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Produktionsskolen Meritten
Sagsnr.: 16/45746

Sagsinitialer: hwj

ÅBEN

Sagsfremstilling
Byrådet traf den 27. december beslutning om, at tilbagekalde vedtægterne for
produktionsskolen EFA-Syd. Byrådet traf endvidere beslutning om, at bestyrelserne for EFASyd og Meritten opfordres til en juridisk sammenlægning, og at såfremt den juridiske
sammenlægning gennemføres, er Aabenraa Kommune indstillet på i 2018 at videreføre et
beløb svarende til et grundtilskud til dækning af fusionsomkostninger mm. Endelig var det en
betingelse for byrådets beslutning, at Merittens bestyrelse efterlevede den 13-punkts plan
(bilag 1) for en sammenlægning som var en del af beslutningsgrundlaget.
Produktionsskolen Meritten har nu henvendt sig til Aabenraa Kommune med ønske om, at
kommunen som opfølgning på Byrådsmødet den 27. december 2016 forholder sig til følgende:
1. Meritten er af den opfattelse, at den handel der er indgået mellem Meritten og EFA-Syd
opfylder betingelserne for at være en juridisk sammenlægning af de 2
produktionsskoler til én fortsættende produktionsskole (bilag 2)
2. Meritten er af den opfattelse, at Aabenraa Kommune skal udbetale grundtilskud til EFASyd for 2017, desuagtet at såvel driften som ledelsen af EFA-Syd efter EFA-Syds eget
ønske er blevet overtaget af Meritten fra og med 1. januar 2017 (bilag 3)
3. Om Aabenraa Kommune er indstillet på i 2018 at videreføre et beløb svarende til de 2
skolers nuværende grundtilskud, således at et beløb svarende til det ene nuværende
grundtilskud kan hengå til delvis dækning af fusionsomkostninger m.m. (bilag 3)
4. Grundet usikkerhed om Merittens økonomi, ønskes der er en besparelse på
omkostningssiden. Meritten ønsker derfor at købe ejendommen i Bov for 1 kr. (bilag 4)
Meritten og EFA-Syd er blevet anmodet om dokumentation, der kan understøtte de
spørgsmål Meritten har rejst. Forvaltningen har modtaget oplysninger fra EFA-Syd, hvoraf
det fremgår, at EFA-Syds bestyrelse med virkning fra 1. januar 2017 har solgt skolens
aktiver til Meritten, samt den virksomhedsoverdragelsesaftale der er indgået mellem de to
produktionsskoler. Forvaltningen har endvidere modtaget oplysninger, hvori Meritten
redegør for, hvilke aktiviteter der er overgået til Meritten (bilag 5).
Ad 1.
Undervisningsministeriets har udarbejdet en vejledning om sammenlægning af
produktionsskoler.
Ifølge vejledningen kan sammenlægning bl.a. ske ved



At den ene eller flere skoler lukker og overfører aktiviteten, herunder aktiver og
passiver til den tilbageværende skole der fortsætter driften med flere afdelinger
Kommunen skal godkende at den nedlagte skoles aktiver overdrages til den
fortsættende produktionsskole, herunder påse at kreditorerne er fyldestgjort eller har
accepteret skyldnerskifte.
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Der er indgået en virksomhedsoverdragelsesaftale vedr. produktionsskoleaktiviteterne i EFASyd Produktionsskolen med Produktionsskolen Meritten. Af aftalen fremgår det at Meritten
overtager følgende specifikt angivne aktiver:
a) Driftsmidler og inventar
b) Varelager
c) Medarbejdere
d) Ejendommen Østergade 58, 6230 Rødekro, matrikel nr. 543 (Brunde, Rise)
e) Samtlige immaterielle rettigheder, herunder navn, elevkartotek mv.
Overdragelsen omfatter ikke:
EFA-Syds likvide beholdninger og debitorer/kreditorer.
Alene af den grund, at Meritten efter det oplyste ikke har overtaget samtlige aktiver og
passiver kan der efter forvaltningens opfattelse ikke være tale om en sammenlægning i
vejledningens forstand.
Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der ikke er fremsendt dokumentation for at EFASyd er i gang med at nedlægge sig selv.
Det er derfor forvaltningens opfattelse at 13-punkts planen fra Byrådsmødet den 27. december
ikke er blevet opfyldt på nuværende tidspunkt.
Ad 2.
Det er blevet oplyst, at EFA-Syd har solgt deres aktiver pr. 1. januar 2017 til Meritten, og de
facto er ophørt med at drive produktionsskoleaktivitet.
Derfor er der ikke hjemmel til at udbetale et grundtilskud til EFA-Syd for 2017.
Det skal i den sammenhæng bemærkes, at loven om produktionsskoler giver
kommunalbestyrelsen hjemmel til at yde tilskud til produktionsskoler ud over grundtilskuddet.
Ad 3.
Idet der ikke er sket en juridisk sammenlægning af de to produktionsskoler, er 13-punkts
planen ikke overholdt.
Betingelsen for, at Byrådet agtede at udbetale et ekstra tilskud i 2018 til Meritten, svarende til
grundtilskuddet, er således ikke opfyldt.
Ad 4.
Aabenraa Kommune ejer bygningen Visherredsvej 3, 6330 Padborg som Meritten lejer.
Den offentlige ejendomsværdi er 7,4 mio. kr., og den årlige leje udgør 0,3 mio. kr. pr. år
(2017-tal).
Meritten ønsker at overtage ejendommen for 1 kr.
Når en kommune ønsker at sælge en fast ejendom skal dette ske i overensstemmelse med
udbudsbekendtgørelsen nr. 799 af den 24. juni 2011.
Af denne fremgår det, at kommunen kan undlade at udbyde en fast ejendom offentligt, og
beslutte at sælge til en pris som ligger under markedsprisen, hvis dette kan sagligt begrundes.
Sagligheden kan eksempelvis være begrundet i et ønske om at støtte en sådan institution i
kommunen.
Kommunen kan støtte en produktionsskole, herunder overdrage fast ejendom, hvilket fremgår
af loven om produktionsskoler, lbk nr. 97 af den 26. januar 2017.
Dette betyder, at Aabenraa Kommune lovligt ville kunne støtte produktionsskolen ved at sælge
en fast ejendom til en lavere pris end markedsprisen.
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I tilfælde af, at Aabenraa Kommune vil sælge en ejendom, kan det også ske til markedsprisen,
hvor betaling af overdragelsessummen berigtiges ved at der oprettes et rente og afdragsfrit
lån svarende til prisen.
Lånet sikres ved at der på 1. prioriteten lyses et pantebrev i ejendommen.
Derved skal skolen ikke fysisk betale nogen sum, og kommunen kan aftale en tilbagekøbsret.
Henset til Merittens økonomiske situation, oplyst til Undervisningsministeriet af Merittens
revisor (bilag 6), er det forvaltningens opfattelse, at en evt. stillingtagen til en overdragelse
ikke påbegyndes før Undervisningsministeriets endelige godkendelse af den fremtidige
konstruktion og drift for Meritten foreligger, idet Aabenraa Kommune ellers kunne risikere et
økonomisk tab.
I tilfælde af, at Byrådet beslutter at sælge ejendommen, skal der tages stilling til finansiering
af den mistede lejeindtægt på 0,3 mio. kr. årligt.

Indstilling
Børn og skole indstiller,
at det konstateres, at der ikke er foretaget en juridisk sammenlægning af Produktionsskolen
Meritten og Produktionsskolen EFA-syd, hvorved 13-punkts planen ikke er opfyldt,
at der ikke kan udbetales grundtilskud til EFA-Syd i 2017, idet EFA-Syd ikke har
produktionsskoleaktivitet i 2017,
at der ikke kan ydes et tilskud til Meritten til dækning af fusionsomkostninger i 2018, idet det
kan konstateres at 13-punkts planen ikke er opfyldt, og
at Merittens ønske om at købe Visherredsvej 3, 6330 Padborg for 1 kr. ikke imødekommes på
nuværende tidspunkt.

Bilag:
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1
2
3
4
5
6

-

13-punkts plan - Byrådet 27. december 2016
Juridisk sammenlægning
Grundtilskud og tilskud 2018
Køb af ejendom
Brev fra Meritten
Brev fra Meritten til UVM

Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalg den 14. marts 2017
Procedurespørgsmål vedr. inhabilitet:
Kirsten Nørgård Christensen (V), Dorte Ballhorn Soll (A), Gert Nordklitgaard (Ø), Kaare Solhøj
Dahle (UP) og Eivind Underbjerg Hansen (V) blev erklæret inhabile i sagen, derfor er udvalget
ikke beslutningsdygtig, og sagen sendes videre til byrådet uden indstilling.
Afbud: Kaare Solhøj Dahle

Beslutning Økonomiudvalget den 21. marts 2017
1. at anbefales godkendt, i det 5 stemte for. 2 stemte imod - Kim Brandt (A) og Jan Riber
Jakobsen (C). Kim Brandt stemmer imod begrundelse om den juridiske vurdering af
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sammenlægning. Jan Riber Jakobsen er uenig i 1. at`s konklusion vedr. 13-punkts
plan, idet der her fremgår tidsfrist 1. juli 2017.
2. at anbefales godkendt.
3. at anbefales godkendt, idet 5 stemte for og 2 stemte imod - Kim Brandt (A) og Jan
Riber Jakobsen (C). Kim Brandt stemmer imod begrundelse om den juridiske vurdering
af sammenlægning.
4. at anbefales godkendt.

Ejler Schütt (O) og Kirsten Nørgård Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling pga.
inhabilitet.
Afbud: Povl Kylling Petersen (A) og Lars Kristensen (V).

Beslutning Byrådet den 29. marts 2017
1.
2.
3.
4.

at
at
at
at

godkendt, idet 29 stemte for. 1 stemte imod (Ø).
godkendt.
godkendt, idet 29 stemte for. 1 stemte imod (Ø).
godkendt, idet 29 stemte for. 1 stemte imod (Ø).

Kirsten Nørgård Christensen (V), Eivind Underbjerg Hansen (V), Ejler Schütt (O), Kåre Solhøj
Dahle (UP), Gert Nordklitgaard (Ø), Dorte Ballhorn Soll (A) og Signe Bekker Dhiman deltog
ikke i sagens behandling pga. inhabilitet.
Indtrådte som stedfortrædere:
Birgit Møller (V)
Andreas Bonde (V)
Karsten Meyer Ole (A)
Johannes Classen (O)
Helge Kejser (O)
Jens Bundgaard Nielsen (Ø)
Afbud: Karina T. Rogat.

