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Haslev, den 30. september 2019 

Kære Ole Vive 

 

Jeg skriver til dig (med cc til øk´s øvrige medlemmer) da jeg kan se af dagsordenen til 

Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2019, at udvalget skal behandle Haslev Efterskoles 

ansøgning om et tilskud på 15 mill. kr. 

Da det fremgår at Direktionssekretariatets indstiller at der meddeles afslag på ansøgningen, vil jeg 

tillade mig at fremføre vores yderligere argumenter for et tilsagn, ud over dem der fremgår af vores 

ansøgning. 

Jeg har ved flere uformelle snakker med byrådspolitikere fremført at ”problemet forsvinder jo ikke”  

forstået på den måde at Haandværkerhøjskolen ligger der jo og der skal ske et eller andet. 

En lokalplan der tillader boligbyggeri har nu tre gange været behandlet i Plan- og Kulturudvalget 

uden at der er sket fremdrift. Det sidste forslag fra udvalget om at etablere en vej tværs over 

skoleengen, vil næppe resulterer i en hurtigere vedtagelse af lokalplanen. 

Over for dette står mulighederne for at etablere en efterskole med 160 elever, en omsætning på 23 

mill. kr. og en arbejdsplads med 29 ansatte. 

Det er vigtigt at understrege, at det er nu der er momentum, det er nu der er en række frivillige med 

de rigtige kompetencer, der vil påtage sig at gennemføre det tids- og arbejdskrævende 

kæmpeprojekt det er at etablere en ny efterskole. 

Vi er klar og er allerede langt fremme, men der skal ske en afklaring nu. 

Af sagsfremstillingen til Økonomiudvalget fremgår det at der i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 

94, § 28, er hjemmel til at kommunen kan yde tilskud. Men så fortsætter sagsfremstillingen således: 

”Dette forudsætter en kommunal interesse i skolen, herunder at skolen bruges af kommunens 

borgere. En rent økonomisk eller en mere ubestemt interesse i skolens placering i kommunen 

vurderes ikke at være tilstrækkelig. Det forudsættes også, at kommunal støtte supplerer de midler, 

skolekredsen selv skaffer og at driften skal være sikret uden kommunal garanti.” 

Da disse forudsætninger ikke fremgår af lovbekendtgørelsen, skal jeg hermed forespørge om det er 

muligt at få en henvisning til hvor sekretariatet har hentet disse forudsætninger. 

Ole Vive, du har tidligere fremført, også på vores stiftende generalforsamling hvor vi var glade for 

din tilstedeværelse, at der i Faxe Kommune er præcedens for ikke at give tilskud til private skoler 

(som jo ikke er private i den forstand, men selvejende institutioner) og i Dagbladet den 13. 

september 2019, er du citeret for at sige: ”….. men ellers kan jeg ikke huske, at der er givet 

kommunale penge til frie eller private skoler” 

Det princip blev jo så noget brudt da Byrådet på sit møde den 20. juni 2019 gav den selvejende 

institution (private!) FGU-Skolen i Faxe et tilskud på 7,2 mill. kr. Et flot tilskud, særligt i 

betragtning af at det ikke var budgetsat. 
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Af Byrådsreferatet fremgår det, at: ”Formålet med denne sag er at understøtte etableringen af den 

nye FGU-uddannelse i Faxe kommune.  

I møder mellem ledelsen af FGU, ledelsen af VUC og kommunens administration er det drøftet, 

hvorledes kommunen kan understøtte etableringen af den nye FGU-afdeling i Faxe by.” 

Af dagsorden til Økonomiudvalgsmødet fremgår det af Byrådssekretariatets sagsfremstilling, at der 

er visse administrative betænkeligheder ved  at give Haslev Efterskole et tilskud, herunder nogle 

lighedsbetragtninger og særligt det forvaltningsmæssige lighedsprincip om at behandle ensartede 

tilfælde ens, og at magtfordelingsprincippet også kaldet ”princippet om saglig forvaltning” 

understreger at kommunen som myndighed ikke må tage usaglige eller uvedkommende hensyn. 

Således belært af Byrådssekretariatet, ser Haslev Efterskole med fortrøstning og sindsro frem til et 

positivt udfald af økonomiudvalgets behandling af vores ansøgning. 

 

Med venlig hilsen 

William Markussen 

Formand 

 

 

 


