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1.

I brev af 2. december 1992 (j.nr. 6-11-41-2-91) har Viborg Amts

kommune anmodet om godkendelse af vedtægter for den selvejende

institution “Naturskolen ved Hald”.

Det fremgår bl.a. af vedtægterne, at naturskolen er stiftet af

Ålestrup, Tjele, Viborg, Kjellerup og Karup Kommuner samt Viborg

Amtskommune. Ifølge vedtægterne nedsættes der en naturskolesty

relse, som består af en repræsentant for hver af de deltagende

kommuners og amtskommunens kulturelle udvalg/skoleudvalg, udpe

get af den enkelte kommunalbestyrelse/amtsrådet.

Styrelsen
skal bl.a. ansætte en naturskoleleder og fastlægge

( regler for fordeling mellem parterne af naturskolens driftsud
r’

gifter. De deltagende kommuner og amtskommunen bidrager til de i

naturskolens budget opførte fællesudgifter i forhold til de en

I: kelte kommuners elevgrundlag.

g
Det fremgar endvidere, at vedtægterne for naturskolen er binden

de for de deltagende kommuner for en 4-årig periode, som udløber

den 1 juli 1994, hvorefter aftalen kan opsiges med minimum 6

måneders varsel til udtræden pr. 1. januar.

Det fremgår af sagen, at vedtægterne er godkendt af Tilsynsrådet

for Viborg Amt i brev af 27. oktober 1992 for så vidt angår Åle

strup, Tjele, Viborg, Kjellerup og Karup Kommuner.
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I
anledning af, at “Naturskolen ved Hald” i vedtægterne betegnes

som en selvejende institution, skal Indenrigsministeriet bemær

ke, at en selvejende institution er kendetegnet ved, at der er

tale om en formue, der er uigenkaldeligt udskilt, og som ingen

fysisk eller juridisk person uden for institutionen har ejen

domsretten over. En selvejende institution er således et selv

stændigt og uafhængigt retssubjekt, og det vil være i strid med

fondsretlige grundsætninger, hvis hele bestyrelsen eller dennes

flertal er underkastet instruktionsbeføjelse fra stifterne eller

andre.

Under henvisning til det i vedtægterne anførte, herunder bestem

melserne om styrelsens sammensætning og dækning af skolens ud

gifter, finder Indenrigsministeriet ikke, at “Naturskolen ved

Hald” kan betegnes som en selvejende institution. Efter ministe

riets opfattelse er skolen organiseret som et kommunalt fælles

skab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Det bemærkes endvidere, at Indenrigsministeriet har lagt til

grund, at kommunale og private skoler i de i naturskolen delta

gende kommuner har lige adgang til at benytte naturskolen, og at

bestemmelserne i vedtægterne, side 1, i afsnittet “Skolens virk

somhed”, 2. stk., om ikke-kommunale skoler alene retter sig mod

private skoler i andre kommuner end deltagerkommunerne.

På denne baggrund godkender Indenrigsministeriet herved i hen

hold til § 60 i lov om kommunernes styrelse vedtægterne for det

kommunale fællesskab “Naturskolen ved Hald” for så vidt angår

Viborg Amtskommune på vilkår,

at ordene “den selvejende institution” i vedtægternes over

skrift, side 1, udgår, og

at ordene “tilsynsrådet for Viborg amt” i vedtægterne, side 3, i

afsnittet “Budget og regnskab”, 3. stk., ændres til: “de kommu

nale tilsynsmyndigheder”.

[ Indenrigsministeriet har udpeget Tilsynsrådet for Viborg Amt som

koordinerende tilsynsmyndighed for naturskolen. Det betyder, at
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tilsynsrådet foretager gennemgang af det til tilsynsmyndigheder

ne indsendte regnskab og indhenter eventuelle supplerende oplys

ninger. Tilsynsrådet underretter Indenrigsministeriet om resul

• tatet af gennemgangen, herunder om forhold, der efter rådets
• opfattelse måtte give anledning til bemærkninger. De kommunale

tilsynsmyndigheders udtalelser eller bemærkninger, der udarbej

des på grundlag heraf, vil af tilsynsrådet blive tilsendt natur

skolens styrelse.

Man skal anmode om, at der til Indenrigsministeriet og tilsyns

L
:• rådet far Viborg Amt indsendes 2 eksemplarer af vedtægterne, så

fremt disse optrykkes med ovennævnte ændringer.

En kopi af dette brev er sendt til Viborg Kommune og Tilsynsrå—

det for Viborg Amt.

Med venlig hilsen

Jann Larsen

i
1.


