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Friheden forpligter og skal skabe resultater. Men
skal manmåle på faglige resultater, på trivsel eller
noget helt andet? Esbjergs borgmester Jesper
Frost Rasmussen (V) vil gerne have regeringen
til at tage stillingen til, hvordanman skal evaluere
frihedsforsøget.

tekst THOMAS KOKHOLM

Esbjergs borgmester vil have
regeringen til at tage stilling til,
hvordanman vil evaluere de
frihedsprojekter, man har sat i
gang i syv kommuner.
– Vi er syv borgmestre, der har
italesat det overfor statsmini-
steren og de øvrigeministre.
Det er vigtigt, at vi måler på det
her. Regeringen har fokus på
afbureaukratisering. Samtidig
harman også fokus på, at der
skal bruges færre konsulenter
i kommunerne. Det er da gene-
relt fornuftigt, men her har vi et

forsøg, der kører i tre år. Så kan
vi ikke bagefter sige: ”Det var
sjovt”. Vi skal også vide, hvad vi
har lært, og hvordan vi sikrer
os, at al den viden og de gode er-
faringer bliver samlet op og ud-
bredes til resten af landet, siger
Jesper Frost Rasmussen (V).
Det kræver nogle konsulentti-
mer. Somhan ser det, er dilem-
maet, hvadman skalmåle på.
– Det har jeg udfordret rege-
ringstoppen på. Skal eleverne
blive dygtigere fagligt? Skal der
være flere, der vælger en ung-
domsuddannelse? Skal eleverne
blive gladere – trivslen? Er det

forældrene, eller er det lærerne,
der skal være glade og tilfredse?
De ting kan gå i flere retninger,
siger borgmesteren.
Han påpeger, at det tager lang
tid at ændre et skolevæsen, og
det kan være svært at vurdere
resultatet ud fra gængse krite-
rier efter kun tre år.
–Man skal ogsåmåle på, hvor
dygtige eleverne er.Men når
man kun har tre år, så er det
i hvert fald svært atmåle ud
fra, hvormange der fortsæt-
ter i ungdomsuddannelse. Det
fluktuerer i forvejen fra år til år.
Vi har også haft et helt årmed
corona. Det er jo ikke til at sige,
hvordan det påvirker, siger han.
Det er ikke kun regeringen, der
skal tage stilling.
– Jeg synes også, det skal af-
stemmes i KL og blandt de par-
tier, der ermed i aftalen. De skal
væremed til at definere, hvad
det er, vi vil opnå, siger han.
Hanmener, at hvis vi som land
vil have verdens bedste skole, så
handler det både omdet boglige
og omdannelsen.
– Jeg tror egentlig, at forældre-
tilfredsheden er detmest sam-
lende parameter atmåle på. De
er som regel ambitiøse på deres
børns vegne. Oplever de glade
børn, så erman tilfreds.Man
kan også spørge eleverne selv.
Trivesman i skolen, så tror jeg
man bliver så dygtig, somman
kan blive. Fokuserer vi kun på
det faglige, såmisser vi noget,
mener borgmester Jesper Frost
Rasmussen.• tkn@kl.dk

Læsmere omEsbjergs frikom-
muneforsøg på side 34-39.

Esbjerg: Regeringen
må tage stilling til
frikommune-evaluering

Tilsyn: Udvalg kan
ikke udpege besty-
relsesmedlemmer
Det var ikke efter bo-
gen, da byrådet i Faxe lod
teknik- ogmiljøudval-
get udpege kommunens
repræsentanter i det fæl-
leskommunale selskab
AffaldPlus’ bestyrelse. Og
det var heller ikke i orden,
at udvalget i august 2019
pålagde bestyrelsesmed-
lemmerne at fremføre, at
kommunen ønskede, at
stillingen som direktør for
AffaldPlus blev slået op.
Det har Ankestyrelsens
kommunale tilsyn fastslå-
et i en ny udtalelse.
–Vi lægger vægt på, at det
fremgår af kommunestyrel-
seslovens § 17, stk. 2 og 3, at
valget af kommunalbesty-
relsens repræsentanter skal
foregå på kommunalbe-
styrelsens konstituerende
møde.Kompetencen kan
således ikke delegeres til et
udvalg, skriver tilsynet.
Det fremgår desuden af
en betænkning tilbage fra
1983, at det er byrådet, der
skal afgøre, hvordan re-
præsentanter i bestyrelser
skal agere.
– Det er desuden vores op-
fattelse, at beslutningen
om at udøve instruktions-
beføjelse over for kommu-
nens repræsentanter i et
kommunalt fællesskabs
bestyrelse har en sådan
karakter og sammenhæng
med varetagelsen af kom-
munens interesser, at den
ikke kan overlades til et
stående udvalg, skriver til-
synet.• mdbr
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