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Byrådsmedlem Søren Pape Poulsens habilitet i forbindelse med behandling
af forslag om ændring af skolestruktur i Viborg Kommune
Tilsynet har ved brev af 13. november 2007 anmodet Viborg Byråd om en udtalelse til en henvendelse fra Carsten Abrahamsen.
Henvendelsen vedrører spørgsmålet om byrådsmedlem Søren Pape Poulsens habilitet i forbindelse med behandlingen af forslag om ændringer i skolestrukturen i
Viborg Kommune.
Indledningsvis bemærkes, at det er Byrådets opfattelse, at Søren Pape Poulsen ikke har været inhabil ved sin deltagelse i sagens behandling i Børne- og Ungdomsudvalget samt i Byrådet.
Som det fremgår af Byrådets beslutning om ændringerne af skolestrukturen i Viborg Kommune, indebærer disse bl.a., dels at alle 10. klasser samles på Viborg
Ungdomsskole pr. 1. august 2008, og dels at Skjern Skole (nuværende afdeling af
Bøgeskovskolen) pr. 1. august 2008 nedlægges, og at Skjern Skoles skoledistrikt
samtidigt deles. Delingen medfører, at en del af eleverne vil blive omfattet af
Bøgeskovskolens udvidede skoledistrikt.
Om de faktiske forhold af betydning for den for Tilsynet indbragte sag kan oplyses,
at Søren Pape Poulsen har været ungdomsskoleinspektør i den tidligere Bjerringbro Kommune. I forbindelse med organiseringen af ungdomsskolen i den nye Viborg Kommune er Søren Pape Poulsen pr. 1. august 2007 formelt tiltrådt en stilling
på Viborg Ungdomsskole som afdelingsleder.
Søren Pape Poulsen er imidlertid meddelt orlov fra denne stilling fra den 1. august
2007 til den 31. december 2009. Søren Pape Poulsen er aktuelt ansat som lærer
på halv tid på Bøgeskovskolen beliggende i Bjerringbro.
Om organiseringen af ungdomsskolen i Viborg Kommune kan oplyses, at den
øverste leder er en ungdomsskoleinspektør og herunder 4 afdelingsledere. De 4
afdelingsleder har hver især ansvaret i et nærmere angivet geografisk område for
kursusaktiviteter og økonomien i tilknytning hertil. Søren Pape Poulsen har således
ansvaret for område øst, som nærmere bestemt omfatter den østlige del af Viborg
Kommune, herunder Bjerringbro.
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Det skal fremhæves, at beslutningen om ændring af skolestrukturen ikke har nogen økonomisk betydning for Søren Pape Poulsen. Dette gælder både i hans
egenskab af lærer på Bøgeskovskolen og på det tidspunkt, hvor han måtte vende
tilbage til stillingen som afdelingsleder på Viborg Ungdomsskole.
Spørgsmålet er herefter, om Søren Pape Poulsen kan siges at have sådanne særlige personlige interesser i sagens udfald, at der af denne grund skulle foreligge inhabilitet.
Beslutningen om at nedlægge Skjern Skole har den konsekvens, at Bøgeskovskolen vil blive tilført en del af eleverne herfra - i alt cirka 60 elever. Derimod forventes
antallet af lærere på Bøgeskovskolen ikke at blive påvirket af beslutningen.
Viborg Byråd finder ikke, at de beskrevne ændringer indebærer en sådan personlig
interesse for Søren Pape Poulsen i ansættelsen som almindelig folkeskolelærer, at
der foreligger inhabilitet. Til støtte herfor kan henvises til en dom afsagt af Østre
Landsret den 4. december 1985, jf. UfR 1986.411 Ø.
Tilsvarende indebærer det forhold, at Viborg Ungdomsskoles område udvides med
10. klasserne heller ikke, at der foreligger en særlig personlig interesse, idet stillingen som afdelingsleder på ungdomsskolen med ansvar for område øst, som udgangspunkt ikke berøres af beslutningen om at samle 10. klasserne centralt i Viborg.
Som bilag til dette brev vedlægges kopi af beslutningsprotokol fra Byrådets møde
den 27. november 2007 (sag nr. 417) vedrørende endelig beslutning i skolestruktursagen.
Med venlig hilsen

