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AO 1 

 

Lilleby Museum ansøgte i august 2004 Lilleby Kommune om et tilskud på 200.000 kr. 

til fortsættelse af driften af museet, idet der i de foregående år havde været under-

skud. Lilleby Museum ejes af en privat fond, som ikke er erhvervsdrivende. Ifølge 

vedtægterne er fondens formål at eje og drive et museum for lokal billedkunst, som 

hviler i sig selv. Det fremgik endvidere af vedtægterne, at den til enhver tid siddende 

borgmester i Lilleby Kommune er medlem af bestyrelsen. Vedtægtsbestemmelsen 

skyldtes en opfordring fra Lilleby Kommune.  

 

I september 2004 indstillede et flertal i økonomiudvalget, at kommunalbestyrelsen 

bevilgede tilskuddet. Borgmester Hans Grøn deltog ikke som formand for eller med-

lem af økonomiudvalget (borgmesteren er født formand for udvalget), da han fandt, 

at han var inhabil. 

 

Nogle dage efter mødet i økonomiudvalget  sagde en embedsmand til borgmesteren, 

at han ikke havde været inhabil og godt kunne have deltaget i sagens behandling i 

økonomiudvalget. 

 

Sagen kom til afgørelse i kommunalbestyrelsen i oktober 2004. I forbindelse med 

behandlingen blev der i overensstemmelse med økonomiudvalgets flertalsindstilling 

fremsat forslag om, at det ansøgte driftstilskud blev bevilget. Der blev endvidere 

fremsat et ændringsforslag om, at der til bevillingen knyttedes en række vilkår med 

henblik på billiggørelse af driften. De foreslåede vilkår handlede bl.a. om begrænset 

åbningstid, forhøjet billetpris mv. Borgmesteren, som deltog i behandlingen af sagen 

og ledede mødet, satte efter afslutningen af forhandlingen forslaget om bevilling af 

de 200.000 kr. til afstemning. Forslaget blev vedtaget af et flertal på ni medlemmer 

mens otte medlemmer stemte imod. Borgmesteren erklærede herefter forslaget for 

vedtaget og ændringsforslaget for bortfaldet. 

 

Nogle dage senere blev tilskuddet udbetalt til Lilleby Museum. 

 

Grosserer Karsten Petersen, som havde overværet behandlingen af sagen og som 

var modstander af bevillinger til kulturelle formål, afleverede ca. 14 dage efter sagens 



 

 

3

 

behandling en klage til statsamtmanden i Storby, som varetager tilsynet med Lilleby 

Kommune. Han anførte bl.a. i klagen, at bevillingen og Hans Grøns mødeledelse var 

ulovlig. 

 

Statsamtmanden besluttede, at tage sagen under behandling. Under behandlingen 

kom det frem, at to af de ni medlemmer, som udgjorde flertallet ville have stemt for 

ændringsforslaget, hvis det var kommet til afstemning. 

 

De nævnte to medlemmer samt medlemmerne af mindretallet begærede senere sa-

gen genoptaget med henblik på en ændring af beslutningen, således at der blev 

knyttet vilkår hertil svarende til indholdet af ændringsforslaget. 

 

Der ønskes en forvaltningsretlig redegørelse vedrørende opgavens hændelsesforløb 

samt for, hvad statsamtmanden kan forventes at foretage sig i anledning af det pas-

serede.   
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AO 2 
                   

Det ved lov oprettede uafhængige Kunststøttenævn, der består af 7 kunstkyndige 

medlemmer udpeget af kulturministeren, og som har til opgave at yde støtte til unge 

lovende kunstnere, opslog i foråret 2004 en stilling som overenskomstansat chef for 

nævnets sekretariat til besættelse snarest mulig. Efter loven skal nævnets afgørelser 

træffes af nævnets medlemmer efter stemmetal.  

 

Efter udløbet af ansøgningsfristen den 14. maj gennemførte det af nævnet nedsatte 

ansættelsesudvalg, der bestod af 2 nævnsmedlemmer og 2 medarbejderrepræsen-

tanter, samtaler med en række ansøgere, hvorefter  udvalget indstillede, at stillingen 

blev tilbudt den 33-årige cand. jur. Yildis Mekka. Yildis Mekka var på 6. år ansat i Kul-

turministeriet, først som fuldmægtig og siden 2001 som kontorchef. Udvalget frem-

hævede, at Yildis Mekka havde fået meget positive udtalelser fra ministeriet om sit 

hidtidige virke som kontorchef og at hun tillige under samtalen havde gjort et særde-

les positivt indtryk. Endvidere anførte udvalget, at Yildis havde oplyst, at hun privat 

var troende muslim, men at dette forhold på ingen måde havde indflydelse på hen-

des jobmæssige funktioner.  

 

Som 2. og 3. prioritet indstillede udvalget den 30 årige cand. jur. Adam Adamsen og 

den 29 årige cand. jur. Carl Carlsen, der havde fungeret som fuldmægtige i Fritids- 

og kulturforvaltningen i Albertsmindelund Kommune i 2 henholdsvis 1 år.  Ingen af de 

2 havde fremlagt anbefalinger, men de havde til gengæld begge henvist til, at de var 

aktive deltagere i den offentlige kunstdebat, hvor de havde gjort sig til talsmænd for 

kunstens positive samfundsmæssige betydning, ligesom de begge havde gjort et 

positivt indtryk under samtalen med udvalget. 

 

Et flertal af Kunststøttenævnets medlemmer ville ikke følge indstillingen om ansæt-

telse af Yildis Mekka. Flertallet var enige i, at Yildis umiddelbart havde langt de bed-

ste kvalifikationer, men man fandt det dog uhensigtsmæssigt at ansætte en troende 

muslim, idet en sådan tro ville kunne være vanskelig at forene med den uafhængige 

og fordomsfri indstilling, der efter flertallets opfattelse er en forudsætning for at kunne 

medvirke ved forberedelsen af nævnets sager om tildeling af støtte til unge lovende 

kunstnere, hvis arbejder ofte udfordrer og provokerer vante forestillinger og normer. 
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Endvidere var det flertallets opfattelse, at Yildis tro sandsynligvis ville føre til, at Yildis 

ville få svært ved at samarbejde med nævnssekretariatets øvrige ansatte, ligesom en 

ansættelse formentlig også ville skabe utilfredshed i kunstverdenen. Flertallet fandt 

på denne baggrund og med henvisning til de af udvalget om Adam Adamsen og Carl 

Carlsen fremhævede forhold, at disse var mere kvalificerede til stillingen. På grund af 

større relevant erhvervserfaring ville man tilbyde den ledige stilling til Adam Adam-

sen.  

 

Inden nævnet fik truffet endelig beslutning i ansættelsessagen, meddelte Kulturmini-

steren, der var blevet underrettet om nævnets opfattelse, at nævnet skulle ansætte 

Yildis Mekka, som klart var den mest kvalificerede til stillingen. Ministeren anførte i 

denne forbindelse, at han var helt opmærksom på, at det sagkyndige nævn efter lo-

ven skal fungere uafhængigt af ministeren, men at det efter hans opfattelse herved 

kun er tænkt på de konkrete støttesager, ikke på personalesager, hvorved han hen-

viste til, at det efter loven jo var ministeren, som udpeger nævnets medlemmer. 

 

Nævnet afviste imidlertid at følge ministeren, idet man henviste til, at det fremgår af 

anmærkningerne til nævnets selvstændige driftsbevilling på finansloven, at nævnet 

selv ansætter og afskediger sit administrative personale. Den 11. juni traf nævnet 

bestemmelse om at tilbyde stillingen til Adam Adamsen, hvilket blev meddelt ham og 

de øvrige ansøgere med henvisning til de nævnsflertallet anførte synspunkter. Adam 

Adamsen tiltrådte herefter stillingen pr. 1. juli 2004. 

 

Efter modtagelsen af afslaget på sin ansøgning rettede Yildis Mekka den 5. juli hen-

vendelse til sin gode veninde advokat Sørine Pyntborg, idet hun var stærkt i tvivl om, 

hvorvidt nævnets afslag på hendes ansøgning og ansættelsen af Adam Adamsen var 

berettiget.  

 

Sørine Pyntborg var af den opfattelse, at afslaget var ugyldigt, da det var en følge af 

ulovlig forskelsbehandling. Dette betød efter Sørine Pyntborgs opfattelse, at Yildis 

antagelig ville kunne gøre krav på at blive indsat i stillingen som chef for nævnets 

sekretariat. I hvert fald ville Yildis kunne gøre krav på at modtage et beløb svarende 

til den løn, som udbetales til sekretariatschefen indtil hun måtte blive afskediget lov-

ligt. Endvidere var der ifølge Sørine Pyntborg også den mulighed, at Yildis krævede 
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erstatning for det tab, der fulgte af, at Yildis havde taget fri 4 dage uden løn fra sit 

nuværende arbejde med henblik på forberede ansøgning og gennemføre samtalen 

vedrørende den opslåede sekretariatschefstilling. 

 

Da afslaget efter Sørine Pyntborgs opfattelse næppe kunne indbringes for ombuds-

manden, tilrådede hun Yildis at anlægge retssag med henblik på at gennemføre et 

eller flere af de nævnte krav. 

 

Der ønskes en begrundet stillingtagen til de forvaltningsretlige problemer, som det 

skitserede hændelsesforløb rejser. (De specielle love om forskelsbehandling på ar-

bejdsmarkedet og etnisk ligebehandling, der ikke indgår i pensum, skal ikke anven-

des ved opgavens besvarelse) 
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AO 3 
                            

Bobby Olesen, der var i gang med andet år af en 5-årig uddannelse på det statslige 

Dansk Center for Digital Interaktiv Underholdning, indgav i januar 2004 en ansøgning 

om et 3 måneders studieophold ved Fransk Center for Digital Interaktiv Underhold-

ning, der var beliggende i Paris. 

 

Samme måned henvendte Bobby Olesen sig til lederen af Dansk Center for Digital 

Interaktiv Underholdning, Henning Primgaard, for at høre nærmere om mulighederne 

for at modtage økonomisk støtte fra centret til et studieophold i udlandet.  

 

Forelagt Bobby Olesens plan oplyste Henning Primgaard, at Bobby - selvom der var 

betydelige midler bag ordningen - efter de gældende regler næppe ville være beretti-

get til at få tildelt økonomisk støtte fra centret på dette trin af studieforløbet. Henning 

Primgaard henviste i den forbindelse til en skrivelse af 5. januar 2004 fra Ministeren 

for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Af skrivelsen, der var sendt til de relevante 

uddannelsesinstitutioner, fremgik det, at økonomisk støtte til studieophold i udlandet 

fortrinsvis skulle ydes til studerende, der havde bestået studiets 1. del inden for den 

normerede tid (3 år). Henning Primgaard rådede derfor Bobby til i stedet at søge om 

økonomiske midler andetsteds, hvis han fastholdt ønsket om at studere i udlandet, 

før end han havde bestået 1. del. 

 

Bobby Olesen opgav herefter at indgive ansøgning om økonomisk støtte til Dansk 

Center for Digital Interaktiv Underholdning og søgte i stedet at få udgifterne til studie-

opholdet dækket gennem bidrag fra forskellige private fonde.  

 

I marts 2004 modtog Bobby Olesen meddelelse om, at han var optaget på uddannel-

sesinstitutionen i Paris i tidsrummet 1. august - 1. november 2004. Da det ikke var 

lykkedes for Bobby Olesen at skaffe midler andre steder fra, afholdt han selv udgif-

terne til studieopholdet. Udgifterne beløb sig til 20.000 kr. 

 

Efter at Bobby Olesen i november 2004 var vendt tilbage fra studieopholdet i Paris, 

erfarede han, at en af hans holdkammerater på Dansk Center for Digital Interaktiv 

Underholdning, Henrik Soldal, havde fået tildelt økonomisk støtte fra centret til et 
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studieophold i udlandet på studiets 2. år. Bobby Olesen var bekendt med, at Henrik 

Soldal havde opnået centrets højeste karakterer ved den eksamen, som holdet hav-

de aflagt efter studiets 1. år. Alligevel stod han ganske uforstående overfor, at Henrik 

Soldal havde fået tildelt støtte, selvom han endnu ikke havde bestået studiets første 

del. 

 

Bobby Olesen drøftede sagen med sin ven, den jurastuderende Kim de Kaiser. Ved 

fælles hjælp fandt de frem til lovgrundlaget. 

 

Af loven fremgik det: 

§ 1. Der kan ydes økonomisk støtte til studieophold i udlandet. Afgørelsen træffes af 

lederen af vedkommende uddannelsesinstitution. 

§ 2. Afgørelser efter § 1 træffes efter en vurdering af ansøgerens studieegnethed, 

alder og økonomiske forhold.  

§ 3. Afgørelser truffet efter § 1 kan påklages til Ministeren for Videnskab, Teknologi 

og Udvikling, for så vidt angår retlige spørgsmål. 

 

Bobby Olesen anmodede Kim de Kaiser om at vurdere, om han var afskåret fra at få 

økonomisk støtte, før han havde afsluttet 1. del, herunder om ministerens skrivelse 

overhovedet kunne tillægges betydning. Hvis Henning Primgaards oplysninger var 

mangelfulde, ville han endvidere gerne have at vide, om han havde mulighed for at 

påklage dette forhold.  

 

Endelig ønskede Bobby Olesen at få at vide, om han – hvis Henning Primgaards ud-

lægning var forkert - havde krav på at få sine udgifter til studieopholdet i Paris erstat-

tet af Dansk Center for Digital Interaktiv Underholdning. 

 

Med et glimt i øjet præciserede Bobby, at han samlet ønskede – som det traditionelt 

hed i de eksamensopgaver, som Kim de Kaiser skulle besvare på jurastudiets 3. år - 

en begrundet stillingtagen til de forvaltningsretlige spørgsmål, som sagen gav anled-

ning til at drøfte. 

 

Hvad bør Kim de Kaiser svare? 


