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Tilsynsrådet for Nordjyllands amt.

stenipelnot.: Løgstør kommunalbestyrelse
Undervisningsministeriet (j.nr. 1986—12200—3)

Tilsynsrådet for Nordjyllands amt har ved skrive].se af 27.februar 1986 anmodet indenrigsministeriet om en vejledende udtalelse om lovligheden af, at Løgstør kommune yder en garanti for etlån på 3 mill. kr., som den selvejende institution “Datahøjskoleni Ranum” agter at optage til indkøb af dh—materiale n otnbvningaf lokaler. I skrivelsen er aritørt, at rådet har fundet, at OIILunen ikke i tilstrækkelig grad har godtgjort en lovlig kommunalinteresse i datahojskolens oprettel.se, herunder påvist, at skolens virksomhed i særlig grad vil komme kommunens borgere til gode, og at der også kunne være tvivl om, hvorvidt kommunal støttetil datahøj skolen går ud over grænserne for, hvad en kommune kanstøtte efter det gældende opgavefor’Jelingsprincip inden for un—ciervisningsområciet.

I denne anledning har indenrigsministeriet anmodet under—Visniflqsifljterjet om oplysning om, hvorvidt lovgivningen udtømmende angiver, i hvilket omfang kommuner og amtskommuner kan en—yaqere sig i initiativer af den omhandlede art, samt om der erfastlagt regler for, om sådanne opgaver skal løses af primærkom—‘flUnerne eller amtskommunerne.
Ved skrivelse at 24. april 1986, der vedlægges i kopi, harundervisningsrinisteriet oplyst, at datahøjskolen ikke er en in—Stjtj1 under undervisningsministeriets ressort, og at der ikkefra undervisningsministeriets side er ydet statsstøtte til data—højsJoien, og at man derfor ikke har grundlag for at besvare in—

spargsmal



— I

I denne anledning skal man udtale, at det er indenrinsmini

gttjCtS opfattelse, at det er en lovlig kommunal opgave at med—

virke til oprettelse at en undervisningsinstitution som den be—

5krevne, og at man — uanset de at rådet fremhævede principielle

betæflke11Yhed —
på baggrund af sagens konkrete omstændigheder

ikke finder tu± tilstrækkeligt grundlag for at anse en afgivel—

se at den nævnte garanti for ulovlig.

<opi af denne skrivelse er sendt til undervisnincjsmiriiste—

net og Loqstør kommunalbestyrelse.

P. N. V.
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