaden er kulminationen på længere tids uro i den socialdemokratiske byrådsgruppe . 

Det var ikke muligt inden redaktionens slutning sent mandag aften at få en kommentar fra mødet fra 
hverken Malte Larsen, fo rmand for den socialdemokratiske fætlesleclelse, gruppeformand Lei f Gade eller 
Torben Hansen, der er borgmesterkandidat for Socialdemokraterne. 

Torben Hansen fik over 75 procent af stemmerne, da Socialdemokraterne i Randers i marts valgte ny 
E lskandidat. Han slog byrådskollegaen Iben Sønderup, der også sti llede op som borgmesterkandidat. 

Stor opbakning til Hansen 

Medlemmerne valgte altså klart Torben Hansen til at efterfølge Henning Jensen Nyhu us, der efter to 
valgperioder mistede magten og måtte overlade borgmesterstolen til Venstres Claus Omann Jensen . 

Siden har Socialdemokraterne tilsyneladende kastet sig ud i en magtkamp med Torben Hansen og hans 
støtter på den ene side og på den anden side Henning Jensen Nyhuus' fløj. 

Stri dighederne brød ud i lys lue for et par uger siden , da det kom frem, at Venstre arbejdede på at skabe 
Aertal for en omkonstituering, der skulle sætte Bjarne Overmark (BL) og Kasper Fuhr-Christe nsen (VL) 
fra bestillingen som ud valgsformænd. 

Dette spørgsmål splittede Socialdemokraterne, fordi nogle ville være med til at bryde 
konstitueringsaftalen og lave en ny , mens andre i byrådsgruppen ikke ville være med ti l at bryde en 
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skriftli g aftale indgået med de andre partier i byrådet. 

Slut med personfnidder 

24. april udsendte Socialdemokraternes gruppefo rmand Leif Gade en pressemeddelelse med blandt andet 
fø lgende ordlyd: »Socialdemokratiet synes bestemt, at der er plads til forbed ring hos nogle af 
udvalgsformændene , og i begyndelsen var en enig socialdemokratisk byrådsgru ppe også fristet til at tage 
konsekvensen af dette. Den socialdemokratiske byrådsgruppe er dog også af den opfattelse, at man nu vil 
koncentrere sig om det politiske arbejde, og Socialdemokratiet lægger nu al byrådets personfnidder bag 
sig. Hele den socialdemokratiske byrådsgruppe bakker ubetinget op om vores borgmesterkandidat, Torben 
Hansen. Det er aldrig det, der har været diskussionen.« 

1 sidste uge kom så nyheden om, at Susanne Ringe Sørensen og Ole Skiffard tog springet fra 
Socialdemokraterne til Venstre. 
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S: Nej t i l omkonsli1uering I TV 2 I ØST JYLLAND 15/09/2016 ~:i 14 

S: Nej til omkonstituer ii ng 

Torben Hansen, politisk ordfører for 
Socialdemokraterne i Randers. 

9 19. maj 2015 kl. 11 :57 

~ Randers ~ Samfund 

SocialdemokrQ1tiet i Randers vil ikke være med til at lave en 
om konstituering 

AF PETER SVITH SKOU-HANSEN 

Socialdemokraterne i Randers Kommune oplyser tirsdag, at partiet ikke vil deltage i 
en eventuel omkonstituering i Randers. 

For en lille måned siden blev planerne om en omkonstituering i Randers droppet 
efter interne stridigheder i Socialdemokratiet. I sidste uge offentliggjorde Susanne 
linge Sørensen og Ole Skiffard, at de for lader Socialdemokraterne til fordel for 

Venstre, og dermed fik blå blok pludselig flertal i byrådet, og det fik venstre til at 
genåbne snakken om omkonstituering. 

Se: V genoptager t idligere planer 

Tirsdag meddeler Socia ldemokraterne så, at det bliver uden dem. 

- Et flertal i byrådsgruppen siger nej til omkonstituering, og Socialdemokratiet 
deltager derfor ikke i en eventuel omkonstituering, oplyser partiet i en 
pressemeddelelse. 

Se: DF: Ny situation i Randers 

Beslutningen blev taget mandag aften, hvor den socia ldemokratiske byrådsgruppe 
afholdt gruppemøde, hvor netop om konstituering var på dagsordenen. 
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S: Nej lil omkonsliluering I T V 2 i ØST.IYLLAND 15/09/201f; n.1,1 

Partiet oplyser, at det ikke ønsker at kommenterer sagen yderligere. 

hl tp ://www.l v 2oj .dk/rmde/5 7012 Side 2 af 2 
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Uvis skæbne for de fire udvalgsformænd 

- ~ 

Af Karin Hede Pedersen, kahe@amtsavisen.d k 

Tirsdag den l 9. maj 2015, 06: l 7 

S···ært at tro at flertallet vil bryde skriftlig aftale, 1mener udvalgs
formænd fra de sn1å partier. 

Venstres gruppeformand Anders Buhl-Christensen lægger ikke skjul på, at en omkonstituering har som 
hovedformål at slippe af med Bjarne Overmark (BL) og Kasper Fuhr Christensen (VL) som 
udvalgsformænd for henholdsvis børn og skoleudvalget og socialudvalget. 

Hvad der eventuelt kommer til at ske med radikale Mogens Nyholm, der er fo rmand fo r kul tur- og 
fritidsud valget, og Daniel Madie (K), der er formand for erhvervs- og landdistriktsudvalget, står hen i del 
uvisse . 

»De har mulighed for at melde sig ind i kampen,« siger Anders Buh-Christensen . Han peger på, at 
forudsætningen for at være med er, at de to politikere vil deltage i et bredt samarbejde om poli tik i 
Randers. 

P · ·· radikale er der ingen tvivl, en aftale er en aftale, og den skal holdes. Det fas tslår radikales nyvalgte 
fo, 1nand, Hans Toftdahl. I-lan peger på, at radikale vil holde de aftal er der indgået i fortid, nutid og 
fremtid. 

Er det virkelig takken? 

Radikales byrådsmedlem, Mogens Nyholm , har svært ved at forstå, at Venstre sku ll e overveje at fratage 
ham ud val gsformanclsposten . 

>>Skal en eventuel fratagelse af Radikale Venstres udvalgsformandspost ses som Venstres ønske om at 
straffe os, fordi vi på valgnatten - med det afgørende mandat i hånden - valgte at sætte Venstres Claus 
Omann Jensen i borgmesterstolen? Vi står selvfølgelig ved den aftale, hvor vi pegede på Omann på 
valgnatten,« siger han. 

Konservative Daniel Madie afventer, hvad der sker. Som udgangspunkt er han glad fo r udsigten ti l at 
kunne føre borgerlig politi k i Randers . 

1llp://amlsavisen.dk/node/3414 2 7 4 3/p rin I Side 1 ~I 2 

259



Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen er ligeledes i venteposition . 

» Venstre har cletjo som ål i mudder i Øjebl ikket. Jeg ser deres udspil som endnu et forsøg på at lave rav i 
den hos Socialdemokraterne,« siger Bjarne Overmark. Han henviser til, at Socialdemokraterne i Randers i 
øjeblik er i krise - blandt andet på grund af spørgsmålet om omkonsti tuering. 

»Jeg vil se det, fø r jeg tror det, at de virkelig vil bryde indgåede aftaler.« 

Beklagelig situation 

Også Kasper Fuhr Christensen finder det svært at tro, at flertallet vil bryde konstitueringen - selv om 
sandsynligheden taler for det i øjeblikket. 

»Det er beklageligt, hvis vi har en borgmester, der ikke holder ord . Det vil stille Randers i et meget dårl igt 
lys,« siger han. 
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Flertal måske på vej ud i større manøvre 
A~ avis 

~ 19. maj 2015, Randers Amtsavis, Karin Hede Pedersen kahe@amtsavisen.dk ... , 477 ord, ld:e5098250, 
...qr- a.... 

POLITIK Hvis V og DF ikke får opbakning fra flere partier 
bliver det kompliceret -men ikke umuligt -at slippe af 
med to udvalgsformænd . 

RANDERS: Venstre og Dansk Folkeparti kan lave en ny 
konstituering af byrådet, hvis de vi l. De har nemlig 
flertallet, 16 mandater mod de resterende 15. 

Men det vil være meget lettere, hvis de får flere partier 
med til at pege på nye udvalgsformænd som erstatning 
for Kasper Fuhr Christensen (VL) og Bjarne Overmark (BL). 

1u1r1ut.n a •·-:~::..· ·-· .-· " . 

2 sider 

Det kræver nemlig blot et simpelt flertal i udvalget, hvis der skal vælges ny formand. 

Og det har Venstre/ Dansk Folkeparti ikke i hverken børn og skoleudvalget eller 
socia ludvalget. 

Hvis Socialdemokraterne beslutter sig for at gå med i en aftale om omkonstituering, vil 
der være flertal for at skifte formændene ud også i kulturog fritidsudvalget, hvor 
rad ikale Mogens Nyholm er formand, og i erhvervs-og landd istriktsudva lget, hvor 
Daniel Madie (K) er formand . 

Hvis Socialdemokraterne ikke vil være med i en omkonstituering, men andre partier vil, 
hænger Leif Gades (S) formandspost for sundheds-og ældreudvalget i en tynd tråd, da 
der er flerta l af Venstre-folk i udvalget, efter at Ole Skiffard i sidste uge skiftede fra 
Socialdemokraterne til Venstre. 

Hvis ingen af de andre partier slutter op om Venstre og Dansk Folkeparti, skal der 
sættes gang i en større politisk manøvre. 

Så ska l udvalgene nemlig brydes op i hele udvalgsstrukturen, og der skal laves helt nye 
udvalg med ny sammensætning af medlemmer. 
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Der er en kattelem 

Ifølge Lise Brandi-Ha nsen, der er chefkonsulent i Økonomiog lndenrigsminister·iet, så 
er en konstitueringsafta le en politisk afta le, der ikke i sig selv er juridisk bindende. 

Men de valg af udvalgsmedlemmer, som finder sted på det konstituerende møde i 
december året før den nye kommunalbestyrelse tiltræder, har efter den kommunale 
styrelseslov virkning for hele valgperioden. Det betyder, at udvalgsmedlemmerne som 
udgangspunkt ikke kan udskiftes i valgperioden. 

Der er dog en kattelem: »Hvis kommunalbestyrelsen efterfølgende i sin 
funktionsperiode opretter eller nedlægger stående udvalg sker der imidlertid en så 
væsentl ig ændring af forudsætningerne for valgene til de stående udva lg og 
økonomiudvalget, at der kan finde en ny konstituering sted af de stående udvalg og 
økonomiudvalget. Det vil sige at der kan vælges nye medlemmer på grundlag af nye 
anmeldelser af valggrupper.« Det samme gælder, hvis kommunalbestyrelsen beslutter 
at nedsætte eller forhøje antallet af medlemmer i udvalgene og/ eller væsentligt at 
ændre på fordelingen af de opgaver, udvalgene har. 

Anders Su hl-Christensen, der er gruppeformand for Venstres gruppe, erkender at det 
bliver en større opgave, hvis Venstre og Dansk Folkeparti skal gå enegang. 

Håber på udmelding fra S 

Derfor håber han på en snarlig udmelding fra Socialdemokraterne. 

Derefter vil der· bl ive truffet beslutning om, hvad der skal ske. 

»Vi kan ikke blive ved med at gå rundt om grøden. Og vi er jo blevet lidt stærkere siden 
sidst,« siger Anders Buhl-Christensen med henvisning til, at partiet i sidste uge fik to 
nye medlemmer fra Socialdemokraterne. 

»Hvad det· kommer til at ske afhænger af, hvem der er med. 

Jeg håber på en bred konstituering, for kommunens skyld,« siger han. 

• Byrådets arbejde er i denne tid trådt i baggrunden t il fordel for stridigheder mellem 
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partier og lister, og internt hos Socialdemokraterne. Hvornå r der falder ro på, er (· 
uvist. Arkivfoto: Richard Sylvestersen 
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V og DF står alene -indtil videre 
·~ avis 

~ 20. maj 2015, Randers Am tsavis, Karin Hede Pedersen kahe@am tsavisen.dk .. . , 467 ord, ld:e50a060c, 

...- -
POLITIK Nu ska l der indkaldes ti l drøftelser med de små 
partier om muligheden for at lave en om konstituering. 

RANDERS: Det politiske klima i byrådet i Randers er så 
omskifteligt som maj-vejret. Mens der for en måned siden, ifølge 
Anders Buhl-Christensen (V), var en ighed mellem Venstre, 
Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om at lave en om 
konstituering, så står Venstre og Dansk Folkeparti nu alene 
~il bage med ønsket om at sm ide Bjarne Overmark (BL) og 
Kasper Fuhr Christensen (VL) væk fra deres 
udvalgsformandsposter. 

--- - - · · ll,\1'1111 11~ •. 

Det betyder, at der skal laves om på hele udvalgsstrukturen, hvis de to formænd skal 
vippes af pindene, med mindre der kan laves aftaler med radikale, konservative og/ 
eller SF. 

Noget som de tre små pa rtier indtil videre ikke har udvist interesse for. 

Radikale Mogens Nyholm har kategorisk afvist at bryde en skriftlig aftale. 

»Vi har en aftale, som vi overholder. Vi vil meget hellere snakke politik,« lyder det fra Bo 
Vestergaard, forma nd for den konservative vælgerforening. 

Han ser store mulighed for nu at komme til at føre borgerl ig politik i Randers. 

SF's Charlotte Broman Møl bæk står som den eneste udenfor konstitueringsaftalen, og 
hun har tidligere udtalt, at hun ikke vil være med i det politiske slagsmål om posterne i 
byrådet. 

»Jeg er ikke med i konstituerings aftalen, og jeg bryder ingen aftaler. Det har jeg sagt 
under hele forløbet af denne sag.«. 
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Muligheder skal afsøges 

Anders Buhl-Christensen oplyser, at man nu går i gang med at afsøge mulighederne. 

»Vi har endnu ikke nået at holde møder med nogen. Vi undersøger, hvordan 
verdensbilledet ser ud nu.« Han peger på, at det langtfra er sikkert, at der kommer til at 
ske en om konstituering. 

»Man kan forestille sig meget forskelligt. Nu skal vi have afklaret alle hvis'er.« Til 
gengæld er DF klar ti l at gøre noget ved sagen. 

»Jeg har svært ved at forestille mig, efter al den vaden omkring grøden, at der ikke sker 
noget. Der er ikke noget galt i at være politisk uenige, men det er måden de er det på,« 
siger han om ønsket om at fjerne Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen fra 
formandsposterne. 

»De ligger som de har redt.«. 

FAKTA 

OM KONSTITUERING -IKKE SÅ ENKELT 

Hvis Svar gået med i en aftale med V og DF om om konstituering, ville der være flertal i 
udvalgene for at vælge nye formænd. 

Hvis SF og/ el ler radikale går med i en om konstituering, vil der være flertal for at 
afsætte Bjarne Overmark (BL) fra posten som formand for børn og skoleudvalget. 

Hvis SF er med på en om konstituering, vil der også være flertal i socialudvalget for at 
afsætte Kasper Fuhr Christensen (VL). 

Er der flertal i udvalget, kan medlemmerne vælge en ny formand i løbet af hele 
va lgperioden. 

Det er ikke t il fældet nu. 

Derfor skal flertallet (DF og V) beslutte at lave om på antallet af udvalg, og/ eller 
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indholdet i udvalgene, så ledes at der laves en helt ny udvalgsstruktur med nye 
medlemmer i udvalgene. 

• Det er svæ,1 at forestille sig, at der ikke sker noget efter al den debat om en 
om konstituering, mener Frank Nørgaard (DF). Arkivfoto: Annelene Petersen 
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Konflikt om embedsmænd skærpet 

Af Karin Hede Pedersen, kahe@berli ngskemedia.dk 

Fredag den 22. maj 2015, 05:50 ----Bjarne Overmark langer igen ud efter kommunalt ansatte. 
Utåleligt mener Venstre og Dansk Folkeparti. 

Venstre og Dansk Folkeparti er i øj eblikket gået i tænkeboks for a t beslutte om de skal gennemføre en 
omkonstituering, der har til formål at afsætte udvalgsformændene Bjarne Overmark (BL) og Kasper Fuhr 
Christensen (YL). 

Det er blandt andet de to pol itikernes gentagne udfald mod kommunale topembedsfolk, der ikke er 
acceptable for et fl ertal af politikere i byrådet. 

Ris ikoen for at bli ve sat fra bestillingen som formand afholder dog ikke Bjarne Overmark fra at ytre sig 
kritisk om kommunens ansatte. 

S 0 "\est i en pressemeddelel se, hvor han melder fra til økonomiud valgets tur til Folkemødet på Bornholm. 

Blandt andet med den begrundelse at han ikke vil være vidne til at den poli tiske og forvaltningsmæssige 
parallelstruktur, der efter Overmarks mening har udviklet sig i Randers, eksponeres på Folkemødel. 

Han mener des uden at » ... det politiske flertal kan krybe i skjul bag e n følgagtig for val tning, som 
fo retrækker at optræde i fora, hvor modsigelse ikke risikeres - og med de kommunale spindoktorer som 
ivrige hjæl pere, når pressen skal fodres.« 

Den udmelding har fået b landt andet Dansk Folkepartis Frank Nørgaard op af stolen: 

»Det er en uti lstedelig opførsel, men også helt forventeligt, da del fo r det øvrige byråd og 
udefrakommende ser ud til at Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen konkurrerer om at have den 
grimmeste retorik. Det er ikke ønskværdigt at have disse herrer som udvalgsformænd.« 

Borgmester Claus Omann Jensen (V) påpeger, at det er en uskreven regel, at man ikke kritiserer 
embedsfolk, da de ikke har muli ghed for at forsvare sig. 

»Bj arne Overmark bør rette kriti kken direkte til kommunaldirektøren og ikke gå via pressen. Det vill e 
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være en ordentlig måde at kommunikere på.« 

» Det er unfair og en ulige kamp, når Overmark leverer kritikken på en sådan måde, at embedsmændene 
ikke kan tage dialogen op.« 

Hvorvidt der skal ske en omkonstituering eller ej, vil Claus Omann Jensen ikke svare på. 

» Vi sonderer terrænet, og det er noget vi set vfølgelig overvejer.« 

Professor Poul Erik Mouritzen, der er kommunalforsker ved Sydclansk Universitet, peger på, at som 
udgangspunkt kriti serer man som pol.itiker ikke embedsmænd offentligt. 

I 

»Det er en central spi ll eregel i kommunerne og i statsforvaltningen . Embedsmændene kan jo ikke forsvare 
sig.« 

Omvendt skal politikerne kontrollere embedsværk.et . 

»Hvis mindretallet føler, at flertall et og/eller borgmesteren er med til at dække over noget i forvaltni ngen 
s< de skal sti lles til ansvar fo r, så skal mindretallet have mul ighed for at tage sagen op. Det er en fin 
ba.1ancegang.« 

Poul Erik. Mouritzen peger på, at Bjarne Overmark for godt 15 år siden stod i spidsen for at afdække den 
såkaldte personalesag i Randers Kommune, der blandt andet førte til afskedigelse af personalechefen. 

»Så er det fu ldt legitimt. Der var tale om magtmisbrug, som der blev dækket over,« siger Poul Erik 
Mouritzen. 
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Vælgere ønsker ro og orden i byråd - ikke uro og 
ballade hele tiden 

IF"'""-'--'-__.,_ 

Af Karin Hede Pedersen, kahe@amtsavisen.dk 

Lørdag den 23. maj 20 l5, 11: 19 

Kommunalforsker Roger Buch vurderer, at Venstre har et 
problem, fordi der atter er politisk uro og usikkerhed omkring 
politikernes planer. 

Først på ugen var det Socialdemokraterne i Randers Byråd, der var midt i et alvorligt politisk stormvejr. 

Ovenpå nyheden om, at to medlemmer, Susanne Ringe Sørensen og Ole Skiffard, havde forladt partiet og 
sl uttet sig til Venstre, skulle de til bageværende otte socialdemokrater tage still ing til , om de ville deltage i 
Venstre og Dansk Folkepartis planer om en omkonstitueri ng. 

En beslutning , som Venstre højlydt efterlyste. 

Læs også: Vrede vælgere føler sig...snyd t og bedraget 

Spørgsmålet betød en alvorlig splittelse i S-byrådsgruppen . Efter et krisemøde mandag aften meddelte 
partiets borgmesterkandidat, Torben Hansen, at et fl ertal ikke ønsker at medvirke til en omkonstituering, 
og at Socialdemokraterne anser sagen fo r afsluttet for partiets vedkommende . 

Dansk Folkepa1ti mener, at udvalgsformændene Bjarne Overmark (BL) og Kasper Fuhr Christensen (VL) 
hurti gst muligt skal fjernes fra deres poster. 

Nu hvor Venstre har fået fo rstærkning, har partiet sammen med DF mulighederne for at fjerne 
formændene med et flertal på 16 af byrådets 31 medlemmer. 

En udspekuleret S-plan? 

»Ser man lidt kynisk på del. kunne man tro, at det har været Socialdemokraternes plan fra starten, at 
Venstre sku ll e havne i denne situation,« siger kommunalforsker Roger Buch , der er fors kningschef ved 
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Danmarks Medie og Journalisthøjskole. 

»Med snakken om omkonstituering er byrådet godt i gang med anden runde af uro og ballade, ovenpå 
diskussionerne om ny skolestruktur. Det vi lle være til at leve med for borgmesteren, hvis cler kunne 
samles et bredt flertal. Men det er ikke ti lfældet,« siger Roger Buch. 

»Hvis et snæve1t fl ertal trumfer en omkonstituering igennem, så vil Socialdemokraterne også blive svære 
at danse med frem over, og der vil blive et rigtig dårl igt samarbejdsklima i by rådet.« 

»Det har borgmesteren ikke brug for, men det kan bl ive vanskel igt at få drejet ind på et andet spor.« 

Interne magtkampe, stridigheder, ævl og kævl er noget af det, vælgerne er allermest trætte af hos 
politikerne. Vælgerne ønsker ro og orden og et handlekraftigt byråd. 

Ikke populært at skifte parti 

At politikere skifter parti midt i en valgperioder er heller ikke populært. Men det er primært en sag 
,. ~!lem de enkelte politikere og deres vælgere. 

»Hvis en politiker sk ifter parti for eksempel i forbindelse med spørgsmål om »varme« sager som 
skolelukninger, kan de have vælgerne bag sig. Men ellers vækker det uti lfredshed . Så har væ lgerne 
muligheden for at sige tak for sidst ved kommunalvalget i 2017 .« 

Politikere har en grundlovssikret ret ti l at gøre, som de vi l. De er, som det hedder i Grundlovens paragraf 
56 , ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere . 

Vigtigt 1ned politisk frihed 

»Politikerne ejer deres mandat, og kan gøre, hvad cle vil med det.« 

Det er meget fornuftigt, understreger Roger Buch. 

»Eiler kunne man fo restille sig, at en partiforening, en gruppeformand eller borgmester fik al fo r meget 
.agt. Hvis partiet og ikke den enkelte politiker ejede mandatet, og politikeren kunne bl ive smid t ud af 

byrådet hvis han eller hun ikke makkede ret, så ville partiets bagland få al for meget magt.« 
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Fremlagt for retten som: 

BILAG: 1__ r '... 
Advokat Lasse Hummelhof Frandsen 

Randers i fremdrift Randers d. 27.5.2015 

Venstre og Dansk Fo lkeparti i Randers Byråd ønsker at foretage en omkonstituering 
for at genskabe ti lliden mel lem byrådet, udvalgene, udva lgsformænd og 
forvaltningen for at sikre grundlaget for vækst og udvikling i Randers Kommune. De 

to grupper ønsker endvidere at ændre på en uhensigtsmæssig udvalgsstruktur, der 
blev fast lagt i forbindelse med konstitueringsaftalen i 2013. 

I de sidste halvandet år er et kla rt fl erta l i byrådet lykkedes med at skabe brede 

for lig, som netop indfrier vores ønske om at skabe bedre rammer for borgere og 
virksomheder. Byrådet s vision for 2021 blev vedtaget med 27 af 31 

byrådsmedlemmer. Der er indgået en budgetafta le for 2015-2018 sammen med en 

fæ lles forståelse for budget 2016-2019. Den første aftale blev indgået med 25 
mandater, og den anden aftale med 26 mandater af byrådets 31 medlemmer. Der er 

også i starten af 2015 indgået en aftale om en ny skolestruktur med 23 mandater, og 
senest har 26 af byrådets 31 medlemmer stemt for budgetproceduren i fo rbindelse 

med budget 2016. 
Der er med andre ord tale om et byråd, som har lykkedes med mange brede forlig 
hen over midten. 

Vi må også erkende, at det ikke er med hjælp fra flere af de byrådsgrupper, der stod 
bag konstitueringsafta len fra december 2013. Flere af disse grupper ha r bevist valgt 

en strategi om at stå uden for indflydelsen og undgå at tage ansvar på trods af, at de 
blev t ildelt indflydelsesrige udva lgsformandsposter. Grupperne har gent agne gange 

vist, at de ikke accepterer flertal lets beslutninger ved at modarbejde disse for 
eksempel ved at påstå processuelle fejl. Endvidere har grupperne gent agne gange 
udtrykt mist ill id t il fo rva ltningen og forva lt ningens arbejde uden grund . Dette har 
medvirket ti l at udfordre det faglige arbejdsklima i forval tn ingen og kan i længden 

skabe usikkerhed om at arbejde med forandringer. Forva ltningen og den pol itiske 

ledelse er gentagne gange blev anklaget for at tale usandt, handle ulovligt og sågar 
begå dokument fa lsk alt sammen uden der på nogen måde har været hold i 

påst andene. 

På den baggrund havde Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Fo lkepan:i i starten af 
2015 en fæ lles fo rståelse af, at det ikke var muligt at genskabe t illiden til en række af 
udvalgsformændene fra konstit ueri ngsaft alen fra 2013. 

Desværre har det efterfølgende vi st sig, at socialdemokrat iet har valgt ikke at holde 

fast i forståelsen om at foretage en omkonst ituering. 
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Venstre og Dansk Folkepart i holder dog fast i at gennemføre omkostitueringen, idet 

vi ønsker udva lgsforman dspladserne besat med personer, der accepterer flertall et s 
bes lutninger og proaktivt med engagement vi l gennemføre beslutningerne. Samtidig 

ønsker Venstre og Dansk Folkeparti at skabe fortsat mulighed for brede forlig hen 
over midten og fastholder derfor udpegningerne af de politiske tillidsposter, som 

blev tildelt de socia ldemokratiske og det radika le byrådsmedlem ved 

konstitueringsafta len fra december 2013. 

For yderl igere kontakt. 
Dansk Folkeparti i Randers v. Frank Nørgaard 2383 2514 

Venstre i Randers v. Anders Buhl-Christensen 2753 5100 
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Fremlagt for retten som: 

BILAG: 1_) 
Randers i fremdrift Advokat Lasse Hu.-nmelhof Frandsen 

Randers byråd konstituerede sig med 30 mandater ud af 31 mulige i december 2013. 

Konstitueringen var teknisk og uden en klar politik for, hvad der sku lle udføres. I 

stedet skulle linjerne for de næste fire år lægges i forbindelse med byrådets 

visionsproces i sta rten af 2014. Byrådet har vedtaget Vision 2021, som omhandler 

en række konkrete pol itikker, som vi som byråd bakker op om. Visionen er opbygget 

omkring 5 fokusområder: 

1. Børn og uddannelse 

2. Bolig-, kultur- og handelsbyen Randers Kommune 

3. Center og landsbyer 

4. Erhvervs livet i Randers styrker vækst og velfærd 

5. I Randers skaber vi velfærd sammen 

Som et 6. element i visionen indgår bra nding, som en platform, der ska l sikre, at 

Randers kommunikerer sin strat egi og resultater inden for hvert af de fem 

fokusområder. Brandingplatformen ska l understøtte, at borgere, virksomheder og 

organisationer i Randers tager medejerskab ti l byrådets vis ion. På den måde sikrer 

vi, at byrådets po litikker bliver gennemført og visionen virkeliggjort og indarbejdet i 

alt, hvad vi gør. Samtidig skaber vi synlighed omkring de mange spændende 

projekter, vi vil gøre til virkelighed i Randers Kommune - og forhåbentlig ønsker flere 

dermed at blive en del af vores fællesskab. 

Og det er netop vækst, som skaber mulighed fo r en økonomisk ramme, der giver 

rum for prioritering af børn og unges udvikling, gode og aktive forho ld for vores 

ældre, en ansvarlig socialpolitik og et attraktivt erhvervsklima. 

Forudsætningen for at vi kan skabe vækst og udvikl ing kræver et stærkt , ansva rligt 

og godt sammentømret byråd . Et byråd der lader de taktiske, pa rtipolitisketi ltag 

vige tilbage for den fælles opgave på tværs af partierne: At kæmpe fo r Randers 

Kommunes borgere, virksomheder og organisationer. 

På mange områder er et klart flerta l i byrådet lykkedes med at skabe bredeforlig, 

som netop indfrier vores ønske om at skabe bedre rammer for borgere og 

virksomheder. Byrådets vision for 2021 blev vedtaget med 27 af 31 
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byrådsmedlemmer. Der er indgået en budgetaftale for 2015-2018 sammen med en 

fælles forståelse for budget 2016-2019. Den første aftale blev indgået med 25 

mandater, og den anden afta le med 26 mandater af byrådets 31 medlemmer. Der er 

også i starten af 2015 indgået en afta le om en ny skolestru ktur med 23 mandater, og 

senest har 26 af byrådets 31 medlemmer stemt for budgetproceduren i forbindelse 

med budget 2016. 

Der er med andre ord tale 0111 et byråd som har lykkedes med mange bredeforlig 

hen over midten. Vi må også erkende, at det ikke er med hjælp fra flere af de 

byrådsgrupper, der stod bag konstitueringsafta len fra december 2013. Flere af disse 

grupper har bevist valgt en strategi om at stå uden for indflydelsen og undgå at tage 

ansvar på trods af, at de blev tildel t indflydelsesrige udvalgsformandsposter. 

Grupperne har gent agne gange vist, at de ikke accepterer flerta l lets beslutninger 

ved at modarbejde disse for eksempel ved at påstå processuelle fejl. Endvidere har 

grupperne gentagne gange udtrykt misti llid t il forvaltn ingen og forva ltn ingens 

arbejde uden grund. Dette har medvirket til at udford re det faglige arbejd skli ma i 

forva ltn ingen og kan i længden skabe usikkerhed om at arbejde med forandringer. 

Forvaltningen og den politiske ledelse er gentagne gange blev anklaget fo r attale 

usa ndt, handle ulovligt og sågar begå dokumentfa lsk alt sammen uden der på nogen 

måde har været hold i påstandene. 

På den baggrund ser vi det ikke muligt at genetablere tilliden fra 

konstitueringsaftalen fra 2013. Venstre og Dansk Folkeparti har endvidere 

konstateret, at det er en uhensigtsmæssig udvalgsstruktur, der blev fa~;t lagt i den 

daværende konstitueringsafta le. 

Venstre og Dansk Folkeparti har på den baggrund besluttet at indgå en afta le om om 

konstituering af byrådet. M ålet er at sikre tyde lighed og gennemslagskraft i de 

initiativer som byrådets flertal vedtager og ønsker omsat ti l handlinger. Derfor har vi 

lagt vægt på at udpege udvalgsformænd, der er en ige i hovedtrækkene i den førte 

politik. Endvidere har Venstre og Dansk Folkepart i lagt vægt på at skabe mulighed 

for at udpege udva lgsformænd, der med respekt for de demokratiske spilleregler 

proaktivt i samarbejde med sit udvalg og sin forvaltning/direktør sikrer, at politi kken 

bliver gennemført bedst muligt. Af samme grund har Venstre og Dansk Folkeparti 

valgt at fastholde udpegningerne af de po litiske till idsposter, som blev ti ldelt de 
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socialdemokratiske og det radikale byrådsmedlem ved konsti tueringsafta len fra 

december 2013 for fortsat at sikre mulighed for brede forl ig hen over midten. 

Det er vores forventning, at vi med det nye stærke udva lgsformandshold bakket op 

af vores respekt ive partigrupper, kan sikre en stærk udvikling af Randers Kommune. 

Venstre og Dansk Folkeparti ønsker med denne afta le, at bringe t ill iden og 

troværd igheden tilbage i samarbejdet mellem byrådet, udva lgsformanden og 

forvaltningen. 

Om konstitueringen kommer til at medføre følgende ændringer: 

Ervhervs- og landdistriksudvalget nedlægges. 

Erhvervsområdet bringes tilbage til Økonomiudvalget og dermed under 

Borgmesteren, idet denne og hans kommunaldi rektør er de væsentligste ansigter 

udadti l ift. erhvervs livet. 

Der oprettes et særski lt Landdistriktsudvalg med 7 udvalgsmedlemmer, hvis formå l 

bliver at sikre balance mellem landdistrikterne og Randers by. Må let er at t ilsikre en 

langt m ere udfarende landdistriktspolitik, der bygger på øget involvering mellem de 

enkelte områder og udvalget. 

Udvalget for Social og de ikke arbejdsmarkedsparate føres tilbage t il tid ligere 

konstrukti on, hvor der var et socialudvalg og et arbej dsmarkedsudvalg. De ikke 

arbejdsmarkedsparate føres dermed sammen med de arbejdsmarkedsparate for at 

sikre bedre samhørighed i forhold ti l det med at skabe jobs. De 2 udvalg bl iver 

derfor benævnt socia ludvalget og beskæftigelsesudvalget. Begge udvalg har 7 

udvalgsmed lemmer. Koordinationsudvalget mellem de to udvalg nedla:=!gges 

hermed. 

Alle øvrige udvalg fastholdes i kompetence form og udva lgsstruktu r. 

Udvalgsstrukt uren sammensættes som følger: 

Borgmester Claus Omann Jensen 

Venstre og Dansk folkeparti er indst illet på at stemme for, at 1 viceborgmester 

Mogens Nyholm og 2. viceborgmester Henning Jensen Nyhuus fortsat er udpeget t il 

disse poster. 
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Økonomiudva lget ledes af Claus Omann Jensen 

Børn og Skoleudvalget ledes af V 

Teknik og miljø ledes af DF 

Venstre og Dansk Fo lkepa rt i er indstillet pf1 at stemme for at Sundhed og ældre 

fortsat ledes af A 

La ndd istri ktsudva lget ledes af V 

Socia ludvalget ledes af V 

Beskæftigelsesudva lget ledes af V 

Venstre og Dansk Folkepa rti er indstillet på at stemme for at l<ulturog 

fritidsudvalget fortsat ledes af B 

Aftalen er gældende fra 22. j uni 2015, når byrådet har behandlet de påkrævede 

ændringer af styrelsesvedtægten på to på hinanden følgende møder. 

Randers Spildevand er et 100 % kommunalt ejet akti eselskab, hvor byrådet udpeger 

repræsentanter herunder formand. Byrådet kan til enhver t id indsætte nye 

repræsenta nter. Venstre og Dansk Folkepart i er indsti llet på at nyudpege 

bestyre lsesformand til se lska bet. 

Den førte politik frem til 2021 

Venstre og Dansk Folkeparti har foku s på udviklingen af den offent lige velfærd 

samtidig med, at vi ska l skabe bedre rammer for erhvervslivet, så de kan skabe de 

arbejdspladser, vi har som vores øverste prio ritet for et Randers i fremdrift. Vi ska l i 

2021 h ave skabt 2000 flere arbejd sp ladser end vi havde i 2014. Vi skal have 

arbejds løsheden på niveau med vores østjyske sammenlignelige kommuner, hvor vi 

pt. er 0,7 procentpoint eft er. l<un gennem sikring af fle re arbejdspladser og bedre 

beskæftige lse, sikrer vi muligheden for at prioritere vores velfærdsområdersåsom, 

børneområdet, skoleområdet, ældreområdet og socialområdet. 

Børneområdet er højt prioritet for den nye konstituering. 
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1. Vi ska l sikre børneområdet tilføres flere medarbejdere, idet antallet af børn 

pr . medarbejder ska l forbedres 

2. De fysiske rammer for børnepasningen er af stor betydning. Vores 

daginstitutioner skal styrkes ved at afsætte 30 mio. dkr. frem til 2021 ti l 

udbedring af lokalerne og bygningerne 

3. Der skal arbej des med mere fl eksible åbningstider 

4. Arbejdet med børnenes sko leparathed ska l styrkes. 

5. Der skal fortsat arbejdes med en vedholdende og tid lig indsats i fo rho ld t il de 

udsatte børn 

6. Vi ska l genetablere en velfungerende familieafdel ing med fokus på tidlig og 

helhedsorienteret familieindsats. 

Skoleområdet 

1. I 2015 vedtog et flertal i byrådet en ny skolestruktur, der skal sikre, at 

provenuet på godt 30 mio. dkr. om året bliver i området t i l, IT, 

holddelingst imer, inklusion og bedre indrettede lokaler. Det er vigtigt at 

im plementeringen af sko lestrukturreformen understøttes, supporteres og 

følges tæt af børne -og skoleudvalgets formand og udvalget herunder 

modtager optimal support fra flerta llet i byrådet for evt. udfordringer 

undervejs t il implementeringen 1.8.2015 og frem. 

2. Fo lkeskolerne i Randers Kommune skal fortsætte forbedringerne i 

karaktergennemsnit til over landsgennemsnittet . 

3. Der ska l yderl igere fokus på at eleverne bliver motiveret og i stand til efter 

fo lkeskolen at starte og gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi ønsker at 

leve op ti l målsætningen om 95% af en årgang skal videre på en 

ungdomsuddannelse 

4. Det skal vurderes om det er relevant at bygge en ny skole fremfor at reparerer 

på eksisterende bygninger. Dette kræver finansiering eller lånerammer som 

pt. ikke er t il stede for kommunerne. Skulle disse komme er 

konstitueringsparterne villige til at vurdere mul igheden herfor. 
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Ældreområdet 

Ældre området er under konstant pres. Vi bliver heldigvis flere og flere ældre 

borgere, levealderen og sundhedstilstanden stiger. Samtid ig er området 

underlagt store forandringer som følge af opgaveglidning fra regionerne samt 

nye muligheder for at hjælpe de svageste blandt de ældre. Tilsammen giver det 

et konstant pres på den økonomiske ramme til området. Det er et problem, som 

vi forsøger at effektivisere os ud af, med velfærdsteknologier, mind re 

dokumentation for syst emets skyld, smartere måder at arbejde på samt ved at 

satse på at generelle initiativer til et lavere sygefravær. 

I budget 2015 tilførte budgetpartierne 10 mio. dkr. årligt til området i erke ndelse 

af de udfordringer, der er omkring med-finansiering og demografi reguleringerne. 

Vi vil fortsat arbejde for at forny og omlægge indsatsen og vi vi l fokusere på 

følgende indsatsområder. 

1. Fortsætte med at udbygge og forbedre vores plejehjem med skabelse af 

hjeml ige rammer. Det kan for eksempel ske ved at sikre, at tilberedn ingen af 

maden og hermed duften af mad er en integreret del af ældrecenterets 

hverdag. Endvidere kan det ske ved, hvor det er muligt, at give borgerne 

mulighed fo r at medvirke ved tilberedningen af maden ligesom valg af de 

forskellige retter ska l tænkes sammen med borgernes øvrige ønsker. 

2. Fortsætte med fokus på at understøtte borgerne i længst muligt at være herre 

i eget liv blandt andet ved at skabe gode genoptræningsfaciliteter, hjælpe 

med råd og vejledning samt underst!l)tte netværk. 

3. Bygge bedre rammer for vores øgede demens udfordring evt. gennem en 

demens landsby (fremtidens plejehjem) 

4. Fortsætte med at støtte mobilitet økonomisk med billigere buskort 

Den sociale indsats 

At bryde med den sociale arv og sikre den sociale indsats har stor prioritet. 

Vi kører pt. fle re projekter som tager udgangspunkt i 25 fam ilier med svære kår 

og hvor børnene og de unge skal sikres bedst mulige vi lkår, så de kan få en 

uddannelse og en tryg skole og i sidste ende et job. 
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1. Psyk iatriens hus og en revitalisering af psykiatri planen, der har fokus på 

recovery indsat sen 

2. Modernisering af de socia le boliger via gennemførelse af en ambitiøs 

boligplan på socia lområdet 

3. Nordbyen har stor prioritet for konsti tueringspartierne som bakker 100 

procent op bag bysekretariatets arbejde med en udfordret 

beboersammensætning i et afgrænset område 

4. Vi skal sikre at færre familier udsættes fra deres boliger 

5. Der etableres en styrket misbrugsbehandling for unge og voksne med afsæt i 

den netop vedtagne rusmiddelplan 

6. Vi giver et løft t il handicapområdet ved i 2015 sammen med borgere og 

brugere at udarbejde en ny reh abiliteringsorienteret handicapplan. 

7. Fortsætte med at lave nye in itiative r ift. den beskæftigelsesrettedeindsats, 

som f. eks. mikrolån til udsatte borgere, som har mod på at starte en 

v irksomhed. 

8. Vi vil afvikle asylcenteret i Langå ved en snarlig ops igelse af lejeafta len med 

Udlændingestyre lsen. Vi vil videreføre asylcenteret i Søren Møllersgade så 

længe den nuværende tilgang af asylansøgere ti l Danmark opretholdes. 

9. Vi ønsker, at de kommuna le institutioner, der tilbyde mad ordn inger, sikrer, at 

dansk madkultur er en central del af tilbuddet samtidig med, at der gives 

mulighed for at efterko mme brugernes ønsker. 

Beskæftigelsesindsats 

Der bliver i 2015 udarbejdet en beskæftigelsesindsats, der ska l sikre at flere 

kommer i arbejde og samtidig skal der skabes bedre rammevi lkår fo r vo res lokale 

erhvervs liv, så vi på den måde sikrer virksomhederne skaber flere praktikpladser, 

uddannelsesaftaler og ordinære arbejdspladser. Følgende mål ska l derfor 

ind fries: 

1. Arbejdsløsheden i Randers kommune ska l på niveau med andre østjyske 

kommuner 

2. Der ska l skabes flere ord inære j obs i virksomhederne i Randers. Dette kunne 

sikres med inspiration fra Horsens kommune, hvor kommune, organisationer 
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og erhvervsliv har lavet en "noget for noget" aftale. Erhvervslivet lettes delvis 

på dækningsafgiften rnod at de skaber flere ordinære arbejdspladser, 

praktikpladser og uddannelsesaftaler. Konstitueringspartierne ser gerne en 

lignende aftale for Randers Kommune 

3. Vi omsætter af visionen "Randers uddanner alle unge", hvor vi sikrer at unge 

randrusianere uanset udgangspunkt får en uddannelse og bliver klædt på til at 

indgå på det ordinære arbejdsmarked. Første initiativ er etableringen af den 

nye fælles indgang til ungeindsatsen på Tradium i foråret 2015. 

4. Der skabes gode rammevilkår for virksomhederne i Randers ved i sommeren 

2015 at etab lere en ny virksomhedsstrategi for Jobcenterets service af de 

lokale virksomheder 

5. Der er indgået sociale klausuler med kæde ansvar på indkøb foretaget af 

Randers kommune. Det betyder, at kommunen køber ind hos virksomheder 

med løn og arbejdsvi lkår, der matcher gældende overenskomster på området. 

Kommunen vil sikre, at aftalerne bl iver overholdt ved stikprøvekontrol og i 

tilfælde af overtrædelse idømme bod. Der er ligeledes udfærdiget en frivillig 

afta le med Dansk Byggeri, Trad ium og LO, der skal sikre at vi får flere unge 

mennesker i praktik og i lærepladser. 

6. Vi ska l fortsat tilstræbe at tilhøre den bedste tredjedel i Danmark, når vores 

erhvervsliv måler os. I Randers Kommune ønsker vi at være kendt som en 

kommune, der ser mulighederne frem for begrænsningerne, når en 

virksomhed ønsker vores opmærksomhed. 

7. Samarbejdet mellem de 11 kommuner i Business Region Aarhus bliverstadig 

vigtigere for Randers kommunes erhvervsindsats. Samarbejdet skal yderl igere 

styrkes både i form af økonomi, bred pol itiks forankring i byrådet og 

ressourcer fra forvaltningen. 

8. I Randers ønsker vi at bakke op om et stærkt og konkurrencedygtigt 

erhvervsl iv. Det er derfor konstitueringsparternes ønske, at virksomhederne i 

Randers kommune gennem forbedret information og ved va lg af 

udbudsstrategi få r bedre mul ighed for at byde på opgaverne i kommunen. 

Målet er at andelen af kommunens køb af serviceydelser og varer hos 

virksomheder med lokalitet i Randers Kommune skal forøges fra ca 38 % i 

2013 t il minimum 50 % i 2021 samt at andelen af an lægsopgaver udført for 

Randers kommune af virksomheder med lokalitet i Randers Kommune som 
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minimum udgør 75 %. Konstitueringspartierne forudsætter, at dette kan ske 

via skarp konkurrence og uden at gå på kompromis med et stærkt kommunalt 

købmandskab. 

Sundhedspolitik 

I Randers kommune er den oplevede sundhed hos borgerne steget fra en 19. 

plads ud af 19 mulige i Region Midtjylland i 2012 t il en 12 plads i 2014. 

Konstitueringsparterne ønsker at iværksætte in itiativer ti l at understøtte denne 

udvikling ved. 

1. Tjek dit helbred ska l fortsætte og udbygges 

2. Det stærke sundhedshus, som arbejder tværfagligt mellem private tilbud, 

kommunale tilbud og regionale tilbud, skal styrkes. Kun gennem nedbrydelse 

af grænser skaber vi bedre tilbud til borgerne. 

3. Idræt som en del af vores kommunale ti lbud, ska l sty rkes på daginstitutioner, 

skoler, ungdomsuddannelser, ældreområdet. Motion er både styrkende for 

indlæring, trivsel og sociale netværk. 

4. Vi sætter fokus på, hvad du spiser gennem fortsat fokus på sund kost i vores 

egne institutioner, men også i foreninger. Vi skal have valgt 

sundhedsambassadører og vil ikke længere acceptere udsættelsen af borgere 

for passiv rygn ing på kommunens matrikler. 

5. Vores cykelfokus ifbm. "Vi cykler på arbejde" herunder sikkerheden ved at 

t ransportere sig ved hjælp af cyklen ska l yderligere styrkes. 

Et levende kultur- og idrætstiv 

Randers kommune har udviklet sig til en kommune med et aktivt kultur-og 

forenings liv. Vi har alt fra eliten til det brede og folkelige indenfor såvel kultu rlivet 

som idræts-, fritids- og forenin gsopleve lser. Der er flere ve letab lerede fyrtårne 

inden både kultur-, idræts- og foreningsl ivet som suppleres af et stort udbud af 

lokale initiativer i hvert et hjørne af kommunen baseret på foreningsarbejde og 

forske ll ige frivil lige fæl leskaber. 
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1. Det er vores ambition at kul turhuset skal udvides i samspi l med private 

aktører og skabe bedre rammer for ikke mindst kunstmuseumsdelen. 

2. Værket og Egnsteateret har fastslået deres positioner som væsentlige 

kulturinstitutioner i det østjyske område - og mere end det. De nye satsninger 

på en opgradering af Turbinen på Værket og en etablering af talentskolen på 

Egnsteateret ønsker vi at omsætte til yderligere aktivitet, arrangementer, liv 

og kulturoplevelser. 

3. Breddeidrætten skal styrkes og borgerne skal være storforbrugere af de 

rammer, der er til rådighed for netop breddekultur og idræt. Vi prioriterer 

etableringen af et multifunktions anlæg ved Langvang, som kan bringes i 

anvendelse for nordbyen og de mange mindre bysamfund umiddelbart nord 

for Randers By. 

4. Vi ønsker at arbejde for en ekstra hal i Arena Randers, som vi l styrke Randers 

som idrætsby med et godt bud på store idrætsbegivenheder af national og 

international karakter. 

5. I miljøet omkring Arena Randers og Stadion er det talentarbejde, som vi 

udfører sammen med team Danmark, et prioriteret område. 

6. Brusgårdbanen er en af landets bedste motocrossbaner. Banen bruges til 

store stævner og er med til at profilere Randers Kommune, som attraktiv 

idrætskommune - også inden for motorsport. Brusgårdbanen ligger imidlertid 

midt i det store byudviklingsområde syd for Randers. Vi vi l arbejde for at sikre 

mulighed for at opretho lde banen sa mtidig med, at det nye område 

byudvikles, f.eks. ved at etablere støjafskærmning omkring Brusgårdbanen, 

ændringer af banens drift eller søge alternative placeringer. 

Randers kommune som c,ttraktiv bosæ:tningslcommune 

Randers Kommune er med sine næsten 97.000 indbyggere den 7 største 

kommune i Danmark og Randers by er den 6 største. Vi ønsker at fastholde 

denne position i Danmark fo r, at sikre vi bliver prioriteret, når Christiansborg og 

EU træffer dispositioner. Det medfører, at vi ska l vækst e vores indbyggertal med 

ca. 800-1000 indbyggere om året. Derfor er målet, at Randers i 2020 har rundet 

100.000 indbyggere. Det kræver: 
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1. Vi ska l have skabt flere attraktive lejligheder til unge menneske r - mål 500 

toværelses lejligheder mål rettet st uderende og unge par. 

2. Der skal by udvikles i feltet mellem Gudenåen/fjorden og Randers by. 

Projektet skulle gerne g ive op til 400 nye spændende lejligheder, med en 

centra l bel iggenhed helt ned til vandet og samtidig midt i byen, samtidig 

skabes nogle spændende være rum tæt på naturen og et spændene cafemi ljø 

kan opstå tæt på fjord og å. Projektet arbejdes der pt. med under ove rskriften 

"Byen til Vandet", som ledes af CF møller arkitekterne. 

3. Vi skal sikre, at borgerne kan komme ti l og fra arbejde, uddannelse og fritid. 

Randers bro er i dag det 4 mest trafikerede kommunevej i Danmark og 

afskærer derm ed at byen kan komme helt til vandet. Dette kunne sikres ved 

at etablere en bro ved Tronholmen eller over Hvidmøllevej førende op i 

Vestervo ld. Konstituer ingspartierne vi l tage en åben drøftelse af disse 

muligheder og målet er at få en afkl aring af den fremtidige strategi for, 

hvordan byudvikling og en forbedret infrastruktur kan supplere hinanden 

indenfor nogle rea listiske rammer. 

4. Vi vi l lige ledes fortsat arbejde for at sikre at en (llst lig bro over fjord en bliver 

en rea litet, når vej direktoratet sammen med kommunen medio 2015 

frem lægger et fors lag t il bil liggørelsen af de t id ligere broplaner. Broen vil b live 

en delvis betalingsbro, og ska l etableres i sammenhæng med en omfartsvej 

nord om Randers. 

5. Vi skal sikre et investeringsmi ljø, hvor developere, ejendomsfolk og 

pensionskasser får lyst ti l at investere i vores kommune. Det medfører, at vi 

signalerer en klar vej og st abilitet i byrådets arbejde. 

6. Randers Kommune ska l fortsat priorite re et stærkt kultur og fritidsliv. En by 

der er den 6. st ørst e i Danmark skal naturligvis kunne stå på egne ben og 

t i ltrække besøgende uden for kommunen. 

7. Byudvikling skal også ske uden for selve Randers by. Det er vigtigt vi få r 

aktivereret vores eksisterende byggegrunde og byudvik ling og sær ligt sikre at 

byggeområdet omkring Munkdrup/Paderup bliver en rea litet. Med ca . 6.000 

udstykninger ned mod Aarhus og midt i naturen, blive r dette et meget 

attraktivt bosætningsområde for den øgede erhvervsaktivitet vi ser i Aarhus 

Nord. 
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8. Byrådet afsætter pt ca. 9 mio. dkr. om året til alm. nyttige bol iger. Dette be løb 

ønsker konstitueringsparterne i 2015 og 2016 at hæve til op mod ca. 40 mio . 

dkr i alt i de to år ved at fremrykke rammen til støtte byggeri fra 2017-2019. 

Det skal ske for at sikre mere boligfornyelse af boligerne i Randers og skabelse 

af nye boliger til fornuftige priser og samtidig benytte os af et grundtilskud på 

10% frem til 31/12-2016, hvorefter det stiger til 14%. Vi finder, at projekter 

der evner at kombinere alment byggeri med private ejerboliger eller 

udlejningsboliger udgør de ideelle byudviklingsprojekter. 

9. Randers midtby er kendt for sine spændende butikker og gamle gågader. 

Konstitueringspartierne ønsker at sikre ro omkring udviklingen af midtbyen 

ved at tillade privat beboelse på første sa l af butikker herunder gøre sløjfen 

bilfri så de gående får bedre brug og glæde af gågaderne. Dette skal 

gennemføres i dialog og med respekt for virksomheder med særlige behov. 

Dette vi lle også kunne give mere plads for de handlende t il at eksponere 

deres varer på gaderne umiddelbart uden for deres butik 

10. Vi stå r over for en væsentl ig klimaudfordring og Randers Kommune ønsker at 

bidrage til omsti llingen af energiproduktionen, så C02-udslippet i Danmark 

reduceres. Et centra lt redskab hertil er nye, effektive vindmøl ler. Samtidig 

opleves vindmøller som en væsentlig visue l 9g støjmæssig gene for de 

nærmeste naboer, og kan yderligere udgøre en barriere for en øget 

bosætning i landområderne. Derfor ønskes afstanden til de nærmeste naboer 

udvidet til mindst 7 gange møllehøjden. Det vil i de udpegede 

vindmølleområder betyde færre og/eller lavere møller. Alternativt kan 

vindmølleopsti ller opkøbe ejendomme og på den måde skabe t il strækkelig 

afstand til de nærmeste naboer. 

En ve/fungerende boligpolitik 

Randers kommune er en vækstkommune. Kommunen har som før nævnt klare 

mål for etablering af nye fam ilie- og ungdomsboliger. Kommunen er også 

attraktivt beliggende med fremtidige boligområder mod syd t æt ved 

vækstområdet i NordAarhus og mod vest ud mod Viborg og den forventede 

vækst som følge af Appel s valg af loka litet af en fremtidig arbejdsplads ved 

Foulum. 
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1. Vi ønsker, at Randers er kendt for sine mange spændende og varierede 

boligmuligheder indenfor både støttet og ustøttet byggeri. 

2. Konstitueringspartierne har med tilfredshed noteret sig, at der aktivt bliver 

arbejdet med at få gang i det støttede byggeri, at udbyde kommunale 

byggegrunde og sikre gode vilkå r for ti lsvarende private byggemodninger 

samt at skabe attraktive etageboliger flere steder i kommunen. 

3. Vi finder, at det er behov for at se på vi lkårene for den eksisterende 

bol igmasse, så ledes at de dele af den private og den almene sektor, der 

trænger til et løft af ved ligeholdelsen får bedre mul igheder herfor. Byrådet 

har allerede iværksat E!n forbedrin g af de social boliger, og en lang række 

genopretningsplaner er enten vedtaget eller under forberedelse. Vi ønsker i 

samarbej de med bo ligorganisati onerne, udlejerne og lejerne at se på hvilke 

mid ler, der kan tages i brug for at forbedre de nedslidte dele af boligmassen. 

Landdistriktspolitik 

Randers kommune er en landkommune, med ca. 1/3 af dets indbyggere uden for 

Randers By. Det er derfor vigtigt , at v i styrker indflydelsen fra de lokale 

landområder i den førte politik af Randers Byråd. Den nye konstituering 

medfører, at der etableres et udvalg, der kun handler om landdistrikternes vi lkår 

og mulighed for indflydelse. 

1. Der er afholdt landdistrikts konference i maj 2015 og der afholdes møder i 

landområderne i maj/juni måned med sigte på at fastlægge fokusområder for 

landdistriktspolitikken herunder udvikling af, erhvervsområder, boligområder, 

infrastruktur, sanerings- og nedrivn ingspuljer, foreningsliv m.v .. 

2. Der skal etab leres en indgang til landdistriktsudvalget 

3. Der kan etab leres egentlige landsbyråd bestående af landsbyer eller klynger af 

landsbyer i forlængelse af den iga ngværende debat om landsbyernes 

udvikling og efter inspiration fra andre kommuner. 

4. Endvidere ska l landdistriktudvalget i samarbejde med landsbyrådeneopsøge 

og udvikle nye virkemidler, der kan forbedre rammevilkårerne fo r at bo og 

arbejde på landet i Randers Kommune for eksempel ved bedre mobildækn ing 

og udbredelse af bredbånd. 
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En tillidsvækkende økonomi 

En t ill idsvækkende og sund økonomi er en afgørende forudsætning for at skabe 

stabi lit et og mul ighed fo r at investere i fremtiden. Randers kommune har 

endvidere brug for at sikre vi ti l enhver tid kan leve op ti l vores forpligtigelser. 

Derfo r har vi besluttet at vores kassebeholdning i gennemsnit skal udgøre 200 

mio. kr. Vi er ligeledes nødt til løbende at investere i bedre bygninger, grunde, 

veje fo r dels at imødegå at vi bliver flere borgere og virksomheder og dels 

ved ligeholde vores eksisterende anlægsmasse. På den måde sender vi et klart 

signa l ti l vores borgere, virksomheder og indenrigsminist eriet, at vi har styr på 

vores økonomi. Konstitueringsparterne har ligeledes besluttet at der til en 

ansvarlig økonomi også hører følgende målsætninger: 

1. Anlægsinvesteringerne skal minimum udgøre 150 mio. dkr om året. 

2. Overskuddet på den pri mær drift ska l som minimum udgøre 150 mio. dkr. 

3. Gælden på ca . 1 mia. kr . ska l reduceres. 
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Tre udvalgsformænd smides ud 

Af Karin Hede Pedersen, kahe@amtsavisen.dk 

O_nsdag den 27. maj 2015, 13:30 ------Omkonstituering på vej i Randers Byråd. 

f remla11t for retten som: 

BILAG: (__ L( 
Advokat Lasse HUlllmelhof frandsen 

Venstre og Dansk Folkeparti i Randers Byråd laver nu en omkonstituering i byrådet. 

De to partier vi l fjerne Bjarne Overmark (BL) fra posten som formand for udvalget for børn og skole . 
Kasper Fuhr Christensen (VL) skal ikke længere være formand for socialudvalget, mens konservative 
Daniel Madie mister posten som formand for erhvervs- og landdistriktsudvalget. 

Radikale Mogens Nyholm fortsætter som formand for ku ltur- og frit idsudvalget, og socialdemokraternes 
Leif Gade fo rbli ver formand for sundheds- og ælclreuclvalget. 

Venstre og Dansk Folkeparti vi l med den ne manøvre genskabe til liden mellem byrådet, ud valgene, 
udvalgsformænd og forvaltningen for at sikre grundlaget for vækst og udvikling i Randers Kommune, 
hedder det i en pressemeddelelse . 

_)e to grupper ønsker endvidere at ændre på en uhensigtsmæssig udvalgsstruktur, der blev fastlagt i 
forbinde lse med konstitueringsaftalen i 201 3. 

Der er med andre ord lagt op til at der skal ændres på udvalgenes funktioner. 

Udmeldingen kommer efter længere tids politisk uro i byrådet. 

Opdateres .... 
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Hvem skal belønnes med formandsposter? 

Af Karin Hede Pedersen, kahe@amtsavisen.dk 

Onsdag den 27. maj 201 5, 15:24 

Der er ledige stillinger til fire politikere fra Venstre og Dansk 
-..-,9lkeparti. 

Venstre og Dansk Folk.eparti laver nu om på udvalgsstrukturen i Randers Byråd. 

Erhvervs- og landdistriktsudvalget erstattes af et landdistriktud valg, mens erhvervsområdet føres ind 
under økonomiudvalget. 

Frem over vi l socialudvalget kun hedde social ud valget og ikke socialudvalget inklusive de ikke
arbejdsmarkedsparate borgere. 

» Vi vil jo gerne have disse borgere i arbejde, så det er mest naturl igt at dette område hører ind under 
beskæftigelsesudvalget,« siger Anders Buhl-Christensen, der er gruppeformand for Venstre . 

Der vil bli ve fire poster ledige når udvalgsstrukturen ændres, fo rdi Venstre og Dansk Folkeparti skifter 
fo rmændene ud i børn og skoleudvalget, landdistriktsudvalget, socialudvalget og Randers Spi ldevand . 

Det er Bjarne Overmark (BL), Dani el Madie (K) , Kasper Fuhr Christensen (VL) og Ki m Kriste nsen cler 
fratages deres fo rmandsposter. 
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En svær kabale 

Hvem der skal erstatte dem, er uvist. 

»Borgmester Claus Omann Jensen, Frank Nørgaard (DF) og jeg skal forsøge at lægge kabalen og komme 
med en indstilling til Venstres og Dansk f olkepartis byrådsgrupper,« siger Anders Buhl-Christensen . 

Han oplyser, at der er en del, der har lagt billet ind på en fo rmandspost, så det bli ver ikke så let at få det 
hele på plads. 

Læs også: Tre udvalgsformænd smides ud 

Dansk Folkeparti vil ikke lægge beslag på et af de tunge udvalg, siger Frank Nørgaard . 

Men måske var det en mulighed at tildele Morten Grosbøl formandsposten i Randers Spilclevancl, påpeger 
han. 

r· ·konservativeDaniel Madie også rammes af udskiftningen skyldes det især, at han på et sent tidspunkt 
u .. ~;er processen med at vedtage ny skolestruktur valgte at træde ud af samarbejdet med Venstre, Dansk 
Folkeparti om en omfattende ændring af skolerne i Randers . 

» Vi ved simpelthen ikke hvor vi har konservati ve,« siger Anders Buhl-Christensen. Han roser til gengæld 
rad ikale Mogens Nyholm for vilje til samarbejde, selv om det ikke altid er lykkedes at nå til en ighed. 
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Vil klage <>ver omkonstitueriing 

0 27. maj 207 5 kl. 17:50 
~ 

Kasper Fuhr Ch1ristensen vil klage over den ornkonstituering, 
som Venstre og Dansk Folkeparti i Randers vil lave 

AF PETER SVITl ·I Sl<OU-HANSEN 

Onsdag fortalte Venstre i Randers, at partiet sammen med Dansk Folkeparti vil 
gennemføre den meget omdiskuterede omkonstituering i Randers Kommune. 

Men det har Kasper Fuhr Christensen tænkt sig at klage over, da han mener, at det 
kan være ulovligt. 

i '.d den nye konstituering ska l Kasper Fuhr Christensen fra Vel færdslisten skal 
ikke længere være formand for socialudvalget, mens de konservatives Daniel 
Madie mister posten som formand for erhvervs- og landdistriktsudvalget, ligesom 
Bjarne Overmark fra Beboerlisten ser ud til at miste posten som formand for 
udvalget for børn og skole. 

- Jeg synes, der er noget problematisk i, at to partier, som tilsammen fik 41 procent 
af stemmerne til kommunalvalget, nu vi l udnytte situationen til at lave en 
udrensning, ford i to socialdemokrater er skiftet til Venstre, siger Kasper Fuhr 
Christensen . 

Se: Ny konstituering i Randers 

Tidligere på måneden meldte Susanne Ringe Sørensen og Ole Skiffard ud, at de 
skifter til Venstre fra Socia ldemokraterne, og dermed har Venstre sammen med 
Dansk Folkeparti et flertal i byrådet. 
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Kasper Fuhr Christensen mener, atomkonstitueringen kan være ulovlig, og derfor 
har han og Bjarne Overmark planer om at klage til ti lsynsmyndighederne. 

- Som jeg umiddelbart kan se det, lader det til at være ulovl igt, hvis man 
gennemfører det med det formål at begrænse politikere på bestemte 
sagsområder, siger Kasper Fuhr Christensen med henvisn ing til den 
kommenterede kommunale styrelseslov. 

Han tilføjer: 

- Og jeg synes, det er åben lyst, at det er det, som det her har til formål. 

Derfor vil han snarest klage til tilsynsmyndighederne. 

- Udover det juridiske er det også et ekstremt stort løftebrud, som kommer i 
kølvandet på andre løftebrud, siger Kasper Fuhr Christensen. 

D kan se mere om sagen i de regionale nyhedE~r på TV 2 I ØSTJYLLAND 
onsdag aften klokkE~n 19.30. 
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Udrensning ii byrådet skal give arbejdsro 

Af Karin Hede Pedersen, kahe@amtsavisen.dk 

Onsdag den 27. maj 2015 , 20:27 -
LJ.valgsformænd er overraskede og rystede over, at de smides væk 
fra deres poster. En nødvendighed, mener flertallet. 

Hvis Venstre og Dansk Folkeparti skal gøre alvor af planerne om at lave en ny konsti tuering i byrådet, 
skal det være nu. 

Simpelthen fordi fo rslag orn ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles to gange i byrådet med mindst 
seks dages mellemrum . 

Derfor er sagen sat på dagsordnen til økonomiudvalgsmødet på mandag som fo rberedelse ti l byrådets 
møde 8.juni. Sidste møde inden somme1f erien er 22. juni . 

»Jeg er meget overrasket,« siger konservative Daniel Madie, der mister posten som formand fo r erhvervs
og landdistriktsud valget. Dette udvalg nedlægges og erstattes af et rent landd istriktsudvalg. 

» " . ved simpelthen ikke hvor vi har konservative,« siger Venstres gruppeformand Anders Buhl
Christensen om baggrunden for, at Mad ie ikke længere skal være udvalgsformand. 

Daniel Madie undrer sig over, at ueni gheden om den nye skolestruktur fører så vidt, at han sættes fra 
bestill ingen som formand . 

Gift for samarbejdet 

V og DF håber på med omkonstitueri ngen at skabe ro og kon tin uitet i byrådet, når vrangvill ige og kritiske 
udvalgsformænd skiftes ud. 

Læs også: V og DP har rnang~politiske visioner 

Socialudvalgsformand Kasper Fuhr Christensen (VL) mister også sin post. 

»Det her er gift for samarbejdet i byrådet. Vi ser jo, at man ikke kan lave aftaler med Venstre og DF. Hvi s 
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man er kritisk, får man simpelthen sparket,« konstaterer han. 

»Der er ingen, der har noget imod, at andre har en anden mening. Men man skal være uenig på en 
ordentlig måde,« fastslår Frank Nørgaard (DF) . Og især Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark 
(BL), der mister formandsposten for børn og skoleudvalget, har ikke været ind sti Ilet på nogen form for 
samarbejde, tvært imod, mener Frank Nørgaard . 

Beboerlistens Kim Kristensen mister formandsposten for Randers Spildevand. 

I forbindelse med den nye struktur bliver antallet af medlemmer i alle udvalg reduceret til syv. Det vil sige 
at økonomiudvalget og børn og skoleudvalget skæres ned med to medlemmer. 

Trist at S ikke er med 

Der skal vælges nye medlemmer til alle udvalgene. 

Venstre og Dansk Folkeparti vil tilbyde, at Socialdemokraterne og radikale kan beholde deres poster. 

», modsætning til konservative har Mogens Ny holm (R) reddet os nogle gange. Han har været en god I 
mand for os i flere tilfælde .« \ 

Anders Buhl-Christensen ærgrer sig over, at Socialdemokraterne ikke ville være med i omk.onstitueringen. 

V og DF troede i lang tid, at en aftale var på plads med Socialdemokraterne, men de valgte at sige fra for 
godt en uge siden . 
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Farvel ti l formænd og u d valg I TV 2 I ØST JYLLAND 15/09/2016 23.0U 

Farvel ti l 1formænd og u,jvalg 

~J---. :~ 

-------w _, ..... _, __ .;'(.,, ,.,, _____ lli.l.~Q 

0 28. maj 2015 kl. 07:20 
:;:S 

,..,_. 

, Randers ---) Samfund 

Det kommer en ny konstitueringsaftale i Randers til at betyde 

AF ANETTE HELLIGSØ 

Midt i den spæde va lgkamp, va lgte Venstre og Dansk Folkepa rti i Randers i går at 
fremlægge deres planer for en ny konstitueringsaftale i Randers. 

De to partier har f lere gange leget med tanken og forsøgt at få f lere partier med i 
en eventuel afta le. Dette har ikke kunne lade sig gøre, og derfor er Venstre og 
Da nsk Fo lkeparti nu parate ti l selv at gen nemføre konstiuteringsplanerne. 

'c.>. også: Ny konstituering i Randers 

:>um TV 2 I ØSTJYLLAND fo rtalte i gå r får det blandt andet betydning for tre af 
udva lgsformændene - deriblandt Velfærdslistens Kasper Fuhr Christ ensen. 

Om begru ndelsen for en ny konstitueringsaftale er skr iver Venstre og Dansk 
Folkeparti således i deres udspil : 

- Flere af disse grupper har bevist va lgt en strategi om at stå uden for indflyde lsen 
og undgå at tage ansvar på trods af, at de blev t ildelt indflydelsesrige 
udva lgsformandsposter. Grupperne har gentagne gange vist, at de ikke accepterer 
flertal lets beslutninger ved at modarbejde disse for eksempel ved at påstå 
processuelle fej l. 

Her kan du få et overblik over konsekvenserne af en kommende 
konstitueringsafta le: 
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Farvel ti l formænd og udval9 I TV 2 I ØST JYLLAND 15/09 /201n 2'.l .Ofl 

- Kasper Fuhr Christensen mister posten som formand for Socialudvalget og de 
ikke arbejdsparate. 

- Bjarne Overmark fra Beboerlisten mister posten som formand for Børn- og 
Skoleudvalget. 

- Daniel Madie fra Konservative mister posten som formand for Erhvervs- og 
Landdistriktsudvalget. 

- Ervhervs- og landdistriksudva lget nedlægges og erstattes af nyt 
landd istr iktsudvalg. Erhvervsområdet skal flyttes til økonomiudvalget. 

- Socialudva lget og de ikke arbejdsparate nedlægges og erstattes af et separat 
socia ludva lg og et beskæftigelsesudvalg. 

- Fremover· vil Venstre have formandskabet i Økonomiudva lget, Børn- og 
~koleudvalget, Landistriktsudvalget, Socia ludvalget og Beskæftigelsesudva lget, 
'. .:ns Dansk Folkeparti fortsat sidder på formandsposten i Tekn ik- og 
Miljøudvalget. 

- Socialdemokraternes Leif Gade beho lder posten som formand for Udvalget for 
Sundhed og Ældre. 

- Radika le Venstres Mogens Nyholm beholder posten som formand for Kultur- og 
fritidsudvalget. 

- Spi ldevandsselskabet Randers Spildevand, som er· ejet af Randers Kommune, kan 
få ny bestyrelsesformand. 
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Det vil V og DF i Randers byråd 

=:Ji,,l'W'i,)1,1,c~ ,C,~~ 

Af Karin Hede Pedersen, kahe@amtsavisen.dk 

Torsdag den 28. maj 201 5, 07:49 

, nstre og Dansk Folkeparti har indgået en politisk aftale i 
forbindelse 1ned, at de to partier har besluttet at lave en 
omkonstituering og en helt ny stiruktur for byrådets udvalg. 
»Randers i fremdrift« er arbejdstitlen på den 14 sider lange 
beskrivelse af, hvad partierne vH arbejde for i årene frem til 2020-
21. Det handler om at skabe vækst, bosætning og velfærd i 
kom1nunen. 

Venstre og Dansk Folkeparti har indgået en poli tisk aftale i forbindelse med, at de to partier har besluttet 
at lave en omkonsti tueri ng og en helt ny struktur for byrådets udvalg. » Randers i fremdrift« er 
arbejdstitlen på den 14 sider lange beskrivelse af , hvad parti erne vil arbejde fo r i årene frem til 2020-2 1. 
[' ~ handler om at skabe vækst, bosætning og velfærd i kommunen. 

Og det er netop vækst, som skaber mulighed for en Økonomisk ramme, der giver rum for prioritering af 
børn og unges udvi kli ng, gode og aktive forhold for vores ældre, en ansva rl ig socialpolitik og et attraktivt 
erhvervsklima, hedder det i aftalen. 

»Forudsætningen fo r, at vi kan skabe vækst og udvikling, kræver et stærkt, ansvarligt og godt 
sammentømret byråd. Et byråd, der lader de taktiske , partipoli tiske tiltag vige tilbage for den fæl les 
opgave på tværs af partierne: At kæmpe for Randers Kommunes borgere , vi rksomheder og 
organisationer,« bliver det fastslået i aftalen som forklaring på omkonstitueringen. 

Den politi ske aftale betyder blandt andet, at der skal tilføres fl ere midler ti l børneområdet, idet antallet af 
børn pr. medarbejder skal forbedres. Der skal bruges 30 millioner kroner frem til 202 1 ti I bedre lokaler i 
daginstitutioner, og der skal arbejdes med mere fl eksible åbni ngstider. 

Det skal overvejes at bygge en ny skole frem for at reparere på de gamle, og på ældreområdet skal der på 
ældrecentrene laves frisk mad hver dag. Der skal etableres 500 ungdomsboliger, og det skal drøftes, om 
der skal etableres en bro ved Tron hol men eller over Hvidemøllevej til Vestervold. 
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Forsker: Det kan skade Omann 

0 28. maj 2015 kl. 10:'13 

""7 ,,dnders "7 Samfund 

.... ..., •• _. ..... ,w....., •• ...,'-• • .._.. li 
., .... a.11 .... '-'• ,_, ..,,"'·o•••"-'"""""""'"'"' 

AF ANETTE I IELLIGSØ 

Borgmester Claus Omann Jensen kan få det mere end almindeligt svært i denne 
byrådsperiode efter, at det er kommet frem, at hans parti Venstre sammen med 
Dansk Folkeparti vil lave en ny konstueringsaftale. 

Det vurderer kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og 
jr rnal isthøjskole. 

Se også: Ny konstituering i Randers 

De to partier meddelte i går, at de er opsat på at gå videre med planerne om at 
indgå en ny afta le, som kan skubbe tre udvalgsformænd af posten. 

Netop denne manøvre kan i sidste ende ramme Claus Omann Jensen. Den ene af 
udvalgsformandene, Kasper Fuhr Christensen fra Velfærclsl isten, har nemlig i sinde 
at klage til Statsforvaltn ingen over, at partiern e vil fjerne ham og de to andre 
udvalgsformænd fra deres poster. 

- Man får først og fremmest ballade ud af det her, fordi de personer, der bliver 
skubbet væk fra de her magtfu lde poster, de vil jo prøve at gøre livet surt for 
bor·gmesteren, siger Roger Buch ti l TV 2 I ØSTJYLLAND. 

- Det kan komme til at skade ham (Claus Omann Jensen, red.) rigtig meget. 
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Kasper Fuhr Christensens pointe er, at Venstre og Dansk Folkepa ,·tis beslutning om 
at fjerne de tre udvalgsformænd kan være i strid med Styrelsesloven. 

Loven foreskriver ifølge Fuhr Christensen, at man ikke må gennemføre 
omrokeringer med det formål at begrænse folk på bestemte sagsområder. 

Hvorenderdetherhenne? 

- Jamen, det ender med, at man klager, og det ender med, at Statsforvaltningen 
ikke kan gøre noget i forhold til de beslutninger, der bliver truffet i Randers Byråd . 

Du kan høre hele Roger Buchs vurdering af sage!n i videoen øverst i artiklen. 

hllp://vmview.inlornedia.dk.ez .statsbibliotekel.dk:2048/index_ ... aWRfdXNlcj0yODQwJrnlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1Ibg == Side 2 al 2 
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Socialdemokraterne og radikale går med i ny 
konstituering 

· ·- A~ avis 

~ 29. maj 2015, Randers Amtsavis, Karin Hede Pedersen kahe@berlingskemedia.dk .. . , 228 ord, ld:e50da2ae, 

POLITIK. 

RANDERS: Mens konservative, Beboerlisten og Velfærdslisten 
mister deres udva lgsformandsposter når Venst1·e og Dansk 
Folkeparti vedtager en ny udvalgsstruktur i byrådet, så får 
Socialdemokraterne og radikale ti lbudt at beholde de poster, 
de i dag har. Blandt andet som formand for henholdsvis 
sundheds-og ældreudvalget og kultur-og fritidsudvalget. 

Og de to partier vi l tage imod tilbuddet, selv om de har været imod at byrådet skal 
om konstitueres. 

»Vi vil fo rsøge at få maksimal indflydelse og få scJ meget som mul igt af vores politik 
igennem. Det tror jeg, vælgerne forventer,« siger Leif Gade, der er gruppeformand for 
Socialdemokraterne. 

Han tror ikke på, at en om konstituering vil føre til ro i byrådet, selv om der nu bliver 
lavet om på udvalgene og deres sammensætning. 

Hans Toftdahl , der er formand for den radikale vælgerforening i Randers, forventer at 
Mogens Nyholm fortsætter på de poster han har, nemlig som viceborgmester og 
formand for kultur-og fritidsudvalget. 

»Men det er noget rod, de laver her, og jeg tror ikke på, det giver ro i but ikken,« siger 
Hans Toftdahl . 

Klage er sendt af sted Velfærdslisten, Beboerlisten og konservative har sendt en klage 
over beslutningen om om konstituering ti l Statsforvaltni ngen. 

Politikerne opfordrer Statsforvaltningen til at tage skridt t il at annullere den beslutni ng, 
som et flertal i først økonomiudvalget (på mandag) og dernæst i byrådet (på møder 8. 
juni og 22. 

h t t ps: // ap ps - info media-dk. e z. s I a I s b ib I i o I e ke 1. dk: 12 04 8/ medi e ark iv/1 ink? a rticl es; e 5 Oda 2 ae Side 1 af 2 
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juni) for-ventes at træffe om ændringer i styrelsesvedtægten for Randers Kommune. l 

h tips:/ /a pps-iniomedia- dk.ez . sta tsbiblioteket.dk: 12048/rnedi earkiv/l ink? articles=e50da2ae Side 2 af 2 
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Politikere beholder deres poster 

~ 30. maj 2015, Randers Amtsavis, 98 ord, lcl:e50el087, 

POLITIK. 

RANDERS: I avisen i går beskrev vi, at radikale og 
Socialdemokraterne fo11sat vil have udvalgsformandsposter, 
selv om de to partier ikke vi l stemme for en ny konstituering af 
byrådet, som Venstre og Dansk Folkeparti ventes at gennemføre 
på byrådsmødet 22. juni. 

Selv om S og R beholder de poster, partierne har nu, betyder 

· ·AR avis 

•·· 11,v1oiliJ. ·---- · 

det ikke, at partierne går med i den nye konstituering, siger Socialdemokraternes 
gruppeformand, Leif Gade. 

»Det hand ler om, at vi bevarer vores poster, fo rd i V og DF ti lbyder det. Vi siger ja tak, 
fordi det betyder, at vi får størst mu lig indflydelse,« siger Leif Gade. 

https://apps- infomedia-dk.ez.s tatsbibliotekel.dk:12048/mediearkiv/link?articles 0 e50e1087 Side 1 al 1 
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Dokumentvisning 02/02/2017 13.22 

,~ 
~~ 

Randers l<omrnune 

Punkt Titel Udva lg Funkt ioner 

131 Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten Økonomiudvalget 

Resume 

Sagen omhandler forslag til ændringer i styrelsesvedtægten i henhold til indgået politisk aftale mellem Venstre og 
Dansk folkeparti. Forslaget indebærer, at erhvervsområdet flyttes til Økonomiudvalget, der fremover består af 7 
medlemmer, at Erhvervs- og Landdistriktsudvalget nedlægges, at der etableres et Landdistriktsudvalg, at 
opgavefordelingen mellem Socialudvalget inkl. ikke-arbejdsmarkedsparate borgere og Beskæftigelsesudvalget 
ændres, og at samtlige stående udvalg fremover har 7 medlemmer. 

Sagsfremstilling 

Sagen omhandler forslag ti l ændringer i styrelsesvedtægten i henhold til indgået politisk aftale mellem Venstre og 
Dansk folkeparti . Aftalen er vedlagt som bilag. Forslaget indebærer, at erhvervsområdet flyttes til 
Økonomiudvalget, der fremover består af 7 medlemmer, at Erhvervs- og Landdistriktsudvalget nedlægges, at der 
etableres et Landdist riktsudvalg med 7 medlemmer, at opgavefordelingen mellem det Socialudvalget inkl. ikke
arbejdsmarkedsparate borgere og Beskæftigelsesudvalget ændres, og at Børn- og Skoleudvalget samt 
Beskæftigelsesudvalget fremover har 7 medlemmer. Det indstilles endvidere al nedlægge koordinationsudvalget 
mellem beskæftigelses- og socialområdet. 

De konkrete forslag til ændringer i styrelsesvedtægten fremgår af vedlagte bilag. 

Forslag om ændringer i styrelsesvedtægten skal i henhold til kommunestyrelsesloven undergives to behandlinger i 
byrådet med minimum 6 dages mellemrum. 

Såvel nedlæggelse og oprettelse af et stående udvalg som ændringer i medlemstallet i stående udvalg udgør så 
væsentlig ændringer af forudsætningerne ved byrådets konstituering, at det medfører, at der skal foretages nyvalg 
til alle stående udvalg samt til økonomiudvalget. Der kan i den forbindelse anmeldes nye valggru pper ti l fordeling af 
pladserne. Det fremgår af den politiske altale, at Venstre og Dansk Folkeaprti har indgået aftale om 
valggruppesamarbejde. Valg af medlemmer til stående udvalg og t il økonomiudvalget vil ske i forlængelse af 
byrådets 2. behandling af forslaget til ændringer i styrelsesvedtægten, således at de stående udvalg i forlængelse 
af pågældende byrådsmøde kan afholde konstituerende møder med henblik på valg af formand og næstformand. 

Økonomi 
-----------M~·--~---·--••••··-·--------·------~·---------------
Ingen bemærkninger. 

Indstill ing 
---------------··---8··---· .. ··---·-·-·- ·- --··--

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget 

at ændringer i styrelsesvedtægten tiltrædes. 

at koordinat ionsudvalget mellem beskæftigelses- og socia lområdet nedlægges 

Indstilling: 

llltp://nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView. aspx?document_id~1883433 Side 1 ar 2 
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Dokumentvisning 0 2/02/2017 13.22 

Beslutning 

Sagen fremsendes til byrådet s første behandling. 

Kasper Fuhr Christensen og Bja rne Overmark stemte imod, at sagen fremsendes. 

Borgmesteren oplyste, at det af forvaltningen udarbejdede notat af 29 . maj 2015 om ændringerne i 
styrelsesvedtægten fremsendes til Statsforvaltningen på baggrund af klage fra 5 byrådsmedlemmer af 28. maj 
2015 med bemærkning, at notat behandles i byrådet 8. juni 2015. 

Klagen til Statsforvaltningen vedlægges sagen . 

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen og Morten Grosbøl som stedfortræder for Frank 
Nørgaard. 

Bilag Funkt ioner 

Randers i fremdrift V og DF 
Forslag til ændringer i styre lsesvedtægten 

Notat om forslag t il ændringer i Styrelsesvedtægten.pdf 

http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView.aspx?document_id~1s u3,1 33 Side 2 af 2 
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Randers Kommune 

Notat 

Vedrørende: Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten 

Sagsnavn: Ændring af styrelsesvedtægten 

Sagsnummer: 00.15.00-P24-1-15 

Skrevet af: Frederik Gammelgaard 

E-mail: frederik.gammelgaard@randers.dk 

Forvaltning: Byrådssekretariat et 

Dato: 27-05-2015 

Sendes til: 

Forslag til ændring af styre lsesv,edtægten (ændringer markeret med kurs iv og overstreget): 

§ 6. Følgende udvalg nedsættes: 

Økonomiudva lget 

Miljø- og tekni kudvalget 

Børne- og sko leudvalget 

Socialudvalget,iftk+. de ikke arbejdsmarkedsparate IJrncgere 

Sundheds- og ældreudvalget 

Beskæftigelsesudvalget 

Kultur- og fritidsudvalget 

Erhvervs og landdistriktsudvalget 

Landdistriktsudvalget 

§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, de1· er formand for udvalget, samt 8 6 af byrådets 

øvrige medlemmer. 

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forva ltning af 

• køb, salg og pantsætning af fast ejendom, idet erhvervsudvalget-skal-høres i sager om salg af 

erhver;sgrunde ti-I erhvervsformål 

erhvervsudvikling m.v. 

internationale relationer 
tværgående opgaver som ved byrådets beslutning henlægges under udvalgets om råd 
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støttet boligbyggeri 

§ 14. Børne- og skoleudvalget består af 9 7 medlemmer. 

§ 15. Socialudvalget, inkl. de iklæ--aracjdsmarked-sfhl~rger-e, består af 7 medlemmer. 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forva ltning af kommunens opgaver vedrørende den 
socia le indsats herunder 

rådgivning, vejledning og visitation af børn, unge og voksne handicappede 
bortset fra visitation til daginstitutions- og skoletilbud 
døgninstitutioner for handicappede børn og unge 
drift af særlige daginstitutioner og fritidstilbud for handicappede 
børn og unge 
døgninstitutioner og botilbud, beskæftigelses- og aktivitetstilbud til 
voksne handicappede 
undervisningstilbud til voksne handicappede 
kontaktperson- og ledsageordninger for handicappede 
socialpsykiatrisk indsats i forhold til svært sindslidende 
forsorgshjem og herberger 
behandling af alkoholskader og forebyggelse af alkoholmisbrug 
narkobehand ling og forebyggelse af narkotikamisbrug 
ke-Ata-A-t€-yåe-lsei: 

t-i-lke-fldelse af førtidspension 
samarbejde med andre kommuner og Region Midtjylland om rådgivning 
og tilbud til handicappede og socialt udstødte 
samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område 
samarbejdet med og støtte til frivillige sociale organisationer 
virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område 
drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets 
område bortset fra den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutn ing henlægges 
under miljø- og teknikudvalget 
e-pga-v-e-r----ifh-a.k-ttv-i-æt5j3-a-f-i:1--t:€---0e--rgef€-llfldef--eg---B-lfe-HG--åF 
sygeaagepenge området 
æv-al-ideftflgsemfåfl.el 

ifmsa-t-Se-A-e\/€-F-f0-H)0-~ SO U rce fe rløa 
#Ikend else af førtidspensioH 
ffl-tegf-a-oon-a-t-fl-yg-mi-nge 
J:i.e.l.!:iefl-s~...fef..NGr-ebye-n 

§ 17 . Beskæftigelsesudvalget består af i; 7 medlemmer. 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forva ltni ng af kommunens opgaver vedrørende den 
arbejdsmarkedsrettede indsats herunder 
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Overordnet arbejdsmarkedspolitik og - strategi {-Reru-Afl-N Beskæftige-Ise~ 

Resulta trevisioA, st rategi for virksomhet:l-slwAtakt m.v., SJm5pit-mea-effWef\/-SjJoliti k osv+ 

Socialudvalget iAkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere iAddrages heri 
Overordnet samspil med arbejdsmarkedets parter (herunder LBR, Beskæhigelsesregion, 
Arbejdsmarkedsstyrelsen, 6-byern·e m.v.). 

Den arbejdsmarkedsrettede indsats over for forsikrede og uforsikrede ledige 
Sygedagpengeområdet 
Revalideringsområdet 
Borgere i ressourceforløb 
Tilkende/se af førtidspension 
Opgaver ih. forsikrede ledige, arbej4smaickee-s-ydel5e;-5eR-ie-riøb5 
(}pfJf1Ver-i-ft7*Ht(]e under 30 år, der er uddann-eJ5e.5pøÆ1t:e-etler-ål:Je+1-tyst uddanne-~a-Æ1t:e 
Indsatsen for Voksne over 30 år samt unge w1fier- 30 år med erhvCFVSkempeten-æfJ-i-ven-fk 
tH:kJ€1-ftflelse 

GfJfJfJVer-ift..,-F/ek;jfle-olf-ffi0dtagere af ledigliedsyde/se 
Integration af-i-nfivandrere samt Sprogskolen 
Integrationsindsatsen og Sprogskolen 
Helhedsplanen for Nordbyen 
et ablering af egne aktiviteter eller indgåelse af aftaler med eksterne aktører på området 
samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område 

kontante ydelser i relation til den arbejdsmarkedsrettede indsats 
drih og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset 
fra den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og 
teknikudvalget 
virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område 

§ 18. Kultur- og fritidsudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritidsopgaver 

herunderopgavervedrørende 

biblioteker 
museer 
Værket 
musikskolen 
teater- og musik forhold 
13eg-i-ve-F+Refi5eventsekret-ariat 
turisme 
folkeoplysning 

id ræt 
kultur- og fritidsforeninger 
udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme t il foren inger mv. 
svømmehaller og fri luhsbade 
camping- og lejrpladser 
offen t lige legepladser og rekreative area ler, som ved byrådet s beslutning henlægges under 

udvalgets område 
samarbejde med privat e og selvejende institut ioner inden for udvalgets område 
virksomhed som byggeudvalg for bygge- og an lægsopgaver inden for udvalgets område 
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drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets område bortset 

fra den del af vedligeholdelsen, som ved byrådets beslutning henlægges under miljø- og 

teknikudvalget 

§ 19 udgår og erstattes af følgende bestemmelse: 

§ 19. Landdistriktsudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende 

landdistrikter, herunder opgaver vedrørende 

landdistriktsudvikling 
bosætningsforhold i landdistrikterne 

pulje til indsats mod dårlige boliger 

tilskud til LAG-projekter 
initiering, implementering og koordination af konkrete udviklingsprojekter inden for 

udvalgets opgaveområde 
samarbejde med offentlige og private operatører og aktører inden for udvalgets 

opgaveområde 
virksomhed som byggeudvalg for bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om 

§ 21 . ... 

bosætningspolitik 
landdistriktspolitik 
andre planer eller politikker inden for udva!Qets opgaveområde 

anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsfors/ag for bygge- og 
anlægsarbejder inden for udvalgets område. 

Stk. 3. Formanden for socialudvalget, i-A-kl. de ikke ar0eja5R1arkedsparate borg0Fe-,- oppebærer et 

vederlag, som udgør 24,32 pct. af borgmesterens vederlag. 

Stk. 7. Formanden for e~g landdistriktsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24,32 

pct. af borgmesterens vederlag. 
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Randers Kommune 

Notat 

Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten 

Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis 

vedr. strukturændringer 

Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15 

Skrevet af: 

E-mail: 

Forvaltning: 

Dato: 

Sendes til : 

Frederik Gammelgaard 

frederik.ga m melgaard@randers.dk 

Byrådssekretariatet 

29-05-2015 

Bjarne Overmark har i mail 28. maj 2015 på vegne af 5 byrådsmedlemmer klaget til 

Statsforvaltn ingen over et forslag til ændringer i Randers Kommunes styrelsesvedtægt. Det er 

klagernes opfattelse "at ændringen er en udmøntning af en ny konstitueringsaftale indgået mellem 

Dansk Folkeparti og Venstre, og at denne alene har t il formål at fjerne Dan iel Madie, Det 

Konservative Folkeparti, som formand for erhvervs- og landdistriktsudvalget, Kasper Fuhr 

Christensen, Velfærdslisten, som formand for socialudvalget inklusive ikke-arbejdsmarkedsparate og 

Bjarne Overmark, Beboerlisten, som formand for børn- og skoleudvalget samt Kim Kristensen som 

fmd. fort spi ldevandsaktieselskabsbestyrelsen". 

Sammenfatning 

Det er forvaltningen sammenfattende vurdering, at byrådet lovligt kan vedtage forslag til en ændret 

udvalgsstruktur, idet forslaget er båret af sagligt vedkommende hensyn, der ligger inden for 

rammerne af den hensigtsmæssighedsvurdering, som byrådet kan foretage. 

Det er endvidere forvaltningen vurdering, at byrådet inden for rammerne af selskabsloven lovligt kan 

vælge nye bestyrelsesmedlemmer t il Randers Spildevand A/S. 

Sagens baggrund 

Forvaltningen har på baggrund af en pol itisk aftale mellem Venstres og Dansk Folkepartis 

byrådsgrupper fremlagt et forslag til ændringer i styre lsesvedtægten til behandling i byrådet. 

Forslaget indebærer følgende: 

• at Erhvervs- og Landdistriktsudvalget nedlægges, således at erhvervsområdet overgår til 

Økonomiudvalget 

• at der etableres et Landdistriktsudvalg, 

• at opgavefordelingen mellem Socialudvalget inkl. ikke-arbejdsmarkedsparate borgere og 

Beskæftigelsesudvalget ændres, 
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• at Økonomiudvalget og samtlige stående udvalg fremover har 7 medlemmer, Det indebærer 

en reduktion af ØU fra 9 til 7 medlemmer, en reduktion af BSU fra 9 til 7 medlemmer og en 

udvidelse af BU fra 5 til 7 medlemmer. 

Der fremgår følgende om baggrunden for den ændrede opgavefordeling i den politiske aftale: 

"Venstre og Donsk Folkeparti har ... konstateret, at det er en uhensigtsmæssig udvalgsstruktur, der 

blev fastlagt i den daværende konstitueringsaftale". 

Om baggrunden for de konkrete ændringer fremgår følgende: 

"Erhvervsområdet bringes tilbage til Økonomiudvalget og dermed under Borgmesteren, idet denne og 

hans kommunaldirektør er de væsentligste ansigter udadtil ift. erhvervslivet." 

"Der oprettes et særskilt Landdistriktsudvalg med 7 udvalgsmedlemmer, hvis formål bliver at sikre 

balance mellem landdistrikterne og Randers by. Målet er at tilsikre en langt mere udfarende 

landdistriktspolitik, der bygger på øget involvering mellem de enkelte områder og udvalget." 

"Udvalget for Social og de ikke arbejdsmarkedsparate føres tilbage til tidligere konstruktion, hvor der 

var et socialudvalg og et arbejdsmarkedsudvalg. De ikke arbejdsmarkedsparate føres dermed 

sammen med de arbejdsmarkedsparate for at sikre bedre samhørighed i forhold til det med at skabe 

jobs. De 2 udvalg bliver derfor benævnt socialudvalget og beskæftigelsesudvalget. Begge udvalg har 7 

udvalgsmedlemmer." 

"Randers Spildevand er et 100 % kommunalt ejet aktieselskab, hvor byrådet udpeger repræsentanter 

herunder formand. Byrådet kan til enhver tid indsætte nye repræsentanter. Venstre og Dansk 

Folkeparti er indstillet på at nyudpege bestyrelsesformand til selskabet." 

Retligt grundlag 

Kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2, er sålydende: 

"Stk. 2. De nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af 

kommunalbestyre/sen. Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i vedtægten skal undergives 2 

behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum." 

Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 1 og 3, er sålydende: 

"§ 17. Til varetage/se af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et 

økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde 

fastsæ t tes i s tyre/sesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige 

halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal. 
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Stk. 3. Valg af medlemmer til de i stk. 1 og 2 nævnte udvalg m.v. finder sted umiddelbart efter valg af 

kommunalbestyrelsens formand og næstformand (næstformænd). Valgene har virkning for 

kommunalbestyrelsens funktionsperiode." 

Bestemmelsen i kommunestyrelseslovens § 17, stk. 3, 1. pkt., indebærer, at valget af medlemmer til 

økonomi- og stående udvalg skal ske på det konstituerende møde, jf. kommunestyrelseslovens § 6. I 

kommentaren til kommunestyrelsesloven (s. 184 f.) fremgår bl.a. følgende om forståelsen af§ 17, 

stk. 3, 2. pkt.: 

"Bestemmelsen afskærer ikke kommunalbestyrelsen fra i funktionsperioden at gennemføre ændringer 

i kommunens udvalgsstruktur eller i udvalgenes medlemstal i overensstemme/se med 

procedurereglerne i§ 2 om styrelsesvedtægtsændringer . .. . 

Hvis kommunalbestyrelsen i funktionsperioden opretter eller nedlægger stående udvalg, sker der en 

så væsentlig ændring af forudsætningerne for valg til stående udvalg, at der, såfremt det begæres af 

blot et medlem, skal finde en fornyet konstituering sted af alle de stående udvalg. Der vil ved den 

fornyede konstituering være adgang til om ønsket at anmelde en gruppedeling. Begrunde/sen herfor 

er, at de forudsætning er, der Jigger til grund for gruppeanmelde/sen ved en given udvalgsstruktur ikke 

nødvendigvis er de samme, når udvalgsstrukturen ændres. Der er således ikke mere tale om samme 

valg, jf. § 24, stk. 3 . ... 

Ved nedsættelse eller forhøjelse af medlemstal/et i de stående udvalg skal der også foretages 

om konstituering af alle de stående udvalg med en ny samlet opgørelse af pladserne . ... 

Efter§ 24, stk. 3, 3. pkt., skal der ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg foretages samme 

gruppeanmelde/se. Dette indebærer, at økonomiudvalget må medinddrages, hvis der på grund af 

ændringer i de stående udvalg skal ske nyvalg til disse, og der i den anledning anmeldes nye 

valggrupper . ... 

Det må også antages, at væsentlige ændringer i udvalgenes opgaveområder - uden samtidige 

ændringer i udvalgenes antal eller medlemstal - vil kunne medføre, at der skal ske omkonstituering af 
alle udvalg. 

Der er ikke grundlag for at antage, at medlemmer ved omkonstitueringen skulle kunne stille krav om 

at bevare deres pladser i udvalg, som opretholdes. 

Der må imidlertid ikke ved styrelsesvedtægtsændringen forfølges uvedkommende formål, og en 

ændring, som alene gennemføres med henblik på ot reducere et eller flere bestemte 

kommunalbestyrelsesmedlemmers politiske indflydelse på et bestemt sagsområde, vil ikke være 
lovlig." 

I relation til spørgsmålet om udpegning til bestyrelsen for Randers Spildevand A/S fremgår følgende 

af selskabslovens§ 120, stk. 2: 
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"Stk. 2. Vedtægterne kan tillægge offentlige myndigheder eller andre ret til at udpege et eller flere 

medlemmer af bestyrelsen eller tilsynsrådet." 

§ 121, stk. 1 er sålydende: 

"§ 121. Et medlem af bestyrelsen eller tilsynsrådet kan til enhver tid udtræde heraf. Meddelelse 

herom skal gives til kapitalselskabets bestyrelse eller tilsynsråd og, hvis medlemmet ikke er valgt af 

genera/forsamlingen, tillige til den, som har udpeget den pågældende. Et medlem af bestyrelsen eller 

tilsynsrådet kan til enhver tid afsættes af den, som har valgt eller udpeget den pågældende." 

Følgende fremgår af Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet 

mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber, 2006, s. 17 {og uddybet på s. 60 f): 

"Med hensyn til aktieselskaber følger det .... , at et bestyrelsesmedlem til enhver tid kan afsættes af 

den, som har valgt eller udpeget den pågældende. Hvis et bestyrelsesmedlem er valgt af 

genera/forsamlingen, vil bestyrelsesmedlemmet således til enhver tid kunne afsættes af 

generalforsamlingen. 

Efter .. (selskabs/oven) .. , kan offentlige myndigheder eller andre i vedtægterne tillægges ret Ul at 

udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen. Når en offentlig myndighed i selskabets vedtægter er 

tillagt ret til at udpege et eller flere medlemmer af selskabets bestyrelse, vil det efter bestemmelsen i 

aktieselskabslovens§ 50, stk. 1, 3. pkt., være den pågældende offentlige myndighed, som til enhver 

tid kan afsætte det eller de bestyrelsesmedlemmer, som myndigheden har udpeget. 

I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ifølge vedtægterne for det pågældende aktieselskab 

er tillagt ret til at udpege et bestyrelsesmedlem, ... , følger det således af reglerne i aktieselskabs/oven, 

at kommunalbestyrelsen til enhver tid kan afsætte det pågældende bestyrelsesmedlem. Uanset, at 

kommunalbestyrelsens valg af bestyrelsesmedlemmet som udgangspunkt efter§ 17, stk. 3, i lov 

om kommunernes styrelse, har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, vil 

kommunalbestyre/sen således efter reglerne i aktieselskabsloven til enhver tid kunne afsætte det 

pågældende bestyrelsesmedlem. Hvis kommunalbestyrelsen ifølge vedtægterne for det pågældende 

aktieselskab er tillagt ret til at udpege mere end et medlem af selskabets bestyrelse, vil udpegningen 

af bestyrelsesmedlemmerne som udgangspunkt være sket ved forholdstalsvalg .. ... I så fald vil det 

være den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har udpeget et bestyrelsesmedlem, der ... til enhver tid 

kan afsætte den pågældende." 

Vurdering 

1. Forslag t i l ændringer i styrelsesvedtægt 

Forvaltningen bemærker indledningsvis, at byrådet med kommunestyrelseslovens bestemmelser er 

overladt et meget vidtgående (frit) skøn til ud fra en hensigtsmæssighedsvurdering at træffe 
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mellem de to udvalg. Med forslaget til ændringer foreslås koordinationsudvalget således også 

nedlagt. 

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at ønsket om en harmonisering af medlemstallet i 

økonomiudvalget og de stående udvalg, således at alle udvalg har samme medlemstal, ligger inden 

for rammerne af den hensigtsmæssighedsvurdering, som byrådet kan foretage. 

Forvaltningen vurderer således samlet, at en ændret udvalgsstruktu r som angivet er båret af sagligt 

vedkommende hensyn, der ligger inden for rammerne af den hensigtsmæssighedsvurdering, som 

byrådet lovligt kan foretage. 

I forlængelse af strukturændringen skal der som angivet ske en om konstituering af økonomiudvalget 

og stående udvalg, hvortil der kan anmeldes nye valggrupper. Forvaltningen bemærker hertil, at 

spørgsmålet om anmeldelse af nye valggrupper alene er et politisk anliggende partigrupperne 

imellem. Politiske tilkendegivelser herom ses derfor ikke at have betydning for strukturændringernes 

lovlighed. Den del af den politiske aftale mellem Venstre og Dansk Folkeparti, der omhandler 

konsekvenserne af en ændret struktur, herunder forho ld i relation til en om konstituering, må ses i 

denne politiske sammenhæng og indebærer ikke, at byrådet i relation til beslutningen om en ændret 

struktur, kan antages at varetage uvedkommende hensyn. 

Det bemærkes, at det er op til de stående udvalg at vælge deres formand, og at 

kommunestyrelsesloven ikke indeholder bestemmelser om en udvalgsformands funktionsperiode. 

2. Randers Spildevand A/S 

Det følger af selskabslovens regler, at et bestyrelsesmedlem til enhver t id ka n afsættes af den, som 

har valgt eller udpeget den pågældende - det betyder i det konkrete tilfælde byrådet. Da byrådet er 

tillagt ret til at udpege tre byrådsmedlemmer til selskabets bestyrelse er det den gruppe i byrådet, 

der har udpeget et bestyrelsesmedlem, der til enhver tid kan afsætte den pågældende . 

I det konkrete t ilfælde er det således op til den ved kommunalvalget indgåede store valggruppe at 

beslutte om et bestyrelsesmedlem skal afsættes. I tilfælde af uenighed herom i den eksisterende 

va lggruppe, vil det være flertallet i valggruppen, der træffer beslutningen. 
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Fra: Bjarne Overmark 
Sendt: 28. maj 2015 15:04 

Fremlagt for retten som: 

BILAG: 1_ ' 

Til: post@statsforvaltningen.dk; D-Byr/ld; D-Direktionen 
Cc: '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'; "_9_gjtprop@beboerlisten.dk"; 'redaktion @arbejderen.dk'; 
"redaktion@amtsavisen.dk" ; "reclaktionen@business.dk"; 'jan.guldmann@3f.dk'; 'kontor@lo
randers.dk'; 'charlotte@teglvej.dk'; 'ejc@fiberf1ex.dk'; 'ht002@foa.dk'; 'bkb3130@vio.cybercity.clk'; 
'henrikgottlieb@webspeed.dk'; Leif Gade; 'Kurt.5oerensen7@skolekom.dk'; 'soren@sorenlund.net'; 
'tiqer258900@iubii.dk'; Conny Røjkjær; 'lf@advokatbjarneovermark.dk'; 'caha@amtsavisen.dk'; 
'jn@bl.dk'; 'redaktion@randersonsdag.dk'; 'Redaktion@DitRanders.dk'; 'info@byen.nu'; 
'red@byen.nu'; "Lone Donbæk Jensen'; 'info@byen.nu'; ' jn@bl.clk'; "Ole Kragelund'; 
'flem@berlingskemedia.dk'; 'post@statsforvaltningen.dk'; 'knud@clknyt.dk' ; 
'fil)itprop@beboerlisten.dk' ( agitprop@beboerlisten.dk); Gert Madsen (metalmadsen@lgmail .com) 
Emne: Klage til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk folkepartis planer om at fjerne 
udvalgsformændene Daniel Madie, Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark samt Kim Kristensen 
som fmd. fort spildevandsaktieselskabsbestyrelsen i Randers Kommune 

Til Statsforvaltningen 

l henhold ti l kommunestyrelseslovens § 50 a, stk. 1, I. pkt. anmodes Statsforvaltni ngen 
he rmed om at tage skridt til at annullere den beslutning, som et flertal i først 
økonomiudvalget (på dets møde den l. j uni 2015) og dernæst i byrådet (på dets møder hhv. 
den 8. juni 2015 og 22. juni 2015) forventes at træffe om ændringer i styrclsesvedtægten for 

Randers Kommune, idet det er undertegnedes opfattelse, at ændringen er en udmøntning af 
en ny konstitueringsaftale indgået mellem Dansk Folkeparti og Venstre, og at denne alene 
har til formål at fj erne Daniel Madie, Det Konservative Folkeparti, som formand for 
erhvervs- og landdistriktsudvalget, Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslis ten, som formand 
for socialudvalget inklusive ikke-arbejdsmarkedsparate og Bjarne Overmark, Beboerlisten, 
som formand for ·børn- og skoleudvalget samt Kim Kristensen som fmd. fort 
sp i I cl ev andsakti es e Is kabs bestyre! sen 

Forslaget fremgår af dagsordenen for økonomiudvalgets møde mandag den I. juni 2015 
(punkt 131). Denne kan ses her: 
http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView.aspx?document id= 1873835 

Hensigten med fo rsl aget fremgår af vedhæftede ovenhæng te fi I, der er en pressemeddelelse 
fra Venstre og D ansk Folkeparti udsendt d. 27. maj 2015. 

Som det fremgår, er det erklærede fonnå l med omkonstitueringen at fratage Daniel Madie, 
Kasper Fuhr Christensen, Kim Kristensen og Bjarne Ovennark de tidligere nævnte 
formandsposter - og det hele er så pakket ind i to mindre, kosmetiske ændringer af 
porteføljen for socialudvalget og erhvervs- og landdistriktsudvalget. 

Derudover har de to partier også udsendt en længere konstitueringsa ftale, der yderligere 
dokumenterer, at omtalte styrelsesvedtægtsændring alene har til formål at fratage 
ovennævnte byrådsmedlemmer formandskabet for ovennævn le udvalg. Konstitueringsaftalen 
er tillige udsendt 27 maj 2015, jf. vedhæftede fil. 
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Forslaget om omkonstituering kommer efter forgæves forsøg på at få os væltet i de enkelte 
udvalg, hvilket der ikke var flertal for. 

Det gøres gældende, at den påtænkte omkonstituering er retsstridig, jf. følgende bemærkning 
fra bogen "Lov om kommunernes styrelse med kommentarer", Jurist- og Økonomforbundets 
Forlag, 2. udgave 2010, side 185: 

"Der må imidlertid ikke ved styrelses vedtægtsændringen forfølges uvedkommende fom1ål , 
og en ændring, som alene gennemføres med henblik p å at reducere et eller flere bestemte 
kommunalbestyrelsesmedlemmers politiske indflydelse på et bestemt sagsområde, vil ikke 
være lovlig." 

Den af Dansk folkeparti og Venstre foreslåede ændring af styrelses vedtægten for Randers 
Kommune tjener netop forannævnte uvedkommende fonnål: at reducere 
kommunalbestyrelsesmedlemmet Daniel Madies indflyde lse på erhvervs- og 
landdistriktspolitikken, at reducere kommunalbestyrelsesmedlemmet Kasper Fuhr 
Christensens indflydelse på socialpolitikken og kommunalbestyrelsesmedlemmet Bjarne 
Ovemrnrks indflydelse på børne- og skolepolitikken i Randers Kommune. 

Samtidig reduceres antallet af medlemmer i økonomiudvalget fra 9 til 7 (hv ilket formentlig 
betyder, at enten både Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Ovennark eller i hvert fald den ene 
af disse iklce får sæde i økonomiudvalget), og i børn- og skoleudvalget reduceres antallet af 
medlemmer tillige fra 9 til 7, med den virkning at Bjarne Ovennark risikerer at ryge ud af 
udvalget, hvilket ligeledes er et klart usagligt fo1mål. 

J medfør af§ 50 a, stk. l, 2. pkt. anmodes Statsforvaltningen om at sørge for, at de påtænkte 
ændringer i styrelsesvedtægten for Randers Kommune ikke træder i kraft, før 
Statsforvaltningen har taget stilling til lovligheden af disse. Vi anmoder endvidere om, at 
denne del af sagen - dvs. spørgsmålet om suspension af de påtænkte ændringer af 
styrelsesvedtægten - hastebehandles. 

Det findes relevant at gengive Kommuneslyrelseslovens § 17, stk. 1, 2 og 3: 

"§ 17. Ti l varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes 
et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og 
myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige 
og kan ikke overstige halvdelen af kommuna lbestyrelsens medlemstal. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer af de ud valg, kommissioner, bestyrelser og 
lignende, hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henho ld ti l andre bestemmelser skal 
være repræsenteret. 

Stk. 3. Valg af medlemmer til de i stk. 1 og 2 nævnte udvalg m.v. finder sted umiddelbart 
efter valg af kommunalbestyrelsens formand og næstfonnand (næstfonnænd). Valgene har 
virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode." 

Som det fremgår, har de ved konstitueringen efter kommunalvalget i november 20 13 
foretagne valg til stående udvalg virkning for hele den 4-årige funktionsperiode for 
kommunalbestyrelsen,jf. nærværende link til den d. 20.11.2013 om morgenen indgåede 
konstitueringsafta le http://politikogdernokrati.randers.dk/FrontEnd.aspx?id= 15076 samt 
tillægsaftalen med Soc ialdemokratiet, jf. linket 
https://www.randers .dk/FrontEnd.aspx? id= 154230 

Ven lig hilsen 
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Bjarne Ovennark, byrådsmedlem for Beboerlisten, Randers Kommune 
Kim Kristensen, byrådsmedlem for Beboerlisten, Randers Kommune 
Jens Laursen, byrådsmedlem for Beboerlisten, Randers Kommune 
Daniel Madie, byrådsmedlem for De Konservative, Randers Kommune 
Kasper Fuhr Christensen, byrådsmedlem for Velfærdslisten, Randers Kommune 
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Dokumentvisning 02/02/2017 13.47 

tAJr 
~~ 

ttensom: 
I gtiorre rrema r 

B\lAG: '1_ ,( 

Randers Kommune 

Punkt Titel Udva lg Funktioner 

124 Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten Byrådet 

Resume 

Sagen omhandler forslag til ændringer i styrelsesvedtægten i henhold til indgået politisk aftale mellem Venstre og 
Dansk Folkeparti. Forslaget indebærer, at erhvervsområdet flyttes til Økonomiudvalget, der fremover består af 7 
medlemmer, at Erhvervs- og Landdistriktsudvalget nedlægges, at der etableres et Landdistriktsudvalg, at 
opgavefordelingen mellem Socialudvalget inkl. ikke-arbejdsmarkedsparate borgere og Beskæftigelsesudvalget 
ændres, og at samtlige stående udvalg fremover har 7 medlemmer. 

Sagsfremstilling 

Sagen omhandler forslag til ændringer i styrelsesvedtægten I henhold til indgået politisk aftale mellem Venstre og 
Dansk folkeparti. Aftalen er vedlagt som bilag. Forslaget indebærer, at erhvervsområdet flyttes til 
Økonomiudvalget, der fremover består af 7 medlemmer, at Erhvervs- og Landdistriktsudvalget nedlægges, at der 
etableres et Landdistriktsudvalg med 7 medlemmer, at opgavefordelingen mellem det Socialudvalget inkl. ikke
arbejdsmarkedsparate borgere og Beskæftigelsesudvalget ændres, og at Børn- og Skoleudvalget samt 
Beskæftigelsesudvalget fremover har 7 medlemmer. Det indstilles endvidere at nedlægge koordinationsudvalget 
mellem beskæftigelses- og socialområdet. 

De konkrete forslag til ændringer i styrelsesvedtægten fremgår af vedlagte bilag. 

Forslag om ændringer i styrelsesvedtægten skal i henhold til kommunestyrelsesloven undergives to behandlinger i 
byrådet med minimum 6 dages mellemrum. 

Såvel nedlæggelse og oprettelse af et stående udvalg som ændringer i medlemstallet i stående udvalg udgør så 
væsentlig ændringer af forudsætningerne ved byrådets konstituering, at det medfører, at der skal foretages nyvalg 
til alle stående udvalg samt til økonomiudvalget. Der kan i den forbindelse anmeldes nye valggrupper til fordeling af 
pladserne. Det fremgår af den politiske aftale, at Venstre og Dansk Folkeaprti har indgået aftale om 
valggruppesamarbejde. Valg af medlemmer til stående udvalg og til økonomiudvalget vil ske i forlængelse af 
byrådets 2. behandling af forslaget til ændringer i styrelsesvedtægten, så ledes at de stående udvalg i forlængelse 
af pågældende byrådsmøde kan afholde konstituerende møder med henblik på valg af forma nd og næstformand. 

Ølwnomi 
-------------------- --

Ingen bemærkninger. 

Indstilling 
---------- -----·---·--·---

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget 

at ændringer i styrelsesvedtægten tiltrædes. 

at koordinationsudvalget mellem beskæftigelses- og socialområdet nedlægges 

http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView.aspx?documenU d=1879815 
Side1 af 2 
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Dokumentvisning 0 2/0 2/2017 13.47 

Økonomiudvalget, 1. juni 2015, pkt. 131: 

Sagen fremsendes til byrådets første behandli ng. 

Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark stemte imod, at sagen fremsendes. 

Borgmesteren oplyste, at det af forvaltningen udarbejdede notat af 29. maj 2015 om ændringerne i 
styrelsesvedtægten fremsendes til Statsforvaltningen på baggrund af klage fra 5 byrådsmedlemmer af 28. maj 
2015 med bemærkning, at notat behandles i byrådet 8. juni 2015. 

Klagen til Statsforvaltningen vedlægges sagen. 

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen og Morten Grosbøl som stedfortræder for Frank 
Nørgaard. 
Indstilling: 

Beslutning 
----·--···-··----·- -·--··------

Sagen oversendt til byrådets 2. behandling sammen med ændringsforslag fra borgmester Claus Omann Jensen med 
16 stemmer for og 10 stemmer imod . Imod stemte Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale 
Venstre, Det konserva tive Folkeparti, Torben Hansen, Mikael Mouritsen og Fatma Cetinkaya. Henning Jensen 
Nyhuus, Leif Gade, Ellen Petersen, Steen Bundgaard og Iben Sønderup undlod at stemme. 

Redegørelse til Statsforvaltningen tiltrådt med 16 stemmer for og 10 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, 
Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Torben Hansen, Mikael 
Mouritsen og Fatma Cetinkaya. Henning Jensen Nyhuus, Leif Gade, Ellen Petersen, Steen Bundgaard og Iben 
Sønderup undlod at stemme. 

Ozcan Devici deltog som stedfortræder for Kim Kristensen. 

Bilag Funktioner 

Randers i fremdrift V og DF ~ 

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten ~ 

Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten .pdf ~ 

Klage til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis planer om at fjerne udvalgsformændene ~ 
Ændringsforslag til forslag om ændret styrelsesvedtægt.pdf ~ 

http://nemweb.randers.dk/NemAgenda/DocumentView.aspx?document_id=1879815 Side 2 af 2 
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Ændringsforslag fra Borgmesteren til forslag om ændret styrelsesvedtægt (ændringer markeret med 

kursiv og overstreget) 

I § 6 ændres følgende pind 

Sundhed- og ælefeomsorgsudvalget 

I § 10, stk. 5 tilføjes: 

Turisme 

§ 16, stk. 1 ændres således 

§ 16. Sundhed- og æk!feomsorgsudvalget består af 7 medlemmer 

§ 17, stk. 2 ændres følgende pind: 

Overordnet samspil med arbejdsmarkedets parter (herunder De regionale beskæftigelsesråd (RAR), 

Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked (EVA), U!R, Qeskæftigelsesregion, 
Arbejdsmarkedsstyrelsen, 6-byerne m.v.). 

I § 18, stk. 2 udgår: 
Turisme 

§ 21, stk. 4 ændres således: 
Stk. 4. Formanden for sundhed- og ælefeomsorgsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 24,32 pct. af 
borgmesterens vederlag. 

318



De1nonstration mod omkonstituering 

Af Lone Hammer Sørensen, lohs@amtsavisen.dk 

Mandag den 8. juni 2015, 08:56 

\'remlagt for retten som: 

BILAG: L g' 
Advokat Lasse Hummelhof Frandsen 

IJer er lagt op til en stille manifestation uden taler og musik, når 
folk samles foran rådhuset, for at vise deres foragt 1nod forslaget 
om at bryde aftalen fra konstitueringen. 

I eftermiddag, klokken 16, forud for byrådsmødet, opfordres der til en demonstration mod clen 
omk.011slitueri 11 g, der er bebudet af Venstre og Dansk Folkeparti. Forslaget til omkonsti tuerin gen er en 
ændring af aftalen fra valgnatten, der sikrede Claus Omann Jensen (V) borgmesterstolen. 

Læs også: Uclrensnin gj___by rådet skal give arbejclsrQ 

Forslaget betyder, at der må vinkes farvel til tre ud valgsformænd, som Venstre og DF mener har spændt 
ben for samarbejde i byrådet. Nemlig Bjarne Overmark (BL) og Kasper Fuhr Christensen (VL) som 
udvalgsformænd for henholdsvis børn og skoleudvalget og socialudvalget, samt Daniel Madie (K), der er 
r mand for erhvervs- og landdi striktsudvalget. 

Læs også: V og DF har mang~po liti ske visioner 

Forslaget behandles som punkt 124 på byrådsmødet i efte rmiddag/aften. Det indebærer, at 
erhvervsområdet flyttes til økonomiudvalget, der fremover består af syv medlemmer, at erhvervs- og 
landdistriktsudvalget nedl ægges, at der etableres et landdistriktsudvalg, at opgavefordel ingen mellem 
socialudvalget inklusiv ikke-arbejdsmarkedsparate borgere og beskæftigelsesudvalget ændres, og at 
samtlige stående udval g fremover har syv medlemmer. 

Det fors lås også at nedlægge koordinationsudvalget mel lem beskæftigelses- og socialområdet. 

For at komme til at gælde, skal fo rslaget behandles to gange i byrådet med minimum seks dages 
mellemrum. 

Læs også: Tre udvalgsformænd smides ud 

Både nedlæggelse og oprettelse af el stående udvalg og ændringer i medlemstallet i stående udvalg, anses 
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for at være så væsentlig ændringer af forudsætn ingerne ved byrådets konsti tuering, at det medfører, at der 
skal foretages nyvalg til alle stående udvalg samt til økonomiudvalget. Der kan i den forbindelse 
anmeldes nye valggrupper til fordeling af pladserne. Det fremgår af den politiske aftale, at Venstre og 
Dansk Folkeparti har indgået aftale om valggruppesamarbejde. Valg af medlemmer til stående udvalg og 
til økonomiudvalget vil ske i fo rlængelse af byrådets anden behandl ing af forslaget til ændringer i 
styrelsesvedtægten, således at de stående udvalg i forlængelse af pågældende byrådsmøde kan afholde 
konsti tuerende møder med henblik på valg af formand og næstformand . 

Læs også: Vælgere ft1 nsker ro og orden i bY.råd - ikke uro og ballade hele tiden 

En gruppe af borgere har tænkt sig at vise sin uti lfredshed med at nogle vil bryde den aftale, der lå forud 
for byrådssamarbejdet , og der reklameres og invi teres ti l demonstrationen : » Vi siger nej til aftalebrud« på 
Facebook Randers, blandt andet. 

Marianne Grann, der har oprettet demonstrationen som en begivenhed på det sociale medie, skrive r: 

»Hej allesammen . 

J 'er har været ganske stille herude lidt for længe, men der er blevet modarbejdet mod demoen, så vi har 
derfor været nødt ti I at bruge tiden på dette, desværre. 

Men de skal ikke slippe uden os, de kære byrådspolitikere, så derfor bliver demonstrationen klokken 16 
på Rådhustorvet en stilfærdig manifestation uden taler og musik, hvor vi viser vores foragt for de partier i 
by rådet, der begår løftebrud, nedlægger skoler og laver omkonstituering. Vi opfordre til ikke at stemme på 
utroværdige pa1t ier ved folketingsvalget. 

Læs også: RY.rådsballade rY.kker næp_12e ved valgresultatet 

Er der nogen der har lyst til at lave bannere med budskabet er det fint, der vil blive lavet nogle stykker og 
vi laverflyers til uddeling. 

Så det er nu, her i sidste sekund, at vi al le sammen skal dele begivenheden overalt og invitere alle. 

Så al le jer der ikke bifalder denne udemokratiske opførsel, kom og vis jeres uti !freds hed. Sammenhold 
v· ·:er«, lyder det i invitationen . 

Vil du fø lge byrådsmødet, så følg med i vores liveblogging, der starter en halv time før by rådsmødets sta rt 
klokken I 6. 
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Borgere: Et nummer for groft 

0 08. jun 2015 kl. 20:51 

Randrusianere tiil kamp mod ny konstitueringsaftale 

AF KARSTEN SMED 

Det gik ikke stil le for sig, da et fl ertal i Randers Byråd mandag besluttede at arbejde 
videre med planerne om en ny omkonstitueringsafta le. 

Bes lutningen betyder efter alt at dømme, at tre udvalgsformænd mister deres 
poster, selv om de bakkede op om borgmester Claus Omann Jensen (V) ved det 
seneste kommunalvalg. 

lrrlenfor i byrådssa len rettede blandt andre socia ludva lgsformand Kasper Fuhr 
Ct,, ,stensen fra Velfærdslisten et hårdt angreb mod Venstre og Dansk Folkeparti. 

Udenfor råd huset havde flere lokale beboere taget opstilling for at vise deres 
uti lfredshed med forsl aget. 

Se: Omstridt afta le st(~mt videre 

- I det øjeblik man har lavet en afta le og har fået en borgmesterpost på baggrund 
af den aftale, så er det et svigt og et brud, når man går hen og laver en 
omkonstituering. Man kan ikke regne med, hvad de folk lover, sagde Lise Baastrup, 
som var mødt frem på Rådhustorvet forud for byrådsmødet. 

- Det er dybt problematisk i et demokrati, hvis man ikke kan tro på, at den man 
stemmer på også holder det, som vedkommende står og siger, inden man 
stemmer. 
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Ifølge Lise Baastrup er også mange andre randrusianere skuffede over forslaget 
om at gennemføre en omkonstituering. 

- Der er rigtigt mange mennesker, der på Facebook giver udtryk for, at godt nok har 
de ikke altid været særligt politisk interesserede, men det her, det synes de er et 
nummer for groft. 

Se: Randers-borgmester fi k banan og hest 

Lise Baastrup fik opbakning fra Marianne Grann, der også havde taget opstilling 
foran rådhuset med et banner med påskriften "Stem på demokratiet". 

- Man bliver mere og mere led og ked ved det hele, fordi man kan mærke, at der 
slet ikke bliver taget hensyn til, hvad borgerne ønsker. Under skoleforløbet 
(lukningen af lokale fo lkeskoler, red.) var det meget tydeligt, at en stor del af 
po l itikerne slet ikke havde sat sig ordentligt ind i de over 350 høringssva r, der va r 
k .1met fra borgere, mener Marianne Grann. 

- Når man laver en så sto r forandring for børn, lærere og foræld re, så er det ikke 
godt for borgerne, hvis man ikke bliver taget med på råd. Det er det, nærdemokrati 
burde gå ud på. 

Mød de to skuffede Randers-kvinder i videoen øverst i artiklen. 
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Borgmester fik banan og hest 

0 08. jun 2015 kl. 18:07 

7, ,__.nders 7 Samfund 

( ' r 

AF KARSTEN SMED 

Der blev taget rekvisitter i brug under mandagens byrådsmøde i Randers . 

Undervejs i mødet på Randers Rådhus sku lle politikerne tage stilling til en meget 
omdiskuteret omkonstitueringsaftale, som Danske Folkeparti og Venstre i 
samarbejde ønsker at få gennemført. 

Afta len betyder, at Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen ligesom po litikere fra 
BP'7oerlisten og De Konservative mister deres udvalgsposter. 

Se: Omkonstituering stemt videre 

Da socialudvalgsformand Kasper Fuhr Christensen mandag eftermiddag fik ordet i 
byrådssalen, tog han en banan og en hestefigur frem. 

- Det er mine gaver til borgmesteren, sagde han med blikket rettet mod 
borgmester Claus Omann Jensen (V). 

Hesten var ifølge Velfærdslistens kandidat medbragt, ford i nogen havde lukket 

fjenden ind. 

Se: Det betyder ny Randers-aftale 

- Dansk Folkepa rti og Venstre er ikke til at stole på. Da de blev valgt ind, indgik de 
nogle aftaler, som de nu bryder, forklarede han ifølge TV 2 I ØSTJYLLAN Ds reporter 
i byrådssalen. 
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- Bananen skal borgmesteren have, fordi Randers er ved at udvikle sig til en 
banan,·epublik. 

Det er usikkert, hvorvidt borgmesteren modtog gaverne. 
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Ost betyder ny Randers-af tale I TV 2 I ØST JYLLAND 15/09/7.016 23.[)8 

Det betycler ny Randers-afta~e 

Foto: Colourbox 

r.'\ 08. jun 2015 kl. 18:19 

-1' Randers ~ Samfund 

Flertal i Randers Byråd bakker op om en ny konstituering 

AF l<ARSTEN SMED 

Et flertal i Randers Byråd besluttede mandag aften at gå videre med planerne om 
en ny og meget omstridt konstituering. 

Bliver fors laget senere vedtaget, mister Ve lfærds listen, Beboerlisten og De 
Konservative deres udva lgsposter. 

Her kan du få et overblik over konsekvenserne af en kommende 
~nstitueringsaftale: 

- Kasper Fuhr Christensen mister posten som formand for Socialudvalget og de 
ikke arbejdsparate. 

- Bjarne Overmark fra Beboerlisten mister posten som forma nd for Børn- og 
Skoleudva lget. 

- Dan iel Madie fra Konservat ive mister posten som formand for Erhvervs- og 
Landd istr iktsudvalget. 

- Ervhervs- og landdistriksudvalget nedlægges og erstattes af nyt 
landdist r iktsudva lg. Erhvervsområdet skal flyttes t il økonomiudvalget. 

- Socialudvalget og de ikke arbejdsparate nedlægges og erstattes af et separat 
socialudvalg og et beskæft igelsesudva lg. 
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Omstridt aftale stemt videre 

Bjarne Overmark (Beboerlisten), Kasper Fuhr 
Christensen (Velfærdslisten) og Daniel Madie (K) er 
store modstandere af om konstitueringen. 

0 08. jun 2015 kl. 17:25 

-> Randers "7 Samfund 

Randers Byråd har sendt forslag om on1konstituering i videre 
hah.::inrU ino 

AF RASMUS DYRBERG HANSEN / KARSTEN SMED 

På et byrådsmøde i Randers er de r netop blevet stemt om den 
om konstitueringsafta le, som Danske Fo lkeparti og Venstre i samarbejde vi l tru mfe 
igPnnem. 

Fo1·slaget er blevet stemt videre m ed stemmerne 16 for, 1 O imod og fem, der 
und lod at stemme. Dermed er fors laget stemt videre t il andenbehandling. 

Se: Klager til Statsforvaltningen 

De 16 fo r-stemmer svarer t il Dansk Fo lkeparti og Venstres repræsentanter i 
byrådet. 

Hvis forslaget senere vedtages, mister Kaspe1· Fuhr Christensen fra Velf 7 

posten som forma nd for Socialudvalget, mens Bjarne Overmark f·· 
fort id formand for Børn- og Skoleudva lget. 

Daniel Madie fra Konservative står t il at miste posten sot 
og Landdistri ktsudva lget. 

Aftalen er blevet kritiseret bredt af de udvalgsformænd, de1 
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poster. 

Se: Fuhr: Det er arrogant adfærd 

Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen har tid ligere kritiseret den mulige 
konstitueringsaftale i skarpe vendinger: 

- Jeg synes, det er en ekstremt arrogant adfæ,-d, at man på den måde, uden 
vælgernes godkendelse, bruger to mandater, man tilfældigvis har fået, sagde han i 
sidste måned til TV 2 I ØSTJYLLAND. 
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u!J. jun. 2015 kl. 10.52 

Randers-borginester fjerner kritiske udv:algsfor1nænd fra posterne 
Randers b)Tåd e r i oprør. Ved sidste kommunalvalg hjalp tre politikere en venstremand til at blive borgmester. Som lak blev de udvalgsformænd, men nu 
fjerner den selvsamme borgmester dem fra posterne, fordi de er for kritiske. 

I dag skrives et nyt kapitel i en en principiel sag nm demokrati. Flertallet i Randers Byråd lager første skridt Lil at lægge en dæmper p1i et kritisk mindretal, 
lyder det fra borgmesterens mods tandere. 

Venst re og Dansk Folkeparti vil nemlig lave om på den konstituering, som gjorde Claus Omann .Jensen til ny venstreborgmester på valgnattl'n for halvandd 
år siden. 

Claus Omann Jensen fik borgmesterkæden efter sidste valg, fordi han blandt andet fik støtte fra en stribe små grupper i byrådet. 

Som tak blev Beboerlistens Bjarne Overmark formand for Børn- og Skoleudvalget, Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslistcn blev formand for 
Socialudvalget, og den konservative Daniel Madie blev formand for Erhvervsudvalget. 

Det drejer s ig om anstændighed, og om at en aftale er en aftale. Det er en alvorlig sag. 

Læs også: Venstre vandt borgm.e.skrpostcn i Randers 
( l.!!!n;/J www.1lr .dk/~/rol itik/KV-13/..Al::J::ihll:r/.E.4_0 estjylla11dfa<U:1/..uå.!l/.<>6"312.html 

Utak er er verden s lø n 

Men u tak er verdens løn. 

Især Bjarne Overmark ug Kasper Fuhr har været ekstremt kritiske i sager om blandt andet lukningen af en stribe s koler, s5 nu vil Venstre og Dansk 
Folkeparti med hjælp fra et par tidligere socialdemokrater have ro ved at fjerne cle tre udvalgsformænd. 

D<!l skal ske ved at lave en ny konstiluer"ingsaftale, men den radikale Mogens Nyholm, der er formand for kultur- og friticlsudvalgcl, ,~I stemme imod. 
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Det handler om anstændigh ed 

- For Radikale Venstre i Randers drejer det sig i den grad om anstændighed, og om al en aftale e r en aftale. 

Mogens Nyholm forkla rer, at alle var klar over, hvad der var p5 spil. 

- På valgnatten vidste alle parter godt, hvad de enkelte partier bød ind med, og derfor er der egentlig ikke noget nyt under solen, som berettiger til, at man 
kan lave en omkonstitucring. Det er en alvorlig sag, siger han. 

LÆS OGSA: Slig om hemmeljg~!lliP.irer skaber rnre i Randers byri\d (hlmJJMvw clr clk/Nvherlerlfu:gionalo/Qm;Jjvll~1ultlllli!ll!!.l!l'Zluq6,n h1m} 

De tre udvalgsformænd mener, at om konstitueringen er direkte ulovlig og bar bedt statsforvaltningen gribe ind. 
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S sp littet i konstituering 
r" mtitsavis 

<f> 8. juni 2015, Amtsavisen.dk (Randers Amtsavis) (Abonnementsområde), Bo Hovgaard ... , 13 ord, ld:e5119afl, 

Fem medlemmer af Socialdemokraterne i Randers undlod at stemme i sag om 

om konstituering. 
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Sådan gik byrådsmødet 

Af Lone Hammer Sørensen, lohs@amtsavisen.dk 

Mandag <len 8. juni 2015, 13:56 

Byrådet behandlede mandag 8. juni V og DF's forslag om at ændre konstitueringen for at slippe af med tre 
ud valgsformænd. 

Forslaget lil omkonstilucringcn er en ændring af aflalcn fra valgnatten, der sikrede Claus Omann Jensen (V) borgmesterstolen. 

Forslaget be1ydcr, al der må vinkes fnrvcl lil lre udvalgsfor111æ11d, s0111 Venstre og DF mener har spa:11dt ben for s;imarhcjdc i byrådet. Nemlig Bjarne Ovcrmnrk (BL) ug 
I(• ·r Fuhr Christcnscu (YLJ som udvalgsformænd for henholdsvis børn og skolcudvalgc1 og socialudvalget , saml Dani el Madic (K). der er formand for erhvervs- og 
la strikfsudvalgct. 

Herunder k,111 du læse vores livcblog frn byrådsmødet 

http: //amtsavisen.dk/node/ 34 7 4 7 382/prin t 

Randers Amtsavis 

Randers Amtsavis liveblogger fra byrådsmødet 8, Juni 20 I 5, mens byraclet IJehandler der fø rste runki: 

omkonstituering ar byrådet. Det kan i rea liteten betyde ar Bjarne Ovennar~ (beboerlisren) Kasper 

-0 
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Citathistorie fra: Randers: De lange knives nat i 
byrådssalen 

9. juni 2015, Ritzaus Bureau, 497 ord, ld:e5lldfd7, --Aarhus, tirsdag 

Citattilbud fra DR Østjylland distribueret af Ritzau . 

/ ri t z au/ 

INFO: Anvendelse af Ritzaus citattjeneste og materiale herfra forudsætter accept af 

vilkårene i bunden af denne meddelelse. 

Randerledes. Det er det slogan, som skal markedsføre Randers rundt om i verden. Og 
det politiske liv i Kronjyllands hovedstad lever i den grad op til sloganet, mener Jens 
Laursen, der er byrådsmedlem for Beboerlisten. 

- Det er et stort kaos, det her. Der er tale om en politisk hævnakt, som bare er pakket 
pænt ind, siger han ti l DR Østjylland. 

Et snævert flerta l i byrådet vedtog mandag, at man senere på måneden vil ophæve 
den konst itueringsaftale, som blev indgået natten efter kommunalvalget sidste år. Den 
aftale gav venstremanden Claus Omann Jensen borgmesterposten - bl.a. med 
stemmer fra Beboerlisten samt Velfærdslisten og De Konservative. 

Som tak for hjælpen fi k de tre støtter så t ildelt formandsposter i kommunale udvalg, 
men aftalen var ren teknik, og lige siden har især Velfærdslisten og Beboerlist.en 
benyttet deres nye udvalgsformandsposter til at modarbejde flertallets politik i byrådet 
- for eksempel i sagen om lukn ingen af fem fo lkeskoler. 

Men nu skal det være slut med at lave konstitueringsaftaler uden politisk indhold, siger 

borgmesteren . 

- Vi er nødt til at have noget politik, vi ka n hænge hinanden op på. Så hvis jeg også 
næste gang får muligheden danne et flertal, så vil jeg insistere på, at der skal være et 
politisk indhold i en sådan konstitueringsaftale - det viser sagen her med al ønskelig 

tydelighed, siger han. 
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Nu har et byrådsflertal altså lavet en ny aftale, som vil fratage kritikerne deres 
formandsposter. Formålet sku Ile være at skabe mere opbakning i udvalgene til de 
beslutninger, som et flertal i byrådet træffer eksempelvis omkring skolelukninger. Men 
det kommer ikke til at ske, garanterer Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen, der nu 
snart er tidligere formand for socialudvalget. 

- Den her politiske udrensning er naturligvis gift for det fremtidige samarbejde i 
byrådet, siger han, og borgmesteren skal i hvert fald ikke regne med Vel færds listens 
opbakning ved næste komm unalvalg i 2017. 

- Claus Omann Jensens muligheder er blevet stærkt svækket, og jeg håber da, at 
vælgerne vil give ham en meget hård dom ved næste valg, siger Kasper Fuhr 
Christensen. 

Frank Nørgaard fra Dansk Folkeparti har bakket borgmesteren op, men han erkender, 
at det er temmelig uhørt, at et flertal gå1- ind og ændrer på en konstitueringsaftale, som 
det er sket i Randers. 

- Det er et drastisk skridt, som jeg måske ikke er vældig stolt af, men hvis der skal være 
nogen fremdrift i Randers kommune, så skal udva lgsformændene altså i højere grad 
end i dag være holdspillere, siger han. 

Redaktionel kontakt: 

Redaktionen 

tlf.: 8739 7 482 

e-mai l: p4aarhus@dr.dk 

**** DE I\J NE ARTIKEL. ER VIDEREFORMIDLET AF RITZAUS BUREAU PÅ VEGNE AF DR 
Østjylland* *** 

Betingelser for brug af materiale fra Ritzaus citattjeneste: 

- En artikel må forkortes, men ikke tilføjes stramninger eller udtryk, som afsenderen 
ikke kan stå inde for. 

- Hvis afsenderen har indsat link i artiklen, opfordres der til altid at inkludere dette ved 
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09. jun. 2015 kl. 07.58 

,.. -
Randers: De lange lmives nat i byrådssalen 

1 

Fronterne er trukket skarpt op i det kommunale drama i Randers. Borgmesteren og et snævert flertal ,~I fratage kritikere deres formandsposter, og hans 
modstandere garanterer nu lu-ig på kniven. 

Randers Rådhus ser hyggeligt ud, men indenfor er der gang i tle politiske rævekager. (© Randers Eventsekretariat) 

Af Heikki Yding,'< F.ric 0ttinf;..{l!.lli.!!.l!.!Jy.Ji!•dr.,tk\ 

lerledes . Det er det slogan, som skal markedsføre Randers rundt om i verden. Og det politiske liv i Kroojyllands hovedstad lever i den grad op I il 
sloganet, mener Jens Laursen, der er byrådsmedlem for Bchoerlisten. 

- Del' er et stmt kaos, det her. Der er tale om en politisk hævnakt, som hare er pakket pænt ind, siger han. 

Et snævert flertal i byr,1det vedtog mandag, at man senere på mil neden vil ophæve den konstitueringsaftale, som blev indgået natten efter kommunalvalget 
sid51:e iir. Den aftale gav venstremanden Claus Omann ,Jensen borgmesterposten - bl.a. med stemmer fra Behoerlistcn samt Velfærdslistcn og De · 

Konservative. 

Det er et s to rt kaos det h e r . Der e r tale om en politisk hævnakt , som bare c 1· p akket pænt ind 

Jens Laursen, Beboerlisten , Randc1·s 

AJtaler skal have politisk ind110ld 

Som tak for hjælpen fi k de tre s tøtter så tildelt formandsposter i kommunale udvalg, men afta len var ren teknik, og lige siden hur især Velfærdslistcn og 
Beboerlisten benyttet deres nye udvalgsfonnandsposter til at modarbejde flertalle ts politik i byrådet - fo r ek.,empel i sagen om lukningen af fem folkesko ler 

Men nu skal det være slut med at lave konsti tueringsaftaler uden politisk indhold, s iger borgmesteren. 

- Vi er nodt til al have noget politik,\~ kan hænge hinanden op på. Så hvis jeg også næste gang får muligheden danne el Oertal, så vil jeg insi.,lcre pii, at der 
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skal være et politisk indhold i en sl\dan konstitueringsaftale - det viser sagen her med al ønskelig tydelighed, s iger han. 

Garanterer uro på bagsm æld(en 

Vi er nødt til at have noget politik, vi kan hænge hinanden op på. ( ... ) Det ,~ser sagen her me<l al ønskelig tydelighed 

Claus Omann Jc11se11 (V), Borgmester, Randers 

Nu har et byrådsflertal altså lavet en ny aftale, som vil fratage kritikerne deres formandsposter. Formålet skulle være at skabe mere opbakning i udvalgene 
til de beslutninger, som et flertal i byrådet træffer eksempelvis omkring skoklukninger. Men det kommer ikke ti l at ske, garantererVelfærdslistens Kasper 
Fuhr Christensen, der nu snart er tidligere formand fur socialudvalget. 

- Den her politiske udrensning er naturligvis gift for det fremtidige samarbejde i byrådet, siger han, og borgmesteren skal i hvert fald ikke regne med 
Velfærdslistens opbakning ved næste kommunalvalg i 2.0 17. 

- Claus Omann .Jensens muligheder er blevet stærkt svækket, og jeg håber da, at vælgerne vil give ham en megel hård dom ved næste valg, sii-:cr Kasrcr 
Fuhr Christensen. 

DF: Uheldigt, m en nødvendigt 

Frank Nørgaard fra Dansk Folkeparti har bakket borgmesteren op, men han erkender, at det er temmelig uhørt, at et flertal går ind og ændrer på en 
konstitueringsaftale, som det er sket i Randers. 

IÆS OGSA: fuig om lwmmeligs'..[.l.Upircr skaber røre i Randcli.hxrfullhll~:/ /www dr dktNrllli!l:r/.fulgi!.lliiJ.!!!LQWj)'!J;J.ml/=/.lll/_n1/J.!.!ll!.4.7.illilll 

- Det e r et drastisk skridt, som jeg m5ske iHc er vældig stolt af, men hvis der skal være nogen fremdrift i Randers kommune, så skal udvalgsfonmcndcnc 
alts' · øjere grad end i dag være holdspillere, siger han. 
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Venstre og DF tager teten 

~ 9. j uni 2015, Landsbyerne, Christi na Brorson redaktion@landsbyerne.dk ... , 367 ord, ld:e5126361, 

Venst re og DF benytter deres nyvundne flerta l i Randers Byråd 
t il en ny konstituering. Det betyder, at t re udvalgformænd 
fyres og et landdistriktsudva lg opstår. 

RANDERS - Venstre og Dansk Folkeparti begyndte på 
økonom iudva lgsmødet i sidste uge processen, der skal fø re t il en 
om konst ituering af byrådet. Efter at de to socialdemokrater, Ole 
Skiffard og Susanne Ringe Sørensen, for en måned siden valgte 
at skifte til Venstre, har Venstre og DF fået flerta l i byrådet med 16 
pladser. Sammen har de derfor nu foretaget den 

=-~·-.:2. ·-····· .·-~tf·:: ~- -- ···: ·-:!~ 
~ _lLJ , ;,_\~·7-r-

..... _. 

omkonstiturering, som har været diskuteret et stykke tid, men senest blev droppet, da 
dele af den socialdemokratiske byrådsgruppe ikke ville være med. På 
økonomiudvalgsmødet 1. juni præsenterede Venstre og DF sit forslag til en ny 
konstitueringsaftale " Randers i fremdrift", der skal afløse den oprindel ige, som blev 
vedtaget efter kommunalvalget i 2013 af Venstre, Socialdemokratiet, Beboerlisten, 
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Vel færdslisten - 30 
ud af 31 byrådsmedlemmer, med SF som eneste parti udenfor. 

Tre nye formænd 

Den nye afta le indebærer en hel række ændringer. Blandt andet skifter t re udvalg 
formand . 

Bjarne Overmark fra Beboerl isten fyres som formand for børn-og skoleudvalget og 
erstattets af en venstrepolit iker. Kasper Fuhr Christensen udskiftes fra Velfærdslisten 
udskiftes som formand for" Socialudvalget med de ikke arbejdsmarkedsparate", der 
føres t ilbage til den tid ligere konstruktion med et socialudva lg og et 
arbejdmarkedsudvalg - sidstnævnte kommer ti l at hedde beskæftigelsesudvalget. 

Begge udvalg får en venstrepolitiker i spidsen . 

Daniel Madie fra Det Konservat ive Folkeparti udskiftes på posten som formand for 
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erhvervs-og landdistriktsudva lget, der forvandles til et rendyrket landdistriktsudva lg 
med en venstremand i front. Erhvervsdimensionen varetages fremover i 
økonomiudvalget. 

1050 meter til vindmøllen Udnævnelsen af et separat landd istriktsudvalg har til formål 
at" sikre balancen mellem landdistrikterne og Randers by. Må let er at tilsikre en langt 
mere udfarende landdistriktspolitik, der bygger på øget invo lvering mellem de enkelte 
områder og udvalget" hedder det i aftalen . Det nævnes også, at der skal skabe en 
indgang til udvalget. 

Under bosætningspolitikken nævnes det blandt andet, at vindmøllenaboer frem over 
skal have mindst syv gange møllens højde til nærmeste møl le. De nye megamøller på 
150 meter skal således have 1050 meter til nærmeste nærmeste nabo. 

Den nye konstituering skal, for- at være gældende, op på to byrådsmøder elter 
hinanden. 

Efter byrådsmødet 8. 

juni kommer afta len derfor på dagsordenen til mødet 22. 

juni, som er sidste byrådsmøde inden sommerferien. 

Se hele konstitueringsaltalen på randers. dk. 

• De to frontfigurer for DF og Venstre, der nu har flertal i Randers Byråd: Formand for 
miljø-oh teknikudvalget, Frank Nørgaard (tv) og borgmester Claus Omann Jensen 
(th). Foto: Randers Kommune 
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Ud til højre med møller og udvalgsformænd 
· Aimavis 

~ 9. juni 2015, Randers Amtsavis, Jan Sisseck jasi@amtsavisen.dk ... , 150 ord, ld:e5llb282, 

Byrådet droppede vindmøllerne ved Binderup og tog skridt 

mod ny konstituering, som betyder exit af flere 

udvalgsfomænd. POLITIK. 

De længe planlagte, men udskældte vindmøller ved Binderup 

blev endeligt droppet, mens en afstemning om en ændring af 

styrelsesvedtægten, der skal bane vejen fo r en ny konstituering 
af byrådet afslørede fortsat stor intern splittelse blandt 

1 socialdemokraterne i byrådet. 

Blandt andet med henvisn ing til de mange indsigelser, der har været mod 

vindmøllerne ved Binderup, valgte et flertal i byrådet at droppe planerne om at opstille 

i alt fem store møl ler på stedet. Såvel Venstre som Socialdemokraterne havde i det 

spørgsmål suspenderet parti disciplinen og ladet medlemmerne selv arg0re, hvordan 
de ville stemme. 

Omvendt var splittelsen i S-gruppen, når det gjaldt holdningen til en om konstituering 
af byrådet, mere alvorlig. 

Fem medlemmer af gruppen, som siden sidste møde var reduceret med to, som er 

hoppet over i blå lejr, und lod at stemme imod den planlagte om konstituering og 

åbenbarede dem1ed, at splittelsen blandt de lokale socialdemokrater stadig i høj gi-ad I 
er der. 

RANDERS 02-03. 
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Ro og fred er det vigtigste lige nu hvis ny struktur 
skal på plads 

Af Karin Hede Pedersen, kahe@berlingskemedia.dk 

Onsdag den IO.jun i 2015 , 08:50 

Hos Randers Skolelederforening og Randers Lærerforening 
n1odtages nyheden om, at udvalget for børn og skole skal have ny 
for1nand, forskelligt. 

Hos Randers Skolelederforening og Randers Lærerforening modtages nyheden om, at udvalget fo r børn 
og skole skal have ny fo rmand, forskel ligt. 

»Skolelecle1foreningen ser gerne et større samarbejde med udvalgsformanden,« siger Carsten Fredslu nd 
Andersen, der er formand for skolelederforeningen. 

»Det har vi længtes lidt efter. Vi vil gerne have en mere tydeli g udvalgsformand .« 

Hos Randers Lærerforening mener formanden, Kurt Sørensen, ik ke, at det er det, der fy lder mest. 

»Om en ændring af, hvem der er udvalgsformand, får betydning fo r vores samarbejde, ved jeg ikke . Men 
jeg er selvfølgel ig spændt på, hvem det bliver,« siger Kurt Sørensen. 

Han understreger, at det vigti gste li ge nu er, at politikerne i al almindeli ghed giver skolerne ro og fred. 

»Det trænger personalet i allerhøjeste grad til. De kan simpelthen ikke klare flere nye tiltag i øjeblikket.« 

Kurt Sørensen peger på, at der sidste år var meget stor udskiftning af lærere . 

>, .~.en nye skolestruktur skul le resultere i 40-50 færre lærerstillinger. I øjebl ikket er der opslået 31 
lærerstillinger i Randers Kommune. Det betyder, at 70-80 lærere forsvinder.« 

J forvejen skal mange bø rn skifte skole og klasse til august. Det samme gælder for lærere, pædagoger og 
andet personale. Dertil kommer byggerod mange steder, når det nye skoleår begynder. 

»Det har ikke særli g stor betydning, hvem der er ud valgsformand. Det handler om , at man ude lokalt skal 
have verden til at give mening,« siger Kurt Sørensen. 
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Ødelæggende for alle 

Onsdag den IO.juni 20 15,06:47 

Mens det - godt hjulpet af den borgerlige statsministerkandidat -
g°'l· socialdemokraterne nogenlunde i den igangværende 
landspolitiske kamp om magten på Christiansborg, ser det i 
øjeblikket mere sølle ud i en af partiets højborge ude i provinsen. 

Mens det - godt hju lpet af den borgerlige statsministerkandidat - går socialdemokraterne nogenlunde i den 
igangværende landspoli tiske kamp om magten på Christians borg , ser det i øjebli kket mere sølle ud i e n af 
partiets højborge ude i provinsen. 

I Randers - hvor socialdemokraterne historisk set har stået stæ rkt altid , og hvor e n af histori ens mest 
markante socialdemokrater e r opvokset - står partiet svagere og svagere . Lokal pol itisk betragtet. 

Det socialdemokratiske bagland pegede ellers med overbevisende flertal på et stærkt bud på en fremtidens 
mand , da medlemmerne valgte det hjemvendte folketingsmedlem Torbe n Hansen som partiets nye 
bnrg,mesterkandidat ved kommunalvalget i 2017. 

Efter en ordentlig væ lgerlussing ved det seneste folketingsvalg, hvor Torben Hansen kun med nød og 
næppe reddede sig en plads på Christiansborg, lovede frem tiden som borgmesterkandidat i barndommens 
by pludseli g lys og lykkelig. Desværre varede de lyse og lykkeli ge fremti clsudsigter ikke læ nge. Desvæ rre 
for Torben Hansen. Des værre for Randers . 

Ikke fordi Torben Hansen nødvendigvis skal være den næste borgmester i Randers. Ikke fo rdi den næste 
borgmester i Randers nødvendigvis skal være socialdemokrat. Men fo rdi, det e r bekymrende for den 
demokratiske magtbalance i byrådet, når det store oppos iti onspa rti smuldrer så has tigt, som vi oplever det 
i øjeblikket. 

Først mistede socialdemokrate rne fire mandater ved kommunal valget i november 20 I 3 . Derefter hoppede 
to mandater af til Venstre i sidste måned . Og på byrådsmødet i går undl od fe m mandater at stemme som 
deres borgmesterkandidat, der kun havde følgeskab af to. 

Hvis socialdemokraterne i Randers virkelig mener, at de har en borgmesterkand idat, fo rdi de gerne vil 
have en socialdemokratisk borgmester efter kommunal valget i 2017 , så bli ver det nok nødvend igt, at 
baglandet råber op og gør deres byrådsgruppe opmærksom på, hvem det er, med lemmerne har peget på 
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som fremtidens mand. 

Det er muligvis frit og forfriskende, at partidisciplinen ikke strammer omkring de lokale socialdemokrater 
længere , men hvis medlemmeri1e af den socialdemokratiske byrådsgruppe stemmer, som det passer dem, 
bliver det ikke muligt for en borgmesterkandidat at manøvrere i samarbejdet med byrådets øvrige partier, 
hvilket vll være ødelæggende for al le socialdemokrater. 
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Stadig uenighed i Randers Byråd 

,Hi 
.fl I 
Hf 

Af Karin Hede Pedersen, kahe@berlingslcernedia.dk 

Onsdag den IO.juni 2015, 08:50 

..et flertal af socialdemokrater er imod 01nkonstituering selv om et 
flertal af gruppens medlemmer undlod at stemme imod ved 
byrådsmødet mandag aften. 

En af de mere overraskende hændelser på byrådsmødet mandag aften var, at fem ud af otte 
wcialdemokrater undlod at trykke på hverken ja eller nej, cla der blev stemt om, hvorvidt 
styrelsesvedtægten for byrådet skal æ ndres. 

En ændring, der blandt andet betyder afsættelse af tre udvalgsformænd. 

Socialdemokraterne Mikael Fi rlings Mouritsen, Fatma Cetinkaya og borgmesterkandidat Torben Hansen 
~tP.mte imod, mens res ten undlod at stemme. 

»Men det ligger fast, at et flertal i vores byrådsgruppe er imod en omkonstitute ri ng,« siger Leif Gade , 
gruppeformand for Socialdemokraterne. 

»Det var jo heller ingen af os, der stemte ja.« 

Læs også: Ro og fred er det vigtigruuige nu hvis ny s truktur skal på 12lads 

Le if Gade påpeger, at den socialdemokratiske gruppe nu er mere frit stille t med hensyn til at stemme 
forskelligt end tidligere, hvor partiet havde borgmesterposten , og hvor der hele tiden sk ulle tæ ll es til 16 
mandater. 

Læs også: Doktorpa rkens fug levolierer får lov a t leve 

»Da var vi mere bundet. Nu kan der en gang i mell em være nogen, der stemmer anderledes, og det er ok. 
Det skal bare være clearet af, inden vi går i byrådssalen. Det var det også denne gang .« 

Leif Gade tror ikke p å, at det giver mere ro at ændre på styrelsesvedtægten. 
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»Men vi vil selvfølgeli g forsøge at være konstruktive .« 

Borgmester Claus Omann Jensen (V) mener, at en ændring af styrelsesvedtægten og udskiftning af tre 
udvalgsformænd vil give et meget bedre og mere konstruktivt samarbejde i og på tværs af udvalgene og i 
forhold til forvaltningen. 

»Det har stor betydning, når den vedtagne politik skal gennemføres. Jeg forventer mig meget af det 
fre mtidige samarbejde.« 

Til gengæld tror Claus Omann Jensen ikke, at tonen og klimaet i byrådet vil ændre sig nævneværdigt. 

»Det fortsætter nok, som det hele tiden har gjort. Det skal der være plads ti l.« 

Læs også: Politisk ja til boliger og hotel i Hotel Kongens Egf 

Bjarne Overmark (BL) mene r, det er uhørt at bryde en skriftli g aftale. 

»Det er ikke fremmende for samarbejdet.« 

Se, vom han afsættes som formand, forventer Bjarne Overmark at forbl ive medlem af børn og 
skoleudvalget. 

» Vi er ikke sat udenfor indflydelse. Men hvi s jeg ikke længere er formand for udvalget, har jeg ikke 
længere indflydelse på udformningen af dagsordnen.« 

KFtsper Fuhr Christensen (VL) vil kæmpe til det sidste for at hev::ne sin post. 

» Vi vil appellere til V og DF og partiernes baglande om at holde den aftale, de har indgået skriftligt.« 

De tre udvalgsformænd har desuden klaget.til Statsforvaltningen og bedt 0111 en hurtig indgri ben . 

»Men vi har intet hørt indtil videre,« siger Kasper Fuhr Christensen. 

• 
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Hvad havde han forestillet sig? 
in,tsavis 

J> 11. juni 2015, Amtsavisen.dk (Randers Amtsavis) (Abonnementsområde), 421 ord, ld:e51307ea, 

Mandag stemte et snævert flertal i byrådet for en omkonstituering. Det kan også 
virke fornuftigt nok atomkonstituere en byrådssammensætning, som bare slet ikke 
går. Naturl igvis kan det også ... 

Mandag stemte et snævert flertal i byrådet for en om konstituering. Det kan også virke 
fornuftigt nok atomkonstituere en byrådssammensætning, som bare slet ikke går. 
Naturligvis kan det også kritiseres i lange baner, at Venstre og DF nu griber til en så 
drastisk handling, som en om konstituering er. 

Venstre-borgmester Claus Omann Jensen indgik på valgnatten en afta le med 
Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti, hvilket jo ikke va r så overraskende. Det 
overraskende var, at Omann også inviterede Beboerlisten og Vel færdslisten med i 
konstitueringen. Således blev Omann valgt som borgmester. Han var i øvrigt også den 
suværent største stemmesluger ved kommunalvalget, så på den måde virkede det helt 
rigtigt. 

Men det så rodet ud, det flertal, der stod bag ham. Det har siden vist sig, at flere af 
formændene bag konstitueringen har være direkte uenige i de politiske beslutninger, 
og de har højlydt protesteret. Det har vi især set i skolestrukturdebatten. 

, Blandt andet på grund af den pol itiske uro omkring gennemførelsen af den ny 
skolestruktur er Randers Byråd nu kun en enkelt afstemning fra en om konstituering. 

Borgmesteren siger, at han aldrig mere vil indgå i en konstituering uden politisk 
indhold. Men hvad havde borgmesteren egentli g forestillet sig7 

Forestillede han sig på valgnatten, at det ville blive en stærk konstellation? På 
valgnatten indgik al le partier i konstitueringen vel vidende, at det va r en teknisk 
konstituering. De havde ikke forpligtet sig på politiske linjer. 

Vi kan jo alle blive klogere, men det virker en smule naivt, at Claus Omann Jensen 
indgik i handlen uden at vide, at det ville blive en træls konstellation, og at der ville 
komme mange kampe med de andre formænd . Han vidste godt, at han indgik i en 

hl tps:/ /apps- inf orne di a - dk.ez .s tals b iblioleket.dk:·t 204 8 / rnediearkiv/link?ar ticles=e513 07ea Side 1 af 2 

344



afta le, hvor der ikke var lavet en aftale om, at man skulle væ1·e enige. Så helt 
grundlæggende ligger Omann, som han selv har redt. 

Man kan selvfølgelig diskutere måden, som blandt andre Bjarne Overmark og Kasper 
Fuhr har ageret politisk på, men det har ikke kunnet kommet bag på borgmesteren, at 
det ville ske. Det bør ikke komme bag på Claus Omann Jensen, at Overmark og Fuhr 
ikke har været enige i den førte politik, ligesom det ikke kan komme bag på ham, at det 
ikke har været muligt at få udvalgsformændende til at udføre den førte politik med 
»entusiasme og begejstring«, som han har skrevet på Facebook. 

Redaktionschef Trille Skøtt-Jensen. 

Redaktionschef Tril le Skøtt-Jensen. 
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»Det har ikke været kø11t« 

Af Karin Hede Pedersen, kahe@amtsavisen.dk 

Mandag den 22. juni 2015, 20:50 
I • 

Tre nye formænd skal sikre Randers i Fremdrift, mener flertallet i 
Randers Byråd. Mindretallet føler sig meget dårligt behandlet. 

Pol itikerne i Randers Byråd har snakket med borgere om flertallets planer om ny konstituering , og disse 
samtaler blev livligt refereret på byrådets møde mandag eftermiddag . 

Ikke overraskende havde de politikere der tilhører flertallet hørt borgere rose en ny konstituering, mens 
mi ndretal let havde snakket med borgere der fordømmer omkonstitueri ngen .Den blev ved taget af et flertal, 
og fik mange knubbede ord med på vejen af mindretallet. 

»Det har ikke været kønt. Jeg tror det borgerne gerne vil have er et byråd der finder løsninger og ik ke 
leger stoleleg,« sagde Torben Hansen (S). 

B"'31utningen får konsekvenser, fasts log Bjarne Overmark (BL). 

» Vi vil ikke indgå aftale med nogen som helst, der løber fra en aftale.« 

Dermed har Beboerlisten signaleret, at det ikke kommer på tale at støtte en borgmester der tilhører 
hverken flertalspartierne eller de fem socialdemokrater, der undlod at stemme. Forslaget til ny 
konstituering blev vedtaget med 16 stemmer for - Dansk Fo lkeparti og Venstre - og LO ste mmer imod. 
Imod stemte Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det konservative 
Folkeparti samt socialdemokraterne Torben Hansen, Mikael Mouritsen og Fatma Cetinkaya. 

Socialdemokraterne Ellen Petersen, Steen Bundgaard, Karen Lagoni, Joan Hjersing Kn udsen og Simon 
Møl holm Olesen undlod at stemme. De tre sidstnævnte var suppleanter for henholdsvis Iben Sønderup, 
Leif Gade og Henning Jensen Nyhuus, der var fraværende. 

En aftale er en aftale 

»En aftale er en aftale i fortid , nutid og fremtid,« sagde radikale Mogens Nyhol m om baggrunden for, at 
han stemte imod omkonstitueringen . 
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Han roste Bjarne Overmark for at have gjort et flot stykke udvalgsformandsarbejde. Anders Buhl
Chri stenen fork larede om baggrunden for, at flertallet har besluttet at smide tre formænd på porten: 

»Vier kommet med et oplæg, Randers i Fremdrift. Vi har brug for at rulle fre mad. Den kultur vi havde 
passede ikke i forhold ti I at få fart på.« 

Partifællen Jens Peter Hansen supplerede med at fastslå, at de tre afsatte udvalgsformænd ikke har le verer 
varen i forhold til at arbejde loyalt i forhold til de beslutninger, flertallet træffer. 

Konservative Daniel Madie, der er blevet afsat, konstaterede at der må være tale om en hævnakt. Men han 
ser frem til, at der bliver ført mere borgerlig politik i Randers. 

Aftaler skal have indhold 

Charlotte Broman Møl bæk (SF) påpegede, at læren af al denne tumult må være, at der altid skal være 
politisk indhold i en konstitueringsaftale. Hun roste dele af den pol itiske aftale, Randers i Fremdrift, som 
Venstre og DF har indgået med hinanden som platform for den nye konstituering. Og kom med et hip til 
f 3k folkeparti: 

»Når det gælder, vil DF bruge sin indflydelse på frikadeller og ti tykke toldere,« sagde hun med 
henvisning til, at DF har fået indføjet i aftalen at der skal arbejdes for dansk madkultur i de kom munale 
institutioner - og at partiet på landsplan blandt andet vil bruge de mange mandater til at sikre mere 
grænsekontrol . 

»Rønnehærrene er som bekendt sure ,» konstaterede Frank Nørgaard (DF). 

» Var Randers i Fremdrift blevet præsenteret på valgnatten i 20 13 , havde vi haft en anden borgmester. 
Kommunalvalget i 201 7 bliver det mest uforudsigelige i Randers i årtier,« mente Mogens Nyholm. 

http://amtsavisen.dk/node/35196651/ print Side 2 af 2 

347



Dokumentvisning 02/02/2017 14.28 

• ~-::;::--

Fremlagt for retten som: 

BILAG: 

Advokat Lasse Hurnmc,lhof Frandsen 

Randers l<ommune 

Punkt Titel Ud valg Fun ktioner 

154 Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten Byrådet 

Resume 

Sagen omhandler forslag til ændringer i styrelsesvedtægten i henhold til indg&et politisk aftale mellem Venstre og 
Dansk Folkeparti. Forslaget indebærer, at erhvervsomr&det flyttes til Økonomiudvalget, der fremover best§r af 7 
medlemmer, at Erhvervs- og Landdistriktsudvalget nedlægges, at der etableres et Landdistriktsudvalg, at 
opgavefordelingen mellem Socialudvalget inkl. ikke-arbejdsmarkedsparate borgere og Beskæftigelsesudvalget 
ændres, og at samtlige st&ende udvalg fremover har 7 medlemmer. 

Sagsfremstill ing 
·------·--------------------------

Sagen omhandler forslag til ændringer i styrelsesvedtægten i henhold til indgået politisk aftale mellem Venstre og 
Dansk Folkeparti. Aftalen er vedlagt som bilag. Forslaget indebærer, at erhvervsområdet flyttes til 
Økonomiudvalget, der fremover består af 7 medlemmer, at Erhvervs- og Landdistriktsudvalget nedlægges, at der 
etableres et Landdistriktsudvalg med 7 medlemmer, at opgavefordelingen mellem det Socia ludvalget inkl. ikke
arbejdsmarkedsparate borgere og Beskæftigelsesudvalget ændres, og at Børn- og Skoleudvalget samt 
Beskæftigelsesudvalget fremover har 7 medlemmer. Det indstilles endvidere at nedlægge koordinationsudvalget 
mellem beskæftigelses- og socialområdet. 

De konkrete forslag til ændringer i styrelsesvedtægten fremgår af vedlagte bilag. 

Forslag om ændringer i styrelsesvedtægten skal i henhold til kommunestyrelsesloven undergives to behandlinger i 
byrådet med minimum 6 dages mellemrum. 

Såvel nedlæggelse og oprettelse af et stående udvalg som ændringer i medlemstallet i stående udvalg udgør så 
væsentlig ændringer af forudsætningerne ved byrådets konstituering, at det medfører, at der skal foretages nyvalg 
til alle stående udvalg samt til økonomiudvalget. Der kan i den forbindelse anmeldes nye valggrupper til fordel ing af 
pladserne. Det fremgår af den politiske aftale, at Venstre og Dansk Folkeaprti har indgået aftale om 
valggruppesamarbejde. Valg af medlemmer til stående udvalg og til økonomiudvalget vil ske i forlængelse af 
byrådets 2. behandling af forslaget til ændringer i styrelsesvedtægten, således at de stående udvalg i forlængelse 
af pågældende byrådsmøde kan afholde konstituerende møder med henblik på valg af formand og næstformand. 

Økonomi 
--------·--------- - -----·----·--------- -------··-----·-·--
I ngen bemærkninger. 

I ndstilling 
---------- ------·-·--··---------- ·- - - - -------·-------·- ---

Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget 

at ændringer i styrelsesvedtægten tiltrædes. 

at koordinationsudvalget mellem beskæftigelses- og socialområdet nedlægges 
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Økonomiudvalget, 1. juni 201 5, pkt . 13 1: 

Sagen fremsendes til byrådets første behandling. 

Kasper Fuhr Christensen og Bjarne Overmark stemte imod, at sagen fremsendes. 

Borgmesteren oplyste, at det af forvaltningen udarbejdede notat af 29. maj 2015 om ændringerne i 
styrelsesvedtægten fremsendes til Statsforvaltningen på baggrund af klage fra 5 byrådsmedlemmer af 28. maj 
2015 med bemærkning, at notat behandles i byrådet 8. juni 2015. 

Klagen til Statsforvaltningen vedlægges sagen. 

Christian Boldsen deltog som stedfortræder for Jens Peter Hansen og Morten Grosbøl som stedfortræder for Frank 
Nørgaard. 

Byrådet , 8. juni 2015, plet. 124: 

Sagen oversendt til byrådets 2. behandling sammen med ændringsforslag fra borgmester Claus Omann Jensen med 
16 stemmer for og 10 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale 
Venstre, Det konservative Folkeparti, Torben Hansen, Mikael Mouritsen og Fatma Cetinkaya. Henning Jensen 
Nyhuus, Leif Gade, Ellen Petersen, Steen Bundgaard og Iben Sønderup undlod at stem me. 

Redegørelse til Statsforvaltningen tiltrådt med 16 stemmer for og 10 stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, 
Velfærdsl isten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Torben Hansen, Mikael 
Mouritsen og Fatma Cetinkaya. Henning Jensen Nyhuus, Leif Gade, Ellen Petersen, Steen Bundgaard og Iben 
Sønderup undlod at stemme. 

Ozcan Devici deltog som stedfortræder for Kim Kristensen. 

Indstil ling: 

Beslutning 

Forslaget til ændringer i styrelsesvedtægten tiltrådt sammen med det fremsatte ændringsforslag, idet 
økonomiudvalget dog ikke reduceres til 7 medlemmer med 16 stemmer for og 10 stemmer imod. 

Imod stemte Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, 
Torben Hansen, Mikael Mouritsen og Fatma Cetinkaya. 

Ellen Petersen, Steen Bundgaard, Karen Lagoni, Joan Hjersing Knudsen og Simon Mølholm Olesen undlod at 
stemme. 

Forslaget om at bevare 9 medlemmer af økonomiudvalget blev tiltrådt med 30 stemmer for. Det Konservative 
Folkeparti undlod at stemme . 

Velfærdslisten bemærkede, at man finder, at der er tale om en udrensning af polit iske modstandere, og V og DF 
begår således et gigantisk løftebrud. 

Behandlet sammen med sag 188. 

Bilag Funktioner 

Randers i fremdrift V og DF ~ 

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten ~ 

Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten.pdf ~ 

Klage til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis planer om at fjerne udvalgsformændene ~ 

Ændr ingsforslag til forslag om ændret styrelsesvedtægt .pdf ~ 
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• ~~ 
Fremlagt for retten som: 

BILAG: 

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen 

Randers f<ommune 

Punkt Titel Udvalg Funktioner 

155 Anmeldelse af valggrupper Byrådet 

Sagsfremstilling 

Med femmerne af økonomiudvalget og de syv stående udvalg vælges efter forholdstalsvalg e~er 
styrelseslovens § 24 stk. 3. 

Ved valg til økonomiudvalget og de stående udvalg skal foretages samme gruppeanmeldelse. 

Der skal således anmeldes valggrupper. 

Beslutning 

Der var anmeldt 3 valggrupper: 
Venstre og Dansk folkeparti (16 medlemmer) 
Socialdemokratiet, Det konservative folkeparti og Socialistisk Folkeparti ( 10 medlemmer) 
Beboerlisten, Velfærdslisten og Radikale Venstre (5 medlemmer) 

Bilag Funktioner 

Ingen bilag 
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~~ 

Randers l<ommu ne 

Punkt Tite l Udvalg Fllnkt ioner 

156 Valg af medlemmer til økonomiudvalget Byrådet 

Sagsfremstilling 
--·-·- -·----·-···-------- --·-- ·---- - - .... ·-···· --- ------- · -·· -· -· .. . . . 
Efter styrelsesvedtægtens § 10 består økonomiudvalget af borgmesteren, der er formand for udvalget 
samt nogle af byrådets øvrige medlemmer. Økonomiudvalgets opgaver fremgår af kapitel IV i 
styrelsesvedtægten . 

Byrådet skal således ved forho ldstalsvalg vælge medlemmer, hvoraf et medlem er borgmesteren . 
Borgmesterens plads skal modregnes I det antal pladser, som tilkommer den gruppe, borgmesteren 
t ilhører. 

Beslutning 

Valgt blev : 
Anders Buhl Christensen 
Frank Nørgaard 
Susanne Ringe Sørensen 
Jens Peter Hansen 
Torben Hansen 
Henning Jensen Nyhuus 
Leif Gade 
Bj arne Overmark 

Bilag 

Ingen bilag 

Funktioner 
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Randers l<.ommu ne 

Punkt Titel Udvalg Funktioner 

157 Valg af medlemmer til miljø- og teknikudvalget Byrådet 

Sagsfremstilling 
· - --•· --------• - ·· -••W•- • • • • • • 

Miljø- og teknikudvalgets opgaver fremgår af kapitel V i styrelsesvedtægten. 

Byrådet skal således ved forholdstalsvalg vælge byrådsmedlemmer ti l miljø- og teknikudvalget. 

Beslutning 

Valgt blev: 
Frank Nørgaard 
Christian Brøns 
Lars Søgaard 
Jens Peter Hansen 
Torben Hansen 
Iben Sønderup 
Kim Kristenser1 

Bi lag 

Ingen bilag 

Funktioner 
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Dokumentvisning 

..... w 
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Randers l<ommune 

Punkt Titel Udvalg 

158 Valg af medlemmer til børne- og skoleudvalget Byrådet 

Sagsfremstill ing 
~--- --·-··- - ----·····---------··· ·------ -· --- -----· --- --- . ··- . 
Børne- og skoleudvalgets opgaver fremgår af kapitel V i styrelsesvedtægten. 

Byrådet skal således ved forholdstalsvalg vælge byrådsmedlemmer til børne- og skoleudvalget. 

Beslutning 

Valgt b lev: 
Anders Buhl Christensen 
Christiana Kjærsgaard 
Christian Boldsen 
Mark Pring 
Morten Grosbøl 
Fatma Cetinkaya 
Mikael Mouritsen 
Charlotte Broman Mølbæk 
Bjarne Overmark 

Bilag 

Ingen bilag 

Side 1 af 1 
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~~ 

Randers l<ommu ne 

Punl<t Titel Udvalg 

159 Valg af medlemmer til socialudvalget Byrådet 

Sagsfremstilling 
.... 

Socialudvalgets opgaver fremgå r af kapitel V I styrelsesvedtægten. 

Byrådet skal således ved forholdstalsvalg vælge byrådsmedlemmer til socia ludvalget. 

Beslutning 

Valgt blev: 
Louise Høeg 
Mark Pring 
Morten Grosbøl 
Christian Brøns 
Mikael Mourltsen 
Charlotte Broman Mølbæk 
Kasper Fuhr Christensen 

Bilag 

Ingen bilag 

Side 1 afl 
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Randers l\ommune 

Punkt Titel Udvalg Funktioner 

160 Valg af medlemmer til sundheds- og omsorgsudvalget Byrådet 

Sagsfremsti lling 

Sundheds- og omsorgsudvalgets opgaver fremgår af kapitel V i styrelsesvedtægten. 

Byrådet skal således ved forholdstalsvalg vælge byrådsmedlemmer til sundheds- og omsorgsudvalget. 

Beslutning 

Valgt blev: 
Leif Gade 
Ole Skiffard 
Katrine Fruelund 
Helle Skøtt 
Louise Høeg 
Susanne Nielsen 
Steen Bundgaard 
l<lm Kristensen 
Jens Laursen 

Bilag 

Ingen bilag 

Funktioner 
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• ~~ Randers l<ommu ne 

Punl<t Titel Udvalg 

161 Valg af medlemmer til beskæftigelsesudvalget Byrådet 

Sagsfremstilling 
- ·· ··--·····- ---------- -·-·-----.. -• ···-····- ···-·- ····---- -------- ------------ -· ··-·· ----- ---· -·- -
Beskæftigelsesudvalgets opgaver fremgår af kapitel V i styrelsesvedtægten. 

Byrådet skal således ved forholdstalsvalg vælge byrådsmedlemmer til beskæftigelsesudvalget. 

Beslutning 

Valgt blev: 
Christian Boldsen 
Ole Skiffard 
Helle Skøtt 
Christina Kjærsgaard 
Fatma Cetinkaya 
Iben Sønderup 
Kasper Fuhr Christensen 

Bilag 

Ingen bilag 

Side laf l 
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Funktioner 
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Randers l<ommune 

Punl<t Titel Udvalg Funktioner 

162 Valg af medlemmer til kultur- og fritidsudvalget Byrådet 

Sagsfremstill ing 
•- ... - -· ·· ··-- -- --- --.... ------- .. ,. .. - --- -- -··-- ---·-·· -- . -· ·- -
Kultur- og fritidsudvalgets opgaver fremgår af kapitel\/ i styrelsesvedtægten. 

Byrådet skal således ved forholdstalsvalg vælge byrådsmedlemmer til kultur- og fritidsudvalget. 

Beslutning 

Valgt blev: 
Mogens Nyholm 
Susanne Ringe Sørensen 
Katrine Fruelund 
Louise Høeg 
Susanne Nielsen 
Christiana Kjærsgaard 
Ellen Petersen 
Steen Bundgaard 
Daniel Madie 

Bilag 

Ingen bilag 

Funktioner 
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Randers f<ommune 

Punkt Titel Udvalg 

163 Valg af medlemmer til landdistriktsudvalget Byrådet 

Sagsfremstilling 
... - ·'-·-- ·- ···--·-· ··· ··· ····· - ·· ··- · -- ··-···· 

Landdistriktsudvalgets opgaver fremgår af kapitel V i styrelsesvedtægten. 

Byrådet skal således ved forholdstalsvalg vælge byrådsmedlemmer til landdistriktsudvalget. 

Beslutning 

Valgt blev: 
Lars Søgaard 
Jens Peter Hansen 
Susanne Ringe Sørensen 
Susanne Nielsen 
Ellen Petersen 
Daniel Madie 
Jens Laursen 

Bi lag 

Ingen bilag 

Side l af 1 
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Randers l<ommu ne 

Punkt Tite l Udvalg Fun kt ioner 

164 Valg til Randers Spildevand A/S Byrådet 

Sagsfrernsti li ing 

Randers Spildevand A/S ledes efter vedtægterne af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 4 
medlemmer samt et medlem valgt af forbrugerne i selskabet således: 

Tre medlemmer vælges af generalforsamlingen (byrådet) blandt byrådets medlemmer og et 
medlem vælges efter indstilling fra Randers Erhvervs- og udviklingsråd . 

I relation til byrådets udpegning bemærkes, at formanden for Randers kommunes miljø- og teknikudvalg 
Ikke må vælges t il bestyrelsen jfr. vedtægterne for selskabet. Efter vedtægterne vælger 
generalforsamlingen (byrådet ) formanden og næstformanden for bestyrelsen. Generalforsamlingen 
(byrådet) ska l tillige blandt de valgte byrådsmedlemmer vælge formand og næstformand for bestyrelsen. 

Det følger af selskabslovens reg ler , at et eller flere bestyrelsesmedlemmer t il enhver tid kan afsættes af 
den, som har valgt eller udpeget den pågældende - det betyder i det konkrete tilfælde byrådet. Da 
byrådet er t illagt ret til at udpege tre byrådsmedlemmer til selskabets bestyrelse, er det den gruppe i 
byrådet , der har udpeget et bestyrelsesmedlem, der til enhver tid kan udpege et nyt bestyrelsesmedlem. I 
det konkrete tilfælde er det !;lllede~ op til den ved kommunalvalget indgåede store valggruppe at træffe 
beslutning herom. I tilfælde af uenighed herom i den eksisterende valggruppe, vll det være flertallet I 
valggruppen, der træffer beslutningen. Tilsvarende gælder valg af formand og næstformand. 

Byrådet bemyndiger borgmesteren til at afholde ekstraordinær generalforsamling i henhold ti l byrådets 
beslutning om sammensætning af bestyrelse og valg formand og næstfotrmand samt fo retage det videre 
fornødne vedrørende anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Beslutning 
- ------ --------- ·· ··--·~ - ~- ... -- -· - ···-· 
Tiltrådt, at Morten Grosbøl indtræder i stedet for Anders Buhl-Christensen. 

Bilag Funktioner 

Ingen bilag 
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Dokumentvisning 

• ~~ Randers ~<ommune 

Punkt Titel 

130 Valg af formand og næstformand 

Sagsfremstilling 

Fremlagt for retten som: 

BILAG:) 

ttummelnof randsen 
Advokat Lasse 

Udvalg 

Børn og skoleudvalget 

02/02/2017 14 .4 5 

Funktioner 

- --- ---- - - - ----- - ---- - --------- - - - ------ ·-----·- ·---
Udvalget skal efter st yrelseslovens § 22 vælge en formand. Udvalget kan tillige vælge en næstformand. 

Valg af formand og eventuelt va lg af næstformand sker ved flertalsvalg efter reglerne i styrelseslovens § 24, stk. 1, 
medmindre der i udvalget er enighed om andet. 

Valget ledes af det tilstedeværende udvalgsmedlem, der har længst anciennitet som byrgdsmedlem . 

Beslutn ing ---- --- - ----·------
Anders Buhl-Christensen blev foreslået som formand og Christina Kjærsgaard som næstformand. 

For stemte Christian Boldsen, Mark Pring, Morten Grosbøl, Christina Kjærsgaard og Anders Buhl-Chrlstensen. 

Bjarne Overmark, Mikael Mouritsen, Charlotte Broman Mølbæk og Fatma Cetinkaya undlod at stemme. 

Anders Buhl-Christensen blev herefter valgt som formand og Christina Kjærsgaard som næstformand. 

Bilag Funktioner 

Ingen bilag 
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02/02/2017 14.43 

• ~~ Randers l<ommune 

Punkt Titel Udvalg Funktioner 

106 Valg af formand og næstformand Socialudvalget 

Sagsfremstilling 

Udvalget ska l efter styrelseslovens§ 22 vælge en formand. Udvalget kan tillige vælge en næstformand. 

Valg af formand og eventuelt valg af næstformand sker ved flertalsvalg efter reglerne i styrelseslovens § 24, stk. 1, 
medmindre der i udvalget er enighed om andet. 

Valget ledes af det tilstedeværende udvalgsmedlem, der har længst anciennitet som byrådsmedlem 

Beslutning 
-------·---·---

Louise Høeg (V) blev foreslået som formand og Mark Pring (V) som næstformand. 

For stemte Morten Grosbøl (0), Christian Brøns (V), Mark Pring (V) og Louise Høeg (V). 

Imod stemte Kasper Fuhr Christensen (Velfærdslisten) - og fremsatte følgende mindretalsudtalelse : 

Velfærdslisten stemmer imod Louise Høeg (V) som formand og Mark Pring (V) som næstformand, idet vi har 
mistillid til begge. Begrundelsen herfor er: 

1) at det er uhensigtsmæssigt at vælge en formand og næstformand, der ikke har siddet i udvalget i 
indeværende byrådsperiode, 

2) at begge repræsenterer et byrådsflertal, der gentagne gange har udvist en udemokratisk fremfærd, hvorfor 
vi frygter, at det nye formandskab medfører mindre åbenhed og mere lukkethed og hemmelig hedskræmmeri, og 

3) at begge stemte for udrensningen af po litiske modstandere. 

Mikael Firlings Mour itsen (A) og Charlotte Broman Mølbæk (SF) undlod at stemme. 

Bilag Funktioner 
Ingen bilag 
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Her er de nye formænd I TV 2 I ØST JYLLAND 15/09/2016 23.Cl~ 

FremlaQt for retten som: 

BILAG:;>~ 

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen 

0 22. jun 2015 kl. 22:35 

·, Randers '"7 Samfund 

Ny konstitueringsaftale vedtaget i Randers Konnmune 

På et byrådsmøde mandag i Randers Kommune, har Dansk Folkepart i og Venstre 
vedtaget en ny konstituering af byrådet. 

Det betyder en udskiftnnig på tre udva lgsposter, som nu besættes af tre politikere 
fra Venstre. 

Bjarne Overmark (BL), Kasper Fuhr-Christensen (VL) og Daniel Madie (K) er blevet 
fjernet fra deres formandsposter . 

...,e erstattes af Anders Buh l-Christensen (V), Louise Høeg Jensen (V) og Lars 
Søgaard (V). 

Herunder kan du se~, hvem der er formænd for de forskellige udvalg. 

Økonomiudvalget: 

Formand: Claus Omann Jensen (Venstre) 

Miljø- og teknikudvalget: 

.Formand: Frank Nørgaard (Dansk Fo lkeparti) 

Næstformand: Christian Brøns (Venstre) 

Børne- og skoleudvalget: 

Formand: Anders Buh l Christensen (Venstre) 
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Her er de nye formænd I TV 2 I ØSTJYLLAND 

Næstformand: Christina f(jærsgaard (Venstre) 

Socialudvalget: 

Formand: Louise Høeg (Venstre) 

Næstformand: Mark Pri ng (Venstre) 

Sundheds- og omsorgsudvalget (tidl. Sundheds- og ældreudvalget): 

Formand: Leif Gade (Socialdemokraterne) 

Næstformand: Ole Skiffard (Venstre) 

Beskæftigelsesudvalget: 

Formand: Christian Boldsen (Venstre) 

Næstformand: Fatma Cetinkaya (Socia ldemokraterne) 

kultur- og Fritidsudvalget: 

Formand: Mogens Nyholm (Rad ikale Venstre) 

Næstformand: Ellen Petersen (Socia ldemokraterne) 

Landdistriktsudvalget: 

Formand: Lars Søgaard (Venstre) 

Næstformand: Jens Peter Hansen (Venstre) 

1G/09/21J1G 1 :1.05 

Samtid ig blev fø lgende va lgt ti l forma nd for bestyrelsen i Randers Spildevand A/S: 
Kim Kristensen (Beboerlisten) 

For den nye konstituering stemte Venstre og Dansk Fo lkeparti for, mens 
Beboerlisten, Velfærdslisten, Socialistisk Folkeparti, Rad ika le Venstre, Det 
konservative Folkeparti, Torben Hansen, Mikael Mouritsen og Fatma Cetinkaya 
stemte imod 

Følgende undlod at stemme: El len Petersen, Steen Bundgaard, Karen Lagoni, Joan 
Hjersing Knudsen og Simon Mølholm Olesen. 

l<i/de: Randers Kommune 
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Formænd skal sikre fremdrifti Handers 
:·· AB avis 

~ 23. juni 2015, Randers Amtsavis, Karin Hede Pedersen kahe@amtsavisen.dk ... , 130 ord, ld:e51789f0, 

POLITIK Et flertal i byrådet stemte i aftes for en ny 
konstituering, som blandt andet betyder, at samtlige udvalg 
nu har blåt flertal. 

Anders Buhl-Christensen (V), der i sidste uge måtte opgive 
planerne om en plads i Folketinget, blev på byrådsmødet 
mandag valgt som ny formand for børn og skoleudvalget. Han 
erstatter Bjarne Overmark (BL), der er afsat som formand 
_;am men med Kasper Fuhr Christensen (VL) og konservative 
Daniel Madie. 

Louise Høeg Jensen (V) er ny formand for socialudvalget, mens Madie erstattes af Lars 
Søgaard (V) som formand for landdistriktsudvalget. 

Øvelsen gå r ud på at sikre fremdrilt i Ra nders, fastslog Anders Buhl --Christensen på 
byrådsmødet. 

Daniel Madie betegnede afsættelsen af ham og de to øvrige formænd som en 
hævnakt, fordi de ikke er enige med flertallet. 

.C\lle otte kommunale udvalg har nu blåt flertal, efter at der også er skiltet ud blandt de 
menige udvalgsmedlemmer. 

RAN D E R SY 02-03. 
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Nye formænd for tre udvalg 

~ 23. juni 2015, Randers Amtsavis, 167 ord, ld:e51792a7, 

RANDERS: Anders Buhl-Christensen (V) er ny formand for børn 
og skoleudvalget. Det blev han på mandagens byrådsmøde 
hvor Venstre og Dansk Folkeparti vedtog en ny konstituering af 
byrådet. 

Anders Buh l-Christensen afløser Bjarne Overmark (BL), som et 
flerta l i Randers Byråd har valgt at sætte fra besti llingen 
sammen med Kasper Fuhr-Christensen (VL) og konservative 
Janie! Madie. 

: ......... ,~ 
~-·<, . 
!·.·- • . -f,• 
f.7...: .... "1 :_: 

c:::=-~~~-. ,.;:-" . " 
I .. ::-::,i.,_,, _,,.. ... ;i-:: 

::..·---~- ... 
l :~ ':" [ J:\ ,.,. ........ ,u .. 111 ...... , 

~,; rr. rt\~f :· 

De har hidtil været formænd for henholdsvis socialudvalget og erhvervs-og 
landdistriktudvalget. 

De afløses af Louise Høeg Jensen (V) og Lars Søgaard (V), der bliver formand for et nyt 
udvalg, landdistriktsudvalgel. 

Erhvervsområdet hører fremover under økonomiudvalget, hvor borgmester Claus 
Omann Jensen (V) er formand . 

Mogens Nyholm (R) fortsætter som formand for kultur-og fri t idsudvalget, og Christian 
Boldsen (V) er fortsat formand for beskæftigelsesudvalget. 

Leif Gade (S) bliver formand for sundheds-og omsorgsudvalget. 

Dansk Folkepartis Frank Nørgaard fortsætter som formand for miljø og teknikudva lget. 

Kim Kristensen (BL) fortsætter ligeledes som formand for Randers Spildevand. 

Tre udvalg får ni medlemmer, nemlig økonomiudvalget, børn og skoleudvalget og 
kultur og fritidsudvalget. 

Der er nu blåt fle rta l i samtl ige udvalg. 
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Sørgeligt for folkestyret 
- ~ 'm · .:- AmESavis 

~ 27. juni 2015, Randers Amtsavis, Bo Vestergaard Hansen formand for Det Konse1·vative Folkeparti i Randers Odasminde 3, 

Randers SØ ... , 449 ord, ld:e5199244, 

LÆSERBREV. 

Det er helt grundlæggende for vort repræsentative demokrat i, 
at pol itikere holder, hvad de lover. Det gælder både over for 
vælgerne og over for aftalepartnere. 

~u::::15,11,,1 lul 1,_"ll11tof 

.. __'._~ if:~:_ 
:..::_:: 

Det nye »flertal« i Randers Kommune- bestående af Venstre og 
DF -ha r gjort sig skyldig i brud på begge dele. Først løb de fra ,ir [:~.: !I-. 
deres valgløfter fra 2013 og har dermed ført deres vælgere bag 
lyset. Nu har de samme partier lavet et eklatant aftalebrud på en skriftlig 
konstitueringsaftale ved at fyre tre udvalgsformænd. 

Venstre og DF har forsøgt sig med forskellige udenoms-forklaringer, men det bunder jo 
i polit isk udrensning (hævn) og jagten på lukrative pengegivende poster og magt. Det 
er jo åbenbart for enhver. 

Det er simpelthen en skanda le, at man på den måde kan bryde løfter i politik helt uden 
umiddelbare konsekvenser. 

, Hvis et tilsvarende aftalebrud var lavet af Claus Omann Jensen i erhvervslivet, så ville 
han jo også blive dømt og miste enhver troværdighed. Nu »nøjes« borgmesteren og 
hans følgesvende med at miste al troværdighed . 

Venstre og DF har jo ikke folke lig opbakning til deres forehavende. 

Godt 41 procent stemte på Venstre og DF. Deres »flertal« bestå r i to konvertitter og et 
mandat, der hviler på K-og LA-stemmer på grund af valgtekn isk samarbejde. Det var jo 
også derfor, at Claus Omann Jensen skulle bruge stemmerne fra Konservative, 

Velfærdslisten og Beboerlisten. 

El lers var han aldrig blevet borgmester. 
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»Al magt korrumperer, og total magt korrumperer tota lt,« sagde historikeren Lord 
Acton. At det skulle gå så stærkt i Randers Kommune kommer bag på mig. Det vil le 
virkelig klæde borgmesteren og resten af Venstre og DF at have mere respekt for 
folkestyret, have ydmyghed over for den magt, som de er betroet, og overholde 
fundamentale danske værdier, såsom at overholde indgåede aftaler. 

Nuvel, Venstre og DF har ikke kunnet lide Velfærdslisten og Beboerlisten længe. Jamen, 
så skulle man da ikke have indgået aftale med dem under konstitueringen. De ligger, 
som de har redt. I Konservative er vi bestemt heller ikke enig med Velfærdslisten og 
Beboerl isten i deres politik og retorik, men vi overholder altså indgåede aftaler. For 
Konservatives vedkommende kan jeg supplere med, at vi ikke lader os t rue på vore 
holdninger. Vi er ordentlige og hæderlige og holder fast i vor borgerl ige poli tik og vort 
ønske om bredt samarbejde i byrådet. 

Det, Venstre og Dansk Folkeparti har gjort, er en skamplet på fo lkestyret og et overgreb 
på vælge,-e og politiske aftalepartnere. Venstre og DF har mistet al t roværd ighed og har 
bidraget til politikerlede, et manglende bredt samarbejde i byrådet og et historisk 
afta lebrud. Jeg håber, at vælgerne vil drage konsekvensen og huske på, at der stadig er 
ærlige og hæderlige partier og politikere i byrådet. De er bare svundet bet ragteligt ind 
på det seneste. 
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Tre nye udvalgsformænd fra Venstre 

!llll 30. j uni 2015, Landsbyerne, Christina Brorson redaktion@landsbyerne.dk ... , 190 ord, ld:e5la5273, 

- --- --Den nye konstituering i Randers Byråd har betydet, at 

Beboerl isten, Velfærdslisten og Konservative er blevet frataget 

formandsposter. Samtidig er et rendyrket landdistriktsudvalg 
opstået. 

.... ~,---a~.a1~ ........ .... , .. ,v., .. ,,c .._.,- ......... _ . 

·-··-- - ----·- . ) ~-- ' 

. '.ii; 

RANDERS - Efter at de to socialdemokrater, Ole Skiffard og 
Susanne Ringe Sørensen, i maj valgte at skifte til Venstre, har 
Venstre og DF fået flerta l i byrådet med 16 pladser. Sammen har 
de derfor nu foretaget en omkonstiturering, og på byrådsmødet 
22. juni trådte deres kohstitueringsaftale " Randers i fremdrift" 
endeligt i kraft . 

Den nye aftale afløser den oprindelige, som blev vedtaget efter kommunalvalget i 2013 
af alle byrådets partier undtagen SF - 30 ud af 31 byrådsmed lemmer. 

Den nye aftale kommer til at betyde en række ændringer. 

Blandt andet har tre udvalg skiftet formand. 

Bjarne Overmark fra Beboerlisten er fyret som formand for børn-og skoleudvalget og 
· erstattet af Anders Buh I Christensen (V). 

Kasper Fuhr Christensen fra Velfærdslisten er blevet udskiftet som formand for" 
Socialudvalget med de ikke arbejdsmarkedsparate", der er ført tilbage til den t idligere 
konstruktion med et socialudvalg og et beskæftigelsesudvalg. 

Socialudvalget har fået Louise Høeg (V) i spidsen og beskæftigelsesudvalget ledes 
fortsat af Christ ian Boldsen (V). 

Dan iel Madie fra Konservative er udskiftet på posten som formand for erhvervsog 
landdistriktsudvalget, der er forvandlet til et rendyrket landdistriktsudvalg med Lars 
Søgaard (V) som formand. Erhvervsd imensionen varetages fremover i 
økonomiudva lget. 
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• Lars Søgaard (V) er formand for det nye landdistriktsudvalg. Foto: Randers 
Kommune 
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Fremlagt for retten som: 

BILAG: 33 
Advokat Lasse H=melh.; Frands•n 

Notat om ændring af Randers Byråds styrelsesvedtægt 

samt om omkonstituering i juni 2015. 

Randers Byråd vedtog den 22. juni 2015 (sag nr. 154) ved anden behandling en ændring af sin 

styrelsesvedtægt. For ændringen stemte 16 medlemmer af byrådet, imod stemte 10, mens 5 undlod at 

stemme. Det er i byrådets protokol forudsat, at ændringen trådte i kraft umiddelbart. 

Ændringen består navnlig i følgende omlægning af ressortområder mellem byrådets ståend e udvalg samt 

ændrede medlemstal i nogle udvalg: 

• Det hidtidige Erhvervs- og Landdistriktsudvalg med 7 medlemmer nedlægges, dets opgaver overgår 

til økonomiudvalget 

• Der et ableres et Landdistriktsudvalg med 7 medlemmer 

• Nogle af Socialudvalgets opgaver (beskæftigelsesindsats for ikke arbejdsmarkedsparate borgere) 

overføres t il Beskæftigelsesudvalget 

• Beskæftigelsesudvalgets medlemstal øges fra 5 til 7 ændres 

• Børn- og Skoleudvalgets medlemstal mindskes fra 9 til 7. 

En tidligere påtænkt reduktion af økonomiudvalgets medlemstal fra 9 til 7 blev skrinlagt. Det samme blev 

en påtænkt udskiftning af en repræsentant for byrådet i selskabet Randers Spildevand A/S. 

Samtidig med ændringen i styrelsesvedtægten nedlagdes et koordinationsudvalg mellem beskæftigelses

og socialområdet, som var nedsat af økonomiudvalget som led i den oprindelige konstitueringsaftale. I 

udvalget havde siddet dels folkevalgte, dels embedsmænd. 

Lige efter den endelige vedtagelse af styrelsesvedtægtsændringen om konstituerede byrådet sig (sagerne 

155-163) ved anmeldelse af nye valggrupper og nyvalg af medlemmer til økonomiudvalget og samtlige 

st ående udvalg. Valggruppen beståe nde af Venstre og Da nsk Folkeparti havde 16 af byrådets 31 

medlemmer. Børn- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget endte med at få hvert 9 

medlemmer. Aftalen om om konstituering medførte bl.a., at tre hidtidige formænd for stående udvalg 

mistede disse hverv. 

Dette notat bygger på 

• de dokumenter vedrørende Randers Byråds konstituering i december 2013, som fremgår af 

kommunens hjemmeside 

• protokollaterne fra Randers Byråds og dets udvalgs møder i juni 2015 med bilag, således som de 

fremgår af kommunens hjemmeside 

• pressemeddelelse af 27. maj 2015 fra Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper 

• protokollat af Børn- og Skoleudvalgets møde den 3. februar 2015 

• mundtlige, supplerende oplysninger fra byrådsmedlem Bjarne Overmark. 

Sagens forløb 

Styrelsesvedtægtsændringen blev behandlet i økonomiudvalget den 1. juni 2015 og førstebehandlet af 

byrådet den 8. juni 2015. Det skete ifølge dagsordensteksten efter indstilling fra forvaltningen. Indstillingen 
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var ikke nærmere motiveret i dagsordensteksten, men der henvistes til en politisk aftale mellem Venstres 

og Dansk Folkepartis byrådsgrupper. Denne aftale med overskriften "Randers i fremdrift" var bilag t i l 

dagsordenen til byrådsmødet. I aftalen angives en række politiske mål om Randers' udvikling, som 

mot iverede omlægninger i udvalgsstruktur mv. Derudover anføres bl.a.: 

Randers byråd konstituerede sig med 30 mandater ud af 31 mulige i december 2013. Konstitueringen var teknisk 

og uden en klar politik for, hvad der skulle udføres. I stedet skulle linjerne for de næste f ire år lægges i forbindelse 
med byrådets visionsproces i starten af 2014 .... 

Forudsætningen for at vi kan skabe vækst og udvikl ing kræver et stærkt, ansvarligt og godt sammentømret byråd. 

Et byråd der lader de taktiske, partipolitiske tiltag vige tilbage for den fælles opgave på tværs af partierne: At 

kæmpe for Randers Kommunes borgere, virksomheder og organisationer. 

På mange områder er et klart flertal i byrådet lykkedes med at skabe brede forl ig, som netop indfrier vores ønske 

om at skabe bedre rammer for borgere og virksomheder. Byrådets vision for 2021 blev vedtaget med 27 af 31 
byrådsmedlemmer. ... 

Der er med andre ord tale om et byråd som har lykkedes med mange brede forlig hen over midten. Vi må også 

erkende, at det ikke er med hjælp fra flere af de byrådsgrupper, der stod bag konstitueringsaftalen fra december 

2013. Flere af disse grupper har bevist valgt en strategi om at stå uden for indflydelsen og undgå at tage ansvar 

på trods af, at de blev tildelt indflydelsesrige udvalgsformandsposter. 

Grupperne har gentagne gange vist, at de ikke accepterer flertallets beslutninger ved at modarbejde disse for 

eksempel ved at påstå processuelle fejl. Endvidere har grupperne gentagne gange udtrykt mistillid t il 

forvaltningen og forvaltningens arbejde uden grund. Dette har medvirket t il at udfordre det faglige arbejdsklima i 

forvaltningen og kan i længden skabe usikkerhed om at arbejde med forandringer. Forvaltningen og den politiske 

ledelse er gentagne gange blev anklaget for at tale usandt, hJndle ulovligt og sågar begå dokumentfalsk alt 

sammen uden der på noge,11 måde har været hold i påstandene. 

På den baggrund ser vi det ikke muligt at genetablere till iden fra konstitueringsaftalen fra 2013. Venstre og Dansk 

Folkeparti har endvidere konstateret, at det er en uhensigtsmæssig udvalgsstruktur, der blev fastlagt i den 
daværende konstitueringsaftale. 

Venstre og Dansk Folkeparti har på den baggrund besluttet at indgå en aftale om omkonstituering af byrådet. 

Målet er at sikre tydelighed og gennemslagskraft i de initiativer som byrådets flertal vedtager og ønsker omsat til 

handlinger. Derfor har vi lagt vægt på at udpege udvalgsformænd, der er enige i hovedtrækkene i den førte 

politik. Endvidere har Ven5tre og Dansk Folkeparti lagt vægt på at skabe mulighed for at udpege udvalgsformænd, 

der med respekt for de demokratiske spilleregler proaktivt i samarbejde med sit udvalg og sin forvaltning/direktør 

sikrer, at politikken bliver gennemført bedst muligt. Af samme grund har Venstre og Dansk Folkeparti valgt at 

fastholde udpegningerne af de politiske tillidsposter, som blev tildelt de socialdemokratiske og det radikale 

byrådsmedlem ved konstitueringsaftalen fra december 2013 for fortsat at sikre mulighed for brede forlig hen 
over midten. 

Det er vores forventning, ,it vi med det nye stærke udvalgsformandshold bakket op af vores respektive 

partigrupper, kan sikre en stærk udvikling af Randers Kommune. Venstre og Dansk Folkeparti ønsker med denne 

aftale, at bringe tilliden og troværdigheden tilbage i samarbejdet mellem byrådet, udvalg,formanden og 

forvaltningen. 

Omkonst itueringen kommer t il at medføre følgende ændringer: 

Erhvervs· og landdistriktsL1dvalget nedlægges. 

Erhvervsområdet bringes tilbage til Økonomiudvalget og dermed under Borgmesteren, idet denne og hans 

kommunaldirektør er de væsentligste ansigter udadtil ift. erhvervslivet. 

Der oprettes et særski lt Landdistriktsudvalg med 7 udvalgsmedlemmer, hvis formål bliver at sikre balance mellem 

landdistrikterne og Randers by. Målet er at tilsikre en langt mere udfarende landdistriktspolitik, der bygger på 

øget involvering mellem de enkelte områder og udvalget. 
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Udvalget for Social og de ikke arbejdsmarkedsparate føres tilbage til tidligere konstruktion, hvor der var et 

socialudva lg og et arbejdsmarkedsudvalg. De ikke arbejdsmarkedsparate føres dermed sammen med de 

arbejdsmarkedsparate for at sikre bedre samhørighed i forhold til det med at skabe jobs. De 2 udvalg bliver derfor 

benævnt socialudvalget og beskæftigelsesudvalget. Begge udvalg har 7 udvalgsmedlemmer. 

Koordinationsudvalget mellem de to udvalg nedlægges hermed. 

Alle øvrige udvalg fastholdes i kompetence form og udvalgsstruktur. Udvalgsstrukturen sammensættes som 

følger: 

Borgmester Claus Omann Jensen 

Venstre og Dansk folkeparti er indstillet på at stemme for, at 1 viceborgmester Mogens Nyholm og 2. 

viceborgmester Henning Jensen Nyhuus fortsat er udpeget til disse poster. 

Økonomiudvalget ledes af Claus Omann Jensen Børn og Skoleudvalget ledes af V 

Teknik og miljø ledes af DF 

Venstre og Dansk Folkeparti er indstillet på at stemme for at Sundhed og ældre fortsat ledes af A 

Landdistriktsudvalget ledes af V Socialudvalget ledes af V Beskæftigelsesudvalget ledes af V 

Venstre og Dansk Folkeparti er indstillet på at stemme for at Kultur og fritidsudvalget fortsat ledes af B 

Aftalen er gældende fra 22. juni 2015, når byrådet har behandlet de påkrævede ændringer af styrelsesvedtægten 

på to på hinanden følgende møder. 

Nogenlunde samtidig med, at dagsordenen for økonomiudvalgets møde den 1. j uni 2015 blev udsendt, 

offentliggjorde byrådsgrupperne for Dansk Folkeparti og Venstre en fælles pressemeddelelse af 27. maj 

2015, ligeledes under overskriften "Handers i fremdrift". Heri står bl.a.: 

Venstre og Dansk Folkeparti i Randers Byråd ønsker at foretage en omkonstituering for at genskabe tilliden 

mellem byrådet, udvalgene, udvalgsformænd og forvaltningen for at sikre grundlaget for vækst og udvikling i 

Randers Kommune. De to r,rupper ønsker endvidere at ændre på en uhensigtsmæssig udvalgsstruktur, der blev 

fastlagt i forbindelse med konstitueringsaftalen i 2013. 

På den baggrund havde Socialdemokratiet , Venstre og Dansk Folkeparti i starten af 2015 r.n fælles forståelse af, 

at det ikke var muligt at genskabe tilliden til en række af udvalgsformændene fra konstitueringsaftalen fra 2013. 

Desværre har det efterfølgende vist sig, at socialdemokratiet har valgt ikke at holde fast i forståelsen om at 

foretage en omkonstituering. 

Venstre og Dansk Folkeparti holder dog fast i at gennemføre omkonstitueringen, idet vi ønsker 

udvalgsformandspladserne besat med personer, der accepterer flertallets beslutninger og proaktivt med 

engagement vil gennemføre beslutningerne. Samtidig ønsker Venstre og Dansk Folkeparti at skabe fortsat 

mulighed for brede forlig hen over midten og fastholder derfor udpegningerne af de politiske tillidsposter, som 

blev tildelt de socialdemokratiske og det radikale byrådsmedlem ved konstilueringsaftalen fra december 2013. 

Den 28. maj 2015 henvendte fem byrådsmedlemmer sig til Statsforvaltningen, som fører det statslige ti lsyn 

med kommunerne. Med henvisning til det ovenfor citerede materiale skrev de bl.a.: 

I henhold til kommunestyrelseslovens § 50 a, stk. 1, 1. pkt. anmodes Statsforval tningen hermed om at tage skridt 

til at annullere den beslutning, som et flertal i først økonomiudvalget (på dets møde den 1. juni 2015) og dernæst 

i byrådet (på dets møder hhv. den 8. juni 2015 og 22. juni 2015) forventes at træffe om ændringer i 

styrelsesvedtægten for Randers Kommune, idet det er undertegnedes opfattelse, at ændringen er en udmøntning 

af en ny konstitueringsaftale indgået mellem Dansk Folkeparti og Venstre, og at denne alene har til formål at 

fjerne Daniel Madie, Det Konservative Folkeparti, som formand for erhvervs- og landdistriktsudvalget, Kasper 
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Fuhr Christensen, Velfærdslisten, som formand for socialudvalget inklusive ikke-arbejdsmarkedsparate og Bjarne 

Overmark, Beboerlisten, som formand for børn- og skoleudvalget samt Kim Kristensen som fmd. fort 

s pi Id eva nd sa k ti es e I sk a bsbe styrelsen. 

Forslaget om omkonstituering kommer efter forgæves forsøg på at få os væltet i de enkelte udvalg, hvilket der 

ikke var flertal for. 

Sidstnævnte bemærkning henviser til, at Børn- og Skoleudva lget den 3. februar 2015 behandlede en sag 

under overskriften " M ist il lidsvotum til udvalgsformanden". I protokollen st år: 

Morten Grosbøl (O) har begæret følgende på udvalgsdagsordenen: 

"Børn og skoleudvalget ønsker hermed at udt rykke mistillid til formanden Bjarne Overmark. 

Vi finder at det er uforeneligt med arbejdet som formand at 

1) Han offentligt opfordnir folk til fysiske blokader af andre byrådsmedlemmer. 

2) Han offentligt bruger udtryk om andre byrådsmedlemmer som f.eks: Stanken af uhæderlighed og halve og 
hele løgne breder sig i skolelukningssagen -Taliban er jo kendt for at forhindre børn i at gå i skole - de der nu vil 

lukke skoler, er nogle svagpissere - endvidere kalder han andre byrådsmedlemmer løgnere og uhæderlige 
mennesker. 

3) Han offentligt forsøger at fjerne den forvaltning han er sat til at samarbejde med. 

4) Han på enhver måde forsøger at nedgøre Randers og Randers Byråd i den offentlige debat. 

Vi kan, som udvalg, ikke føle os fyldestgørende repræsenteret af Bjarne Overmark, når han går ind for sådanne 

holdninger og metoder." 

Beslutning 

Udsat. Fatma Cetinkaya var fraværende. 

Som fø lge af de fem byrådsmedlemmers henvendelse til Statsforvaltningen udarbejdede Randers 

Kommunes forva ltning den 29. maj 2015 et notat om de påtænkte ændringer i styrelsesvedtægten. 

Forvaltningens vurdering har følgende ordlyd: 

Forvaltningen bemærker indledningsvis, at byrådet med kommunestyrelseslovens bestemmelser er overladt et 
meget vidtgående (frit) skøn t il ud fra en hensigtsmæssighedsvurdering at træffe beslutning om indretningen af 
styrelsen af de kommunale anliggender med hensyn til antallet af udvalg, udvalgenes størrelse og disses 
myndighedsområder. 

Skønnet afgrænses af bl.a. kravet om saglighed, der indebærer, at ændring skal være båret af sagligt 

vedkommende hensyn. Den retl ige vurdering af forslagene til ændringer i styrelsesvedtægten beror således på, 
om beslutning om ændret struktur ud fra sagens objektive omstændigheder er båret af sagligt vedkommende 

hensyn. En ændring, som alene gennemføres med henblik på at reducere en eller flere bestemte politikeres 
indflydelse vi l derimod være ulovlig. 

Forvaltningen har på baggrund den politiske aft ale fremlagt forslag til ændret styrelsesvedtægt og har i den 

forbindelse vurderet grundlaget og omfa nget af forslaget til ændringer med henblik på, om forslaget begrunder 

en ny konstituering. 

Forvaltningen bemærker herved, at forslaget om ændringer i udvalgsstrukturen indgår som et delelement i den 
politiske aftale mellem Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalen indeholder herudover en beskrivelse af 
konsekvenserne af strukturændringerne. hvis de bliver vedtaget (omkring omkonstituering), samt en række 
tilkendegivelser om konkrete politiske temaer og emner, der ikke relaterer sig t il selve forslaget om 

strukturændringer og derfor ikke bør vurderes i tilknytning hertil. 
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Det er forvaltningens vurdering, at forslaget til strukturændringer har et omfang og en karakter, der kan 
begrunde en om konstituering. Forvaltningen lægger herved vægt, at der både nedlægges og oprettes et udvalg 

og i den forbindelse sker omfordeling af opgaver mellem udvalgene, at medlemstallet i t o udvalg reduceres og i et 

udvalg forhøjes, og at der sker en forholdsvis omfattende ændring i opgavefordelingen mellem flere udvalg. 

Forvaltningen har I forlængelse heraf vurderet om byrådet ved at vedtage en ændret struktur varetager sagligt 
vedkommende formål. 

I relation til den politiske aftale bemærkes, at nedlæggelsen af Erhvervs-og Landdistriktsudvalget med den 
konsekvens, at erhvervsområdet flyttes til Økonomiudvalget er begrundet i, at Borgmesteren og 

kommunaldirektøren er de væsentligste ansigter udadt il ilt. erhvervslivet. Etablering af Landdistriktsudvalget er 

begrundet i at sikre ba lance mellem landdistrikterne og Randers by og at tilsikre en langt rnere udfarende 
landdist riktspo litik, der bygger på øget involvering mellem de enkelt e områder og udvalget. Forslaget om ændret 
opgavefordeling mellem Socialudvalget og Beskæft igelsesudvalget er begrundet med, at de ikke 

arbejdsmarkedsparate borgere dermed føres sammen med de arbejdsmarkedsparate for at sikre bedre 
samhørighed i forhold til det med at skabe jobs. 

Forvaltningen bemærker i tilknytning hertil, at det på linje mecl en række andre kommuner er naturl igt, at 

erhvervsområdet indgår som en del ar økonomiudvalgets opgaveområde. Forvaltningen bemærker endvidere i, at 
den foreslåede ændrede opgavefordeling mellem Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget vurderes at være 
hensigtsmæssig, idet den sikrer en mere tydelig fordeling af opgaverne. Den hidt idige opgavefordeling har 

således kunnet give anledning t il snitfladeudfordringer mellem de t o udvalg, hvilket bl.a. var baggrunden for at 
oprette et formelt koordinationsudvalg mellem de to udvalg. Med forslaget til ændringer foreslås 

koordinationsudva lget således også nedlagt. 

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at ønsket om en harmonisering af medlemstallet i økonomiudvalget 
og de stående udvalg, således at alle udvalg har samme medlemstal, ligger inden for rammerne af den 
hensigtsmæssighedsvurdering, som byrådet kan foretage. 

Forvaltningen vurderer så ledes samlet, at en ændret udvalgsstruktur som angivet er båret af sagligt 
vedkommende hensyn, der ligger inden for rammerne af den hensigtsmæssighedsvurdering, som byrådet lovligt 
kan foretage. 

I fo rlængelse af strukturændringen skal der som angivet ske en omkonstituering af økonomiudvalget og stående 
udvalg, hvortil der kan anmeldes nye valggrupper. Forvaltningen bemærker hertil, at spørgsmålet om anmeldelse 
af nye valggrupper alene er et politisk anliggende partigrupperne imellem. Politiske t ilkendegivelser herom ses 
derfor Ikke at have betydning for st rukturændringernes lovlighed. Den del af den politiske aftale mellem Venstre 
og Dansk folkeparti, der omhandler konsekvenserne af en ændret struktur, herunder forhold i relation til en 
om konstituering, må ses i denne politiske sammenhæng og indebærer ikke, at byrådet i relation til beslutningen 
om en ændret struktur, kan antages at varetage uvedkommende hensyn. 

Det bemærkes, at det er op t il de stående udvalg at vælge deres formand, og at kommunestyrelsesloven ikke 

indeholder bestemmelser om en udvalgsformands funktionsperiode. 

Byrådet blev orienteret om, at forvaltningens notat blev fremsendt til Statsforvaltningen på baggrund af de 
fem byrådsmed lemmers henvendelse dertil. 

Byrådet vedtog den ændrede styrelsesvedtægt ved anden behandling den 22. juni 2015. Umiddelbart 
herefter anmeldtes nye valggrupper, og der blev foretaget nyvalg til de stående udvalg. I medfør af ksl § 27, 
stk. 1 og 3, forøgedes medlemstallet i to af de stående udvalg fra 7 til 9. Efter byrådsmødet, samme aften, 
mødtes to af de st ående udvalg for at vælge formæncl og næstformænd. 

Statsforvaltningen besvarede de fem byrådsmedlemmers henvendelse i udta lelse af 25. juni 2015. I 

udtalelsen konkluderes: 

Statsforva ltningen har noteret sig, at forslaget til ændret styrelsesvedtægt ud over ønske om nyvalg til 
udvalgsformandspladser er begrundet med ønske om ændret og angiveligt mere hensigtsmæssig og for 
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socialudvalget og beskæftigelsesudvalget mere tydelig opgavefordeling mellem udvalg, ønske om forbedret 
opgavevaretagelse i et landdistriktsudvalg med opgaver, der kun vedrører landdistrikters vilkår, samt ønske om 
en harmonisering af medlemstallet i økonomiudvalget og de stående udvalg. 

Under henvisning til de hensyn ud over ønsket om nyvalg til udvalgsformandspladser, der efter det oplyste har 
begrundet forslaget til ændret styrelsesvedtægt, finder Statsforvaltningen ikke grundlag for at antage, at ændring 
af styrelsesvedtægten alene gennemføres med henblik på at reducere et eller flere byrådsmedlemmers politiske 
indflydelse på bestemte sagsområder. Ændring af styrelsesvedtægten med henblik på varetagelse af de i øvrigt 
nævnte hensyn må efter Statsforvaltningens opfattelse anses for sagligt begrundet. 

Statsforvaltningen finder således, at den foreslåede ændring af styrelsesvedtægten ikke kan anses for usagligt 
begrundet. 

Da både ændringer i styrelsesvedlægten, som indebærer nedlæggelse og oprettelse af udvalg, væsentlige 
ændringer i udvalgenes opgaver og ændring i medlemstal I økonomiudvalg og stående udvalg giver adgang til 
fornyet gruppeanmeldelse, er det ikke i strid med lovgivningen, at der foretages en om konstituering. 

Det retlige grundlag for sage!ns vurdering 

Retlige krav t il ko mmunalbestyrelser s t ilrettelæggelse af der es styrelsesforhold fre mgår dels af skrevne 

love, dels af uskrevne r egler, som de navnlig kommer til udtryk i t i lsynsmyndighedernes og domstolenes 

praksis. Med henblik på vurdering af den foreliggende sag ge nnemgås i dette afsn it først de centrale r egler 

a f betydning for v urderingen. 

Gyldighedsperiode for valg til stående udvalg 

Ifølge lov o m kommunernes styrelse {ksl ) § 17, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen på si l konstit uerende 

møde efter kommunevalget vælge medlemmer til bl.a. de stående udvalg, den skal have i henhold til sin 

styrelsesvedtægt. Valgene har gyld ighed for komm unalbestyrelsens funktionsperiode, dvs. t il den 31. 

december efter det følgende kommunevalg. 

Kommunalbestyrelsens valg t il stående udvalg sker som fo rholdstalsvalg mellem kommunalbestyrelsens 

medlemmer for hvert e nkelt udvalg for sig {ksl § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3, og§ 27). Reglerne om valg til de 

stående udvalg og om fordelingen af opgaverne mellem udvalgene må antages at have til formål at sikre de 

fo rskell ige politiske opfatt elser i kom munalbestyrelsen en forholdsm æssig indflydelse på den kommunale 

beslutningsproces1. Denne fordeling af indflydelse sker på grundlag af de bestemmelser, bl.a. i 

styrelsesvedtægten, om hvervenes karakter og tyngde, som gælder på konstitueringstidspunktet og er 

kendt af medlemmerne. Reglerne er dermed en afbalancering af de hensyn til både flertal og m indretal 

samt til kommunalbestyrelsens funktionsduelighed, som ligger bag lovens bestemmelser om konstituering, 

valgm åde mv. 

Bestem melsen om va lgenes gyldighedsperiode må så ledes anses for en mind retalsbeskytt else, lige som den 

må anses for egnet til at sikre den ro og kontinuitet i kommunernes arbejde, som traditionelt har spillet en 

væsen t l ig rolle ved lovgivning om kommunestyret2. 

Det er imidlertid - trods den meget klare lovbestemmelse om valgenes fireårige gyldighedsperiode -

almindeligt antaget, at væsent lige ændringer i forudsætningerne for valg af medlemmer til udvalg kan 

1 Jf. herved præmisserne i Højesterets dom i den såkaldte Villa Sigurdsson-sag, Ugeskrift for Retsvæsen 1987.311H. 
2 Se f.eks. det lovforslag, nr. 25 af 2. oktober 2013, som dannede grundlag for lovgivning om suspension og afsættelse 
af en borgmester. Fra ældre tid kan om kontinuitetshensynet henvises t il side 104 betænkning 894 af 1980 om bl.a. 
kommunale styrelsesformer. 
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legitimere, at kommunalbestyrelsen foretager nyvalg til et, flere eller alle udva lg. En mulig 
forudsætn ingsændring er, at kommunalbestyrelsen ændrer sin styrelsesvedtægt. Hvis 
kommunalbestyrelsen i funktionsperioden opretter eller nedlægger stående udvalg, el ler hvis den ændrer 
medlemstallet i et el ler flere udvalg, skal der finde fornyet konstituering sted af alle udvalg, hvis blot et 
enkelt medlem af kommuna lbestyrelsen forlanger det. Som udgangspunkt sker nykonstitueringen med den 
samme gruppedeling som ved den oprindelige konstituering. Men der vil være adgang til at anmelde en ny 

gruppedeling3
• 

Ændring af styrelsesvedtægt 

Kommunalbestyrelsen kan ændre sin styrelsesvedtægt efter lovens procedureregler herfor (ks l § 2, stk. 2-
3). Ved en sådan ændring kan der f .eks. ske ændringer i udva lgenes antal, i deres funktion, i 
ressortfordelingen mellem udvalg, eller i udvalgs medlemstal. En sådan vedtagelse kan ske med henblik på 
det konstituerende møde, som en kommende, nyvalgt kommunalbestyrelse skal ho lde, eller til 
ikrafttræden i den løbende funktionsperiode. 

Kommunalbestyrelsen har vidtgående frihed til at udforme styrelsesvedtægten, som den finder det 
hensigtsmæssigt. Den er dog, som ved enhver anden beslutning, bundet af lovgivningen, herunder af 
uskrevne forvaltningsretl ige regler. Til de uskrevne regler hører pl igten til saglighed, herunder til ikke at 
basere beslutninger på uvedkommende formål (magtfordrejningsgrundsætningen). En ændring vil ikke 
være lovlig, hvis den alene gennemføres med henblik på at omgå reglen i ksl § 17, stk. 3, om 
gyldighedsperioden for valg af kommunalbestyrelsens udvalg ved at reducere et el ler fle re bestemte 
kommunalbestyrelsesmedlemmers politiske indflydelse på et bestemt sagsområde4

• 

Københavns Borgerrepræsentation vedtog den 13. maj 1982 en ændring af sin styrelsesvedtægt. En sådan 
ændring krævede godkendelse fra Indenrigsministeriet, som førte t ilsyn med Københavns Kommune. 
Under sin behandling af sagen udbad ministeriet sig en udtalelse fra Borgerrepræsentationen. I sit 
høringsbrev af 19. juli 1982 skrev ministeriet bl.a.: 

Indenrigsministeriet vil ved sin stillingtagen til, om en ønsket ændring af en kommunes styrelsesvedtægt kan 
stadfæstes, lægge betydelig vægt på vedkommende kommunalbestyrelses eget skøn over, hvorvidt en foreslået 
ændring bedømmes som hensigtsmæssig, d.v.s., om kommunalbestyrelsen finder, at den derved ti lsigtede 
ændring i kommunens administrative struktur kan formodes at vil le bevirke, at denne efter ændringen 
fremt ræder mere hensigtsmæssig end før ændringen. En ændring af styrelsesvedtægten må altid være begrundet 
i strukturelle synspunkter. 

Indenrigsministeriet må således som stadfæstende myndighed påse, at der ikke ved en foreslået ændring af en 
kommunes styrelsesvedtægt søges varetaget andre hensyn end strukturelle, f.eks. hensyn, hvorved 
kommunalbestyrelsen i en magistratskommune søger at løse konflikter, der har deres baggrund i uenighed om 
den måde, hvorpå en borgmester eller en rådmand varetager de opgaver, der påhviler den pågældende efter 
styrelsesloven eller vedkommende kommunes styrelsesvedtægt. 

Indenrigsministeriet må derfor ved sin stillingtagen ti l, om en ønsket ændring af en magistratskommunes 
styrelsesvedtægt kan stadfæstes, till ige vurdere, om der i sagen er omstændigheder, der kan indicere, at der 
foreligger uvedkommende (ulovlige) hensyn, der skyldes utilfredshed med en borgmesters eller rådmands 

va retagelse af sit sagsområde .... 

3 Se herved Hans B. Thomsen m.fl.'s "Lov om komm unerne!; styrelse", 2010, side 184, med henvisn inger t i l praksis. 

'Se herved Hans B. Thomsen m.fl.'s "Lov om kommunerne~ styrelse", 2010, side 185. 

7 

377



Indenrigsministeriet har bemærket sig, at borgerrepræsentationen ved sin fremsendelse af ansøgningen om 
stadfæstelse af vedtægtsændringen har begrundet den med, at den er påkrævet af hensigtsmæssighedshensyn. 

Ministeriet har imidlertid også bemærket sig, at der foreligger en række omstændigheder, der kan indicere, at der 

i baggrunden for ønsket om den ansøgte ændring indgår utilfredshed med den af borgmesteren for magistratens 

4. afdeling udøvede embedsførelse .... 

De nævnte omstændigheder er udtalelser fra medlemmer af borgerrepræsentationen og magistraten i 

dagspressen og i radioen .... 

Indenrigsministeriet stadfæstede den 15. april 1983 den vedtægtsændring, Borgerrepræsentationen havde 
vedtaget. Ministeriet skrev bl.a., at den ikke delte Borgerrepræsentationens opfattelse af, at mundtlige 
udtalelser i pressen i en politisk debat uden videre skal tillægges mindre vægt end en skriftlig begrundelse 

for et forslag. I sin st adfæst else skrev ministeriet herefter bl.a.: 

Uanset, at det ikke er ubetænkeligt at foretage væsentlige ændringer af sagsfordelingen mellem 

magistratsafdelinger i en løbende valgperiode, har indenrigsministeriet ud fra en samlet vurdering af de 
foreliggende omstændigheder fundet, at der ikke foreligger tilstrækkeligt grund lag for at afslå at stadfæste den 

ønskede vedtægtsændring. Indenrigsministeriet meddeler derfor den ansøgte stadfæstelse. 

Det tilføjes, at der ikke i valgperioden kan forventes stadfæstelse af yderligere ændringer i styrelsesvedtægten, 
der flytter sagsområder fra magistratens 4. afdeling, medmindre der samtidig tilføres denne afdeling nye 

sagsområder af ti lsvarende betydning. 

Sagen blev indbragt for retten af den borgmester, hvis opgaver og politiske indflydelse var blevet beskåret 
ved styrelsesvedtægtsændringen. Dommen i sagen er gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1987, side 311. 
Landsretten og Højesteret erklærede Borgerrepræsentationens beslutning om styrelsesvedtægtsændring 
ugyldig, hvorved Indenrigsministeriets stadfæstelse var bortfaldet. 

Landsretten lagde bl. a. vægt på, at Borgerrepræsentationen ikke havde givet nogen egentlig 
dokumentation for, at den foreslåede sagsfordeling mellem borgmestrene strukturelt skulle være mere 
hensigtsmæssig end den hidtidige. Landsretten fandt, at det hensyn, der måtte antages reelt at have 
begrundet Borgerrepræsentationens beslutning, lå uden for rammerne for det lovlige. 

Højesteret stadfæstede landsretsdommen i enighed. r:ire af de syv dommere fandt ganske vist" ... ikke 
grundlag for at ti lsidesætte vedtægtsændringen som værende uden saglig begrundelse, og der er heller 
intet grundlag for at tilsidesætte den som ugyldig på grund af fejl eller mangler ved sagsbehand lingen." 
Men reglerne i den dagældende lov om Københavns Kommunes styrelse og kommunens styrelsesvedtægt 
fandtes under de foreliggende omstændigheder at udelukke, "at der med virkning for den løbende 
funktionsperiode kunne gennemføres en så væsentlig ændring som den omhandlede i sagsfordelingen 
mellem de to borgmestre, når disse ikke var enige derom." De fire dommere henviste herved også til en 
bestemmelse i den københavnske styrelseslov, hvorefter der kunne udpeges en anden til at udføre 
opgaver, hvis vedkommende borgmester vægrede sig ved at gøre det. 

I den refererede sag fra Københavns Kommune skulle ændring af styrelsesvedtægten godkendes af 
Indenrigsministeriet. Det skulle dengang alle kommuners vedtagelser af styrelsesvedtægter. Siden en 
lovændring i 1989 har kravet kun gjaldt magistratskommuner. En kommunalbestyrelse skal efter 
lovænd ringen underrette Statsforvaltningen om vedtagne styrelsesvedtægter og vedtægtsændringer (ksl § 

2, stk. 3). Det er forudsat, at Statsforva ltn ingen som led i sit tilsyn påser, at sådanne vedtagelser ikke strider 
mod loven, herunder mod ulovbestemte forvaltningsretlige grundsætninger. Bortfaldet af lovens 
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godkendelseskrav kan dog ikke antages at have medført ændrede regler om indholdet af 

styrelsesvedtægtsbesl utn i nger. 

Den refererede sag vedrørte en borgmester i Københavns Kommune, som havde magistratsstyre i henhold 

til en særlig styrelseslov for denne kommune. Kommunen havde en magistrat med en overborgmester og 

seks (fag)borgmestre. Borgerrepræsentationens valg af magistraten havde gyldighed for 
Borgerrepræsentationens fireårige funktionsperiode. Hver borgmester forestod på eget ansvar den 
umiddelbare forvaltning af sit forretningsområde inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i 

forb indelse med borgerrepræsentationens vedtagelser og i overensstemmelse med vedtægter og 

regula tiver, udstedt af Borgerrepræsentationen. I henseende til opgavernes fordeling kan borgmesterens 
funktion og beføjelser sammenlignes med et stående udvalgs i en udvalgsstyret kommune. En forske l er, at 
(fag)borgmesteren - og ikke overborgmesteren - havde ansvar for ledelsen af den forva lt ningsgren, der var 

knyttet t il fagområdet. Der ses ikke grundlag for at antage, at der skulle gælde andre regler for en 

udvalgsstyret kommune i de her relevante henseender. 

I den refererede sag var det et tema, både i Indenrigsminister iets, landsrettens og Højestere ts behandling, 

at en københavnsk borgmesters vægring ved at udføre sine opgaver efter loven kunne imødegås ved 
substituering i henhold ti l§ 53a i lov om Københavns Kommunes styrelse. Når der var en sådan hjemmel, 
talte det for, at Borgerrepræsentationen måtte være henvist til at bruge denne, og at flertallet altså ikke 

kunne reagere på util fredshed med en borgmesters virksomhed ved et andet middel, f.eks. ved at fratage 

ham opgaver ifølge styrelsesvedtægten. En bestemmelse svarende t il nævnte§ 53a gælder ganske vist ikke 
i udvalgsstyrede kommuner vedrørende et udvalg, der måtte vægre sig ved at udføre sine opgaver. Men til 

gengæld er der andre regler, som kan afhjælpe mangler i et udvalgs funktionsmåde, bl.a . 
kommunalbestyrelsens og dens formands tættere indseende med og direkte indflydelse på udvalgenes og 

forva lt ningens virksomhed. 

De retlige grænser for en kommunalbestyrelses frihed t il at udforme sin styrelsesvedtægt, som lå t il grund 
for Indenrigsminister iets tilkend~givelser og Højesterets dom i sagen, må således antages at gælde 

tilsvarende i dag og i en udvalgsstyret kommune. 

Stående udvalgs kompetence 

Et stående udvalg har, lidt forenklet udtrykt, to opgaver: Udvalget varetager den umiddelbare fo rvaltning af 

de opgaver der ved styrelsesvedtægten er henlagt til det (ksl § 17, stk. l ); dvs. udvalget træffer 
selvstændigt afgørelse af en lang række sager. Og udvalget afgiver indstillinger t il kommunalbestyrelsen i 

de sager inden for sit forretningsområde, som skal afgøres af kommunalbestyrelsen Uf. 
styrelsesvedtægtens bestemmelser og, fo rudsætningsvis, ksl § 31, stk. 3, og ksl § 21, stk. 1). Grænsen 
mellem, hvilke sager et udvalg afgør selv, og i hvilke sager det afgiver indstil ling til kommunalbestyrelsen, 

afhænger dels af styrelsesvedtægtens fo rmulering, dels af sædvane i kommunen. 

Udvalgene er i enhver henseende underlagt kommunalbestyrelsen og ska l i deres virksomhed fø lge dennes 

vedtagelser (ksl § 21, stk. 1). 

Valg af formand for et stående udv;;ilg 

Et stående udva lg vælger selv sin formand {ksl § 22). Kommunalbestyrelsen kan ikke tiltage sig denne 
kompetence . Valget sker som flertalsvalg (ksl § 24, stk. 1). Der gælder ikke - som for udvalget som helhed, 
og som for borgmesteren - nogen regel om, at valget af formand har gyldighed for den fireårige 

funktionsperiode. Et udvalg kan alts/i til enhver tid vælge en ny formand blandt sine medlemmer. Der 
gælder næppe noget krav om saglig begrundelse for en så dan beslutning. 
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Udvalgsformandens kompetencer 

Formanden for et stående udva lg har til opgave at forberede, indkalde og lede udvalgets møder og drage 
omsorg for, at udvalgets beslutninger protokolleres (ksl § 22, stk. 1). Efter nærmere regler kan 
udvalgsformanden på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse elle r ikke giver anledning til 
tvivl (ksl § 22, stk. 2). Nærmere regler for formandens beføjelser og deres begrænsninger fremgår af ksl § 

22-23. 

Udvalgsformanden har derimod ingen ledelsesbeføjelser elle1· -ansvar i forhold ti l den 
direktør/forvaltningschef eller den forvaltningsgren, som sekretariatsbetjener udvalget og i det daglige 
administrerer udvalgets forretningsom råde. Instruktionsbeføjelsen i forhold ti l alle forvaltningers 
medarbejdere og kompetencen til at indlede og behandle personalesager ti lkommer på 
kommunalbestyrelsens vegne alene borgmesteren (ksl § 31, stk. 3) og økonomiudvalget (ksl § 18, stk. 2). 

Vurdering 

Her følger min retlige vurdering af det beskrevne begivenhedsforløb i Randers Byråd. 

Af den politiske aftale mellem byrådsgrupperne for Venstre og Dansk Folkepart i, som har dannet grundlag 
for ændringen af komm unens styrelsesvedtægt, fremgår det, at det har været (e t af) aftalens formål at 
gennemføre en om konstituering af Randers Byråd. Som det fremgår af aftalens side 3, er de foreslåede 
ændringer af styrelsesvedtæeten en følge af om konstitueringen: "Om konstitueringen kommer ti l at 
medføre følgende ændringer:". 

I sin indstil ling til byrådet har forvaltningen vendt årsagsforholdet om: Der indsti lles vedtaget en ændring af 
styrelsesvedtægten; den foreslåede ændring ''.udgør så væsentlige ændringer af forudsa:?tningerne ved 
byrådets konsti tuering, at det medfører, at der skal foretages nyvalg til alle stående udva lg samt ti l 
økonomiudvalget". 

Der er efter min opfattelse ikke grundlag for at anse de ændringer i udvalgsressort og-størrelse, Randers 
Byråd traf den 22. juni 2015, for at mangle saglig begrundelse. Den ændring af ressortfordelingen mellem 
udva lgene og de ændringer i udvalgenes medlemsta l, som den ændrede vedtægt er udtryk for, ligger 
utvivlsomt inden for den frihed, der normalt tilkommer en kommunalbestyrelse. Var vedtagelsen sket med 
henblik på en nyvalgt kommunalbestyrelses konstituering, kunne der ikke være rejst retlige indvendinger 
imod den. 

Nu er vedtagelse n imidlertid sket til ikrafttræden i den løbende funktionsperiode. Vedtagelsen bevirkede, 
at nogle af byrådets partigrupper og medlemmer mistede noget af den indflydelse på den kom munale 
beslutningsproces, som de havde opnået på det konstituerende møde og dermed havde en fo rventning om 
at kunne fastho lde i hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Det rejser spørgsmålet, om ændringen 
er tilstrækkeligt begrundet i sådanne strukturelle synspunkter, som efter Indenrigsministeriets praksis er 
det eneste lovlige grund lag for at begrænse virkningsperioden for kommuna lbestyrelsens valg af udvalg på 
det konstituerende møde. 

Da Randers Byråd vedtog ændringer af sin styrelsesvedtægt ved første behandling den 8. juni 2015, var 

forvaltningens forslag herom ikke selvstændigt og udtrykkeligt begrundet. Indstillingen henviste alene t il en 
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aftale indgået mellem Venstres og Dansk Folkepartis partigrupper, som ti lsammen udgjorde et flertal i 

byrådet. 

Side 4-14 i denne aftale indeholder en række politiske hensigtserklæringer, som ikke be handles videre her, 
da de ikke giver anledning til retlige overvejelser. 

Aftalens første to sider udtrykker for det første nogle organisatoriske overvejelser over, hvordan byrådet og 
dets udvalg bør virke for at kunne realisere byrådets Vision 2021: Byrådet skal være stærkt, ansvarligt og 
godt sammentømret; og det skal lade de taktiske, partipolitiske tiltag vige ti lbage for den fælles opgave på 
tværs af partierne. Det fremhæves, at et klart flertal i byrådet på mange område r er lykkedes med at skabe 
brede forlig, som indfrier ønsket om at skabe bedre rammer for borgere og virksomheder. 

For det andet kritiseres flere af de byrådsgrupper, der stod bag den oprindelige konstituering, for bevidst at 
have valgt at stå uden for indflydelse og undgå at tage ansvar på t rods af, at de blev tildelt indflydelsesrige 
udvalgsformandsposter. De kritiseres endvidere for ikke at have accepteret flerta llets beslutninger og for at 
modarbejde dem. Endvidere for gentagne gange at have udtrykt mistillid til forvaltningen og dens arbejde 
uden grund og derved udfordret det faglige arbejdsklima. Grupperne har angivelig anklaget forval tningen 
og dens politiske ledelse for at handle ulovligt og strafbart. 

For det tredje oplyses, at de to aftalepartier har besluttet at indgå en aftale om om konstituering af byrådet. 
De har lagt vægt på at udpege udvalgsformænd, der er enige i hovedtrækkene i den førte po litik, og som 
med respekt for de demokratiske spilleregler proaktivt i samarbejde med deres udvalg og deres 
forvaltninger/direktører sikrer, at politikken bliver gennemført bedst muligt. 

Til disse overveje lser bemærkes følgende. 

Der er i den politiske aftale, der ligger til grund for styrelsesvedtægtsændringen, beskrevet flere eksempler 
på, at et flertal i byrådet er lykkedes med at skabe brede forl ig om centrale sager, selvom ikke alle de 30 
medlemmer af byrådet, der indgik den oprindelige konsti tueringsaftale, medvirkede . 

Der er på den anden side ikke noget i aftalens ordlyd eller i and re foreliggende dokumenter, der antyder, at 
de kritiserede medlemmers og deres gruppers adfærd har umuliggjort, at sager har kunnet forberedes og 
behandles i udvalg eller kommunalbestyrelse. Der er ikke fremført eksempler på, at flertallet er blevet 
hindret i at nå frem til de beslutninger, de ønskede. Der er heller ikke i det forel iggende materiale 
eksemple r på, at beslutningsprocesser har kunnet forhindres eller t1·ækkes i langdrag i st rid med 
lovgivningens forudsætninger som følge af en uhensigtsmæssig ressortfordeling mellem udvalg og 
kommunalbestyrelse eller som følge af for store eller for små medlemstal i udvalg. 

Dermed kan der dermed ikke hævdes at være sådanne strukturelle grunde til at ændre styrelsesvedtægten, 
som ifølge Indenrigsministeriets tilsynspraksis er eneste lovlige grund til at ændre styrelsesvedtægten i 
valgperioden. 

Det bemærkes, at der ikke er hjemmel i loven for at forvente, at alle byrådsmedlemmer og -grupper tager 
imod tilbudt indflydelse og påtager sig andet ansvar end det, loven pålægger dem. Det er f.eks. ikke et 
retligt krav, at byrådsmedlemmer bakker op om eller udadtil erklærer sig enige i beslutninge r, som et fle rtal 
har truffet ell er ønsker. Det gælder også, selvom de pågældende medlemmer og grupper på det 
konstituerende møde indgik i valggrupper med nogen, som senere har dannet flertal med andre om 
politiske tiltag. Der er heller ikke hjemmel i den kommunale styrelseslovgivning for at kræve, at 
medlemmer ikke modarbejder de beslutninger, et flertal har truffet mod deres ønske, ved at gøre deres 
indflydelse gældende i kommunalbestyrelsen, udvalgene og den offentlige debat. Det forudsættes 
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naturligvis, at de ikke herved bryder lovregler. Sådanne lovbrud må politianmeldes eller forfølges med 
andre retlige midler. Det er ikke oplyst, at det er sket. 

Endvidere bemærkes, at de problemer i øvrigt, der har motiveret ændringen af styrelsesvedtægten, vi lle 
have kunnet løses efter lovens og styrelsesvedtægtens regler, uden at ændringen var fornøden: 

For det første: Et stående udvalg er i alle henseender undergivet de beslutninger, som den samlede 
kommunalbestyrelse træffer (ksl § 21). Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastlægge bindende 
regler for det enkelte udvalgs virksomhed. Borgmesteren kan og skal i sin egenskab af formand for 
kommunalbestyrelsen holde sig orienteret om udvalgenes virksomhed, og han har ret til at deltage i deres 
møder (ksl § 31a, stk. 1). Borgmesteren kan løfte enhver sag fra et udvalgs bo rd op i den sam lede 
kommunalbestyrelse (ksl § 31a, stk. 3). En lignende ret har ethvert medlem af udvalget (ksl § 23). 

For det andet: Borgmesteren har som øverste daglige leder af kommunens enhedsforvaltning 
instruktionsbeføjelse i forhold til den administrative ledelse og alle medarbejdere til sikring af, at arbejdet 
udføres effektivt og sådan, som kommunalbestyrelsen ønsker det (ksl § 31, stk. 3). Han kan, om nødvendigt 
med inddragelse af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, fastlægge de - sagl igt begrundede og 
udformede - regler, som mått e være nødvendige for et tilfredsstillende samspil mellem 
udvalg/udvalgsformand og forvaltning. På den anden side har hverken et stående udvalg eller dets formand 
instruktionsbeføjelse over for direktør eller forvaltning, ligesom de ikke har adgang til i udvalget at rejse 
eller behandle personalesager. 

Endelig bemærkes, at de substantielle ændringer i udvalgenes ressortfordeling og opgavebeskrivelse synes 
at måtte kunne være vedtaget, uden at en omkonstituering havde været tvi ngende nødvendig: Hvis 
byrådet havde ønsket det, kunne erhvervsopgaven være flyttet fra Erhvervs- og Landdistriktsudvalget til 
økonomiudvalget, uden at det havde været nødvendigt at nedlægge et udvalg og oprette et andet; opgaver 
kunne være tilført beskæftigelsesudvalget fra socialudvalget og koordinationsudvalget nedlagt. Det er ikke 
oplyst, at der har været søgt en sådan mindre indgribende løsning af en muligvis uhensigtsmæssig 
opgavefordeling. 

Sammenfattende er det min opfattelse, at overvejelserne i aftalen mellem Venstre og Dansk Folkeparti ikke 
lovligt kunne danne grundlag for ændringen af styrelsesvedtægten i den løbende funktionsperiode. Det 
samme gælder de overvejelser og hensigter, der er kommet til udtryk i de to par tiers pressemeddelelse af 
27. maj 2015 og i det forslag t il mistillidsvotum, som Børn- og Skoleudvalget behandlede den 3. februa r 
2015. I mangel af enighed med de medlemmer og grupper, hvis indflydelse berøres ved ændringen, må 
vedtagelsen til ikrafttræden i kommunalbestyrelsens funktionsperiode derfor anses for lovstridig. 

De synspunkter, forvaltningen har udtrykt i sit notat af 29. maj 2015, ses ikke at tilføre sagen væsentligt nyt. 
De anførte begrundelser ville blive betragtet som saglige og lovlige, hvis vedtægtsændringen skete med 
virkning fra og med et nyvalgt byråds konstituering. 

Den skete vedtagelse af styrelsesvedtægtsændringen må efter min vurdering anses for et klart brud på en 

grundlæggende regel i styrelseslovgivningen om samspillet i og mellem kom munens styrende organer og på 

de retligt bindende spilleregler, som normerer indflydelsesfordelingen i den folkevalgte 

kommunalbestyrelse. Tilsynsmyndigheden bør derfor sætte byrådets beslutning af 22. juni 2015 ud af kraft 

i henhold til ksl § 50a. 
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Der er i øvrigt efter min opfattelse tale om et så klart retsbrud, at der efter de konkrete omstændigheder 
kan være tale om, at beslutninger, som de nykonstituerede udvalg træffer, må ophæves som ugyldige, hvis 
de indbringes for domstolene eller administrative klagemyndigheder af parter i de pågældende sager. 

Den 1. august 2015 

Martin Basse 
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STATSFORVALTNINGEN ~ 

Bilag B 
-·. -- . • Advokatfirmaet Poul Schmith 

Bjarne Overmark 
Østervold 15, 2.th. 
8900 Randers C 

Henvendelse vedrørende Randers Kommune 
omkonstituering, ændring af styrelsesvedtægt og valg 
bestyrelses med I em til Randers Spildevand A/S 

om 
af nyt 

Du har den 28 . maj 2015 rettet henvendelse ti l 
Statsforvaltningen, som medfør af kommunestyrelseslovens 
§ 47 føre r tilsynet med kommunerne. Din henvendelse sker 
også på vegne af byrådsmedlemmerne Kim Kristensen, Jens 
Laursen, Danie l Madie og Kasper Fuhr Christensen. 

Du har anmodet Statsforva ltningen om at tage skridt t il at 
annullere den beslutning, som et flertal i økonomiudva lge t 
den 1. juni 2015 og i byråde t den 8 . jun i og den 22. juni 
2015 forventes at træffe om ændringer i sty relsesvedtægten 
for Randers Kommune. Du har anført, at du klager over 
Venstre og Dansk Folkepartis planer om at fj erne 
udv algsformænde ne Daniel Madie, Kasper Fuhr Christ ensen 
og dig selv samt Kim Kristensen som formand for Randers 
Spildevand A/S . 

Statsforvaltningen har den 22 . juni 2015 ved tel efonisk 
henvendelse til Randers Kommune fået oplyst, at der ikke vil 
s ke udskiftning af Kim Kri ste nsen som formand for Randers 
Spildevand A/S. Vi behand ler derfor ikke dette forho ld . 

Resum e 

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Ra nd ers Kommu ne 
ikke handler i strid med lovgivn ingen ved vedtagelse af den 
fores låede ændring af kommunens styre lsesvedtægt. 

Det er endvidere St atsfo rva ltningens opfattelse, at det ikke 
er st rid med lov givningen, at der gennemføres en 
omkonstituering som følge af vedtagelsen af den fores låede 
ændrin g af styre ls esved t æ gt en. 

Statsforvaltningen foret age r ikke yder ligere sagen . 

Dato: 25 - 06-2015 

Til sy net 

Statsforvaltn i ngen 

Storetorv 10 

6200 Aabenraa 

Sagsnummer .: 2015 - 35357 

SAGSBEHANDLER: Susanne 

Hansgaard 

Telefon: 7256 7000 

EA N Nr. 5798000362222 

skriv til os v ia borger . dk 

www . statsforvaltn1ngen.dk 

EKSPEDIT IONS - OG T ELEFO NTIDER 

findes pa 

www statsforvaltn1ngen.dk/t1der 
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Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrunde lse for 
Statsforvalt nin gens opfa tte lse . 

Sagens baggrund 

I brev af 28. maj 2015 har du anmodet Statsforvaltni ngen om at t age skri dt ti l at 
annullere beslutning om ændringer i st yrelsesvedtægten for Randers Kommune, som 
forventes truffet på byrådsmøder den 8. og den 22. juni 2015 . Du henviser t il , at det 
er din og ovennævnte byrådsmedlemmers opfatte lse, at ænd ri nge rne er en 
udmøntning af en ny kon stit ueringsaftale indgået me llem Dansk Fo lkepart i og 
Venstre, og at denne a lene har til formål at fjerne Dan iel Mad ie, Det konservat ive 
Folkeparti, som formand for erhvervs- og la nddis t riktsudva lget , Kaspe r Fuhr 
Christensen, Velfærdslisten, som formand for soc ialudvalget inklusive ikke-
arbejdsmarkedsparate og dig selv, Beboer li sten, som fo rmand for børne- og 
sko leudvalget samt Kim Kristensen som formand for Randers Spildevand A /S . 

Du har indsendt to bilag, som du har op lyst er en pressemeddelelse af 27 . ma j 201 5 
fra Venstre og Dansk Fo lkepa rti og en konstitue r ingsafta le mellem de to partier, der 
tillige er udsendt den 27 . maj 2015 , begge med overs kriften "Randers i fremdrift". 

Du har anført, at det fremgår af disse bi lag , at det erklærede formå l med 
omkonstitueringen er at fratage de næv nte formænd deres formandsposter, og at det 
he le så er pa kket ind i t o mindre, kosmeti ske ændringer af portefølje n for 
soc ialudvalget og erhvervs - og landd istriktsudva lget . 

Du fin der, at den påtænkte 
sty re lsesv edtægten tjener det 
byråds medlemmers ind flyd e lse . 

omkons tituering 
uvedkommende 

er retsstr idig, idet ændringen at 
fo rmål at reducere de nævnte 

Du har endvidere anfø rt , at reduce ri ng af antal let af medlemmer i økonomiudvalget 
formentlig betyder, at både Kasper Fuhr Chr istensen og du e ller i hvert fald en af jer 
ikke får sæde i økonomiudvalget, og at red ucering af anta llet af med lemmer i børne
og skoleudva lget har den virkn ing, at du risikerer at ry ge ud af udvalget, hvilket du 
f inder er et klart usagligt formål . 

De to bilag ti l din henv endelse hid rører fra Venstre og Dansk Folkeparti i Randers 
Byråd. Det er blandt andet anført i bilagene, at by rådet har vedtaget mange brede 
for lig hen over midten, men at det ik ke er med hjælp fra f lere af de byrådsgrupper , 
der stod b ag konstituer ingsafta len fra december 20 1 3. Venstre og Dansk Fo lkepart i 
har ifø lge det anført e haft en fæ lles forståe lse af, at det ikke var muligt at ge nskabe 
tilliden t il en række af udvalgs formændene fra konstituer ingsaftalen fra 20 1 3, og de 
har ønsket at foretage en omkonstituering for at ændre på en efter de res opfa t te lse 
uhensigt smæssig udvalgsstruktur. De to partie r ønsker endv idere omkonst ituer ingen 
for at genskabe tilliden mellem byrådet, udvalgene, udvalgsformænd og 
forva ltningen for at s ik re grund laget for vækst og udv ikling i kommunen. De t o 
partier har desuden anført, at de øns ker udv algsformandsp ladserne besat med 
personer, der accepterer flerta llets beslutn inger og proaktivt med engagement v il 
gennemfø re beslutninger ne . 

det udaterede bilag, der beskriver kons titue ringsafta len, har Venstre og Dans k 
Folkeparti anført, atomkonst i t ueringen kommer t il at medføre fø lgende ændringer: 
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"Erhvervsområdet bringes ti lbage ti I Økonomiudvalget og dermed under 
borgmesteren, idet denne og hans kommunaldirektør er de væsentligste ansigter 
udadtil ift. erhvervslivet. 

Der oprettes et sæ rsk i It Landdistriktsudvalg med 7 udvalgsmedlemmer, hvis formå I 

bliver at sikre balance mellem landdistrikterne og Randers by . Må let er at tilsikre en 
langt mere udfarende landd istriktspolitik, der bygger på øget involve r ing mellem de 
enkel t e områder og udvalget. 

Udvalget for Social og de ikke arbejdsmarkedsparate føres tilbage til tid ligere 
konstrukt ion, hvor der var et socialudva lg og et arbejdsmarkedsudvalg. De ikke 
arbe jdsmarkedsparate føres dermed sammen med de arbe jdsmarkedsparate for at 
sikre bed r e samhørighed i forhold ti l det med at skabe j obs. De 2 udvalg bliver derfor 
benævnt socialudvalget og beskæftigelsesudvalget. Begge udvalg har 7 
udvalgsmed lemmer. Koordinationsudvalget mellem de t o udvalg nedlægges hermed ." 

Vedrørende landdistriktsudva lget er desuden bland t andet anført følgende det 
udat er ede b ilag: 

"Randers Kommune er en landkommune, med ca. 1/3 af de t s indbyggere uden for 
Randers By. Det er derfor vigtigt, at v i styrker indflydelsen fra de loka le landomr åder 
i den førte politik af Randers Byråd. Den nye konstituering medfører, at der etab leres 
et ud v a I g, der kun ha n d I er om Ian d d is t ri k ternes v i I kår og m u I i g hed for i n d flyd e Ise . " 

Statsforvalt ni ngen har den 2. juni 2015 fra Randers Kommune modtaget notat af 29 . 
maj 2015 om forslag t i l ændringer i styrelsesvedtægten. Notatet er fremsendt t il 
Statsforvaltningen under henvisning til din henvendelse af 28. maj 2015 med 
bemærkning om, at det vi l blive fremlagt til Randers Byråds godkendelse p å 
byrådsmøde den 8 . jun i 2015. 

kommunens notat af 29. maj 2015 er anført følgende vedrørende de ændringer, 
som omkonstituer ingen ifølge ovennævnte udaterede bilag kommer t il at medføre: 

"Forvaltn i ngen bemærker i tilknytning hertil, at det på li nje med en række and re 
kommuner er natur l igt, at erhv ervsområde t indgår som en de l af økonomiudvalge t s 
opgaveområde. Forvaltn ingen b emærker endvidere, at den foreslåede ændrede 
opgavefordeling me l lem Socialudvalget og Beskæ ftigelsesudva lget vu rde res at være 
hensigtsmæssig, id et den sikrer en mere tydelig forde ling af opgaverne. Den hidtidige 

opgavefordeling har således kunnet give an ledning t il snitfladeudford r inger mellem 
de to udvalg, hvilke t bl.a. var baggrunden fo r at oprette et fo rm elt 
koordinationsudvalg mellem de to udva lg. Med forslaget til ændringer fores lås 
koordinationsudvalget således også nedlagt. 

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at ønsket om en harmon iser ing af 
medlemstallet i økonomiudvalget og de stående udva lg, således at al le ud va lg har 
samme medlemstal, ligger inden for ramm erne af den hensigtsmæssighedsvurd er ing, 
som byrådet kan foretage. 

Forval t ningen vurd er es således samlet, at en ændre t udvalgsstruktur som ang ivet er 
båret af sagl igt ved kommende hensyn, der ligger inden for rammerne af den 
hensigtsmæssighedsvurder ing, som byrådet lovligt kan foretage." 

3 

386



Den 10. juni 2015 har Statsfor valtningen fra Randers Kommune modtaget 
meddelelse om, at byrådet s flert al på møde den 8. juni 20 1 5 har t i lt rådt 
forvaltningens ovennævnt e redegørelse i notat af 29. maj 201 5 og har bes luttet at 
oversende sagen om forslag t i l ændringer i st yrelsesvedtægt en, jf. forvaltn ingens 
notat af 27 . maj 20 15, til byrådets 2. behandling sammen med ændringsforslag til 
forslag om ændret sty relsesvedtægt fra borgmes t eren . 

Forslaget til ændring af styre lsesvedtægten ifø lge forvaltningens not at af 27 . maj 
2015 og ændringsforslag fra borgmesteren indebærer følgende: 

Erhvervs - og landdistriktsudvalget nedlægges, så ledes at erhvervsområdet overgår t il 
økonomiudva lget 

Der etableres et landdistriktsudvalg 

Opgavefordelingen mellem socialudvalget ink lusive ikke-arbejdsmarkedsparate borgere og 
beskæftigelsesudvalget ændres, så ledes at en række opgaver vedrørende ikke
arbejdsmarkedsparate borgere overgår t il beskæftige lsesudvalget 

Økonomiudvalget og samtlige stående udvalg har fremover syv medlemmer. Det indebærer en 
reduktion af økonomiudvalget fra ni til syv medlemmer, en redukt ion af børne - og 
skoleudvalget fra ni ti l syv medlemmer og en udvidelse af beskæftigelsesudvalget fra fem t il 
syv medlemmer. 

Opgaven vedrørende turisme overgår fra kultur- og fritidsudvalget til økonomiudvalget 

I beskæftigelsesudvalget t ilføjes opgaverne de regionale beskæftigelsesråd (RAR), Forum for 
Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked (EVA), og opgaverne LBR og beskæftigelsesregion udgår. 

Stat sfo rv alt nin gens kompetence 

Stat sforvaltn ingen fører ti lsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der 
sæ rligt gæ lder for offent li ge myndighede r , jf. kommunesty relseslovens § 48, stk. 1. 

Statsforvalt ningen kan udtale s ig om lov ligheden af kommunale d ispos itioner eller 
und ladelser, jf. kommunestyrelseslov ens § 50. 

Statsforva ltningen kan ik ke t age still ing til hensigtsmæss igheden af kommunale 
dispos it ioner, men alene tage s til ling til dispositionens lov lighed. 

S t at sfor valt nin gens udt a le lse 

Det fr emgår af § 2, stk. 2, 
styrelse fastsættes 
kommunalbesty re Ise n . 

i styrelses loven, at de 
en styre Ises ved tægt, 

nærmere 
der 

regler om kommunens 
skal vedtages af 

Styrelseslovens § 17 , stk. 1, angiver, at der til va retagelse af den umidde lba re 
forvaltn ing af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudva lg samt et eller 
flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes 
styrelsesvedtægte n . 
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Det er således overladt til den enkelte kommunal bestyrelse, inden for rammerne af 
lovgivningen i øvrigt, at træffe beslutning om indretningen af styrelsen af de 
kommunale anliggender med hensyn t il antallet af udva lg og disses 
myndigh eds områder. 

Valg af medlemmer til udva lg har virkning fo r kommunalbestyrelsens 
funktionsperiode , jf. kommunestyrelseslovens § 17, stk. 3, 2. punktum . 

Ifølge § 25 i kommunestyre lsesloven foretages kommunalbestyre lsens valg af to eller 
fle re medlemmer t il udvalg, kommissioner, bestyre lser og ligne nde ved 
forholdstalsvalg for hvert udvalg for s ig. 

Det fremgår af § 24, stk. 3, 
ved forholdstalsva lg inddeles 
stemme sammen. 

i styrelsesloven, at kommunalbestyrelsens med lemmer 
de grupper, hvori medlemmer ha r anme ldt at ville 

Det fremgår endv idere af denne bestemmelse, at der ved va lg t il økonomiud valg og 
stående udvalg skal foretages samme gruppeanmelde lse. 

Bestemmelsen i § 17, stk . 3, 2. punktum, afskærer ikke kommunalbestyre lsen fra i 
funktionsperioden at gennemføre ændringer i kommunens udvalgsstruktur elle r 
udvalgenes med lemstal i overensstemmelse med procedurereglerne § 2 om 
styrelsesvedtæ gts æ ndri nge r . 

Hvis kommunalbestyrel sen i funktionsperioden oprette r e ller nedlægger stående 
udvalg, sker der en så væsentlig ændr ing af forudsætningerne fo r va lg til stående 
udvalg, at der, såfremt det begæres af b lot et enke lt medlem, skal f inde en fornyet 
konstituering sted af alle de stående udvalg. Der vil ved den fornyede konstitue r ing 
være adgang til om ønsket at anmelde en ny gruppede li ng. Begrundelsen herfo r er, 
at de forudsætninger, der ligger til grund for gruppedanne lsen ved en given 
udva lgsstruktur, ikke nødvendigvis er de samme, når udva lgsstrukt uren ændres. Der 
er så ledes ikke mere t ale om det samme valg, jf. § 24, stk. 3. 

Ved nedsættelse eller forhøjelse af medlemstallet i de stående udva lg skal der også 
foretages en omkonstituering af a lle de stående udvalg med en ny samlet opgøre ls e 
af pladserne. 

Det må endv idere antages, at væsentlige ændr inger i udvalgenes opgaveområder vi l 
kunne medføre, at der skal s ke omkonstituering af alle udvalg. 

Som det fremgår ovenfor, s kal der ved valg til økonomiudvalg og stående udva lg 
foretages samme gruppeanmeldelse, jf. § 24, stk. 3, 3. punktum, st yre lsesloven. 

Dette indebærer, at økonomiudvalget må medinddrages, hv is der på grund af 
ændringer i de s t ående udvalg skal ske nyvalg til disse, og der i den anledn ing 
anmeldes nye valggrupper . 

Også ved ændring af medlemstallet for økonomiudva lget perioden v il der være 
adgang t il fornyet gruppeanmeldelse, og det indebærer, at der såfremt de r 
an meldes nye grupper, og der af et eller flere medlemme r fremsættes begæring om 
omkonstituering vi l sku lle foretages en fu ld stænd ig omkonstituering, der også 
omfatter a lle stående udvalg. 
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Der må ikke ved en styrelsesvedtægtsændring forfølges 
ændring, som alene gennemfø res med henblik på at reducere 
kommunalbestyrelsesmedlemme rs politis ke indflydelse på et 
vil ikke være lovlig. 

usagl ige formål, og en 
et eller flere bestemte 

bestemt sagsområde, 

Der henvises i det hele t i l bemærkningerne i Hans B. Thomsen med f lere, Lov om 
kommunern es styre lse med komment arer, 2010, side 184 f, og t i l Økonomi - og 
Indenr igsministeriets telefonreferat af 14. december 2012 om konst ituer ing af 
økonomiudva lg (Økonomi- og Indenrigsministe riets resumedatabase, sagsnr. 2012-
00713) . 

Statsforvalt ningen konstate rer , at ændr ingerne i styrelsesvedtægten indebærer 
ned læggelse og oprettelse af stående udva lg, ændret opgavefordel ing mellem udva lg 
og ændri n g af medlemst al i ø konomiudvalg og stående udvalg. 

Statsforvaltningen ha r not eret s ig , at forslaget t il ændret styrelsesvedtægt ud over 
ønske om nyvalg til udva lgs formandsp ladser er begrundet med ønske om ændret og 
ang iveligt mere hensigtsmæss ig og for socia ludva lget og beskæft ige lsesudva lget 
mere tydel ig opgaveforde li ng me llem udvalg, ønske om forbedret opgavevaretagelse 
i et landd istrik t sudvalg med opgaver, der kun vedrøre r landd istr ikters vilkår, samt 
ønske om en harmoniser ing af medlemstallet økonomiudva lget og de stående 
udvalg. 

Under henvisning til de hensyn ud over ønsket om nyva lg ti l 
udva lgsformandspladser, der efter det oplyste har begrundet forslaget til ændret 
styre lsesvedtægt, fi nder Sta t sforva ltningen ikke grund lag for at antage, at ændr ing 
af styre lsesvedtægten alene gennemføres med henblik på at reducere et eller f lere 
by rådsmedlemme rs po litiske indflydelse på bestemte sagsområder. Ændring af 
styre lsesvedtægten med henb l ik på varetagelse af de i øvr igt nævnte hensyn må 
efter Statsforvaltninge ns opfatte lse anses for sagligt begrund et. 

Sta t sforval tn ingen finder således, at den foresl åede ændring af styre lsesvedtægten 
ikke kan anses for usagligt begrundet. 

Da både ændr inger i styrelsesved t ægten, som indebærer ned læggelse og oprette lse 
af udva lg, væsent lige ænd r inger i udvalge nes opgaver og ænd r ing i med lemsta l i 
økonomiudva lg og st ående udvalg giver adgang til fornyet gruppeanmelde lse, er det 
ikke i st rid med lovgivn i ngen , at der foretages en omkonst ituer i ng . 

Sta t sforvaltn ingen har sendt en kopi af dette b rev ti l by rådet i Ra nders Kommune . 

Med ven lig hilsen 

tl?!M_ {/Jt-;--
Hanne Villumsen 

kont orchef 

/@7~ 
/Susanne Hansgaard 

fu ldmægt ig 
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Bilag C 

Advokatfi rmaet Poul Schmith 

=\:tr social og 
indenrigsministeriet 

Bjarne Overmark 
bjarne.overmark@randers.dk Holmens Kana l 22 

1060 København I< 

Telefon 33 92 93 00 
sim@sim.dk 

www.sirn .dk 

Kasper Fuhr Christensen 
Kasper.Fuhr.Christensen@randers.dk 

Sagsnr. 
2015 - 5992 

Doknr. 
263393 

Dato 
30-09-2015 

Vedrørende klage over Statsforvaltningens udtalelse af 25. juni 2015 

Ved e-mail af 27. august 2015 med bilag har I rettet henvendelse til Social- og Inden
rigsministeriet med klage over Statsforvaltningens udtalelse af 25. juni 2015 om den 
omkonstituering af Randers Byråd, som fandt sted den 22. juni 2015, og den beslut
ning om ændring af kommunens styrelsesvedtægt, som lå til grund herfor. 

Social- og Indenrigsministeriet kan i den anledning generelt oplyse, at det alm indelige 
tilsyn med kommunerne varetages af Statsforvaltningen med Social- og Indenrigsmi
nisteriet som øverste t ilsynsmyndighed. 

Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der 
særligt gælder for offentlige myndigheder. 

Statsforvaltningen kan kun tage stilling til , om kommunen handler inden for lovgivnin
gens rammer. Det indebærer, at Statsforvaltningen ikke kan tage still ing til skøns
mæssige spørgsmål, eller om kommunens beslutning er rimelig eller hensigtsmæssig. 

Reglerne om Statsforvaltningens tilsyn står i lov om kommunernes styrelse §§ 47-48 a 
(lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015). 

Social- og Indenrigsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for Statsfo r
valtningen, men ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kom
munale dispositioner eller undladelser, som Statsforvaltningen har udtalt sig om, op til 
behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning 
eller har alvorlig karakter. Der henvises til lov om kommunernes styrelse§ 53, stk. 1. 

Uanset om der er tale om en sag af principiel eller generel betydning eller af alvorlig 
karakter, som Social- og Indenrigsministeriet efter den nævnte bestemmelse har ad
gang til at tage op, kan ministeriet afvise at tage sagen op, hvis ministeriet ikke af 
hensyn t il styringen og koordineringen af Statsforvaltningens praksis finder an ledning 
hertil. 

Social- og Indenrigsministeriet har gennemgået jeres henvendelse med bilag. Efter en 
gennemgang heraf finder Social- og Indenrigsministeriet ikke grundlag for at tage sa
gen op t il behandling. 

Social- og Indenrigsministeriet har i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at der på det 
foreliggende grundlag ikke er udsigt til, at ministeriet vil nå et andet resultat i sagen 
end Statsforvaltningen. Ministeriet finder bl.a. på den baggrund, at ministeriets endeli-
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ge stillingtagen til den konkrete sag ikke vil kunne få umiddelbar betydning for tilsynets 
praksis og derved i væsentlig grad kunne bidrage til styring og koordinering heraf. 

Kopi af dette brev er sendt til Randers Kommune og ti l Statsforvaltningen ti l oriente
ring. 

Social- og Indenrigsministeriet foretager sig ikke mere på baggrund af jeres henven
delse. 

Med venlig hilsen 
Nikolaj Stenfalk 
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Bilag D 

Advokatfirmaet Poul Schmith 

Kasper Fuhr Christensen 
Vestervold 17, 5. 
8900 Randers 

Randers Kommune - ændring af styrelsesvedtægt og omkonstituering 

Jeg har gennemgået din og Bjarne Overmarks e-mail af 9. november 2015 

med bilag. 

Efter at jeg har gennemgået klagen med bilag, mener jeg ikke, at en nærmere 

undersøgelse vil kunne hjælpe jer. Jeg foretager mig derfor ikke mere. Jeg 

henviser til § 16, stk. 1, i lov om Folketingets Ombudsmand (lovbekendtgørel

se nr. 349 af 22. marts 2013) . Det fremgår af denne bestemmelse, at om

budsmanden selv afgør, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersø

gelse. 

Jeg har bl.a. lagt vægt på det samme, som Statsforvaltningen har anført i sin 

udtalelse af 25. juni 2015. 

På den baggrund har jeg heller ikke grundlag for at foretage mere vedrørende 
Social- og Indenrigsministeriets afslag af 30. september 2015 på at tage sa

gen op til behandling , fordi der ikke var udsigt til, at ministeriet vil le nå et andet 

resultat i sagen end Statsforvaltningen. 

Jeg gør opmærksom på, at jeg ikke med dette brev har taget nærmere stilling 

til Statsforvaltningens og Social- og Indenrigsministeriets afgørelser i sagen 

eller myndighedernes sagsbehandling i forbindelse hermed. Jeg har alene 

besluttet ikke at foretage mig mere ud fra en vurdering af, om jeg vil kunne 

hjælpe jer til at opnå et bedre resultat i sagen. 

Jeg har sendt et tilsvarende brev til Bjarne Overmark. 

Med venl ig hilsen 

Jens Møller 
Kommitteret 

FOLKETINGETS 
OMBUDSMAND 

Gammeltorv 22 
DK-1457 København K 

Tlf. +45 33 13 25 12 
Fax +45 33 13 0717 

www.ombudsmanden.dk 
post@ombudsmanden.dk 

Personlig henvendelse: 10-14 
Telefonisk henvendelse: 
Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 

04-01-2016 

Dok.nr. 15/04859-5/SH 
Bedes oplyst ved henvendelse 
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Kopi sendes til : 

Statsforvaltningen, Ti lsynet 
Social- og Indenrigsministeriet 

• 
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