-Videresendt meddelelse med vedhæftet fil-From: chbe@tdc.dk
To: hafr@hillerod.dk
CC: skole@hillerod.dk; lotte.beck@live.dk
Subject: Anmodning om aktindsigt irt. høring om nytænkning af struktur i fritidstilbuddene
Date: Wed, 11 Mar 2015 15:08:52 +0000

Kære Hanne Frederiksen,
Som led i arbejdet med at udfærdige høringssvar på forvaltningens oplæg til nytænkning af struktur i
fritidstilbuddene, anmoder bestyrelsen for Gadevang Asyl hermed om aktindsigt i baggrundsmaterialet for
beslutningsoplægget.
Detaljer fremgår af vedhæftede brev.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Gadevang Asyl

Charlotte Dal Bertram
Medlem af bestyrelsen

--Videresendt meddelelse med vedhæftet fil-From: mthu@hillerod.dk
To: chbe@tdc.dk
CC: HAFR@hillerod.dk
Subject: Svar vedr. anmodning om aktindsigt
Date: Thu, 12 Mar 2015 16:26:49 +0000
Kære Charlotte Dal Bertram
Du har i henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen § 7 anmodet om aktindsigt i dokumenter vedr.:

1) Befolkningsprognose for Gadevang
2) Økonomiske overslag for scenarie 2, 3 og 4
3) Detailresultater (de fysiske resultatark) fra workshop i Gadevang
Ad 1) vedlægges dokument 219 2015 61401.

Ad 2) kan jeg med henvisning til Lov om offentlighed i forvaltningen § 23 ikke give dig aktindsigt i vores
konkrete beregninger, da disse er foreløbige interne arbejdsdokumenter, der hermed er undtaget fra
aktindsigt.
Samtidig skal det understreges, at de besparelsespotentialer, der præsenteres i rapporten er karakteriseret
som grove overslag, der skal kvalificeres yderligere inden endelig politisk beslutning. I stedet vedlægges
dokumenterne: 219 2015 57893, 219 2015 53643, 219 2015 57948, 219 2015 57909, 219 2015 53644 & 219
2015 45408, der alle danner baggrund for vores overslag.
Udover vedlagte dokumenter har vi til overslagene gjort brug af oversigt over tillæg til souschefer og
afdelingsledere samt overslag vedr. øgede administrationsomkostninger på skolerne. Disse dokumenter
kan ikke vedlægges, da der er tale om interne arbejdsdokumenter, der ikke er omfattet af aktindsigt.
Samtidig skal jeg henvise til Budgetgrundlag for SFO og Klubber, der kan findes på Hillerød Kommunes
hjemmeside under materialet til BFU-møde den 6. februar 2014 (punkt 7, bilag 1 & 8, bilag 1).

Ad 3) kan jeg med henvisning til Lov om offentlighed i forvaltningen § 23 ikke give dig aktindsigt i de
fysiske resultatark fra den workshop, der blev afholdt i Gadevang Asyl, da disse karakteriseres som interne
arbejdsdokumenter og dermed er undtaget fra aktindsigt. Samtidig vil jeg fremhæve, at formålet med
workshoppen med forældre var at sammenfatte forældrenes holdninger og ideer til fremtidens fritidstilbud
i Hillerød. Da formålet udelukkende var at skabe et samlet billede, er alle besvarelser (ca. 200 forældre i
kommunen) blevet indtastet dels i et excelark med alle kvantitative data og dels i et word-dokument med
både alle de kvalitative besvarelse og en sammenfatning af de kvantitative input. Herefter er arkene blevet
bortskaffet.
Jeg vedhæfter her excelarket i PDF’et version; et sorteret på SFO-besvarelser 219 2015 62038 og et sorteret
på klubbesvarelser 219 2015 62037 og henviser herudover til bilaget ”Tilkendegivelser af forældre” fra
BFU-møde den 3. december 2014 (punkt 3, bilag 1) som kan findes på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen har vurderet om, der er mulighed for meroffentlighed, men dette har ikke givet anledning til
at give aktindsigt i flere dokumenter.

Du har mulighed for at klage til den kommunale tilsynsmyndighed, statsforvaltningen, over afslag på
aktindsigt i ovennævnte dokumenter. Hvis du ønsker sagen indbragt for tilsynsmyndigheden, skal du sende
din klage til Hillerød Kommune. Vi skal herefter genvurdere sagen i løbet af 7 dage, og hvis vi fastholder
vores afslag, sende sagen til tilsynsmyndigheden til behandling.

Med Venlig Hilsen

Mia Vinther Thusgaard
Konsulent

Skoleafdelingen
Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefon: 7232 5411
Mail: mthu@hillerod.dk

--Videresendt meddelelse med vedhæftet fil-From: chbe@tdc.dk
To: HAFR@hillerod.dk; mthu@hillerod.dk; skole@hillerod.dk
CC: lotte.beck@live.dk; stavnsbjerg@hotmail.com
Subject: SV: Svar vedr. anmodning om aktindsigt
Date: Wed, 18 Mar 2015 10:56:30 +0000

Kære Hanne Frederiksen og Mia Vinter Thusgaard,

Som opfølgning på nedenstående svar fra Skoleafdelingen vedr. Gadevang Asyls anmodning om
aktindsigt fremsendes hermed vores kommentarer.

Detaljer fremgår af vedhæftede brev

Med venlig hilsen

Charlotte Dal Bertram
Medlem af bestyrelsen for Gadevang Asyl

Fra: Mia Vinther Thusgaard [mailto:mthu@hillerod.dk]
Sendt: 12. marts 2015 17:27
Til: Charlotte Dal Bertram
Cc: Hanne Frederiksen
Emne: Svar vedr. anmodning om aktindsigt

Kære Charlotte Dal Bertram
Du har i henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen § 7 anmodet om aktindsigt i dokumenter vedr.:

1) Befolkningsprognose for Gadevang
2) Økonomiske overslag for scenarie 2, 3 og 4
3) Detailresultater (de fysiske resultatark) fra workshop i Gadevang
Ad 1) vedlægges dokument 219 2015 61401.

Ad 2) kan jeg med henvisning til Lov om offentlighed i forvaltningen § 23 ikke give dig aktindsigt i vores
konkrete beregninger, da disse er foreløbige interne arbejdsdokumenter, der hermed er undtaget fra
aktindsigt.
Samtidig skal det understreges, at de besparelsespotentialer, der præsenteres i rapporten er karakteriseret
som grove overslag, der skal kvalificeres yderligere inden endelig politisk beslutning. I stedet vedlægges
dokumenterne: 219 2015 57893, 219 2015 53643, 219 2015 57948, 219 2015 57909, 219 2015 53644 & 219
2015 45408, der alle danner baggrund for vores overslag.
Udover vedlagte dokumenter har vi til overslagene gjort brug af oversigt over tillæg til souschefer og
afdelingsledere samt overslag vedr. øgede administrationsomkostninger på skolerne. Disse dokumenter
kan ikke vedlægges, da der er tale om interne arbejdsdokumenter, der ikke er omfattet af aktindsigt.
Samtidig skal jeg henvise til Budgetgrundlag for SFO og Klubber, der kan findes på Hillerød Kommunes
hjemmeside under materialet til BFU-møde den 6. februar 2014 (punkt 7, bilag 1 & 8, bilag 1).

Ad 3) kan jeg med henvisning til Lov om offentlighed i forvaltningen § 23 ikke give dig aktindsigt i de
fysiske resultatark fra den workshop, der blev afholdt i Gadevang Asyl, da disse karakteriseres som interne
arbejdsdokumenter og dermed er undtaget fra aktindsigt. Samtidig vil jeg fremhæve, at formålet med
workshoppen med forældre var at sammenfatte forældrenes holdninger og ideer til fremtidens fritidstilbud
i Hillerød. Da formålet udelukkende var at skabe et samlet billede, er alle besvarelser (ca. 200 forældre i
kommunen) blevet indtastet dels i et excelark med alle kvantitative data og dels i et word-dokument med
både alle de kvalitative besvarelse og en sammenfatning af de kvantitative input. Herefter er arkene blevet
bortskaffet.
Jeg vedhæfter her excelarket i PDF’et version; et sorteret på SFO-besvarelser 219 2015 62038 og et sorteret
på klubbesvarelser 219 2015 62037 og henviser herudover til bilaget ”Tilkendegivelser af forældre” fra
BFU-møde den 3. december 2014 (punkt 3, bilag 1) som kan findes på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen har vurderet om, der er mulighed for meroffentlighed, men dette har ikke givet anledning til
at give aktindsigt i flere dokumenter.

Du har mulighed for at klage til den kommunale tilsynsmyndighed, statsforvaltningen, over afslag på
aktindsigt i ovennævnte dokumenter. Hvis du ønsker sagen indbragt for tilsynsmyndigheden, skal du sende
din klage til Hillerød Kommune. Vi skal herefter genvurdere sagen i løbet af 7 dage, og hvis vi fastholder
vores afslag, sende sagen til tilsynsmyndigheden til behandling.

Med Venlig Hilsen

Mia Vinther Thusgaard
Konsulent

Skoleafdelingen
Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefon: 7232 5411
Mail: mthu@hillerod.dk

--Videresendt meddelelse med vedhæftet fil-From: mthu@hillerod.dk
To: chbe@tdc.dk
CC: HAFR@hillerod.dk
Subject: Svar vedr. anmodning om aktindsigt
Date: Wed, 25 Mar 2015 13:07:11 +0000
Kære Charlotte Dal Bertram,
I forlængelse af din mail nedenfor og som aftalt pr. telefon dags dato sender jeg dig hermed supplerende
materiale vedr. jeres anmodning om aktindsigt.

Aktlister:

Jeg vedhæfter sagslister for de tre relevante sager:
1) Befolkningsprognose 2015
2) SFO/Klub analyse 2015 - interne arbejdsnoter og mails
3) Analyse - kvalitet, struktur og organisering af fritidsordninger fra 2015

På listerne er markeret hvad der er udleveret, hvad der yderligere kan leveres og hvad der ikke er omfattet
af aktindsigt.

Befolkningsprognose for Gadevang:
Jeg vedhæfter som aftalt excelark med rådata vedr. befolkningsprognosen for 2015. Gadevang er distrikt
15.

Økonomiske overslag:
1) Jeg vedhæfter økonomiske overslag vedr. Scenarie 4 – Gadevang
2) I forhold til økonomiske overslag vedr. Scenarie 2 & 3 indeholder arket oplysninger om faktiske nuværende
lederlønninger og grove overslag over ny lønstruktur for ledere – dvs. forvaltningens interne overvejelser
forud for forhandlinger med den faglige organisation vedr. tillæg mm. Vi kan som nævnt i telefonen
udlevere de dele af arket, der kan karakteriseres som faktuelle data og for at imødekomme jeres behov for
indsigt i hvordan overslagene er fremkommet kan vi ligeledes udlevere overblik over hvilke parametre, der
er med i overslagene. Samtidig vil vi fastholde, at der i forhold til forvaltningens grove overslag for fremtidig
lønstruktur (herunder overslag ift. tillæg til lederne) er tale om internt materiale, der ikke er omfattet af
aktindsigt. Dette særligt idet aktindsigt i disse oplysninger vil reducere forvaltningens reelle
forhandlingsrum betragteligt. Disse oplysninger er således streget over i vedhæftede excelark. Herudover
er kommentarbokse med personfølsomme oplysninger slettet.

Detailresultater fra workshop i Gadevang:
Som nævnt i telefonen kan vi desværre ikke imødekomme jeres anmodning i forhold til de fysiske
resultatark fra den inddragende proces af forældre, da de fysiske resultatark karakteriseres som interne
arbejdsdokumenter og er bortskaffet efter bearbejdningen af dem.

Samtidig vil vi endnu engang fremhæve, at de mange workshops var afstedkommet af et politisk ønske om,
at få indblik i hvad der var allervigtigst for forældre i Hillerød Kommune, når fritidstilbuddene skulle
nytænkes ud fra en mindre økonomisk ramme. Det var aldrig formålet at klarlægge specifikke behov og
ønsker for forskellige dele af kommunen, men i stedet at skabe et billede af behovene i Hillerød som
helhed. Alle kvantitative besvarelser fra forældre er derfor blevet samlet af forvaltningen og indtastet i de
resultatark, som vi tidligere har sendt til jer. Her er resultaterne udelukkende opdelt på besvarelser for hhv.
SFO- og klubforældre. Denne kategorisering blev valgt, da vi ønskede at undersøge, om der var forskel på
behovene hos forældre til de ældre og lidt yngre børn. Gadevang Asyls resultater indgår derfor i de allerede
fremsendte dokumenter og det er ikke muligt at udskille de specifikke besvarelser fra Gadevang i
materialet.
I forhold til de kvalitative input er disse indtastet og videregivet til politikerne i deres rene form og kan som
tidligere nævnt genfindes i bilaget ”Tilkendegivelser af forældre” fra BFU-møde den 3. december 2014
(punkt 3, bilag 1) som kan findes på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Du har mulighed for at klage til den kommunale tilsynsmyndighed, statsforvaltningen, over afslag på
aktindsigt i ovennævnte dokumenter. Hvis du ønsker sagen indbragt for tilsynsmyndigheden, skal du sende
din klage til Hillerød Kommune. Vi skal herefter genvurdere sagen i løbet af 7 dage, og hvis vi fastholder
vores afslag, sende sagen til tilsynsmyndigheden til behandling.

Med Venlig Hilsen

Mia Vinther Thusgaard
Konsulent

Skoleafdelingen
Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefon: 7232 5411
Mail: mthu@hillerod.dk

Kære Hanne Frederiksen og Mia Vinter Thusgaard,

Som opfølgning på nedenstående svar fra Skoleafdelingen vedr. Gadevang Asyls anmodning om
aktindsigt fremsendes hermed vores kommentarer.

Detaljer fremgår af vedhæftede brev

Med venlig hilsen

Charlotte Dal Bertram
Medlem af bestyrelsen for Gadevang Asyl

Fra: Mia Vinther Thusgaard [mailto:mthu@hillerod.dk]
Sendt: 12. marts 2015 17:27
Til: Charlotte Dal Bertram
Cc: Hanne Frederiksen
Emne: Svar vedr. anmodning om aktindsigt

Kære Charlotte Dal Bertram

Du har i henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen § 7 anmodet om aktindsigt i dokumenter vedr.:

1) Befolkningsprognose for Gadevang
2) Økonomiske overslag for scenarie 2, 3 og 4
3) Detailresultater (de fysiske resultatark) fra workshop i Gadevang
Ad 1) vedlægges dokument 219 2015 61401.

Ad 2) kan jeg med henvisning til Lov om offentlighed i forvaltningen § 23 ikke give dig aktindsigt i vores
konkrete beregninger, da disse er foreløbige interne arbejdsdokumenter, der hermed er undtaget fra
aktindsigt.
Samtidig skal det understreges, at de besparelsespotentialer, der præsenteres i rapporten er karakteriseret
som grove overslag, der skal kvalificeres yderligere inden endelig politisk beslutning. I stedet vedlægges
dokumenterne: 219 2015 57893, 219 2015 53643, 219 2015 57948, 219 2015 57909, 219 2015 53644 & 219
2015 45408, der alle danner baggrund for vores overslag.
Udover vedlagte dokumenter har vi til overslagene gjort brug af oversigt over tillæg til souschefer og
afdelingsledere samt overslag vedr. øgede administrationsomkostninger på skolerne. Disse dokumenter
kan ikke vedlægges, da der er tale om interne arbejdsdokumenter, der ikke er omfattet af aktindsigt.
Samtidig skal jeg henvise til Budgetgrundlag for SFO og Klubber, der kan findes på Hillerød Kommunes
hjemmeside under materialet til BFU-møde den 6. februar 2014 (punkt 7, bilag 1 & 8, bilag 1).

Ad 3) kan jeg med henvisning til Lov om offentlighed i forvaltningen § 23 ikke give dig aktindsigt i de
fysiske resultatark fra den workshop, der blev afholdt i Gadevang Asyl, da disse karakteriseres som interne
arbejdsdokumenter og dermed er undtaget fra aktindsigt. Samtidig vil jeg fremhæve, at formålet med
workshoppen med forældre var at sammenfatte forældrenes holdninger og ideer til fremtidens fritidstilbud
i Hillerød. Da formålet udelukkende var at skabe et samlet billede, er alle besvarelser (ca. 200 forældre i
kommunen) blevet indtastet dels i et excelark med alle kvantitative data og dels i et word-dokument med
både alle de kvalitative besvarelse og en sammenfatning af de kvantitative input. Herefter er arkene blevet
bortskaffet.
Jeg vedhæfter her excelarket i PDF’et version; et sorteret på SFO-besvarelser 219 2015 62038 og et sorteret
på klubbesvarelser 219 2015 62037 og henviser herudover til bilaget ”Tilkendegivelser af forældre” fra
BFU-møde den 3. december 2014 (punkt 3, bilag 1) som kan findes på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Forvaltningen har vurderet om, der er mulighed for meroffentlighed, men dette har ikke givet anledning til
at give aktindsigt i flere dokumenter.

Du har mulighed for at klage til den kommunale tilsynsmyndighed, statsforvaltningen, over afslag på
aktindsigt i ovennævnte dokumenter. Hvis du ønsker sagen indbragt for tilsynsmyndigheden, skal du sende
din klage til Hillerød Kommune. Vi skal herefter genvurdere sagen i løbet af 7 dage, og hvis vi fastholder
vores afslag, sende sagen til tilsynsmyndigheden til behandling.

Med Venlig Hilsen

Mia Vinther Thusgaard
Konsulent

Skoleafdelingen
Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

Telefon: 7232 5411
Mail: mthu@hillerod.dk

