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Kapitel I

Udvalgets nedsættelse og hidtidige arbejde.

1.

Ved skrivelse af 24. maj 1960 nedsatte stats-
ministeren et udvalg, som fik til opgave at for-
mulere mere generelle retningslinier for den
kommende udvikling af administrationen samt
efter drøftelse med statsministeren at foretage
nærmere undersøgelser af de enkelte ministeriers
opbygning og sagområde.

Det var i skrivelsen anført, at man under den
udvikling, som gennem de sidste årtier har fun-
det sted i statsadministrationen, på nogle områ-
der har henlagt væsentlige dele af de admini-
strative funktioner til særlige institutioner - di-
rektorater, inspektorater, tilsyn m.m. - medens
behandlingen af enkeltsager på andre områder
fortsat sker inden for ministeriernes departe-
menter. Departementerne er efter dansk tradi-
tion de bærende organer i den centrale statsfor-
valtning og er i konsekvens heraf normalt anke-
instans for institutionernes og de lokale styrelsers
afgørelser.

Det anførtes endvidere, at regeringen fandt
det hensigtsmæssigt på et tidspunkt, hvor de
ekstraordinære opgaver fra krigs- og efterkrigs-
tiden stort set er afviklet, at lade foretage en
mere principiel gennemgang af den historisk
betingede opgavefordeling mellem departemen-
ter og institutioner. Endvidere ønskede regerin-
gen overvejet, om der ved ændringer i opgave-
fordelingen mellem departementer og institu-
tioner samt eventuelt ved visse omlægninger i
sagfordelingen mellem ministerierne vil kunne
opnås besparelser og administrative forenklin-
ger, som tillige vil medføre en kortere ekspedi-
tionstid for de administrative sager og for be-
svarelse af henvendelser fra private til admini-
strationen.

Til formand for udvalget blev beskikket de-
partementschef Ulrik Andersen, finansministe-
riet. Udvalget kom i øvrigt til at bestå af de-
partementschef H. H. Koch, atomenergikorn-
missionen, departementschef J. Elkjær Larsen,

statsministeriet, professor, dr. jur. Poul Meyer,
Århus universitet, direktør A. W. Nielsen,
forvaltningsnævnet, departementschef Erik Ib
Schmidt, økonomiministeriet, og departements-
chef J. H. Zeuthen, indenrigsministeriet.

Sekretariatschef E. A. Buchardt, forvaltnings-
nævnets sekretariat, blev anmodet om at bistå
udvalget, der tillige ville få stillet anden fornø-
den sagkyndig bistand til disposition.

Som udvalgets sekretær blev udpeget kontor-
chef B. G. Toft-Nielsen, statsministeriet. Til ud-
valgets sekretariat har endvidere været knyttet
konsulent O. I. Mikkelsen, finansministeriet,
fuldmægtig E. C. Bast, socialministeriet, sekre-
tær B. E. Bengtson, forvaltningsnævnets sekre-
tariat, og sekretær A. Lund-Sørensen, sekretaria-
tet for civilt beredskab.

LJdvalget blev bemyndiget til at indhente alle
for dets virksomhed fornødne oplysninger og til-
kalde repræsentanter for de forskellige styrelser
til naæmere drøftelse af de pågældende styrel-
sers forhold.

Statsministeren har deltaget i en del af udval-
gets møder, og udvalget eller dele af dette har
derudover haft samtaler med bl.a. tjenestemænd
i undervisningsministeriet, arbejdsministeriet og
handelsministeriet.

Direktør A. W. Nielsen har bl.a. på grund af
bortrejse været forhindret i at deltage i andre
end udvalgets indledende møder og har derfor
ikke underskrevet nærværende betænkning.

2.

Udvalget har indledt sit arbejde med en gene-
rel drøftelse af spørgsmålet om en indskrænk-
ning af departementernes arbejdsopgaver under
hensyn til den omstændighed, at det er departe-
menterne, som har været udsat for den største
vækst inden for den samlede statsadministration
i de siden ministerialsystemets indførelse forløb-
ne ca. 100 år. I departementerne er samlet en
række uensartede opgaver, og departementerne
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er samtidig i en lang række sager både første og
sidste instans inden for statsadministrationen.

Den omhandlede diskussion har ført til prin-
cipielle overvejelser om, hvorvidt der i større
omfang end hidtil bør gennemføres en deling i
departementer med planlæggende, koordineren-
de og budgetmæssige opgaver m.v. og direkto-
rater med udførende opgaver. Udvalgets kon-
klusioner på dette punkt, der er indeholdt i
kapitel II, må dog tages med det forbehold, at
det ikke har været udvalget muligt på indevæ-
rende tidspunkt at danne sig et sikkert skøn
over, i hvilket omfang den skitserede principielle
ordning bør gennemføres i alle ministerier. Der
vil kunne komme andre løsninger på tale, f.eks.
muligheden af udskillelse af sagområder til
selvstændige statsvirksomheder uden for den
sædvanlige administration.

Når udvalget allerede på indeværende tids-
punkt må fremlægge resultaterne af sine prin-
cipielle overvejelser, der altså kun kan anses for
foreløbige, beror det på, at statsministeren, efter
at der i november 1960 havde været afholdt
folketingsvalg, meddelte udvalget, at regerin-
gen måtte lægge vægt på, at udvalget til forlods
behandling optog spørgsmålet om undervis-
ningsministeriets administrationsområde m.v. I
forbindelse med spørgsmålet om overflytning
af undervisningsområder fra bl.a. handelsmini-

steriet og arbejdsministeriet overvejede man i
udvalget tillige at inddrage arbejdsministeriets
administrationsområde i sin første betænkning,
idet en overførsel af de under arbejdsministeriet
hørende undervisnings- og uddannelsesområder
til undervisningsministeriet ville medføre en
væsentlig indskrænkning i ministeriets sagom-
råde. Udvalget besluttede dog at udskyde en
nærmere gennemgang af arbejdsministeriet, idet
man var af den opfattelse, ae ministeriets for-
hold måtte ses i nærmere relation til en række
andre ministerier, navnlig socialministeriet.
Overvejelserne vedrørende undervisningsmini-
steriet medførte iøvrigt, at det blev nødvendigt
at udskille en række ikke-undervisningsmæssige
sagområder fra undervisningsministeriet og hen-
lægge dem til et nyt ministerium, ministeriet for
kulturelle anliggender.

Vedrørende disse spørgsmål henvises til ka-
pitlerne III—V, hvoraf kapitel IV og kapitel V
er udarbejdet i samarbejde med undervisnings-
ministeriet, for så vidt angår beskrivelserne af
ministeriernes ressort. De i afsnittene inde-
holdte konklusioner, herunder afvej elsen af, i
hvilket omfang en direktoratsordning vil kunne
gennemføres i undervisningsministeriet og mini-
steriet for kulturelle anliggender, står dog alene
som udtryk for udvalgets indstilling.

Kapitel II

Centraladministrationens almindelige organisation.

A. Indledning.

Selvom der er sket væsentlige udvidelser af
den danske centraladministration i de sidste
hundrede år, er organisationsformen i princippet
forblevet uændret siden administrationsrefor-
men i 1848. Den største del af administrationen
udføres stadig i ministeriernes departementer.
Der er ganske vist oprettet et stort antal direkto-
rater, inspektorater, tilsyn m.v., men forvaltnin-
gens udvikling har været så stor, at antallet af
oprettede direktorater m.v. ikke har kunnet dæk-
ke udvidelsen af centraladministrationens arbej-
de, og den statslige lokaladministration er for-
holdsmæssigt langt fra udvidet i samme omfang
som den centrale administration.

Administrationsreformen i 1848 bestod i ind-
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førelsen af ministerialsystemet og i den påføl-
gende ændring af kancellier, kollegier, direk-
tioner m.v. til 7 hierarkisk opbyggede ministe-
rier.

De praktiske og teoretiske oetragtninger, der
dannede baggrunden for denne reform, må sø-
ges dels i den udbredte misfornøjelse med kolle-
gialstyret, dels i international påvirkning og en-
delig i forfatningsmæssige hensyn.

Kritikken mod kollegiesystemet kom både
ude fra og inde fra, både fra borgerne og fra
embedsmændene, og fejlene var åbenbare. For
det første skete et stort kraftspild ved, at et kol-
legium af embedsmænd skulle behandle samt-
lige sager, selv rutinemæssige. Dernæst var
ekspeditionsgangen tung og langtrukken, hvilket
medførte, at sagernes behandling tog alt for



lang tid. Og endelig svækkedes den personlige
virketrang hos den dygtige embedsmand, så at
gennemførelsen af reformer var overordentlig
vanskelig. Det var derfor den almindelige opfat-
telse, at kollegiestyret var et dårligt administra-
tivt system, og at det var nødvendigt at indføre
et mere tidssvarende system.

Opmærksomheden rettede sig naturligt mod
det nye administrative system, ministerialsyste-
met, der på det tidspunkt gik sin sejrsgang over
hele Europa. Ministerialsystemet er det admi-
nistrative system, hvorefter der i spidsen for
vedkommende forvaltningsområde kun står én
ansvarlig, ministeren. Men den praktiske ud-
formning, det havde fået i sit fædreland, Frank-
rig, under Napoleon I's styre, indebar tillige,
at forvaltningen organiseredes i et bestemt an-
tal ministerier, normalt 7, efter strengt saglige
hensyn, og at der under den enkelte minister
fandtes et embedskorps, som var organiseret
hierarkisk.

Endeligt afgørende for ændringen i admini-
strationen blev dog indførelsen af en fri forfat-
ning. Gennem hele enevældens tidsperiode hav-
de kollegiesystemet behersket den danske admi-
nistration, og det var derfor en vidt udbredt an-
skuelse, at der bestod en uadskillelig sammen-
hæng mellem enevælde og kollegiestyre, og at
omvendt en fri forfatning var nødvendig for-
bundet med overgang til ministerialsystemet,
navnlig som følge af det indførte minister-
ansvar. Uanset at denne opfattelse langt fra er
holdbar, udøvede den en væsentlig betydning;
så meget mere som det var opfattelsen hos til-
hængerne af en fri forfatning, at den væsentlig-
ste modstand mod denne kom fra kollegierne.

Til grund for fordelingen af forretningerne
mellem de enkelte ministerier ligger en betænk-
ning af den daværende generalprokurør T. Al-
green-Ussing. Hans betænkning, der i det store
og hele blev gennemført, er forblevet grundlæg-
gende som system endnu op til vore dage. De
forandringer i ministeriernes forretninger m.v.,
der ofte gennemføres, må betragtes som ændrin-
ger til kundgørelse af 24. november 1848 om
ministeriernes endelige ordning. Nogen samlet
fordeling af forretningerne mellem de forskel-
lige ministerier er således ikke siden gennem-
ført ved nogen kgl. resolution. Hovedprincippet
i kundgørelsen har, som det hedder i premier-
ministerens forestilling til kongen, »været på
den ene Side at samle under hvert Ministerium
de Brancher, som efter deres Natur finder deres
nærmeste Plads under samme, og paa den anden

Side i Udførelsen at lempe dette Princip, saa-
vidt muligt efter, hvad Hensynet til, at ikke
enkelte Ministerier skulle blive altfor uforholds-
mæssig bebyrdede i Sammenligning med andre,
krævede«.

Administrationens organisationsproblemer har
siden 1848 af og til været taget op til generel
drøftelse; i dette århundrede i Administrations-
kommissionen af 1923 og Forvaltningskommis-
sionen af 1946. Disse kommissioner, hvis væ-
sentligste opgave var at undersøge muligheder-
ne for en forenkling af statens administration,
fremsatte en del konkrete forslag, men nogen
varig betydning for de store linier i centralfor-
valtningens administration har deres arbejde
ikke fået.

Udover disse 2 kommissioner har en række
andre kommissioner og udvalg bl.a. haft til op-
gave at behandle specielle områder af forvalt-
ningens virke.

B. Beskrivelse af centraladministrationen.

1. Retsgrundlag.

Det statsretlige grundlag for det nuværende
centrale forvaltningssystem indeholdes bl.a. i en
række bestemmelser i grundloven. Af størst be-
tydning i denne sammenhæng er grundlovens §
14, hvorefter kongen bl.a. bestemmer ministre-
nes antal og forretningernes fordeling imellem
dem. Bestemmelsen antages at give regeringen
adgang til frit at kunne bestemme, hvilke sag-
områder der henhører under de enkelte ministe-
rier, idet en i en lov indeholdt bestemmelse om,
at visse forretninger henhører under et bestemt
ministerium, vil kunne ændres ved kgl. resolu-
tion.

2. Centraladministrationens opgaver.

1 midten af forrige århundrede var statens op-
gaver indadtil i det væsentlige begrænset til op-
retholdelse af lov og orden i forbindelse med
den mest nødvendige virksomhed til fremme af
sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige for-
mål, og forvaltningens opgaver var derfor set
med nutidens øjne få og stærkt begrænsede.

Udover den udvidelse af forvaltningens ar-
bejde, der er betinget af stigningen i befolk-
ningstallet, har den tekniske, sociale og økono-
miske udvikling medført, at staten har måttet
påtage sig opgaver inden for flere samfunds-
områder, og dermed er forvaltningens arbejde
vokset i meget betydeligt omfang.
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1 sammenhæng med, at langt de fleste lov-
forslag bliver fremsat af regeringen, har cen-
traladministrationen forud for de enkelte lov-
forslags fremsættelse normalt måttet gennem-
føre et stort forberedende arbejde. Efterhånden
som samfundsforholdene er blevet mere kom-
plicerede, er dette arbejde vokset i omfang og
betydning. De forberedende undersøgelser og
selve udarbejdelsen af lovforslagene sker nor-
malt i de enkelte ressortkontorer, undertiden på
grundlag af en udvalgs- eller kommissionsbe-
tænkning.

Men også arbejdet med afgørelsen af konkre-
te sager er blevet betydeligt mere omfattende.
Antallet af sådanne sager er på grund af statens
mere omfattende ansvar inden for flere og flere
samfundsområder vokset meget betydeligt. Men
yderligere må det tages i betragtning, at sags-
forberedelsen i det stadigt stigende antal tilfæl-
de, hvor afgørelsen er af indgribende betydning
for den enkelte borger, må være meget omhyg-
gelig og grundig, hvilket i sig selv indebærer en
forøgelse af centraladministrationens arbejde.

En aflastning af centraladministrationen er
dog i et vist omfang sket ved, at man har opret-
tet særlige forvaltningsorganer, nævn og råd
specielt indrettet til afgørelse af sager, der er af
mere indgribende karakter for borgerne.

Endelig skal nævnes, at en stor del af for-
valtningsarbejdet ikke er af administrativ, men
af erhvervsbetonet karakter, f. eks. driften af
statsvirksomheder.

3. Forvaltningens organer.

Uanset væksten i de forvaltningsmæssige or-
ganer udføres som nævnt i indledningen stadig
den største del af den centrale administration i
ministeriernes departementer.

1°. Efter grundlovens § 14 udnævner og af-
skediger kongen statsministeren og de øvrige mi-
nistre. Disse udgør i forening under kongens
forsæde statsrådet, hvori alle love og vigtige re-
geringshandlinger forhandles, grundlovens § 17.
Det er imidlertid i dag kun et fåtal af forvalt-
ningssager, der behandles i statsrådet, og be-
handlingen har en ret formel karakter, idet re-
geringens reelle afgørelse er truffet i minister-
møderne, der imidlertid ikke omtales i grund-
loven. Som det fremgår af de hidtil udkomne
dele af »Statsraadets Forhandlinger 1848-63«,
har man derimod i statsrådet i de første år efter
1849 beskæftiget sig med talrige konkrete for-
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valtningssager. Statsrådets møder opfyldte så-
ledes den funktion, som ministermøderne har i
dag, men behandlede et langt: større antal ad-
ministrative enkeltsager, end tilfældet er i vor
tids ministermøder.

Udover i statsrådet indhentes kgl. resolution i
en del forvaltningssager gennem kabinetssekre-
tariatet. Der har imidlertid i nyere tid været en
almindelig tendens til at henlægge også den for-
melle afgørelse i forvaltningssager til den på-
gældende minister.

2°. I spidsen for de enkelte ministerier står
ministeren, som er øverste forvaltningschef for
det pågældende ministerium og de ministeriet
underlagte dele af statsadministrationen. Mini-
steren kan, hvor ikke lovgivningen eller praksis
hjemler særlig undtagelse, træffe alle forvalt-
ningsafgørelser og er ansvarlig for administra-
tionen. Ministerens opgave består dog ikke
blot i udøvelse af forvaltning i videste forstand,
men omfatter også stillingtagen til nødvendig-
heden af ændringer i lovgivningen. Det er mi-
nisteren, der fremsætter lovforslag i folketinget
og er ansvarlig over for tinget.

På det forvaltningsmæssige område giver mi-
nisterens personlige indflydelse sig væsentlig
udtryk gennem udstedelse af generelle forskrif-
ter for statsforvaltningens virksomhed. I disse
er det muligt for ministeren at fastlægge den
praksis, han på det pågældende forvaltnings-
område ønsker fulgt, og retten til at udstede så-
danne forskrifter er derfor kun i begrænset om-
fang delegeret til embedsmænd, i departementer-
ne. Endvidere skal nævnes, at samtlige ministre
deltager i de regelmæssigt afholdte minister-
møder, hvor regeringens almindelige politik
fastlægges, og hvor mere principielle forvalt-
ningsspørgsmål får deres reelle afgørelse. Til
aflastning af ministermøderne er i de senere
år indført regeringsudvalg til behandling af
særlige spørgsmål, f. eks. regeringens økonomi-
udvalg.

3°. I 1848 var der 7 ministerier, i vore dage
er antallet væsentligst større, fra 15 til 18. Nye
ministerier er blevet oprettet ikke blot på grund
af centraladministrationens almindelige vækst,
men også af politiske grunde, og nogen generel
organisationsplan for forretningernes fordeling
mellem ministerierne er som tidligere nævnt ik-
ke udarbejdet siden gennemførelsen af ministe-
rialsystemet i 1848.

Ministerierne er af vidt forskellig størrelse,



således kan det nævnes, at det største ministe-
rium, finansministeriet, i dag består af 7 depar-
tementer med et halvt hundrede kontorer og et
akademisk personale på omkring 330, mens det
mindste ministerium, fiskeriministeriet, kun har
ét departement med 2 kontorer og et akademisk
personale på ca. 10. Denne forskel i størrelse be-
tyder i øvrigt - alt andet lige -, at en ministers
muligheder for at gøre sin indflydelse gældende
dels på det egentlige departementale arbejde,
jfr. om dette senere, og dels på den løbende
konkrete forvaltning er vidt forskellige fra mini-
sterium til ministerium.

Ministerierne (udenrigsministeriets forhold
er i denne relation specielle) er bygget op af et
eller flere departementer under ledelse af en
departementschef, og hvert departement består
af et antal kontorer med en kontorchef i spid-
sen. I nogle større ministerier er der i departe-
menterne oprettet afdelinger omfattende flere
kontorer. Af ministerier med mere end ét de-
partement kan nævnes:
Finansministeriet:

Departementet for finansvæsenet, lønnings-
og pensionsdepartementet, det økonomiske se-
kretariat (for tiden i tjenstlig henseende hen-
lagt under økonomiministeren), departementet
for told- og forbrugsafgifter (generaldirektøren
for toldvæsenet er chef for departementet) og
skattedepartementet. Endvidere de 3 revisions-
departementer.
Undervisningsministeriet :

1. departement.
2. departement.

Økonomiministeriet :
Det økonomiske sekretariat.
Det statistiske departement.
Den grundlæggende administrationsenhed i

de danske ministerier er det enkelte kontor med
sit afgrænsede sagsområde. Forretningsgangen
varierer fra kontor til kontor. Der findes ikke
noget reglement for sagernes behandling i kon-
torerne, men oftest er arbejdet med sager, der
ikke er rent rutinemæssige ekspeditionssager, or-
ganiseret i 2-3 trin: referent (sekretær), even-
tuelt overreferent og kontorchef. Vigtigere sager
går videre til departementschefens og eventuelt
ministerens afgørelse.

Selvom det er umuligt i en kort oversigt ud-
tømmende at anføre de opgaver, som central-
administrationens departementer har i dag, kan
følgende almindelige grupper opstilles:

a) Planlægning.

b) Udarbejdelse af lovforslag, anordninger
(bekendtgørelser) og generelle administrative
forskrifter (cirkulærer) samt stillingtagen til be-
villingsspørgsmål.

c) Afgørelse som sidste administrative in-
stans af spørgsmål, der ved rekurs indbringes
for det administrative organ.

d) Afgørelse af spørgsmål, der af en under-
ordnet central eller lokal institution forelægges
med indstilling.

e) Afgørelse af »quasi-judicielle« spørgsmål,
f.eks. bødepålæg og fastsættelse af borgernes fa-
milie- eller socialretlige status.

f) Afgørelse af andragender om tilladelse,
dispensation, autorisation og lignende.

g) Andre afgørelser af enkeltsager, der ikke
tidligere har været behandlet af en offentlig
myndighed.

h) Varetagelse af forbindelsen til internatio-
nale organisationer og deltagelse i disses ar-
bejde.

Endvidere vil det ofte være et departements
opgave at føre tilsyn med underinstitutioner.

Det sagsbehandlende personale i departemen-
terne består i dag som hovedregel af juridisk,
statsvidenskabelig eller økonomisk uddannet
personale. I adskillige departementer behandles
rutinesager dog, i hvert fald i første led, af
personale, der ikke er akademisk uddannet.

4 :. Udover ministeriernes departementer fin-
des følgende centrale administrationer, hvis che-
fer har direkte referat til ministeren.
I finansministeriet:

Toldvæsenet (generaldirektøren er chef for
departementet for told- og forbrugsafgifter).
I justitsministeriet:

Direktoratet for fængselsvæsenet.
I indenrigsministeriet:

Direktoratet for statshospitalerne.
I socialministeriet:

Direktoratet for den sociale særforsorg.
I ministeriet for offentlige arbejder:

Generaldirektoraterne for statsbanerne og for
post- og telegrafvæsenet.

Disse centrale administrationer af departe-
mental karakter, men med betegnelsen general-
direktorat eller direktorat, er med en enkelt und-
tagelse oprettet med hjemmel i en speciel lov,
og de har oftest deres største virksomhed i drif-
ten af institutioner, som virker umiddelbart i
forhold til den enkelte borger, f.eks. statsba-
nerne, postvæsenet, hospitaler, forsorgsanstalter
o.s.v. Denne omstændighed giver sig også ud-
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tryk i, at den personalemæssige sammensætning
er meget forskellig fra de almindelige departe-
menters. Antallet af juridiske, statsvidenskabe-
ige og økonomiske kandidater er forholdsmæssig
størst i departementerne.

5°. Udover de departementalt stillede direkto-
rater er der i tidens løb oprettet flere direktora-
ter, der er placeret som institutioner under de-
partementerne, d.v.s. uden direkte referat for
den enkelte direktør til den pågældende mini-
ster.

Når direktoraterne på trods af, at der ikke —
som i 1848 - findes nogen principiel beslutning
om ændring i administrationens organisation,
har vundet så betydelig indpas, som tilfældet er,
har det sin årsag først og fremmest i administra-
tive overvejelser, idet direktoraternes administra-
tionsform ofte vil være mere smidig og hurtige-
re end den departementale form. Direktoraterne
kan helt hellige sig den udførende administra-
tion, medens departementerne har en lang ræk-
ke andre opgaver af mere principiel karakter.

Endvidere kan anføres, at det har været na-
turligt at henlægge midlertidige opgaver til di-
rektorater, hvis personale har kunnet kontrakt-
ansættes, ligesom forbindelsen til sagkyndige el-
ler erhvervene m.v. ofte lettere har kunnet ad-
ministreres af direktorater, navnlig hvis disse
har været underlagt et af de særlige nævn, jfr.
nedenfor, hvor interessegrupperne (erhvervs-
organisationer og andre organisationer, der på
samme måde som statsadministrationen i tidens
løb er blevet kraftigt centraliserede) har kunnet
opnå direkte repræsentation og derigennem
medindflydelse på afgørelserne.

Funktionsfordelingen mellem direktorat og
departement er normalt den, at direktoratet in-
den for det område, der er henlagt til det, selv-
stændigt tager stilling til og i eget navn træffer
afgørelse i de konkrete sager, der forelægges
det. Bevillings- og budgetmæssige spørgsmål,
lovgivningsspørgsmål, planlægning m.v. for-
beredes undertiden i direktoratet, men selve
behandlingen af sådanne spørgsmål finder sted
i et kontor i det pågældende ressortministeriums
departement. En særlig stilling indtager dog vej-
direktoratet, der er stillet som en afdeling i de-
partementet.

Arbejdsmæssigt er et direktorats område nor-
malt begrænset til varetagelse af et bestemt sag-
område i modsætning til departementerne, som
almindeligvis beskæftiger sig med flere ofte vidt
forskellige sagområder.

Sagsbehandlingen i direktoraterne foregår i
visse tilfælde på væsentlig samme måde som i
departementerne, hvilket navnlig er tilfældet i
de institutioner, hvis beslutninger på afgørende
måde får indflydelse på enkelte borgeres retlige
stilling, som f.eks. invalideforsikringsretten. An-
dre arbejder derimod efter et system, hvor den en-
kelte behandler de inden for hans fordeling fore-
kommende sager og træffer afgørelse i dem på
grundlag af generelle instruktioner givet af
overordnede. I tilfælde af klage over en afgørel-
se går sagen dog oftest gennem flere led, inden
den på ny bliver afgjort (indre rekurs). Denne
behandlingsmåde har været almindelig i de di-
rektorater, som blev oprettet på grund af de
ekstraordinære forhold undei krigen, som f.eks.
varedirektoratet, hvor sagsområdet var fagligt
stærkt begrænset, mens antallet af sager var me-
get stort og sagerne derfor ensartede.

Normerings- og klassifikationsmæssigt er di-
rektoraterne (d.v.s. de pågældende direktører
og deres personale) placeret i normeringslovens
afdelinger for ministeriernes institutioner i mod-
sætning til departementerne og direktørerne med
direkte referat, der er opført i lovens afdeling 1.
Lønningsmæssigt er personalet ligestillet med
departementernes. Direktørerne er normeret i
27., 28. og 29- lønningsklasse.

6°. Udover departementer og direktorater har
der i de seneste årtier udviklet sig en række ud-
valg, nævn og råd, der virker og træffer deres af-
gørelse, uden at vedkommende minister har mu-
lighed for at gribe ind i de Q enkelte sag. Til
disse er der normalt knyttet sekretariater, ofte
med en direktør i spidsen, f.eks. monopoltilsynet.

4. Afgørelsesmyndigheden.

Ved indførelsen af ministe rialsystemet i 1848
faldt den kollegiale behandlings- og afgørelses-
form i statsadministrationen bort. Forvaltningen
blev hierarkisk opbygget med ministre i spidsen
for hver administrationsgren, og det var oprin-
delig tanken, at ministeren personlig skulle træf-
fe afgørelserne. Allerede ved bekendtgørelserne
om de enkelte ministeriers ordning blev der dog
i nogle tilfælde givet bemyndigelse til departe-
mentscheferne til under ministerens ansvar og
på dennes vegne at træffe afgørelser. Hverken
minister eller departementschef har imidlertid
mulighed for at afgøre hver enkelt sag, og uden
særlig formel beslutning er sådan bemyndigelse
blevet givet også til andre tjenestemænd. Efter-
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hånden som statsforvaltningen har udviklet sig,
er flere og flere afgørelser truffet af kontor-
chefer eller fuldmægtige, en udvikling, som er
blevet fremmet derved, at antallet af enkeltaf-
gørelser i ministerierne er steget meget stærkt.

I sagsbehandlingen kan der vel have deltaget
en eller flere andre embedsmænd, men selve af-
gørelsen, resolutionen er normalt en enkelt-
mandsafgørelse.

Afgørelsen er imidlertid formelt ministerens,
hvorfor departementernes personale altid har
underskrevet P.M.V.

Udover denne »uegentlige« delegation af af-
gørelsesmyndighed, der har fundet sted inden
for departementerne, er der også sket delegation
til centrale administrationer uden for departe-
menterne og til lokaladministrationen.

Muligheden for og omfanget af sådan delega-
tion er ikke gjort til genstand for særlig ind-
gående behandling i dansk forvaltningsretlig lit-
teratur, men i praksis antages det, at delegation
kan finde sted — både til centrale og lokale for-
valtningsorganer — i ret vidt omfang. Selv hvor
det i lovgivningen udtales, at visse afgørelser
træffes af ministeren, har man ikke anset de-
legation for udelukket, medmindre det udtryk-
keligt af loven, af folketingets forhandlinger
eller lignende klart fremgår, at det har været
tanken at udelukke en sådan delegation. År-
sagerne til delegationen må ofte søges i, at det
dels derved har været muligt at opnå en hurti-
gere behandling af sagerne, og dels at man har
kunnet aflaste departementerne for et stort antal
enkeltafgørelser.

Det er dog ikke alene ved delegation, at af-
gørelsesmyndighed er henlagt til de uden for
departementerne stående forvaltningsorganer
(direktorater m.v.), men også lovgivningsmag-
ten har i mange tilfælde henlagt denne myndig-
hed til disse organer. Som tidligere nævnt er den
enkelte minister øverste forvaltningschef for det
pågældende ministerium og de ministeriet un-
derlagte dele af statsadministrationen. Dette in-
debærer, at ministeren over for sine underordne-
de, hvad enten disse har fået afgørelsesmyndig-
hed tillagt direkte af lovgivningsmagten eller
ved administrativ delegation, normalt, d.v.s., når
kompetencen ikke af lovgivningsmagten er en-
deligt henlagt til den pågældende institution, el-
ler der er indført en fast lovordnet rekursordning,
er beføjet til at udstede tjenestebefalinger, har
adgang til at ændre den underordnedes afgørel-
ser såvel af egen drift som efter klage, kan kræ-
ve forudgående godkendelse af den underord-

nedes afgørelse og i det hele træde i den under-
ordnedes sted.

I de sager, hvor afgørelsesmyndigheden er
henlagt til et direktorat uden for departemen-
tet, har direktøren vel et særligt selvstændigt
ansvar for behandlingen og afgørelsen af sa-
gerne, men det sædvanlige parlamentariske an-
svar påhviler ministeren.

5. Omgørelsesret og klageadgang (rekurs).

Som nævnt indebærer ministerens funktion
som øverste forvaltningsmyndighed normalt, at
han har omgørelsesret, og at der for den enkelte
borger er klageadgang til ham.

I de tilfælde, hvor et sagsområde er henlagt til
ministeren (ministeriet), og hvor enkeltafgørel-
serne træffes i departementet, kan ministeren
gribe ind i kraft af sin stilling som chef for de-
partementet. Det samme er tilfældet, hvor sag-
området ved administrativ delegation er henlagt
til en uden for departementet stående central
administration eller til lokaladministrationen,
idet ministeren ikke uden særlig hjemmel ved
delegationen kan give afkald på disse beføjelser.

Hvor lovgivningen har henlagt et sagområde
til en uden for departementet stående central
administration eller til lokaladministrationen,
kan ministeren imidlertid også normalt gribe
ind, men undtagelse kan ske enten ved, at af-
gørelsen endeligt (her tænkes ikke på spørgs-
målet om endelighed i forhold til domstolene)
er henlagt til den pågældende myndighed, eller
ved at der er anordnet en rekurs-instansfølge,
der ofte ender med et kollegialt sammensat or-
gan, et råd eller nævn.

6. Direkte referat.

I normerings- og klassificeringslovens § 2 er
anført, at »de i nærværende (29-) lønningsklas-
se placerede tjenestemænd står i deres embede
umiddelbart under ministeren«, og tilsvarende
bestemmelser er opført i lovene om generaldi-
rektoraterne.

Det forhold, at der er tillagt en embedsmand
direkte referat til ministeren, indebærer, at sags-
behandlingen inden for den pågældende admi-
nistrative enhed kan afsluttes med en minister-
afgørelse, og at de sager, der ikke forelægges
ministeren, afgøres på dennes vegne (P.M.V.).

De administrationer, hvis chefer ikke har di-
rekte referat, kan ikke på egen hånd opnå en
ministerafgørelse, men må forelægge sagerne
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for det departement, hvorunder den pågældende
administrations forretningsområde hører.

C. Kritik.

En del af den kritik, der rettes mod admini-
strationen, går ud på, at den nuværende forvalt-
ning ikke er tilstrækkelig effektiv.

Begrebet effektivitet har imidlertid et helt an-
det indhold i den offentlige forvaltning end i
det private erhvervsliv.

I driftsøkonomien forstår man ved effektivi-
tet, at en virksomhed giver størst muligt udbyt-
te målt i penge ved anvendelse af de mindst
mulige omkostninger målt i penge, men i for-
valtningen kan hverken omkostninger eller ud-
bytte eentydigt bestemmes. Hvis en bestemt
slags sager ønskes behandlet på den mest be-
tryggende måde af et højt kvalificeret perso-
nale, vil sagsbehandlingen nødvendigvis blive
forholdsvis kostbar, og jo grundigere en sag øn-
skes undersøgt og forberedt, des længere tid må
der medgå til sagsbehandlingen. På tilsvarende
made vil krav om hurtig sagsbehandling betyde,
at sagerne kun i mindre omfang forelægges mi-
nisteren til godkendelse, ligesom dette krav også
iøvrigt kun kan opfyldes på bekostning af grun-
dighed og indsigt. Man kan næppe helt se bort
fra, at en vis forøgelse af antallet af sager, der
fordeles til de enkelte sagsbehandlere, gør det
vanskeligt for tjenestemændene at foretage en
så tilbundsgående undersøgelse af problemerne,
som tjenestemændene finder påkrævet og ønske-
ligt for at kunne træffe en afgørelse af sagen.
Det er derfor ikke ud fra rent teknisk-admini-
strative synspunkter muligt at tage stilling til,
hvilken vægt der inden for et bestemt sagom-
råde skal lægges på de enkelte hensyn, men dette
må afhænge af en forvaltningspolitisk vurde-
ring. Når en sådan vurdering er foretaget, må
det derimod være opgaven for ethvert forvalt-
ningsorgan inden for de rammer, der derved er
sat, at udøve sine funktioner så hurtigt som mu-
ligt og med så ringe omkostninger for borgerne
og det offentlige som muligt.

Som tidligere anført består centraladministra-
tionens hovedopgave i dag dels i behandling af
sager af generel politisk og administrativ art og
dels i at træffe afgørelse i konkrete sager.

Ved den nuværende fordeling af forretnin-
gerne mellem departementer og direktorater har
man imidlertid næppe gjort sig en forskel her-
imellem klar, og det har man i hvert fald ikke
ved fordelingen inden for departementerne. Re-

sultatet er da også blevet, at disse væsensforskel-
lige opgaver i dag i departementerne behandles
af samme personale og i samme sagsbehand-
lingsformer, hvilket har medført en række uhel-
dige konsekvenser.

De konkrete sagers oplysning vil ofte være
en arbejdskrævende belastning. Det kan være
vanskeligt at give sagerne en behandling, der er
afpasset efter deres saglige vægt, når sagområdet
er så uensartet, som tilfældet er. Dertil kommer,
at personalets kvalifikationer og de konkrete sa-
gers art i mange tilfælde ikke vil stå i rimeligt
forhold til hinanden. Departementernes nuvæ-
rende omfang nødvendiggør et store personale,
og da mange kontorer ofte beskæftiger sig både
med de mest omfattende sager og med rene ru-
tinesager, kan der være tilfælde, hvor man ikke
er i stand til at give de vigtigste og mest prin-
cipielle sager en helt tilfredsstillende behand-
ling, ligesom der kan være tilfælde, hvor højt
uddannet og højt kvalificeret arbejdskraft må
beskæftige sig med rutinesager, der kunne be-
handles lige så forsvarligt og hurtigere af f.eks.
specialuddannet kontorpersonale. Dette kan vi-
dere medføre, at der ikke er tilstrækkelig tid til
behandlingen af vigtigere sager, mens omvendt
behandlingen af rutinesager bliver for langsom.
Man må dog i denne forbindelse ikke se bort fra
den værdi, der ligger i, at de embedsmænd, der
beskæftiger sig med planlægning og udformning
af generelle regler, ved behandlingen af kon-
krete sager, får indblik i den praktiske forvalt-
nings problemer, men det kan være vanskeligt i
departementerne at tilrettelægge den administra-
tive procedure, således at f.eks. rutinesager, sa-
ger af særlig teknisk karakter, sager af retlig
karakter og sager af administrativ art bliver be-
handlet med indsats af den arbejdskraft, der
kvantitativt og kvalitativt giver den optimale ef-
fektivitet.

Administrationens vækst har forøget behovet
for en central planlægning og for en stadig un-
dersøgelse af udviklingen inden for de områder,
som de enkelte administrationsgrene hver især
omfatter. De foran angivne forhold har ofte
vanskeliggjort det for de ministerielle departe-
menter at løse disse planlæggende opgaver på
tilfredsstillende måde, og der har ved flere lej-
ligheder været rejst berettiget kritik af mangler
af denne karakter.

En væsentlig indvending mod det nuværende
system er derudover vanskeligheden ved koordi-
nering, ikke blot mellem de forskellige ministe-
rier indbyrdes, men også inden for det enkelte
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ministerium mellem de forskellige departemen-
ter og (general-) direktorater.

For øjeblikket er forholdet det, at i et mini-
sterium med flere departementschefer og gene-
raldirektører er det ministeren, der er det koor-
dinerende led.

Sager, der forelægges ministeren fra de for-
skellige departementer, er ikke sikret en fælles
behandling på det administrative plan, og der
er derfor ingen garanti for, at også de andre
under ministeren sorterende departementer m.v.
får lejlighed til at fremsætte deres forslag og be-
mærkninger.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de
forskellige departementer bliver det ikke blot
ministerens opgave at træffe en afgørelse, uden
at der foreligger nogen begrundet indstilling
om, hvorledes de indbyrdes modstridende hen-
syn skal koordineres, men det er også ministe-
rens opgave selv at være opmærksom på, at der
muligvis gør sig modsatte betragtninger gælden-
de i andre departementer i samme ministerium.

D. Forslag.

1. Udvalget har overvejet mulighederne for en
ændret opbygning af de enkelte ministerier, og
resultatet af udvalgets hidtidige overvejelser er,
at man i hvert enkelt tilfælde bør søge at gen-
nemføre et system, hvorefter de enkelte mini-
sterier opbygges af eet departement og et eller
flere fagdirektorater. Dette udelukker ikke, at
man, hvor forholdene taler derfor, opretholder
eller opretter statsinstitutioner uden for depar-
tementerne eller mere uafhængige organer, så-
som særlige nævn eller statsejede selskaber.

I forbindelse med overvejelserne om indfø-
relsen af et sådant system har udvalget måttet
overveje bl.a. spørgsmålene om den funktionelle
sagfordeling mellem departement og direktora-
ter og om direktoraternes stilling over for depar-
tementet.

Ved fastlæggelsen af den funktionelle sagfor-
deling mellem departement og direktorater må
man bl.a. tage hensyn til, at en ministers opgave,
som tidligere nævnt, ikke blot består i udøvelse
af forvaltning i videste forstand, men også om-
fatter stillingtagen til nødvendigheden af æn-
dringer i lovgivningen.

2. Udvalget har ment, at man ved tilrettelæg-
gelsen af forvaltningen fremover bør søge at ind-
skrænke ministrenes og dermed departementer-
nes forvaltningsmæssige opgaver og i denne for-

bindelse betragte departementerne som ministre-
nes sekretariater. Departementets opgaver skulle
herefter alene omfatte den del af forvaltningen,
som man forudsætter, at ministeren må tage sig
af, d.v.s. navnlig

a) udarbejdelse af lovforslag, almindelige rets-
forskrifter samt arbejdsordninger og andre
generelle forskrifter for den øvrige statsfor-
vaitningsvirksomhed,

b) central planlægning, koordinering, udarbej-
delse af prognoser,

c) afgørelse af finansielle bevillingsspørgsmål,
d) afgørelse af sager, som er afgjort af andre

led i forvaltningen, men som ved indank-
ning indbringes for ministeren,

e) afgørelse i sager, der af et direktorat eller en
anden myndighed forelægges med en ind-
stilling. Sådan forelæggelse bør dog kun
finde sted i tilfælde, hvor det er klart, at
direktoratet ikke kan træffe en afgørelse.
Dette vil navnlig kunne tænkes i følgende
2 tilfælde:

a°) hvor ministeren ifølge loven har afgø-
relsesmyndigheden, og en delegation af
kompetencen ikke har fundet eller ikke
har kunnet finde sted, f.eks. sager, som
skal forelægges de bevilgende myndig-
heder,

bc) hvor der er tvivl om rækkevidden af de
af ministeren givne almindelige ret-
ningslinier, eller hvor det er direktora-
tets opfattelse, at en afgørelse vil danne
grundlaget for en ny praksis, som mini-
steren ikke har kunnet tage stilling til
ved affattelsen af de allerede udgivne
almindelige retningslinier, eller få kon-
sekvenser for en af ministeren allerede
fastlagt praksis.

E>et er udvalgets opfattelse, at der vil kunne
opnås betydelige administrative lettelser, såfremt
man ved udarbejdelsen af finanslovforslag kun-
ne medtage alle forventede udgifter i vedkom-
mende finansår, således at det ikke som nu er
nødvendigt at forelægge alle nye sager for fi-
nansudvalget i selvstændige skrivelser, ligesom
man ved en forøget anvendelse af rammebevil-
linger vil kunne reducere antallet af tillægsbe-
villinger.

En begrænsning af de departementale opga-
ver efter disse retningslinier vil efter udvalgets
opfattelse indebære betydelige fordele og skabe
mulighed for en langt mere effektiv ledelse af
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centraladministrationen end hidtil. De planlæg-
gende og ledende opgaver er af så stor betydning
i moderne forvaltning, at departementernes per-
sonale bør kunne koncentrere sig herom, samti-
dig med at udviklingen inden for det samfunds-
område, som et ministeriums administration om-
fatter, til stadighed følges med eventuelle admi-
nistrative og lovgivningsmæssige konsekvenser
for øje. Det er en i al forvaltning anerkendt erfa-
ring, at en arbejdsenheds opgaver ikke må være
for uensartet sammensat, idet der i så fald fin-
der et spild af tid og personlig indsats sted ved
overgang fra een slags sager til en anden. Ved
at henlægge de fleste afgørelser af sager i 1. in-
stans til institutioner uden for departementet
forøges desuden retssikkerheden for borgerne,
idet det bliver muligt at gennemføre en mere til-
bundsgående behandling af klager, end når den
utilfredse alene kan klage til det organ, som har
truffet afgørelsen i første omgang. Ved hjælp
af den adgang til delegation, som skal beskrives
nærmere i det følgende, vil ministeren og depar-
tementet få bedre mulighed for at behandle vig-
tigere sager, uden at ministeren derved berøves
muligheden for den principielle ledelse af hele
forvaltningsområdet, der er et afgørende træk
i den traditionelle ordning af centraladministra-
tionen herhjemme.

Det bliver formentlig i arbejdsordninger for
direktoraterne nødvendigt klart at fastsætte,
hvilke sager der henla^gges til direktørens af-
gørelse, ligesom spørgsmålet om begrænsning i
ankeadgangen, hvor en sådan kan og bør gen-
nemføres, må være omtalt i arbejdsordningerne.

3. Til direktoraterne skal herefter henlægges
den resterende del af de opgaver, der i dag på-
hviler departementerne og de nuværende direk-
torater. Det drejer sig i princippet om myndig-
heden til at træffe enkeltafgørelser og til at ud-
øve tilsyn med borgernes overholdelse af fast-
satte forskrifter (punkterne e-g i oversigten pg.
9). I forbindelse hermed vil det være naturligt
at pålægge direktoraterne en initiativpligt over
for departementet, såfremt de under udøvelsen
af deres virksomhed bliver opmærksomme på
fejl eller mangler i gældende lovgivning m.v.

4. Når udvalget går ind for, at der i de enkel-
te ministerier principielt kun findes eet departe-
ment og kun een chef med direkte referat, har
det sin årsag i, at man har fundet kritikken mod
den manglende koordinering inden for ministe-
rier med flere departementer i det store og hele
berettiget.

I denne forbindelse skal man iøvrigt henvise
til Forvaltningskommissionen af 1946, der i sin
3. betænkning, pg. 23, vedrørende oprettelsen
af et hospitalsdepartement eller direktorat har
været inde på spørgsmålet. Det var kommis-
sionens opfattelse, at der i hvert ministerium
kun burde være eet departement, hvis chef havde
direkte referat til ministeren. En undtagelse ville
kommissionen dog gøre for de departementale
forretninger, der knytter sig direkte til styrelsen
af en stor statsdreven etat, således som forhol-
det er med trafiketaterne. Generaldirektørernes
hovedopgave er ledelsen af etaterne, og i tilknyt-
ning hertil har de departementschefsfunktioner
for de direkte til etatsadministrationen knyttede
sager, men kun for disse.

Udvalget må som følge heraf gå imod tanken
om at give cheferne for de påtænkte direktora-
ter direkte referat til ministeren. Direktørerne
vil ofte kunne ønske at gå direkte til ministeren
med deres sager for at få en afgørelse, men efter
udvalgets opfattelse er den faglige forberedelse
og vurdering af de sager, som skal forelægges
en minister, ikke altid tilstrækkeligt grundlag
for, at ministeren kan træffe 5;in afgørelse. Man-
ge spørgsmål må ses i en bredere sammenhæng,
undersøges ud fra retlige og økonomiske syns-
punkter, koordineres med sager fra andre direk-
torater o.s.v., og den oversigt, som er nødvendig
for denne samlede vurdering, må samles eet
sted, hvor man har mulighed for at skaffe den.

Inden for de administrative områder, hvor
forskellige sociale interesser eller forskellige
former for sagkundskab -- f.eks. fordi tekniske
specialister er knyttet til administrationen - gør
sig gældende, er det særlig nødvendigt, at de sa-
ger, der skal afgøres af ministeren, bliver fore-
lagt med en indstilling om koordinering af even-
tuelle modstridende synspunkter og en bedøm-
melse af sagen ud fra det bredest mulige sam-
fundsmæssige synspunkt inden for rammerne af
den fastsatte politik. Sådan interesse og en sådan
speciel sagkundskab vil ofte i særlig grad gøre
sig gældende i direktorater og andre lignende
institutioner. Dersom disses chefer har direkte
referat til ministeren, vil denne ofte måtte savne
den bredere afvej else af synspunkterne, som vil
være nødvendig. Det er et alment anerkendt ad-
ministrativt princip, at specialviden og specielle
interesser skal placeres på en sådan måde i den
administrative organisation, at de i kraft af
selve den administrative struktur og den derpå
byggede sagsbehandling kan føjes ind i et større
sammenhæng.

14



5. Udvalget har endvidere overvejet, hvorvidt
det bør være lovgivningsmagten eller vedkom-
mende minister, der træffer bestemmelse om, i
hvilket omfang afgørelserne af de konkrete sa-
ger skal henlægges til et direktorat eller en an-
den uden for departementet stående administra-
tiv myndighed, og i hvilket omfang de pågæl-
dende myndigheders afgørelser skal være ende-
lige i forhold til ministeren (departementet).
Der har i udvalget været enighed om, at dette
spørgsmål ikke kan besvares generelt for hele
administrationen, men at man i hvert enkelt til-
fælde må finde en løsning efter følgende over-
vejelser:

a. I det omfang man ønsker afgørelser hen-
lagt til domstolslignende ankenævn og andre
kollegiale organer, der er uafhængige af ved-
kommende minister, kan dette kun ske ved lov,
men udvalget: anser det ikke for sin opgave at
tage stilling til, i hvilke tilfælde det vil være
hensigtsmæssigt at oprette sådanne organer.

b. I de tilfælde, hvor et direktorat har afgø-
relsesmyndighed som 1. instans, bør der, hvor
der ikke er oprettet uafhængige ankenævn, i
overensstemmelse med almindelige forvaltnings-
retlige principper være ankeadgang til ministe-
ren. I andre tilfælde må det af lovgivningsmag-
ten konkret overvejes, om det vil være hensigts-
mæssigt at begrænse denne ankeadgang, idet det
ud fra et retssikkerhedssynspunkt dog i hvert
fald må kræves, at der er mulighed for at ind-
klage den i første instans trufne afgørelse for
en højere myndighed, således f.eks. at en afgø-
relse, der er truffet af en lokal myndighed, kan
indklages for et direktorat til endelig afgørelse.

c. Det bør for hvert enkelt sagområde over-
vejes, om der er praktisk trang til at henlægge
den administrative afgørelse til et direktorat el-
ler anden administrativ myndighed uden for de-
partementet på en sådan måde, at ministeren er
udelukket fra selv at træffe afgørelsen eller ved
tjenestebefaling at pålægge den pågældende
myndighed at træffe en bestemt afgørelse.

En sådan ordning, der ikke udelukker en ad-
gang til ved rekurs at indbringe afgørelser for
ministeren, jfr. b., kan etableres enten direkte
i loven eller ved en bemyndigelse til ministeren.
Afgørelsen træffes alene på den pågældende
chefs tjenestemandsansvar, og da ministeren in-
gen mulighed har for at gribe ind i behandlin-
gen af den enkelte sag, vil han kun være an-
svarlig for anvendelsen af en eventuel bemyn-
digelse. Man kan i denne forbindelse pege på,
at foruden den almindelige domstolskontrol gi-

ver ombudsmandsinstitutionen en vis garanti
for, at hensynet til borgernes retssikkerhed sta-
dig tilgodeses, ligesom denne sikrer, at der ikke
sker nogen begrænsning i folketingets kontrol
med administrationen.

Der kan være praktisk trang til ordninger af
denne karakter, når der er tale om et stort antal
sager, som afgøres i overensstemmelse med ret-
ningslinier fastlagt af ministeren (departemen-
tet).

Det er udvalgets opfattelse, at de her nævnte
ordninger ud fra et administrativt synspunkt
giver de bedste muligheder for den ønskede for-
enkling af centraladministrationens arbejde.

d. Såfremt der ikke træffes en ordning som
en af de i det foregående nævnte, har ministeren
den fulde kompetence i de sager, der henhører
under hans forretningsområde. Departementer-
ne bør ved en systematisk gennemgang af lov-
givningen søge tilstræbt, at der skabes klarhed
over eventuelle tvivlsspørgsmål med hensyn til
kompetencen.

Det er udvalgets opfattelse, at ministrene i
disse tilfælde bør anvende adgangen til delega-
tion i videst muligt omfang. Derved vil der
kunne opnås en hurtigere behandling af sagerne,
og ministrene og departementerne vil få den
fornødne tid til den administrative planlægning
og til behandling af klagesager, jfr. den foran
givne begrundelse for forslaget om en vidtgåen-
de anvendelse af direktorater.

Når en minister benytter sin adgang til at be-
myndige et direktorat til at træffe afgørelser,
vil han, som nævnt foran, fortsat være i stand
til at gribe ind i behandlingen af de enkelte sa-
ger. Som følge heraf vil ministerens ansvar ikke
alene omfatte udøvelsen af delegationsbeføjei-
sen, men også afgørelsen af de enkelte sager i
det omfang det må antages, at ministeren burde
have grebet ind.

Når en almindelig delegation har fundet sted,
bør ministeren (departementet) ikke alene af
praktiske grunde, men også for at bevare vær-
dien af borgernes rekursadgang, være tilbage-
holdende med at gribe ind over for direktora-
tets konkrete afgørelser. Dette gælder navnlig
spørgsmålet om de rent skønsmæssige vurderin-
ger, der ligger bag en konkret afgørelse. Da
direktøren imidlertid som direktoratets chef har
et selvstændigt ansvar, må det være hans ret, i
sager ministeren ønsker forelagt til endelig af-
gørelse, over for departementet at give udtryk
for direktoratets indstilling.
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6. Udvalget har ikke på nuværende tidspunkt
ment at kunne tage stilling til spørgsmålet om
organiseringen af arbejdet inden for de enkelte
departementer. Det er ikke sikkert, at det nu-
værende system med referent — overreferent —
kontorchef - departementschef altid er hensigts-
mæssigt. Det kan være af afgørende betydning,
at sagsbehandleren (referenten) har overblik
over de forskellige sagområder i departementet,
således at en nødvendig koordinering af de
hensyn, der gør sig gældende inden for områ-
det, vil kunne finde sted allerede under referen-
tens behandling af sagen. Udvalget henleder
opmærksomheden på, at det til løsning af op-
gaver af mere speciel karakter kan være prak-
tisk, at ansættelse sker på kontrakt i de tilfælde,
hvor man f.eks. ønsker et særligt problemkom-
pleks gennemarbejdet af en ekspert, som ikke er
tilknyttet statstjenesten.

En forenkling af administrationen med hen-
blik på at gennemføre en hurtigere behandling
af sagerne forudsætter, foruden en hensigtsmæs-
sig opbygning af organisationen, dygtige ledere
og selvstændigt arbejdende sagsbehandlere. I

den forbindelse finder udvalget anledning til at
pege på betydningen af, at personalet gennem
arbejdet i departementer og direktorater m.v.
uddannes til selvstændigt at kunne træffe afgø-
relse og til at lede et område, samt at det aka-
demiske personale fritages for arbejde, som per-
sonale med anden uddannelse kan udføre.

De problemer, der rejser sig i forbindelse her-
med, bl.a. spørgsmålet om et centralt ansættel-
sesorgan, fælles avancement og bedre teoretisk
uddannelse af det administrative personale,
henhører under et af finansministeren nedsat
udvalg vedrørende centraladministrationens per-
sonalepolitik.

7. Udvalget vil lægge vægt på, at der under
udvalgets arbejde ikke i centraladministrationen
foretages ændringer af de organisatoriske for-
hold, der vil virke væsentligt hindrende på gen-
nemførelsen af de foran anbefalede retnings-
linier, forinden de med sådanne dispositioner
forbundne organisatoriske spørgsmål har været
forhandlet med administrationsudvalget.

Kapitel III

Omlægning af uddannelsesvæsenets administration.

A. Historisk udvikling.

Indtil 1805 hørte det offentlige undervis-
nings- og uddannelsesvæsen med undtagelse af
Københavns universitet, der havde sit eget pa-
tronat, under cancelliet. I 1805 skete der et af-
gørende brud herpå ved oprettelsen af en direk-
tion for Københavns universitet og de lærde
skoler, som skulle tage sig af alt højere under-
visningsvæsen, hvad enten det var privat eller
offentligt. Formålet hermed var en koordinering
med henblik på at uddanne duelige embeds-
mænd og at fremme videnskabelig kultur og
lærdom. Under cancelliet hørte herefter alene
det almindelige skole- og undervisningsvæsen.

Ved ministerialsystemets indførelse i 1848
overtog kultusministeriet fra cancelliet det al-
mindelige skolevæsen og fra direktionen for
universitetet og de lærde skoler det højere un-
dervisningsväsen, mens indenrigsministeriet fik
overdraget andre uddannelsesområder som f.eks.

veterinæruddannelsen. Årsagen til denne forde-
ling må søges i besværligheder, der var forbun-
det med oprettelsen af indenrigsministeriet.

Ved udskillelsen af landbrugsministeriet i
1896 og handelsministeriet i 1908 fulgte også
de til de pågældende erhverv knyttede uddan-
nelser med. Af betydningsfulde ændringer i ud-
dannelsesvæsenets organisation kan endelig næv-
nes, at uddannelserne under børneforsorgen,
blindevæsenet og døvstummevæsenet i 1924 blev
flyttet fra undervisningsministeriet til socialmi-
nisteriet.

Af denne historiske udvikling kan formentlig
udledes nogle hovedsynspunkter.

Udviklingen inden for uddannelsesvæsenet
har gennem det sidste århundrede været karak-
teriseret ved, at stadigt flere og flere faglige el-
ler direkte erhvervsorienterede uddannelser er
blevet lagt i fastere former; eksamenskrav eller
krav om aflæggelse af prøver er blevet nærmere
præciseret, og mere skolemæssige uddannelses-
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metoder er i stigende grad blevet taget i brug,
først og fremmest som supplement til oplærin-
gen på selve arbejdspladsen, der var den oprin-
delige uddannelsesform på så godt som alle om-
råder uden for de akademiske.

Denne udvikling af de erhvervsmæssige ud-
dannelser har i det store og hele fundet sted på
initiativ fra erhvervenes side, og finansieringen
af opførelsen og driften af de forskellige fag-
skoler er sket ved private midler, eventuelt sup-
pleret med kommunale tilskud. Efterhånden
som erhvervene har følt behov for statens bi-
stand til finansieringen eller som tilsynsførende
organ til sikring af ensartede krav til undervis-
ning og prøver, har de naturligt henvendt sig
herom til det pågældende erhvervsministerium.
Bortset fra navigationsskolerne, som staten har
ført tilsyn med siden det 18. århundrede, er de
fleste offentlige tilsyn med faguddannelser etab-
leret ved lovgivning i det 20. århundrede, og
statens finansielle indsats på disse felter er først
i de sidste 10—20 år blevet en afgørende faktor.

Denne udvikling med hensyn til de erhvervs-
mæssige uddannelser har bl.a. haft til følge, at
der kun har været yderst begrænset kontakt mel-
lem på den ene side det omfattende skolevæsen,
som efterhånden udviklede sig på dette felt —
navnlig de tekniske skoler og handelsskolerne -
og på den anden side folkeskolen, realskolen og
gymnasieskolen. Den traditionelle adskillelse
mellem den almene skoleundervisning sorteren-
de under undervisningsministeriet og de er-
hvervsorienterende uddannelsesskoler sorterende
under en række fagministerier er herved nær-
mest blevet forstærket, ligesom uddannelserne
inden for de forskellige erhverv og fag er ud-
viklet uden nærmere indbyrdes kontakt. Denne
opdeling har givet den styrke, der ligger i den
nære føling mellem erhvervets udøvere og de
organer, der sikrer uddannelsen inden for er-
hvervet, men den har samtidig ført til den me-
get stive fag- og erhvervsdeling, vi hidtil har
haft. Særlig uheldigt har systemet ramt de unge,
der forlod folkeskolen i 14-15 års alderen, og
som ikke havde mulighed for derefter at gen-
nemgå en faglig uddannelse. Navnlig de økono-
misk svagest stillede dele af befolkningen blev
herved henvist til en meget ringe placering på
arbej dsmarkedet.

I de allerseneste år har meget stærke tenden-
ser gjort sig gældende i retning af at udviske de
skarpe skel mellem den almene skole og uddan-
nelsesskolerne: inden for det almene skolevæsen
har der især i forbindelse med drøftelserne om
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forlængelse af undervisningspligten til 8 eller
9 år været en vågnende forståelse for, at skolen
også burde give om ikke en egentlig erhvervsud-
dannelse, så dog en erhvervsorienterende og er-
hvervsforberedende undervisning. Og inden for
de erhvervsmæssige uddannelser har der været
en voksende tendens til at lægge mere vægt på
det skolemæssige element i uddannelsen og sam-
tidig et stigende behov for heri at indføje fort-
sat undervisning i de almene fag, især dansk og
regning, men også engelsk og samfundslære.

Alt taler for, at denne udvikling mod en ned-
brydning af de tidligere skarpe skel mellem den
almene skole og de faglige skoler, som er ind-
ledt, vil tage yderligere fart i de kommende år.
Behovet for flere og flere nye faglige uddan-
nelser og behovet for fri mobilitet mellem de
forskellige uddannelser vil presse i den retning.

Ikke mindst på denne baggrund er den hidti-
dige organisering af den centrale administration
af undervisnings- og uddannelsesvæsenet ikke
længere hensigtsmæssig. En fælles central ad-
ministration af hele undervisnings- og uddannel-
sesvæsenet vil give langt bedre muligheder for
at anlægge den helhedsbetragtning, som må fo-
rekomme påkrævet både ud fra samfundshensyn
såvel som af hensyn til at sikre den enkelte bor-
ger adgang til at få den uddannelse, evner og
interesser tilsiger.

B. Tidligere kommissionsarbejder.

4 tidligere kommissionsbetænkninger har i
vidt omfang dannet grundlaget for udvalgets
overvejelser om en omlægning af uddannelses-
væsenets administration.

1. Den af undervisningsministeriet i 1948
nedsatte kommission vedrørende ungdomsskole-
lovgivning m.v., der bl.a. omfattede repræsentan-
ter for de politiske partier, lærerorganisationerne
og arbejdsmarkedsorganisationerne, fremhævede
således i sin betænkning i 1952, at man måtte
anse »det for absolut nødvendigt, at undervis-
ningen i ungdomsskolen, i de tekniske skoler,
handelsskolerne, håndværkerskolerne, sømands-
skolerne m.v. tages op til samlet behandling, og
at alle disse former for undervisning samles un-
der ét ministerium, hvilket i praksis vil sige, at
man mener, at handelsskoler og tekniske skoler
bør henlægges under undervisningsministeriet,
under hvilket den almene undervisning hører«.
Kommissionen ønskede ikke gennem dette for-
slag at lægge pres på de enkelte skoleformer
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med hensyn til en opgivelse af deres hidtidige
grundlag, men man anså det for betydningsfuldt,
at der blev skabt mulighed for et samlet overblik
over hele dette undervisningsområde, og at man
derigennem skabte forudsætningerne for en vis
rationalisering.

2. Arbejdsmarkedskommissionens sekretariat
udtalte i en i 1958 afgiven redegørelse, der blev
fremsendt til den daværende arbejds- og bolig-
minister, uden at kommissionen tog stilling, at
der er et påtrængende behov for væsentlige om-
lægninger af den danske erhvervsuddannelses
struktur, og at det med henblik på gennemførel-
sen af en sådan omlægning er påkrævet at over-
veje mulighederne for at overvinde den tradi-
tionelle administrative splittelse på dette områ-
de, der volder betydelige vanskeligheder ved
gennemførelsen af nødvendige ændringer i ud-
dannelsesforholdene.

3. Endvidere udtalte kommissionen om uddan-
nelse af ikke-faglærte arbejdere i en betænkning
i 1959, at kommissionen var blevet opmærksom
på og i sit arbejde havde følt ulemperne ved, at
de organer og institutioner, som beskæftiger sig
med erhvervsuddannelse, administrativt og be-
villingsmæssigt hører under flere forskellige mi-
nisterier og styrelser. Kommissionen fandt en
samling og nærmere koordinering på dette om-
råde meget ønskelig.

4. Endelig har Teknikerkommissionen i sin
betænkning af 1959 udtalt, at den under sit ar-
bejde med de mange ministerier, styrelser og or-
ganisationer, der beskæftiger sig med de tekni-
ske og naturvidenskabelige uddannelser, ikke
har kunnet undgå at bemærke, at den admini-
strative opdeling på en række ministerier og sty-
relser har vanskeliggjort de forskellige uddan-
nelsers indbyrdes afstemning og koordinering.

Uddannelser, der naturligt må betragtes som
beslægtede i indhold eller på anden måde, er
adskilt i administrativ henseende, f.eks. land-
brugsuddannelserne, og det forekom Tekniker-
kommissionen indlysende, at den vidtgående ad-
ministrative opdeling vanskeliggør en indbyrdes
afstemning mellem de forskellige uddannelser
og er en hindring for, at disse kan blive en na-
turlig og sammenhængende helhed.

Til belysning af, i hvilket omfang administra-
tionen af vort undervisnings- og uddannelses-
væsen hidtil har været spredt på en række mini-
sterier, skal udvalget henvise til Teknikerkom-

missionens betænkning, hvor der (side 80-82)
er givet følgende oversigt:

»Under undervisningsministeriet henhører
folkeskolen og gymnasieskolen, visse sider af
erhvervsvejledningen (der i øvrigt henhører un-
der arbejdsministeriet) samt aftenskoler, ung-
domsskoler, efterskoler, folkehøjskoler, hus-
holdningsskoler, landbrugsskoler, den land-
brugsfaglige undervisning; endvidere forskellige
former for seminarieuddannelse, samt uddan-
nelserne ved universiteterne og de højere lære-
anstalter, idet dog landbohøjskolen og handels-
højskolerne sorterer henholdsvis under land-
brugs- og handelsministeriet.

Under handelsministeriet henhører lærlinge-
uddannelsen inden for industri, håndværk og
handel for så vidt angår den skolemæssige un-
dervisning. Lærlingeloven, herunder de for den
praktiske oplæring gældende uddannelsesregler,
administreres i øvrigt af arbejdsministeriet, ar-
bejdsdirektoratet og lærlingerådet og de faglige
fælles udvalg, samt på en række felter af ar-
bejdsministeriet og handelsministeriet i for-
ening.

Under handelsministeriet henhører også en
række uddannelser uden for lærlingeloven, her-
under visse elevuddannelser og tilsvarende kort-
varige erhvervsmæssige oplæringer og uddan-
nelser af ikke-faglærte i det omfang, disse ud-
dannelser helt eller delvis foregår på de tekniske
skoler eller de teknologiske institutter. Endvi-
dere er de nye kortvarige uddannelser for tekni-
ske assistenter, industrilabora.nter m.v. henlagt
under handelsministeriet. Under handelsministe-
riet sorterer endelig den videregående faglige
uddannelse inden for industri og håndværk,
herunder uddannelsen på de iorskellige teknika,
bygmesterskoler o.s.v. samt den videregående
uddannelse inden for søfarten og den højere
handelsuddannelse.

På de teknologiske institutter foregår en ræk-
ke uddannelser både for faglærte, ikke-faglærte
og for teknisk personale.

Handelsministeriet har oprettet særlige under-
visningstilsyn for den tekniske undervisning,
handelsskoleundervisningen samt for naviga-
tionsundervisningen og maskinrnestemndervis-
ningen m.m. Undervisningen på handelshøj-
skolerne er henlagt under et af handelsministe-
riet nedsat tilsynsråd.

Under arbejdsministeriet hører som foran
nævnt en del af administrationen af lærlinge-
loven. Endvidere hører under arbejdsministeriet
forskellige institutioner til uddannelse af ikke-

18



faglærte, således Arbejdsteknisk Skole — der ind-
til 1952 henhørte under handelsministeriet -
statens arbejdsmandskurser og kortere oplæ-
rings- og uddannelseskurser for erhvervshæm-
mede samt de arbejdstekniske ungdomsskoler
for unge arbejdsløse.

Arbejdsministeriet administrerer tillige i sam-
arbejde med undervisningsministeriet erhvervs-
vej ledningsloven. Erhvervsvejledningen udøves
af de offentlige arbejdsanvisningskontorer un-
der tilsyn af arbejdsdirektoratet.

Under arbejdsministeriet hører tillige arbejds-
markedsrådet (tidligere arbejdsmarkedskommis-
sionen), der i samarbejde med arbejdsmarkedets
organisationer søger at løse problemerne vedrø-
rende de store årganges indpasning på arbejds-
markedet gennem en forøgelse af uddannelses-
pladsernes antal.

Under indenrigsministeriet henhører bl.a. ud-
dannelsen af sygeplejersker, sundhedsplejersker,
fysio- og beskæftigelsesterapeuter, økonomaer
(på sygehuse, sanatorier, alderdomshjem o.l.),
og endvidere disciple og assistenter på apoteker.
For så vidt angår uddannelsen af jordemødre er
uddannelsesreglerne udarbejdet af undervis-
ningsministeriet efter forhandling med inden-
rigsministeriet, medens eksamenskommissionen
alene henhører under indenrigsministeriet. Ud-
dannelsen af hospitalslaboranter henhører lige-
ledes under indenrigsministeriet, idet dog selve
uddannelsen faktisk foregår på de under han-
delsministeriet sorterende teknologiske institut-
ter.

Under landbrugsministeriet er henlagt skov-
fogeduddannelsen og den videregående uddan-
nelse inden for mejeribrug, landbrug, havebrug
og skovbrug samt veterinæruddannelsen.

Under forsvarsministeriet henhører math- og
befalingsuddannelsen samt forsvarets civilunder-
visning.

Under ministeriet for offentlige arbejder hen-
hører en række uddannelser under etaterne
(Jernbaneskolen, de teletekniske uddannelser
m.v.) samt uddannelsen af flyvemekanikere, fly-
vemaskinister og civilflyvere. Endvidere hen-
hører elektroinstallatørprøven under ministeriet
for offentlige arbejder, idet dog undervisningen
foregår dels på de tekniske skoler, dels på ma-
skinmesterskolerne.

Uddannelsen af socialrådgivere, den videre-
gående uddannelse af medarbejdere inden for
børneforsorgen, den 3-årige barneplejerskeud-
dannelse og kurset for husmoderafløsere hen-
hører under socialministeriet«.

For den fremtidige tilrettelæggelse af uddan-
nelse.sadministrationen ville bl.a. følgende syns-
punkter efter Teknikerkommissionens opfattelse
være af betydning:

a) Den tekniske og økonomiske udvikling
nedbryder grænserne mellem de enkelte beståen-
de uddannelser og mellem de store arbejdskraft-
og uddannelseskategorier. Der kræves en retti-
dig cg smidig tilpasning af de enkelte uddan-
nelser inden for samme erhvervsområde, og den-
ne tilpasning hæmmes og vanskeliggøres, når
uddannelserne henhører under forskellige ad-
ministrationer.

b) Den tekniske udvikling kræver og mulig-
gør nye undervisningsmetoder og nye undervis-
ningsmidler og forsøg med nye uddannelsesfor-
mer. Den administrative opdeling hæmmer ud-
vekslingen af erfaringer inden for de enkelte
uddannelser og formindsker muligheden for at
drage fordel af, at der i en lang række uddan-
nelser er et større eller mindre fælles undervis-
ningsstof, hvor der vil kunne anvendes samme
undervisningsmidler og fælles retningslinier.

c) Der findes tilsyneladende ofte tilfældige
og irrelevante forskelle mellem de krav, der stil-
les om forudgående kundskaber eller praksis, og
forskelle i henseende til uddannelsestidens læng-
de synes ikke altid at dække over tilsvarende
forskelle i de pågældende uddannelsers mål.
Valg af uddannelse kan derfor ofte være moti-
veret af irrelevante momenter, og mulighederne
for erhvervsskifte hæmmes af, at de enkelte ud-
dannelser er tilrettelagt uafhængigt af hinanden.
Herved befæstes båsesystemet på arbejdsmarke-
det. På den anden side kan dette problem ikke
løses alene ved tilrettelæggelsen af en mere hen-
sigtsmæssig administration, da problemet først
og fremmest opstår som følge af den snævre
sammenhæng mellem uddannelsesstruktur og
organisationsstruktur. De omhandlede ulemper
vil kunne formindskes gennem et forøget admi-
nistrativt fællesskab.

d) Reglerne om det offentliges deltagelse i
udgifter til undervisning er ikke udformet på
grundlag af en samlet vurdering, men snarere
historisk bestemt eller bestemt af de enkelte er-
hvervs ønsker om at bevare specielle uddannel-
ser på et plan og i et omfang, disse erhverv øko-
nomisk har kunnet magte.

e) Forbindelsen mellem skolen og erhvervs-
uddannelserne er for ringe. Der må i folkesko-
len og aftenskolen tages hensyn til den erhvervs-
mæssige udviklings krav om kundskaber i al-
mene fag.
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f) Hele uddannelsessystemet bør gøres til
genstand for en fælles planlægning og en sam-
let vurdering, ikke mindst af hensyn til de be-
tydelige investeringer inden for uddannelses-
området.

Der henvises i øvrigt til Teknikerkommis-
sionens betænkning kap. 8, afsnit 4 (s. 82-84).

Et af kommissionens ledende synspunkter var,
at det tekniske og naturvidenskabelige uddan-
nelsessystem bør udbygges til en fleksibel hel-
hed, der til enhver tid er i stand til at dække er-
hvervslivets, den offentlige administrations, un-
dervisningens og forskningens behov for teknisk
og naturvidenskabelig arbejdskraft.

Der må regnes med større ændringer i den
erhvervsmæssige struktur. Arbejdets art og ka-
rakter vil kunne ændre sig radikalt i løbet af
kortere tid, hvilket vil medføre, at den enkelte
må kunne skifte virksomhed, fag og erhverv.
Ved tilrettelæggelsen af uddannelsen må der
derfor tillægges bevægelighedssynspunktet bety-
delig vægt.

Der bør endvidere såvel for de lavere som for
de højere tekniske uddannelser lægges vægt på
muligheden for den enkelte dygtige og interes-
serede dels til opstigning gennem uddannelses-
trinene og dels til supplerende uddannelse gen-
nem lempelse af adgangskravene, modsvarende
den enkeltes forudgående uddannelse eller prak-
tiske erfaring.

Kommissionens konklusion var, at den for-
bedring af uddannelsesstandarden, som er uom-
gængelig nødvendig, stiller krav til ændring af
uddannelsesvæsenets administration. En samling
af de erhvervsmæssige uddannelser, ganske sær-
lig for så vidt angår uddannelsen af teknikere,
faglærte og ikke-faglærte, anså kommissionen
for afgørende vigtig, ligesom der var et stort be-
hov for udbygning af forbindelserne mellem
den elementære skoleundervisning og den ele-
mentære erhvervsundervisning og endvidere
mellem de højere uddannelser indbyrdes. Det
måtte tilstræbes, at administrationen får mulig-
hed for at udfolde det fornødne initiativ og fo-
retage en fælles planlægning med hensyn til ud-
dannelsesvæsenets videre udvikling.

Kommissionen henstillede til regeringen at
overveje en samling af administrationen af un-
dervisnings- og uddannelsesvæsenet, eventuelt
under én minister, men kommissionen mente sig
ikke kompetent til at fremsætte konkrete for-
slag. Kun pegede man på, at det vil være af stor
betydning, at der oprettes et rådgivende uddan-
nelsesråd, hvor de grundlæggende synspunkter

for uddannelsen kan forhandles mellem repræ-
sentanter for erhvervene, de faglige organisa-
tioner og administrationen.

Siden Teknikerkommissionens betænkning
er bl.a. spørgsmålet om fooindelsen mellem
folkeskolen og erhvervsuddannelserne søgt imø-
dekommet gennem den særlige undervisning i
folkeskolens 8. og 9. klasse og gennem lovgiv-
ningen om den erhvervsprægede ungdomsskole
samt delvis gennem oprettelsen af det særlige
kontaktudvalg mellem undervisnings-, handels-
og arbejdsministeriet.

5. Som det fremgår af foranstående, har tid-
ligere kommissioner givet udtryk for, at der bør
foretages en omlægning af den nuværende res-
sortfordeling inden for undervisnings- og ud-
dannelsesvæsenet. I ingen af de nævnte kommis-
sionsbetænkninger er der fremkommet bemærk-
ninger, som udtrykker betænkelighed ved en
ændring.

C. Budgetter.

Det offentliges samlede udgifter til undervis-
ning, uddannelse, forskning, kunst og kultur
vil i 1961 andrage ca. 1500 mill, kr., hvoraf sta-
ten alene betaler godt 1150 mill. kr.

Undervisningsministeriet aar administreret
langt den overvejende del af de anførte udgif-
ter. Af statens udgifter til skolevæsenet og de
elementære erhvervsuddannelser har handelsmi-
nisteriet og arbejds- og socialministerierne så-
ledes forvaltet mindre end 10 %. Med gennem-
førelsen af forslaget om uddannelse af ikke-fag-
lærte vil der ganske vist ske en forøgelse af
arbejdsministeriets udgifter til uddannelsesfor-
mål, men dette vil dog blot medføre, at arbejds-
og socialministeriernes andel stiger med et par
procent.

Af udgifterne til højere uddannelse og forsk-
ning forvalter undervisningsministeriet ligeledes
den alt overvejende del. Statens udgifter til
kunst og kultur m.v. er alene afholdt over un-
dervisningsministeriets budget med undtagelse
af det forholdsvis beskedne beløb, der er afholdt
af filmfonden under justitsministeriet.

En samling af administrationen af uddannel-
ses- og undervisningsvæsenet skulle ikke behøve
at medføre ændringer i forhold til den hidtidige
fordeling af de statslige midler til de omhandle-
de formål. Den ringe administrative spredning
af udgiftsbeløbene giver i øvrigt ikke noget
udtryk for de vanskeligheder, der skyldes den
spredte administration.
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D. Udvalgets overvejelser.

Administrationsudvalget har for sit vedkom-
mende lagt de af de nævnte kommissioner an-
førte synspunkter til grund for sine overvejel-
ser, og udvalget har i denne henseende lagt vægt
på, at de tidligere kommissioner har haft en me-
get alsidig sammensætning. Selvom administra-
tionsudvalget ikke kunne gøre sig håb om at føje
væsentligt nyt til det allerede foreliggende ma-
teriale, har man taget de foreliggende problemer
op til selvstændig prøvelse og tillige haft
mundtlige forhandlinger med repræsentanter for
undervisnings-, handels- og arbejdsministerierne
m. fl.

Administrationsudvalget har således været af
den opfattelse, at den hidtidige organisering af
administrationen af vort undervisnings- og ud-
dannelsesvæsen næppe længere kunne anses for
hensigtsmæssigt og rationel. I vore dage kræves
det, at et langt større antal modtager en uddan-
nelse udover folkeskolen, også i de såkaldt al-
mendannende fag. Der er med den tiltagende
specialisering og med teknikkens udvikling
skabt behov for et utal af uddannelsesformer
mellem folkeskoleuddannelsen og de højere ud-
dannelser.

Uddannelserne må betragtes som en helhed
ud fra et samfundssynspunkt, men af hensyn
også til den enkelte må de tilrettelægges så-
vel med henblik på muligheden for erhvervs-
skifte som med henblik på »avancement« rent
uddannelsesmæssigt, således som Teknikerkom-
missionen har redegjort for det i sin betænk-
ning.

Da samtidig grænserne mellem de forskellige
uddannelsesformer fra uddannelserne ved uni-
versiteter og højere læreanstalter til uddannel-
sen af de ikke-faglærte og også grænserne mel-
lem erhvervene er vigende, er behovet for en
indbyrdes afstemning (koordinering) mellem de
enkelte uddannelsesformer voksende.

Dertil kommer endelig, at man må lægge af-
gørende vægt på den mest hensigtsmæssige til-
rettelæggelse af undervisnings- og uddannelses-
væsenet. En fælles administration af dette vil
langt lettere kunne ofre tid og kræfter på at
følge de skiftende uddannelsesbehov og vur-
dere pædagogiske nydannelser med henblik på
deres mulige anvendelser inden for de forskel-
lige grene af uddannelsesvæsenet. Både er-
hvervsuddannelserne og uddannelserne i folke-
skolen, ungdomsskolen m.v., gymnasieskolen og
de højere uddannelser må søges koordinet, og

der \il gennem en sammenlægning af admini-
strationen på disse områder blive større mulig-
hed for at tilvejebringe de oplysninger, der er
nødvendige til vurdering af samfundets behov
for uddannelser. Det må tilstræbes, at der bliver
mulighed for ikke alene at følge uddannelsernes
indhold og undervisningsmetoderne, men også
at beskæftige sig med forholdet mellem udbud
og efterspørgsel af uddannelsespladser og er-
hvervslivets skiftende behov for mere eller min-
dre specialiseret arbejdskraft.

Udvalget har dog været opmærksom på, at
enkelte specielle uddannelsesområder, der alene
tager sigte på uddannelse i en etat eller lignen-
de, f.eks. officersuddannelsen eller politiskolen,
fortsat bør være knyttet til de pågældende admi-
nistrationsområder, jfr. nærmere nedenfor.

Det har stået udvalgets klart, at såfremt un-
dervisnings- og uddannelsesvæsenets administra-
tion i dag skulle være bygget op fra grunden af,
ville en samling i ét ministerium i videre om-
fang, end det nu er tilfældet, have været den
eneste rimelige løsning.

Det fremgår af Teknikerkommissionens be-
tænkning, at udvidelserne i vort uddannelses-
væsen har medført, at uddannelser, der naturligt
må betragtes som beslægtede - på grund af fæl-
lesskab i indhold, eller fordi de har forbindelse
til samme erhvervs- eller arbejdsområder - har
henhørt under forskellige ministerier. F.eks. har
en del af den landbrugsfaglige uddannelse og
landbrugsskolerne henhørt under undervisnings-
ministeriet, mens de øvrige landbrugsuddannel-
ser, jierunder de højere, har henhørt under
landbrugsministeriet, dog med undtagelse af
uddannelsen i gartnerfaget, der har henhørt un-
der handels- og arbejdsministerierne. For indu-
striens vedkommende har nogle uddannelser sor-
teret under undervisningsministeriet (civilinge-
niører og akademiingeniører), andre under han-
delsministeriet (teknikumingeniører og tekniske
assistenter m.v.) og visse dele af uddannelsen
af industriens ikke-faglærte arbejdere under ar-
bejdsministeriet og den erhvervsbetonede del af
undervisningen i folkeskolens 8. og 9- klasser
under undervisningsministeriet. Endelig kan
nævnes, at på apotekervæsenets område henhø-
rer uddannelsen af farmaceuter under undervis-
ningsministeriet, uddannelsen af disciple og
apoteksassistenter under indenrigsministeriet og
lærlingeuddannelsen af defectricer under han-
delsministeriet og arbejdsministeriet.

En af de betydeligste mangler ved det nu-
værende undervisnings- og uddannelsessystem
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har som anført været vanskeligheden ved på det
administrative plan at gennemføre den nødven-
dige koordinering, ikke blot mellem de enkelte
sideordnede grene af uddannelsen, men også
mellem de uddannelser, som den enkelte skal
gennemgå så at sige kronologisk, f.eks. mellem
den særlige erhvervsundervisning i folkeskolens
ældste klasser og ungdomsundervisning, lærlin-
geundervisning, uddannelse af ikke-faglærte
m.v. Undervisningen i folkeskolen må i denne
henseende tage hensyn ikke blot til skolens
almene fag, men også til den erhvervsforbe-
redende undervisning og den direkte fagligt
betonede uddannelse, og omvendt må den
egentlige erhvervsuddannelse ved tilrettelæg-
gelsen af den efterhånden mere nødvendige
undervisning i de almene fag tage hensyn til
den uddannelse, eleverne allerede har fået i dis-
se fag. Man har bestræbt sig på at løse spørgs-
målene bl.a. ved oprettelse af kontaktudvalg,
der tæller medlemmer fra de enkelte styrelser,
og som skal tage sig af de aktuelle samarbejds-
problemer, og selv om der ad denne vej er op-
nået noget, har vanskelighederne ikke kunnet
elimineres. Sådanne kontaktudvalg vil i sig selv
være administrativt tungt virkende, ligesom mu-
lighederne for i tilfælde af uenighed at opnå et
tilfredsstillende resultat ikke er de bedste.

Et særligt problem er afstemningen mellem
uddannelserne for teknikere, faglærte og ikke-
faglærte. Skal der være fri mulighed for, at den
enkeltes evner kan blive udnyttet på den både
for den pågældende og for samfundet mest ra-
tionelle måde, må der være mulighed for fri
overgang fra folkeskolen til de lavere erhvervs-
mæssige uddannelser, herunder de ikke-faglær-
tes, og derfra til de lidt mere omfattende ud-
dannelser, derunder de faglærtes og »mellem-
teknikeruddannelserne«. Sådan fri bevægelse er
af betydning for bevægeligheden på hele ar-
bejdsmarkedet. Man må fra statsmagtens side
tilstræbe en sådan grad af smidighed, at arbejds-
markedet og erhvervslivet får de bedste mulig-
heder for at tilpasse sig de krav, som bl.a. den
økonomiske udvikling til enhver tid stiller.

Man skal endvidere pege på, at der er et stort
behov for en indbyrdes tilpasning mellem lærer-
uddannelserne og med hensyn til tilvejebringelse
af undervisningsmidler, herunder lærebøger. På
visse områder, f.eks. for fagskolerne, findes ikke
nogen systematisk læreruddannelse, og det er
anført, at de forskellige skoleformer ofte kon-
kurrerer om la^rerkræfterne.

Endelig har det været udvalgets opfattelse, at

der ofte stilles urimelige krav som betingelse for
antagelse i visse stillinger eller som betingelse
for at få adgang til en videre uddannelse. Real-
eksamen er således en betingelse for antagelse i
en del tilfælde, hvor andre eksaminer eller fag-
prøver måtte kunne tillægges lige så stor eller
større værdi. Man mener også her, at en samlet
undervisningsadministration vil have større mu-
ligheder for over for arbejdsgiverne, offentlige
myndigheder såvel som private at trænge igen-
nem med en rimelig argumentation.

I Teknikerkommissionens betænkning er det
anført, at den tekniske udvikling gør det nød-
vendigt til stadighed at have opmærksomheden
henledt på, om der bør ske ændringer i lærefa-
gene, således at nogle eventuelt sløjfes, udgår
eller som følge af ny teknik, nye materialer etc.
skal have et nyt indhold eller på anden måde
omlægges. Der kan på tilsvarende måde blive
tale om en regulering af de hævdvundne græn-
ser mellem de enkelte fag, andre erhvervs-
områder kan søges inddraget ander en systema-
tiseret oplæringsform og uddannelse o.s.v.

Der har været behov for en samling, og dette
behov er søgt imødekommet på forskellig måde,
men der har i udvalget været enighed om, at
mulighederne for samordning bør søges yder-
ligere fremmet ved en omlægning af det nuvæ-
rende administrative system, hvorefter lærlinge-
uddannelserne henhører dels under handelsmi-
nisteriet, dels under arbejdsministeriet, dels
under disse ministerier i forening samt under
handelsministeriets tilsyn, hvortil kommer, at
lærlingespørgsmål behandles af arbejdsdirekto-
ratet, lærlingerådet og de enkelte traditionelle
lærefags fællesudvalg, der er en afgørende fak-
tor. Man bør på dette - som på andre uddannel-
sesområder - søge frem til en ordning, hvorefter
så få instanser som muligt vil være involveret i
spørgsmålet om revisioner og optagelse af nye
opgaver. Dette mål vil også kunne fremmes ved,
at den statslige forvaltning samles i højere grad.
end det hidtil har været tilfældet.

Af problemer, som de tidligere omtalte kom-
missioner, der inden for de sidste år har beskæf-
tiget sig med uddannelsesmæssige forhold, un-
der deres arbejde er stødt på, nævner Tekniker-
kommissionen i sin betænkning således bl.a., at
det har »voldt kommissionen de største vanske-
ligheder at indhente elementære oplysninger om
tilgangen til de enkelte uddannelser, frafaldet
under uddannelsestiden, udbuddet af færdigud-
dannede og andre statistiske oplysninger, som er
nødvendige for en rationel planlægning«. Spe-
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cielt for så vidt angår »de tekniske og naturvi-
denskabelige uddannelser har det endogså været
meget vanskeligt at få en samlende oversigt over
de eksisterende uddannelser og deres nærmere
tilrettelæggelse, samt at opnå kendskab til pla-
ner og ønsker vedrørende ændringer og udbyg-
ning af uddannelserne«.

På baggrund af det foran anførte finder ud-
valget, at der er behov for i højere grad end nu
at skabe forudsætninger for, at der indenfor un-
dervisningsområdet kan tilvejebringes et samlet
overblik og indhentes nødvendige oplysninger,
således at man i tide kan træffe de forholdsreg-
ler, som til enhver tid vil være nødvendige.

Betragtes forholdene på undervisnings- og ud-
dannelsesvæsenets område ud fra en speciel fi-
nansiel synsvinkel, tegner der sig et broget bil-
lede. For så vidt angår statens direkte økonomi-
ske støtte til eleverne fastlægges støtten efter
ensartede regler fastsat af bestyrelsen for Ung-
dommens Uddannelsesfond. Denne fond, der nu
er fælles for hele uddannelsesområdet, admini-
streres under undervisningsministeriet. Med hen-
syn til spørgsmålet om betaling af gebyrer og
afgifter for deltagelse i undervisningen er der
stadig forskel fra uddannelsesområde til uddan-
nelsesområde, om end der i de senere år er gjort
meget for at skabe ligestilling på dette punkt.
Hvad derimod skoleformernes finansieringsfor-
hold angår er der såvel inden for det enkelte mi-
nisterium som mellem de forskellige ministerier
indbyrdes store forskelle mellem, hvad det of-
fentlige yder til skolernes drift, bygninger og
lærerlønninger. Også dette spørgsmål trænger til
en rationel løsning, således at støtten til de en-
kelte skoleformer ikke bliver et spørgsmål om
historiske traditioner, om hvilket ministerium
der administrerer den pågældende skole, samt
om det pågældende erhverv har foretrukket at
bevare en speciel uddannelse på et plan og i et
omfang, de selv har kunnet magte. Man kan
befrygte, at visse områder ud fra mere tilfældige
omstændigheder vil kunne opnå en placering,
som ud fra en helhedsbetragtning ikke er helt
rimelig.

I forbindelse med spørgsmålet om investerin-
ger skal man pege på, at der i de kommende år
må påregnes meget store investeringer inden for
de forskellige uddannelsesområder, og at det
er ønskeligt, at disse investeringer foretages efter
en samlet plan. Man skal endvidere pege på, at
der bør skabes mulighed for, at speciallokaler,
f.eks. værksteder, søges udnyttet bedre, end det

i øjeblikket er tilfældet, d.v.s. af de flest mu-
lige uddannelsesformer.

Udvalget har været opmærksomt på, at en
omlægning af forretningsgangen mellem mini-
sterier indbyrdes, hvor områder med forskellig
tradition, forskellig praksis og forskellig indstil-
ling bliver ført sammen, vil medføre administra-
tivt besvær i en overgangsperiode. Hertil kom-
mer, at forholdene inden for en række erhvervs-
uddannelser i øjeblikket er under strukturel
omlægning. Udvalget finder dog, at så vægtige
og afgørende grunde taler for en samling af
undervisnings- og uddannelsesvæsenet i ét mi-
nisterium, at man kan gå ind herfor. I denne
forbindelse kan der være grund til at pege på,
at sådanne problemer i en overgangsperiode
ikke er specielle for en administrativ omflytning
af uddannelsesvæsenet, men vil gøre sig gæl-
dende og har gjort sig gældende ved enhver
større ændring af den til enhver tid eksisteren-
de ressortfordeling.

Det er påkrævet, at en undervisningsadmini-
stration har nøje kontakt med udviklingen inden
for erhvervene for at kunne drage de nødven-
dige konsekvenser på undervisningens område.
Kontakten mellem erhverv og undervisning vil
være af afgørende betydning for udviklingen af
den samlede undervisning, ikke blot for den
egentlige erhvervsundervisning. Som et særligt
organ for formidling af disse opgaver skal ud-
valget foreslå oprettelse af et uddannelsesråd
bestående af repræsentanter for erhvervsorgani-
sationerne og arbejderorganisationerne.

De stedfundne undersøgelser har efter udval-
gets opfattelse vist, at der inden for alle felter
af undervisnings- og uddannelsesområdet eksi-
sterer et overordentligt stort behov for en sam-
ordning af undervisningens struktur og indhold
samt af uddannelsen af lærerkræfter ved de for-
skellige former for undervisning. I forbindelse
hermed har det vist sig, at der overalt er et be-
hov for en mere omfattende planlægning af den
fremtidige udvikling end den, der hidtil har
fundet sted. I flere tilfælde må administrationen
for tiden betegnes som mindre hensigtsmæssig.

Disse behov er så påtrængende, at de efter
udvalgets opfattelse kun kan dækkes ved æn-
dringer af den administrative organisation, idet
de forsøg, der hidtil har været gjort på at koor-
dinere den administrative behandling af under-
visningsspørgsmål i forskellige ministerier og
institutioner og på forskellige administrative
planer, ikke har vist sig at være tilstrækkelige.
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E. Udvalgets forslag.

1. Områder som principielt bør overføres til un-
dervisningsministeriet.

Der har i udvalget været enighed om, at af
de undervisnings- og uddannelsesområder, som
efter de i det foregående fremførte principielle
betragtninger naturligt bør henføres til under-
visningsministeriets ressort, må uddannelsen af
lærlinge og teknikere (de kortvarige tekniske
uddannelser, teknika, teknologiske institutter og
kurserne for lærere ved tekniske skoler) samt
de forskellige handelsuddannelser på handels-
skoler og -højskoler komme i første række.

Disse uddannelser omfatter langt størstedelen
af de uden for undervisningsministeriet værende
undervisnings- og uddannelsesområder såvel i
antal af elever som i arbejdsmæssig henseende.
Betragtes uddannelsesområderne som en helhed,
kan disse uddannelser i øvrigt kort karakteriseres
som det fagligt-teoretiske modstykke til den al-
men-teoretiske undervisning i real- og gymnasie-
klasserne, og tilsammen udgør de i hovedsagen
uddannelsesområdet mellem folkeskolen og den
højere tekniske og akademiske uddannelse.

På grundlag af deres plads i uddannelsessy-
stemet må disse uddannelsesområder have for-
bindelse såvel til folkeskoleundervisningen som
til den højere undervisning. De nævnte kom-
missionsbetænkninger, især Teknikerkommis-
sionens, og udvalgets eget arbejde, har gjort det
klart, at der foreligger et særligt behov for ko-
ordinering, afstemning og planlægning inden
for disse uddannelser og i deres forhold til an-
dre uddannelsesformer.

Da der i september måned 1961 skulle fore-
tages en ændring af regeringens sammensætning
og en omlægning af sagsfordelingen mellem de
enkelte ministerier, afgav udvalget til statsmini-
steren en kort redegørelse for udvalgets hidtidi-
ge arbejde, hvori udvalget bl.a. redegjorde for
de foran anførte synspunkter, jfr. bilag 1.

Regeringens overvejelser vedrørende en om-
lægning af sagsfordelingen mellem de enkelte
ministerier resulterede bl.a. i, at uddannelsen af
lærlinge og teknikere samt de forskellige han-
delsuddannelser er blevet overført til undervis-
ningsministeriet, jfr. nærmere statsministeriets
bekendtgørelse af 25. september 1961 om over-
førelse af visse forretningsområder til under-
visningsministeriet (bilag 3).

2. Andre uddannelsesområders placering.

I e . Udvalget har overvejet, hvorvidt uddan-

nelsen af unge arbejdsløse og af ikke-faglærle
burde overføres fra arbejdsministeriet til under-
visningsministeriet.

Arbejdsministeriet har i denne forbindelse
anført, at der uddannelsesmæssigt er en sam-
menhæng mellem de nye linier i den alminde-
lige folkeskole og den uddannelse, der meddeles
i henhold til ungdomsarbejdsløshedsloven, men
arbejdsministeriet har samtidig fremhævet, at
uddannelsen i henhold til ungdomsarbejdsløs-
hedsloven er kædet sammen med beskæftigelses-
mæssige foranstaltninger for unge arbejdsløse.

For så vidt angår spørgsmålet om uddannelse
af voksne ikke-faglærte i henhold til loven af
1960 har arbejdsministeriet anført, at arbejds-
markedshensyn gør sig særlig stærkt gældende
inden for det nævnte uddannelsesområde, og at
arbejdskraftproblemet (knaphed og/eller ledig-
hed) inden for lokale områder bør løses i sam-
menhæng med uddannelsesmæssige foranstalt-
ninger. Efter arbejdsministeriets formening vil
dette lettest kunne tilgodeses, når det lokale
erhvervslivs repræsentanter og myndigheder kan
forhandle disse spørgsmål med samme myndig-
hed både centralt og lokalt.

Udvalget kan tiltræde, at de uddannelsesmæs-
sige foranstaltninger må løses i forbindelse med
erhvervslivets repræsentanter, men finder, at de
uddannelsesmæssige hensyn er så afgørende, at
spørgsmål om overførelse af denne uddannelse
til undervisningsministeriet bør tages op til over-
vejelse på et senere tidspunkt.

2°. Udvalget har endvidere drøftet, hvorvidt
erhvervsvejledningen med fordel ville kunne
overføres fra arbejdsministeriet til undervisn-
ingsministeriet.

Arbejdsministeriet har i denne forbindelse
oplyst, at erhvervsvejledning dels består i er-
hvervsorientering og dels i individuel erhvervs-
vejledning. Erhvervsorienteringen foregår i sko-
lerne, og denne side af erhvervsvejledningen er
stærkt fremhævet i de nye skolelove og i er-
hvervsvej ledningsloven. Den almindelige er-
hvervsorientering er et led i skolernes alminde-
lige undervisningsvirksomhed. Den offentlige
erhvervsvejlednings indsats på det omhandlede
område indskrænker sig til efter anmodning fra
skolevæsenet at stille sagkundskab til rådighed
som et led i undervisningen Den individuelle
erhvervsvejledning er derimod ikke en skole-
opgave, men foregår på de offentlige arbejds-
anvisningskontorer og varetages af særligt ved
anvisningskontorerne ansat personale. Når er-
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hvervsvejledningen er placeret under arbejds-
ministeriet, skyldes dette formålet, som er pla-
cering i arbejdslivet, og det er derfor efter ar-
bejdsministeriets formening hensigtsmæssigt, at
erhvervsvejledningen forbliver under arbejds-
ministeriet, svarende til placeringen i det øvrige
Norden, England og Vesttyskland.

Efter det oplyste har udvalget ikke fundet
anledning til at foreslå, at erhvervsvejledningen
flyttes til undervisningsministeriet.

3 . Udvalget har endvidere drøftet spørgsmå-
let om at overføre søfartens uddannelser fra
handelsministeriet til undervisningsministeriet.

Handelsministeriet har i denne forbindelse
over for udvalget udtalt, at man måtte finde det
overordentlig uheldigt, om søfartens uddannel-
sesforhold og søfartens erhvervsproblemer i øv-
rigt blev adskilt i administrativ henseende, idet
der nødvendigvis må være en snæver forbindelse
mellem erhvervets uddannelsesproblemer og sø-
fartslovgivningen, specielt den lovgivning, der
fastsætter regler for skibes bemanding og ind-
retning, sikkerheden til søs og det internationale
samarbejde på skibsfartens område.

Alt taget: i betragtning finder udvalget dog,
at man bør overveje en overførsel også af disse
uddannelsesområder. Man skal i denne forbin-
delse henvise til, at der også andre steder i lov-
givningen m.v. findes bestemmelser om, at visse
uddannelser kvalificerer til bestemte stillinger,
eller at visse stillinger kun må besættes med an-
søgere, der har gennemgået en bestemt uddan-
nelse; undertiden kræves endog en bestemt ek-
samenskarakter. I mange tilfælde er reglerne for
de funktioner, indehavere af de pågældende
stillinger udøver, fastsat af ét ministerium, men
kravene til uddannelsen er fastsat i et andet,
uden at det har givet anledning til nævnevær-
dige koordineringsvanskeligheder. Som eksem-
pel kan nævnes apotekervæsenet under inden-
rigsministeriet og farmaceutuddannelsen under
undervisningsministeriet.

Nogen speciel fare for, at vindervisningen
skulle miste forbindelsen med søfartslovgivnin-
gen, mener udvalget ikke at kunne forudse. Den
undervisning, der for øjeblikket ydes på skoler-
ne i søret, vil selvfølgelig blive fortsat, i det der
ikke i forbindelse med overflytningen er planer
om ændret undervisning.

Til slut skal det bemærkes, at nogle naviga-
tionslærere allerede nu uddannes under under-
visningsministeriet, idet de gennemgår et studi-
um ved Danmarks tekniske højskole.

4 . Fra handelsministeriet har udvalget end-
videre fundet det naturligt at overføre husas-
sistenternes fagskole, og denne overførsel har
fundet sted, jfr. statsministeriets fornævnte be-
kendtgørelse af 25. september 196I.

5C. Såfremt udvalgets principielle syn på un-
dervisnings- og uddannelsesvæsenets administra-
tion bliver lagt til grund for den kommende ud-
vikling, er der næppe tvivl om, at den kgl. vete-
rinær- og landbohøjskole, der henhører under
landbrugsministeriet, bør administreres sammen
med det øvrige højere uddannelsesvæsen under
undervisningsministeriet.

Landbrugsministeriet har ganske vist over for
udvalget peget på betydningen af, at undervis-
ning og erhverv også på dette område admini-
streres under samme ministerium. Som tidligere
nævnt har udvalget ikke kunnet tillægge denne
betragtning afgørende betydning på andre om-
råder, og dertil kommer, at den mere elemen-
tære undervisning på landbrugsskolerne allerede
henhører under undervisningsministeriet.

6°. Under socialministeriet hører følgende un-
dervisningsområder: skolerne inden for særfor-
sorgen og børneforsorgen, de sociale skoler, ud-
dannelsesskolerne inden for b ørne- og ungdoms-
forsorgen og uddannelsen af husmoderafløsere
m.v. Disse undervisningsområder henhørte i ho-
vedsagen indtil 1924 under undervisningsmini-
steriet, hvor de sammen med særforsorgens pro-
blemer i øvrigt administreredes under et enkelt
kontor. Ved socialministeriets oprettelse blev
dette kontor i sin helhed overflyttet dertil. Disse
uddannelser kan i øvrigt deles i 2 grupper:
a) uddannelse af elever under sær- og børne-
forsorgen og b) uddannelse af medarbejdere ved
de under socialministeriet hørende fagområder.

De under a) omtalte uddannelser har for så
vidt samme karakter som folkeskolen og især
dennes særundervisning, som hensigten med
dem som hovedregel er at give eleverne mulig-
hed for at kunne træde ind på arbejdsmarkedet
eller gennemføre en højere uddannelse. Det
kunne derfor synes naturligt at overflytte dem
til undervisningsministeriet. Udvalget har imid-
lertid visse betænkeligheder. Uddannelserne har
hidtil været administreret sammen med de på-
gældende forsorgsinstitutioner i øvrigt, og en
udskillelse af uddannelsen vil formentlig volde
betydelige praktiske vanskeligheder, hvilket vel
også vil være tilfældet ved en overflyttelse af
hele det pågældende forsorgsområde til under-
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visningsministeriet som før 1924. Det er derfor
udvalgets opfattelse, at en tilbundsgående under-
søgelse af hele dette problem er nødvendig,
førend en eventuel overflytning bør finde sted.

Tilsvarende betænkeligheder gør sig ikke gæl-
dende ved de under b) omtalte uddannelser, og
udvalget skal derfor henstille, at disse overføres
til undervisningsministeriet.

7°. I overensstemmelse med sine ovenfor
nævnte generelle betragtninger vil udvalget ikke
foreslå nogen ændring af den under justitsmini-
steriet hørende politiuddannelses tilhørsforhold.

8°. Under forsvaret (og civilforsvaret) hen-
hører dels uddannelsen af befalingsmænd og
kontraktansat personel på forsvarets (civilfor-
svarets) skoler og dels civilundervisningen.

Udvalget kan for så vidt angår det først
nævnte uddannelsesområde ikke anbefale nogen
flytning, idet der er tale om uddannelse af per-
sonale, der er i tjeneste i forsvaret (civilforsva-
ret) .

Civilundervisningen for stampersonellet og
for de værnepligtige tager derimod i første ræk-
ke sigte på en dygtiggørelse, som kan være ele-
verne til gavn i de civile erhverv. Den gives i
mindre grad med henblik på en fortsat militær-
tjeneste. Ud fra dette sigte kan det forekomme
naturligt at henlægge området til undervisnings-
ministeriet. Men heroverfor må det påpeges, at
denne undervisning kun er et supplement til
den militære tjeneste, og at denne sidste i kol-
lisionstilfælde altid vil gå forud. Den obligato-
riske tjenestetidsundervisning for værnepligtige
betragtes som et led i disses daglige tjeneste og
falder derfor ind under de militære disciplinær-
bestemmelser.

En deling af ansvaret for civilundervisningen
kunne tænkes, således at undervisningsministe-
riet var ansvarlig for undervisningens indhold
og faglige gennemførelse, mens forsvarsministe-
riet blev ansvarlig for den praktiske gennemfø-
relse, d.v.s. gav det berettigede militære perso-
nel adgang til undervisningen, havde ansvaret
for disciplinen og fremskaffelsen af lokaler m.v.

Hvorvidt denne deling vil være hensigtsmæs-
sig eller ej, har ikke stået udvalget klart, og
man kan derfor på indeværende tidspunkt ikke
afgive nogen indstilling, men skal lade spørgs-
målet om en eventuel overflytning henstå til se-
nere overvejelse. Man skal samtidig henlede op-
mærksomheden på, at der i forbindelse med en

eventuel overflyttelse helt eller delvis vil rejse
sig spørgsmål om, hvorvidt civilundervisningen
skal betales af forsvarsministeriets midler eller
af undervisningsministeriets.

9J. Af de under indenrigsministeriet hørende
uddannelser har udvalget kun taget uddannelsen
af apoteksassistenter, hospitalslaboranter og te-
rapeuter op til behandling.

Uddannelsen af apoteksassistenter er fastsat
ved en bekendtgørelse fra 1958 efter forhand-
ling med undervisningsministeriet.

Til administration af bestemmelserne om ud-
dannelsen er der nedsat et nævn, som bl.a. har
til opgave at påse, at uddannelsen åbner mulig-
hed for, at det arbejde, apoteksassistenterne efter
sundhedsstyrelsens regler er berettiget til, til sta-
dighed bestrides på betryggende måde. Nævnet
har videre pligt til at fremkomme med forslag
med henblik på, at uddannelsen til stadighed
kun kræver en supplerende prøve, for at as-
sistenteksamen kan ligestilles med discipeleksa-
men som adgangsgivende til farmaceutisk kan-
didateksamens 2. del. Ifølge le ven om apoteker-
væsenet er det bestemt, at såvel elever, der har
bestået discipeleksamen, som elever, der har be-
stået assistenteksamen, benævnes apoteksassi-
stenter.

Som det heraf fremgår, har man søgt at skabe
så stor lighed mellem den under undervisnings-
ministeriet hørende discipeleksamen og den un-
der indenrigsministeriet hørende assistenteksa-
men som muligt.

Udvalget har derfor ingen betænkeligheder
ved at anbefale en flytning af apoteksassistent-
uddannelsen til undervisningsministeriet, således
at hele uddannelsen af apotekerpersonellet ad-
ministreres under eet ministerium.

Hospitalslaborantuddannelsen varer i 3 år og
består dels af teoretisk og dels af praktisk un-
dervisning. Den praktiske undervisning foregår
på et laboratorium, mens den teoretiske under-
visning gives på en laborantskole på de teknolo-
giske institutter enten i Købennavn eller Århus.
På grund af pladsmangel afholdes der for øje-
blikket også kurser på farmaceutisk højskole og
på Blegdamshospitalet, og der er planer om helt
at lægge uddannelsen af hospitalslaboranter
over fra de teknologiske institutter til farmaceu-
tisk højskole.

Ud fra såvel sit generelle syn på uddannelses-
problemerne som ud fra den betragtning, at ud-
dannelserne på de teknologiske institutter, her-
under den almindelige laborantuddannelse, i øv-
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rigt samtidig er foreslået flyttet, skal udvalget
anbefale en flytning af hospitalslaborantuddan-
nelsen til undervisningsministeriet.

De forskellige terapeutuddannelser — fysio-
og beskæftigelsesterapeuter - foregår dels på
private dels på offentlige institutioner, som
f.eks. instituttet ved Århus universitet for terapi-
assistenter.

Det synes efter de ovennævnte generelle ret-
ningslinier ganske naturligt også at overflytte
disse uddannelser til undervisningsministeriet.

10°. Det administrative og økonomiske tilsyn
med Herlufsholm skole og gods har siden 1851
henhørt under konseilspræsident (statsministe-
riet), idet stiftelsen ved en kgl. resolution blev
henlagt til statsrådet, som derefter overdrog det
praktiske tilsyn til konsejlspræsidenten. Det
undervisningsmæssige tilsyn varetages af un-
dervisningsministeriet.

Her er tale om et tilsyn med forvaltningen af
en stiftelse, og udvalget finder ikke, at der er
grundlag for at flytte dette område til et andet
ministerium.

11°. Udvalget har ikke været inde på spørgs-
målet om undervisningsvæsenet på Grønland,
men mener, det bør søges løst i sammenhæng
med andre grønlandske spørgsmål.

3. Universiteterne, de højere læreanstalter og forsk-
ningen.

I forbindelsen med overvejelserne om en sam-
ling af administrationen af al uddannelse og
undervisning under én central administration
har det været overvejet, om man skulle gøre en
undtagelse for så vidt angår universiteterne og
de øvrige læreanstalter, således at disse admini-
strativt henlægges til det nu oprettede mini-
sterium for kulturelle anliggender.

Til støtte herfor kunne det dels anføres, at de
højere læreanstalters virksomhed i væsentligt
omfang består i andet end undervisning og ud-
dannelse, navnlig forskning.

Imod en sådan henlæggelse taler imidlertid
for det første den omstændighed, at gymnasie-
undervisningen til enhver tid vil være den un-
dervisning, som skal forberede til den videre-
gående uddannelse ved de højere læreanstalter,
således at der vil være behov for en nær ko-
ordination mellem denne undervisningsform og
uddannelsen på de højere læreanstalter. For det
andet vil man ved en sådan løsning skabe en

uhensigtsmæssig deling mellem f.eks. handels-
skoler og handelshøjskoler eller mellem Dan-
marks tekniske højskole og visse andre former
for teknisk uddannelse, endvidere vil en sådan
deling uddybe skellet mellem seminarie- og uni-
versitetsuddannede lærere, og endelig vil det
under alle omstændigheder være vanskeligt at
fastlægge, hvilke læreanstalter, der bør falde ind
under den gruppe, som bør administreres sam-
men med universiteterne, og hvilke der bør for-
blive i det egentlige uddannelsesministerium.

Udvalget mener derfor at måtte fastslå, at
uddannelsen ved de højere læreanstalter er så
nært: forbundet med andre uddannelsesformer,
at en adskillelse vil være uhensigtsmæssig og i
øvrigt i strid med udvalgets principielle forslag
om en samling af undervisnings- og uddannel-
sesvæsenet.

I forbindelse hermed har udvalget overvejet
muligheden af administrativt at udskille univer-
siteternes og de højere læreanstalters forsknings-
opgaver fra disse institutioners undervisnings-
og uddannelsesopgaver, således at forskningen
som helhed blev henlagt under ministeriet for
kulturelle anliggender.

Udvalget mener ikke at kunne gå ind for en
sådan løsning og skal i denne henseende henvi-
se til, at den forskning, der finder sted på uni-
versiteterne og de højere læreanstalter, er så
uløseligt forbundet med undervisningen, at en
opdeling ikke vil være mulig. Man skal blot
pege på, at en række forskningsopgaver nød-
vendigvis må udgøre et væsentligt i led i uddan-
nelsen af de studerende, hvoraf fremtidens for-
skere skal rekrutteres. Forskning bliver herved
et led i den løbende uddannelse. Dertil kommer,
at det i vidt omfang er den samme personkreds,
som ved læreanstalterne har både de undervis-
ningsmæssige og de forskningsmæssige opgaver.
Endelig ville en opdeling allerede af admini-
strative grunde være lidet anbefalelsesværdig.

Af selvstændige forskningsområder og insti-
tutioner m.v., der ikke henhører under under-
visningsministeriet, skal nævnes:
Atomenergikommissionen (statsministeriet).
Statens byggeforskningsinstitut (bolig-

ministeriet).
Danmarks fiskeriundersøgelser og Danmarks

fiskerilaboratorium (fiskeriministeriet).
Grønlands fiskeriundersøgelser og Grønlands

geologiske undersøgelser (ministeriet for
Grønland).

27



De teknologiske institutter (handelsministeriet).
Statens husholdningsråd, vitaminlaboratoriet og

seruminstituttet (indenrigsministeriet).
Videnskabelige reservater (ministeriet for kul-

turelle anliggender).
Landbrugets forsøgsvirksomhed, det veterinære

serumlaboratorium og instituttet for virus-
forskning (landbrugsministeriet).

Danmarks geologiske undersøgelser (ministeriet
for offentlige arbejder).

Socialforskningsinstituttet og instituttet for ar-
bejdshygiejne (socialministeriet).

En ikke uvæsentlig del af forskningen admi-
nistreres således i dag af andre ministerier end
undervisningsministeriet, hvilket hænger sam-
men med, at de nævnte institutioners forsknings-
opgaver er snævert formålsbestemte, og at in-
stitutionerne tillige varetager andre opgaver end
forskning. Det sidste gælder således seruminsti-
tuttet, hvis primære opgave er fremstilling af
sera og vaccine og varetagelse af andre centrale
sundhedsmæssige opgaver, og denne omstændig-
hed kan tale for, at det pågældende område for-
bliver under vedkommende fagministerium.

For øjeblikket søges opgaverne inden for den
teknisk-naturvidenskabelige forskning koordine-
ret gennem Danmarks teknisk-videnskabelige
forskningsråd, som er et rådgivende organ. Rå-
det blev ved oprettelsen af ministeriet for kul-
turelle anliggender overført til dette ministeri-
um fra statsministeriet. Efter udvalgets opfat-
telse har råciet ikke nogen tilknytning til kultur-
ministeriets øvrige sagområder, men bør sam-
men med statens teknisk-videnskabelige fond
og statens videnskabsfond ved given lejlighed
overføres til undervisningsministeriet, således at
man får en samlet koordinering af de økonomi-
ske midler, der kan stilles til rådighed for forsk-
ningen.

Udvalget vil ikke på indeværende tidspunkt
foreslå de ovennævnte omflytninger til under-
visningsministeriet, men mener, at man bl.a. bør
afvente de erfaringer, som vil kunne drages af
arbejdet inden for det teknisk-videnskabelige
forskningsråd, men man skal pege på, at det
eventuelt senere kan vise sig ønskeligt at oprette
et almindeligt forskningsråd, som dækker samt-
lige videnskabsgrene, herunder også samfunds-
videnskaberne og de humanistiske videnskaber.
Under et sådant forskningsråd vil det forment-
lig være hensigtsmæssigt at oprette underudvalg
omfattende de enkelte forskningsgrene, men den
nærmere opbygning må fremtræde som resultat

af indvundne erfaringer, og arbejdet må over-
drages til undervisningsministeriet.

Udvalget foreslår som anført ikke nogen øje-
blikkelig overflytning af forskningsinstitutioner
m.v. fra fagministerier til undervisningsministe-
riet, men skal dog for enkelte områders vedkom-
mende anføre følgende:

Så længe landbohøjskolen ikke overføres, må
de forskningsområder, som e: tilknyttet højsko-
len, forblive under landbrugsministeriet.

Som ovenfor nævnt bør seruminstituttet, hvis
forskning er nær tilknyttet produktionen af sera
m.v., samt vitaminlaboratoriet forblive under
indenrigsministeriet.

De videnskabelige reservater har udover den
forskningsmæssige interesse også interesser ud
fra naturfredningsmæssige synspunkter, og ud-
valget er af den opfattelse, at de sidstnævnte in-
teresser er så fremtrædende, at dette område
ikke bør henlægges til undervisningsministeriet.

Danmarks og Grønlands fiskeriundersøgelser
er så nært forbundet med fiskerierhvervet, at en
overflytning ikke kan anses for hensigtsmæssig.

En tilsvarende betragtning gælder for statens
byggeforskningsinstitut.

Et mindretal (Koch), der med udvalgets øv-
rige medlemmer har været enigt i, at de sag-
områder, der ved regeringens beslutning i efter-
året 1961 blev henlagt til henholdsvis undervis-
ningsministeriet og det nyoprettede kulturmini-
sterium, næppe med fordel ville kunne forvaltes
i eet departement med kun een ansvarlig mini-
ster som chef, må være af den opfattelse, at
man, såfremt en ændret fordeling af sagerne
mellem de to ministerier igen skulle blive ak-
tuel, eller såfremt områder fra andre ministe-
rier skulle påtænkes overfør: til et af de to
nævnte ministerier, nøjere bør overveje en over-
førelse af forskningen og den dermed sammen-
hængende undervisning til kulturministeriet.
Mindretallet lægger herved vægt på den i be-
tænkningen og andetsteds ofte fremhævede nød-
vendighed af, at der i de kommende år politisk
og administrativt, folkeligt og økonomisk gøres
en ganske særlig indsats til fordel for under-
visning, uddannelse og forskning af hvad art
nævnes kan, og mener, at en ændret sagfor-
deling vedrørende disse områder mellem de to
nævnte ministerier måtte kunne bringe bedre
balance mellem omfanget af ministeriernes an-
svarsområder og dermed bidrage til at sikre
opnåelsen af de mål, om hvilke der her i landet
er almindelig enighed. Mindretallet er herved
fuldt ud opmærksom på nødvendigheden af
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gennem passende samarbejde mellem de to mi-
nisterier at sikre en ubrudt og harmonisk udvik-
ling inden for hele undervisnings- og uddannel-
sesområdet.

4. Oprettelsen af et særligt uddannelsesråd.

Som tidligere nævnt findes der inden for un-
dervisnings- og uddannelsesvæsenets administra-
tion et stort antal nævn, råd og udvalg. Som et
led i samlingen af administrationen af uddan-
nelsesvæsenet skal udvalget foreslå disse nævn
m.v. afløst af et enkelt rådgivende organ, et ud-
dannelsesråd.

Det er udvalgets tanke, at rådet skal bestå af
representanter for arbejdsgiverorganisationerne,

fagforeningerne, de større erhvervsorganisatio-
ner, lærerorganisationerne, repræsentanter for
undervisningen m.v.

Racet må ifølge sin sammensætning blive
temmelig stort, og det er derfor udvalgets tanke,
at det skal opdeles i en række underudvalg for
de enkelte uddannelsesområder. Rådets opgave
vil være at virke rådgivende for ministeren i
spørgsmål angående undervisning og uddannel-
se og at fremme de bedst mulige forbindelser
mellem de eksisterende uddannelsesområder og
erhvervslivet. Som følge af rådets opgaver vil
sekretariatsforretningerne være begrænsede og
kunne udføres af tjenestemænd ansat i undervis-
ningsministeriet. Noget selvstændigt sekreta-
riat skal udvalget derfor ikke foreslå oprettet.

Kapitel IV

Undervisningsministeriet.

A. Nuværende opbygning.

Efter regeringsændringen i september måned
1961 blev der på grundlag af en af administra-
tionsudvalget afgiven redegørelse til statsmini-
steren bl.a. foretaget følgende ændringer i un-
dervisningsministeriets sagområde. Til ministe-
riet for kulturelle anliggender henlagdes under-
visningsministeriets sager vedrørende kulturelle
spørgsmål. Fra arbejdsministeriet og handels-
ministeriet overflyttedes uddannelsen af tekni-
kere og lærlinge samt de forskellige handelsud-
dannelser. Administrationen af disse erhvervs-
uddannelser blev efter udvalgets indstilling, jfr.
bilag 4, midlertidigt henlagt til en kommitteret
for erhvervsuddannelserne.

Under undervisningsministeriet henhører her-
efter følgende sagområder fordelt således:

1. Undervisningsministeriets 1. departement,
som for tiden er opdelt i 5 kontorer:

1. kontor: Folkeskolens skoleplaner og under-
visningsplaner, tilskud til skolebyggeri og
igangsætningstilladelser, skoleforbund, fol-
keskolens styrelse, skolefondene og Færøer-
nes skolevæsen.

2. kontor: Statsskoler og Sorø Akademis skole,
kommunale og private gymnasieskoler, real-
skoler, kursus, statstilskud og statslån, un-

dervisningsinspektionen, båndcentralen,
pensionskasser, legater.

3. kontor: Stats- og privatseminarier, hushold-
nings-, børnehave-, fritidshjem- og små-
børnslærerindeseminarier, Danmarks Lærer-
højskole, Danmarks Højskole for Legems-
øvelser, Danmarks pådagogiske Institut,
Statens pædagogiske Studiesamling, Dansk
Sløjdlærerskole, særlige fagkursus, legat-
sager m.m.

4. kontor: Folkeskolens lønnings- og pensions-
sager. Fortolkning af lærerlønningsloven.
Ansættelse og afskedigelser. Læreres per-
sonlige og tjenstlige forhold. Skolehygiej-
ne. Undervisningsinspektionens personale
og budgetforhold.

5. kontor: Folkehøjskoler, landbrugsskoler, hus-
holdningsskoler, friskoler, efterskoler, ung-
domskostskoler, ungdomsskoler, aftensko-
ler, landbrugsfaglige skoler, brevskoler,
ungdomsklubber m.m. samt statskonsulen-
:en for ungdomsundervisningen.

2. Undervisningsministeriets 2. departement,
som er opdelt i 2 kontorer:

1. kontor: Københavns universitet, Århus uni-
versitet, Danmarks tekniske højskole, Kø-
benhavns tandlægehøjskole, Århus tandlæ-
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gehøj skole, Danmarks farmaceutiske høj-
skole, Rigshospitalet, Sorø Akademis gods-
og skovvæsen, kommunitetssager, Ungdom-
mens uddannelsesfond.

2. kontor: Internationale relationer på undervis-
nings-, uddannelses- og forskningsområder.
Herunder sager vedrørende UNESCO,
CERN-organisationen og OECD. Endvide-
re sådanne sager vedrørende det nordiske
samarbejde.

5. Den kommitterede for erhvervsuddannel-
serne:

Lovgivningen vedrørende lærlingefor-
hold, støtte til lærlinge i forbindelse med
disses rejse- og opholdsudgifter under op-
læring uden for hjemstedet, lærlingeud-
dannelsen, tekniske skoler og fagskoler
samt handelslærlingeskoler, handelsmed-
hjælperskoler og højere handelsskoler, han-
delshøjskoler, elementære tekniske uddan-
nelser (uddannelse af tekniske assistenter,
laboratoriemedhj ælpere, laboratorieteknike-
re, kemoteknikere, tekstilteknikere, hospi-
talslaboranter, visse uddannelser på Kunst-
håndværkerskolen i København samt Sko-
len for boligindretning og Varmemester-
skolen), teknikumuddannelserne, andre vi-
deregående tekniske uddannelser (Byg-
ningskonstruktørskolen, maskintekniker-
kursus, elektroteknikerkursus, undervisnin-
gen af elektroinstallatører, andre uddannel-
ser på Kunsthåndværkerskolen samt værk-
stedsfunktionærskolerne, Støbemestersko-
len og Håndværksrådets mesterprøvekur-
sus), den på de teknologiske institutter
stedfindende statstilskudsberettigende un-
dervisning, Husassistenternes fagskole og
maskinist- og maskinmesteruddannelsen.

For så vidt angår de under den kommitterede
for erhvervsuddannelserne hørende områder
blev der ved overførslen til undervisningsmini-
steriet i september 1961 etableret en ordning,
hvorefter et kontor i handelsministeriet midler-
tidig blev henlagt til undervisningsministeriet.
Administrationen af disse områder foregår i det
væsentlige i de nu under undervisningsministe-
riet hørende direktorater og tilsyn, jfr. nedenfor
4 c.

4. Til ministeriet er knyttet en række embeder
og institutioner, af hvilke følgende skal nævnes:
a. Statskonsulenten for folkeskolen og semina-

rierne, undervisningsinspektøren for gymna-

sieskolerne og statskonsulenten for ungdoms-
undervisningen, der alle er normeret såvel
med et kontorpersonale som med en række
pædagogiske medhjælpere, og som ved siden
af deres konsultative virksomhed i forhold
til ministeriet, skolerne og skolemyndighe-
derne selvstændigt varetager en række op-
gaver af pædagogisk og pædagogisk-admini-
strativ karakter. De er bemyndiget til at tage
alle spørgsmål vedrørende de respektive
skoleområder op til behandling og herom
gøre indstilling til ministeriet. Inden for en
række sagområder henhørende under 1., 4.
og 5. kontor træffes for landkommunernes
vedkommende endelig afgørelse i de enkelte
amter (amtsskoledirektioner, amtsskoleråd
og amtsungdomsnævn), efter at sagerne for-
inden har været behandlet i de respektive
kommuner.

b. Universiteterne og en række højere lærean-
stalter.

c. Tilsynet med handelsskolerne, tilsynet med
den tekniske undervisning, eksamenskom-
missionen for eksaminer for skibsmaskin-
mestre m.v. (maskinmesterdirektoratet) og
en række tilsyns- og skoleråd.

De sidstnasvnte varetager specielle opga-
ver vedrørende de her nævnte uddannelses-
former og omfatter f.eks. lærlingeråd, fag-
lige fællesudvalg, lærlingevoldgiftsretter,
handelsskoleråd, tilsynsråd med handelshøj-
skolerne, skoteråd for de tekniske skoler, til-
synsråd for teknika og skoleråd for maskin-
mesteruddannelsen.

B. Udvalgets forslag til opbygning af
undervisningsministeriet.

1. Indledning.

Udvalget er af den opfattelse, at den frem-
tidige organisation af undervisningsministeriet
og den til ministeriet knyttede administration
efter en overgangsperiode bøj: indrettes i over-
ensstemmelse med de foran i kapitel II omhand-
lede principielle synspunkter. Udvalgets forslag
til en øjeblikkelig omorganisation tilstræber dels
at følge disse synspunkter i så høj grad som
muligt, dels at skabe en overgangsordning, der
ikke gør større indgreb i den nuværende organi-
sation end strengt nødvendigt

Hovedpunkterne i udvalgei:s forslag er her-
efter:
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a. Ministeriets 2 departementer sammenlæg-
ges ved embedsledighed.

b. Oprettelse af et uddannelsesråd, jfr. kap.
III i slutningen.

c. Fordelingen af sagsområder mellem depar-
tementets (-ernes) kontorer foreslås omlagt.

d. For så vidt angår de under 1. departement
henhørende områder (folkeskolen, seminarier-
ne, gymnasieskolerne og ungdomsundervisnin-
gen) foreslås der i tilknytning til hvert af de 3
bestående embeder som statskonsulenter og un-
dervisningsinspektør oprettet en administrations-
afdeling, således at disse institutioner, undervis-
ningsdirektoraterne, kan varetage de opgaver,
der efter de i afsnit II indeholdte synspunkter
bør varetages af direktorater.

e. Det ved kgl. resolution af 23. september
1961 fra handelsministeriet og arbejdsministe-
riet overflyttede erhvervs- og efteruddannelses-
område indpasses efter en overgangsperiode i
den øvrige administration i undervisningsmini-
steriet. Når den endelige organisation ikke
straks kan opbygges, beror det på de med om-
lægningen og overflytningen fra handelsministe-
riets til undervisningsministeriets sagområde for-
bundne særligt store overgangsvanskeligheder,
hvortil kommer, at der inden for disse områder
er en række påtrængende problemer, bl.a. af
lovgivningsmæssig art, der kræver hurtig løs-
ning.

Den ovenfor nævnte kommitterede for er-
hvervsuddannelserne påregnes at fungere i et
kortere åremål under den nuværende organisa-
tionsform med et sekretariatskontor, hvis leder
kan være stedfortræder for den kommitterede,
og som aflønnes som kontorchef. Under den
kommitterede vil tilsynet med de tekniske sko-
ler, tilsynet med maskinmesteruddannelsen og
tilsynet med handelsskolerne sortere.

Under den midlertidige organisation vil den
kommitterede stå direkte under undervisnings-
ministeren. Udvalget har herved haft for øje, at
den kommitteredes foreløbige arbejdsopgaver
væsentligst vil være af departemental karakter.

En del af de omhandlede opgaver bør løses i
forbindelse med de øvrige undervisningsområ-
der.

Den kommitterede må endvidere deltage i ar-
bejdet med tilrettelæggelsen af sagområdets en-
delige indpasning i undervisningsministeriets
administration. Dette arbejde må varetages i
snæver kontakt med undervisningsministeriets
departement (-er) og med administrationsudval-
get. Det vil i denne forbindelse være opgaven

at søge arbejdet inden for erhvervsuddannelserne
tilrettelagt således, at sagerne i det omfang, det
er muligt, henlægges til institutionerne eller til
skolernes administration.

f. Med hensyn til de under det nuværende
2. departement henhørende områder står det ud-
valget klart, at der også på dette område kan
påvises problemer af samme karakter som de,
der har givet udvalget anledning til at foreslå
oprettelsen af direktorater på andre områder.
Dette gælder f.eks. ulemperne ved, at et stort
antal sager af uensartet karakter og betydning
behandles i departementet.

Efter udvalgets opfattelse vil en omlægning
af administrationen og en ændret fordeling af
arbejdsopgaverne mellem departement og lære-
anstalter imidlertid ikke kunne gennemføres
uden efter en nærmere undersøgelse, hvori også
repræsentanter for læreanstalterne bør deltage.
Udvalget har herved haft for øje, at disse insti-
tutioners administrations- og styreform indbyr-
des er meget forskellige, og at nogle af institu-
tionerne fra gammel tid har haft en særlig stil-
ling i forhold til ministeriet. Udvalget mener
således ikke at kunne udtale sig om, hvorvidt
det vil være hensigtsmæssigt på dette område at
gennemføre en direktoratsordning efter de i ka-
pitel II indeholdte retningslinier.

Udvalget mener derfor at måtte indskrænke
sig til at indstille, at der af undervisningsmini-
steren nedsættes et særligt udvalg (universitets-
udvalget) til behandling af spørgsmålet om de
administrative forhold for universiteterne og de
øvrige højere læreanstalter og i denne forbin-
delse det administrative forhold til undervis-
ningsministeriet. Dette universitetsudvalg bør
efter udvalgets opfattelse bestå af repræsentan-
ter for undervisningsministeriet, læreanstalterne
- herunder også disses administration — samt for
administrationsudvalget, hvis medvirken er nød-
vendig for at opretholde kontakten med de ad-
ministrative reformer, der søges gennemført på
andre områder. Af samme grund vil en nær kon-
takt mellem universitetsudvalget og administra-
tionsudvalgets sekretariat være ønskelig.

Udvalget skal, med henblik på den foreslåede
almindelige omlægning af administrationen af
de øvrige uddannelsesområder, bl.a. have til op-
gave at undersøge omfanget af administrationen
af universiteter og højere læreanstalter og
spørgsmålet om den fremtidige fordeling af op-
gaverne mellem undervisningsministeriet og læ-
reranstalterne. Udvalget bør især tage stilling til
følgende spørgsmål:
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a°) Muligheden for en udbygning af det direk-
te samarbejde mellem universiteterne og
læreanstalterne indbyrdes, eventuelt således
at der oprettes et særligt samarbejdsorgan,
der dels kan behandle alle spørgsmål af fæl-
les interesse, dels kan behandle institutio-
nernes udvikling på en sådan måde, at de
enkelte institutioners planer samarbejdes og
så vidt muligt fremsættes til undervisnings-
ministeren som fælles indstillinger,

b ) Hvilke af de opgaver, der hidtil har været
administreret i undervisningsministeriets
departement, der med fordel vil kunne ud-
skilles fra departementets arbejdsområde,

c ) I hvilket omfang de enkelte institutioners
administration bør udbygges og effektivise-
res, således at disse -- med skyldigt hensyn
til de enkelte institutioners særpræg — op-
bygges efter så ensartede retningslinier som
muligt.

d J) I hvilket omfang det er muligt at anvende
rammebevillinger og administrere disse ef-
ter ensartede retningslinier ved alle institu-
tioner. I denne forbindelse bør det under-
søges, om det er muligt at etablere et tek-
nisk samarbejde mellem institutionerne ind-
byrdes for så vidt angår budgetforslag,
regnskabsvæsen og bogholderi.

Under sit arbejde bør universitetsudvalget
være opmærksom på den nære sammenhæng
mellem universiteternes og de højere læreanstal-
ters undervisningsvirksomhed og den videnska-
belige forskning.

2. DeparlementetC-erne).
A°.

Idet man, som ovenfor anført, forudsætter, at
undervisningsministeriets departementer ved em-
bedsledighed sammenlægges, har man ved ud-
arbejdelsen af forslag til ændret opbygning
fulgt de i kapitel II omtalte synspunkter, hvor-
efter et departement fortrinsvis skal fungere som
ministerens sekretariat og derfor i videst muligt
omfang aflastes for opgaver, som kan delegeres
til centrale eller lokale myndigheder. Herefter
vil de arbejdsopgaver, som departementet for-
trinsvis bør løse, være følgende:

a. Lovgivning m.v.
Departementet må have ansvaret for udarbej-

delsen af lovforslag, andre generelle forskrifter
og retningslinierne for administrationen af de
opgaver, som delegeres.

b. Planlægning.
Departementet må være ansvarlig for den pæ-

dagogiske, administrative og økonomiske plan-
lægning. Herunder falder f.eks. spørgsmål ved-
rørende undervisningens indiold, godkendelse
af nye fags optagelse på undervisningsplanerne
og spørgsmål vedrørende koordinering af folke-
skolen og andre uddannelser samt tilpasning af
uddannelserne til de skiftende behov. Endvidere
kan nævnes eventuelle forslag til ændringer i
folkeskolens og gymnasieundervisningens struk-
tur, forslag til principiel ændring af de beståen-
de tilskudsordninger m.m. Departementet for-
anlediger udarbejdet de fornødne prognoser
f.eks. vedrørende antallet af skoleelever og be-
hovet for lærere og skolelok iler. I tilknytning
hertil udarbejder departementet på grundlag af
sine prognoser og under hensyntagen til de øv-
rige behov for byggeri under ministeriets ressort
et samlet forslag til fastsættelse af byggekvote,
omfattende alle arter af byggeri under mini-
steriet.

Planlægningen bør foregå i nært samarbejde
med undervisningsdirektoraterne, hvori både
pædagogisk og administrativ sagkundskab er
repræsenteret.
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c. Budget og normering.
Direktoraternes og læreanstalternes bevillings-

og normeringsforslag forelægges departementet,
som indarbejder dem i ministeriets samlede for-
slag til finans- og normeringslov. Nogen egent-
lig detailbehandling bør ikke finde sted, men
departementet skal påse, at forslagene stemmer
overens med gældende love og harmonerer med
de for andre uddannelsesområder gældende reg-
ler; for så vidt angår normeringsforslag og be-
villingsforslag, der ikke følger af de i forvejen
fastsatte generelle regler, foretages en gennem-
gang ud fra en samlet bedømmelse af forsla-
gene.

cl. Visse enkeltsager.
Departementet må behandle de enkeltsager,

som efter deres art skal afgøres af ministeren
eller forelægges kongen til underskrift. Ofte
kan det efter en ny lovs gennemførelse være
hensigtsmæssigt at henlægge den konkrete ad-
ministration af loven til departementet for en
kortere periode, således at dette får mulighed
for nærmere at fastlægge en praksis. Departe-
mentet må endvidere behandle de af direktora-
terne forelagte principielle sager, som skal af-
gøres af ministeren.



Direktoraterne bør virke som ankeinstans i
alle sager, hvor afgørelse i første instans er truf-
fet i en under det pågældende direktorat høren-
de institution. Departementets deltagelse i re-
kursbehandlingen af sagerne indskrænkes her-
efter til at omfatte de sager, som fremkommer
som klage over dispositioner, som er truffet af
de umiddelbart under departementet hørende
direktorater og institutioner.

e. Tilsyn med de under ministeriet hørende
direktorater og institutioner.

Departementet må varetage det almindelige
tilsyn med direktoraterne og læreanstalterne
m.v., herunder fastsættelse af instrukser ved-
rørende disse. Under departementets tilsyns-
virksomhed hører behandlingen af personale-
forhold, herunder ansættelser og afskedigelser
af personer i mere betydelige stillinger samt
lønnings- og anciennitetsspørgsmål.

B°.
Under forudsætning af, at departementets op-

gaver indskrænkes i overensstemmelse med for-
anstående, således at den løbende administra-
tion af de under ministeriet hørende sagområder
henlægges til direktorater eller institutioner, der
allerede af praktiske grunde må opbygges på
grundlag af eksisterende administrative enheder,
vil det efter udvalgets opfattelse være nødven-
digt at lægge funktionelle synspunkter til grund
for kontorinddelingen i departementet.

Direktoraternes sagområder vil være bestemt
af de pågældende undervisningsinstitutioner, og
for at sikre den effektive koordination, som ef-
ter udvalgets opfattelse er afgørende nødven-
dig, vil det være hensigtsmæssigt ikke at fore-
tage kontorinddelingen i departementet efter
institutioner eller uddannelsesformer, men på
en sådan måde, at alle sager vedrørende samt-
lige uddannelsers indhold holdes samlet. Det
samme gælder sager vedrørende byggeri, finan-
sielle bevillinger og generel planlægning (stati-
stik, prognoser m.v.).

I forhold til direktoraterne må departementets
kontorer have opmærksomheden henledt på, at
alle sager, der forelægges af direktoraterne, vil
være grundigt behandlede i enkeltheder, således
at departementets opgave består i en principiel
stillingtagen. Dobbeltbehandling skulle derfor
kunne undgås.

Som anført andetsteds vil det efter udvalgets
opfattelse være nødvendigt i en overgangs-

periode at opretholde det kontor i ministeriets
2. departement, som varetager administrationen
af universiteterne og de øvrige højere lærean-
stalter, indtil en dyberegående overvejelse af
spørgsmålet om disse læreanstalters administra-
tive forhold er foretaget. Kontoret vil komme
til at behandle alle fra de enkelte læreanstalter
indkommende sager, og må holde sig i kontakt
med de øvrige kontorer om de spørgsmål, som
har relation til undervisningsvæsenet i alminde-
lighed, f.eks. spørgsmål vedrørende undervis-
ningsformerne, udarbejdelse af budgetter for
det samlede område o.s.v. Kontoret kommer
således i et vist omfang - i forhold til de øvrige
kontorer - til at varetage de opgaver, som et
direktorat i givet fald ville have varetaget.

Til brug for overvejelserne om sagfordeling
mellem undervisningsministeriets departements-
kontorer har udvalget indhentet detaillerede op-
lysninger fra undervisningsministeriet om ar-
bejdet inden for de enkelte sagområder. På dette
grundlag har udvalget opstillet sit forslag, men
man ønsker at påpege, at det må bero på de
praktiske erfaringer, om visse omlægninger i
ressortfordelingen mellem kontorerne eller en
udvidelse af antallet af kontorer vil være nød-
vendig.

1. kontor.

Til dette kontor henlægges planlægningen og
koordineringen af det under undervisningsdirek-
toraterne hørende uddannelsesvæsen for så vidt
angår de pågældende uddannelsers struktur og
indhold. I denne forbindelse påhviler det kon-
toret at overveje og eventuelt tage initiativ til
gennemførelse af nye uddannelser, ligesom kon-
toret skal sikre den fornødne koordination med
de under andre ministerier, under universiteter-
ne og de øvrige højere læreanstalter (jfr. be-
mærkningerne om ministeriets 4. kontor) samt
under den kommitterede for erhvervsuddannel-
serne henhørende uddannelser. Kontoret vil va-
retage ministeriets kontakt til det foreslåede ud-
dannelsesråd.

Kontoret skal behandle principielle spørgsmål
vedrørende godkendelse af skoler, kursus, semi-
narier m.v., skoleplaner, skoleforbund mellem
to eller flere kommuner, samt fag- og time-
fordeling.

Kontoret skal i lighed med ministeriets andre
kontorer behandle de sager, der inden for dets
ressort skal forelægges departementet enten som
klage over en af direktoratet truffen afgørelse
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eller forelægges af direktoratet, f.eks. på grund
af sagens principielle betydning.

2. kontor.
Til dette kontor henlægges planlægningen in-

den for hele undervisnings- og uddannelsesvæ-
senet i det omfang, denne ikke varetages af de
øvrige kontorer. Det bliver først og fremmest
kontorets opgave i denne henseende at udarbej-
de prognoser vedrørende bl.a. det fremtidige an-
tal uddannelsessøgende, behovet for lærerkræf-
ter, skoler m.v. Disse prognoser skal danne
grundlag for de øvrige kontorers videre arbejde.

Et nært samarbejde med disse øvrige konto-
rer vil være nødvendig, idet det vil påhvile kon-
toret, eventuelt: i samarbejde med statistisk de-
partement eller ved oprettelse af en egen stati-
stisk afdeling, at tilvejebringe det for admini-
strationen af uddannelsesvæsenet og forsknin-
gen nødvendige statistiske materiale, som i øv-
rigt skal stå til rådighed for hele ministeriet.

Endvidere henlægges til kontoret den gene-
relle planlægning af alt byggeri inden for un-
dervisningsministeriets område, under den mid-
lertidigt etablerede ordning i snæver kontakt
med den kommitterede og med 4. kontor. Ar-
bejdet med projekteringen og gennemførelsen af
det planlagte byggeri, eventuelt i byggeudvalg,
henlægges derimod til direktoraterne eller de en-
kelte institutioners administration, for universi-
tetsbygge riet og byggeriet for de højere lærean-
stalter dog til den for dette byggeri foreslåede
særlige byggeadministration.

3. kontor.
Til dette kontor henlægges den økonomiske

administration af ministeriets område, således at
principielle spørgsmål vedrørende statstilskud til
de enkelte skoleformer m.v. og statslån til byg-
geri behandles i kontoret.

Kontoret skal udarbejde forslag til finans- og
tillægsbevillingslove for hele ministeriet, lige-
som enkeltsager, som skal forelægges f.eks. fi-
nansudvalget, ekspederes fra kontoret til finans-
ministeriet og de bevilgende myndigheder. Kon-
toret må, ikke mindst i dette sidstnævnte arbej-
de, stå i nær kontakt med 1. og 2. kontor ved-
rørende bevillingsforslag, som har sammenhæng
med strukturelle eller indholdsmæssige forhold i
skolevæsenet, med byggeriet o.s.v.

Kontoret skal forestå udarbejdelsen af forslag
til normeringslov ud fra en samlet bedømmelse
af de fra direktoraterne (og eventuelt de øvrige
kontorer) stillede forslag.

Under kontoret skal i øvrigt henhøre princi-
pielle sager vedrørende det under ministeriets
område hørende personale samt sager om ansæt-
telse og afskedigelse af tjenestemænd.

For en lang række sager vedrørende ansættel-
ser og afskedigelser inden for det samlede ud-
dannelsesvæsen vil den reelle behandling være
foretaget i direktoraterne eller institutionerne,
således at der for kontorets vedkommende alene
vil være tale om en formel behandling.

Ministeriets bogholderi og kasse henlægges
til dette kontor. Da de forskellige direktorater
for den faglige undervisning i dag har selvstæn-
dige bogholderier, bør der på et eller andet tids-
punkt gennemføres en samling og samtidig me-
kanisering af departementets og direktoraternes
bogholderiaf delinger.

Til kontoret henlægges endelig sagerne ved-
rørende Ungdommens Uddannelsesfond, opret-
telse og konfirmation af legater, tilsyn med ad-
ministrationen af legater og fonde samt for-
delingen af stipendiemidler m.v. mellem de en-
kelte områder.

Endelig varetager kontoret departementets se-
kretariatsforretninger, ligesom det er personale-
kontor for ministeriet. Da udvalget forudsætter,
at der bliver personalefællesskab mellem depar-
tement og direktoraterne m.v., i alt fald for
så vidt angår det administrative, akademiske
personale, vil kontoret forestå ansættelse og af-
skedigelse af hele det administrative personale
samt forflyttelse mellem de forskellige afdelin-
ger.

4. kontor.
Hertil henlægges den øverste administration

af de under ministeriet hørende universiteter,
højere læreanstalter, forskningsinstitutioner samt
Rigshospitalet. Endvidere herhører under kon-
toret Sorø akademis gods- og skovvæsen og
kommunitetssagerne.

Som tidligere nævnt vil dette kontors opgaver
blive af en noget anden karakter end departe-
mentets øvrige kontorers. Selv om man straks vil
kunne overføre en række sagområder til institu-
tionernes selvstændige afgørelse, bliver der et
antal enkeltsager tilbage, der må behandles i
departementet. Endvidere må kontoret varetage
koordineringen af det store antal institutioner.

Universiteternes og læreanstalternes admini-
stration har allerede nu selvstændig kompetence
på en lang række områder, og der er gennem
årene til stadighed sket henlæggelse af af-
gørelsesmyndighed på en række sagområder til
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disse administrationer. F.eks. har man ved til-
rettelæggelsen af de senest nye studieordninger
søgt at begrænse behovet for dispensationer mest
muligt og i øvrigt at henlægge de generelle
dispensationsbeføjeiser til de pågældende insti-
tutioner selv.

Inden for ovennævnte sagområde behandler
kontoret herefter følgende sager: Udarbejdelse
af lovforslag og andre generelle retsforskrifter
for den højere uddannelse og forskningen.

Kontoret varetager koordineringen af den
højere uddannelse, ligesom kontoret tager stil-
ling til og selv kan tage initiativ til nye uddan-
nelser, den videre udbygning af læreanstalterne,
nye forskningsopgaver m.v.

Kontoret behandler de fra institutionerne
modtagne normeringsforslag. Sager om ansæt-
telse og afskedigelse af tjenestemænd, der har
kgl. eller ministeriel udnævnelse, behandles i
kontoret.

Forslag til institutionernes finanslovsbevillin-
ger etc. behandles i kontoret. Budgetforslagene
- det gælder navnlig universiteternes — har i dag
et sådant omfang, at det ville være ønskeligt,
om der i højere grad end hidtil kunne stilles be-
løb til rådighed i form af rammebevillinger, rå-
dighedssummer o.lign., således at den nærmere
fordeling overlades til institutionerne. I beske-
dent omfang er sådanne synspunkter allerede
lagt til grund ved behandlingen af de 2 uni-
versiteters budgetter for finansåret 1962/63-

Til kontoret henlægges — i nær forbindelse
med 3. kontor — planlægningen af byggeriet på
den højere uddannelses og forskningens områder,
fordelingen af ministeriets byggekvota på de
forskellige områder samt principielle spørgsmål
vedrørende statslån og statstilskud til byggeriet
og vedrørende tilsynet med bygningerne.

I tilknytning til dette kontor foreslås indtil
videre oprettet en selvstændig byggeadministra-
tion, der i samarbejde med de enkelte institu-
tioner skal lede det meget store byggeri, der for
tiden gennemføres eller bliver planlagt.

Kontoret behandler de generelle retningslinier
vedrørende studierne. På tilsvarende måde fast-
sætter kontoret de generelle retningslinier ved-
rørende direkte statsydelser til videnskabelige
formål, hvorimod den daglige administration
varetages af institutionerne.

Kontoret træffer afgørelse i de sager, der
forelægges departementet af institutionerne, og
behandler de sager, der forelægges ministeren
(departementet) med klage over afgørelse truf-
fet af institutionerne.

5. kontor.
Under dette kontor henhører internationale

opgaver i relation til undervisningsvæsenet og
forskningen. Udvalget har overvejet at henlæg-
ge opgaverne til de enkelte direktorater og in-
stitutioner, men da det er blevet klart, at en væ-
sentlig del af den reelle sagsbehandling alligevel
måtte foretages i departementet af hensyn til den
nødvendige koordinering, har man valgt at be-
holde opgaverne samlet i et kontor.

3. Undervisningsdirektoraterne.

A°.

Som tidligere nævnt foreslås der i tilknytning
til hvert af de pædagogiske embeder: statskon-
sulenten for folkeskolen og seminarierne, under-
visningsinspektøren for gymnasieskolerne og
statskonsulenten for ungdomsundervisningen
oprettet en administrationsafdeling. Den pæda-
gogiske og den administrative afdeling vil til-
sammen udgøre et selvstændigt besluttende or-
gan, et direktorat. I overensstemmelse med sine
principielle betragtninger foreslår udvalget de
under det nuværende 1. departement henhøren-
de opgaver, som er af ikke-departemental karak-
ter, flyttet fra departementet og henlagt til disse
direktorater.

I de enkelte direktorater vil der således indgå
både administrative og pædagogiske opgaver,
ligesom det sagsbehandlende personale enten vil
være administrativt eller pædagogisk uddannet.
Udvalget har overvejet forskellige muligheder
for organisering af direktoraterne og er nået til
den opfattelse, at det vil være mest hensigtsmæs-
sigt, at de enkelte direktorater opbygges med en
administrativ og en pædagogisk afdeling. De to
afdelinger er principielt ligestillede. I spidsen
for den administrative afdeling, der for så vidt
angår direktoratet for folkeskolen og seminarier-
ne foreslås opdelt i 2 kontorer, et for folkesko-
len og et for seminarierne, står en administra-
tionschef, mens den pædagogiske afdeling ledes
af undervisningsinspektøren (statskonsulenten).

Et flertal af udvalget er af den opfattelse, at
ledelsen af det samlede direktorat bør varetages
enten af chefen for den pædagogiske afdeling
eller af chefen for den administrative afdeling.
De to chefstillinger bør lønningsmæssigt place-
res lige, således at der tillægges den, der vare-
tager hvervet som chef for direktoratet et særligt
bestillingstillæg.

Et mindretal (Ulrik Andersen og Schmidt)
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mener, at ledelsen af direktoratet bør varetages
af chefen for den pædagogiske afdeling, og at
der bør tillægges denne et særligt bestillingstil-
læg herfor.

Direktoraterne udgør en del af det samlede
undervisningsministerium, men chefen handler
på eget ansvar og underskriver således ikke på
ministerens vegne (p. m. v.). Betegnelsen bør
være »undervisningsministeriet, departementet«
henholdsvis »undervisningsministeriet, direkto-
ratet for «.

For at sikre det nære samarbejde mellem di-
rektoraterne indbyrdes og mellem disse og de-
partementet vil det være hensigtsmæssigt, at der
etableres regelmæssige og hyppige kontaktmøder
mellem departementschefen og direktørerne. Et
sådant samarbejde vil ligge i fortsættelse af det
kontaktudvalg vedrørende undervisningsspørgs-
mål, som i begyndelsen af 1959 blev nedsat af
undervisningsministeren til varetagelse af for-
holdet mellem den almene skoleuddannelse og
de under de respektive ressortministerier den-
gang hørende erhvervsuddannelser.

Direktoraterne vil i modsætning til departe-
mentets enkelte kontorer blive opbygget således,
at det enkelte direktorat dækker hele sagområ-
det vedrørende de til det pågældende direktorat
henhørende uddannelsesformer.

Direktoraterne forudsættes udover den lø-
bende sagsekspedition, herunder udfærdigelse af
bidrag til bevillings- og normeringslove, at have
til opgave at føre tilsyn med og udøve rådgiven-
de virksomhed for de under dets område høren-
de uddannelsesområder, og at fastsætte nærmere
regler og retningslinier inden for rammerne af
de givne love og de af departementet udfærdige-
de generelle forskrifter. Direktoraterne kan på
eget initiativ rejse spørgsmål om ændringer i de
for deres uddannelsesområde gældende love og
generelle forskrifter, der fastsættes af departe-
mentet, ligesom de skal bistå departementet med
dets planlæggende virksomhed, herunder ved
udarbejdelse af lovforslag m.v.

Ved nyordningens gennemførelse bør op-
mærksomheden være henvendt på, at sagsbe-
handlingen - således som det i øvrigt allerede
nu i forskelligt omfang er tilfældet - på dertil
egnede områder overdrages særligt uddannet
personale inden for assistent- og overassistent-
gruppen, således at afgørelsen af en række lø-
bende sager, der har været behandlet på denne
måde, i almindelighed træffes af en tjeneste-
mand i 19. eller 24. lønningsklasse, og at i øv-
rigt en sag normalt kun passerer én tjeneste-

mand i en af disse lønningsklasser, inden den
eventuelt forelægges kontorchefen.

Den pædagogiske tilsyns- og rådgivnings-
virksomhed bør som hidtil udelukkende vare-
tages af pædagoger, der på dette felt gennem-
gående virker som faginspektører inden for sær-
lige fag. Disse pådagoger bør i sager, som alene
vedrører pædagogiske spørgsmål, varetage den
egentlige sagsekspedition, medens sager af ad-
ministrativ art eller blandede sager forudsættes
ekspederet af de administrative kontorer, men i
nært samarbejde med de pædagogiske afdelin-
ger.

B°.
Undervisningsdirektoratet foi folkeskolen og

seminarierne.
Til dette direktorat foreslås foruden de sag-

områder, der allerede i dag henhører under
statskonsulenten for folkeskolen og seminarier-
ne, henlagt den væsentligste del af de ikke-
departementale opgaver, der i dag behandles i
1. departements 1., 3- og 4. kontor.

1°. Statsadministrationens stilling i relation
til folkeskolen er forskellig fra stillingen i rela-
tion til gymnasieskolen og seminarierne. Folke-
skolen er kommunal. Kommunalbestyrelserne
træffer bestemmelse om alle forhold vedrørende
folkeskolen, der ikke er henk.gt til andre myn-
digheder. Alle med folkeskolens ordning og
drift forbundne udgifter afholdes af vedkom-
mende kommune, for så vidt der ikke i lovgiv-
ningen er udtrykkelig hjemmel for, at udgiften
helt eller delvis påhviler staten, skolefonden el-
ler andre. Statsadministrationens opgave i for-
hold til folkeskolen er en tilsynsopgave, idet
man alene skal påse, at kommunerne ordner og
opretholder deres kommunale skolevæsen inden
for de i folkeskoleloven fastsatte rammer.

Tilsynet med folkeskolen i købstæderne hen-
hører direkte under undervisningsministeriet,
medens der for landkommunernes vedkommen-
de i hver amtsrådskreds findes et særligt organ,
skoledirektionen, der er den almindelige tilsyns-
myndighed med amtets skolevæsen, har afgørel-
sen af en række sager vedrørende folkeskolen i
landkommunerne, og endelig er melleminstans
i alle sager, der af de lokale skolemyndigheder
skal forelægges ministeriet.

Amtsskoledirektionerne kan dog ikke sam-
menlignes med direktorater i relation til det nu-
værende undervisningsministerium, idet de ikke
fritager centraladministrationen for behandlin-
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gen af en lang række konkrete sager. Ministerlet
træffer således efter den nuværende ordning
f.eks. afgørelser i enkeltsager om igangsætning
af skolebyggeri i landkommuner på grundlag af
en for hver amtsrådskreds af vedkommende
skoledirektion for det enkelte år opstillet priori-
tetsliste. Når man fremover vil tilstræbe, at de-
partementet alene skal varetage generelle spørgs-
mål, må amtsskoledirektionerne såvel som ad-
ministrationen i forhold til købstædernes skole-
væsen henlægges under undervisningsdirektora-
tet. Der er ikke herved taget stilling til, hvorvidt
man skal udbygge den allerede bestående admi-
nistration i amtsskoledirektionerne. Det er så-
ledes oplyst, at det siden ændringerne af folke-
skoleloven i 1958 har været tanken, at man efter
at have opnået det for angivelse af generelle ret
ningslinier fornødne erfaringsgrundlag gennem
behandlingen i ministeriet af konkrete sager
ville bemyndige skoledirektionerne til også al
stadfæste skoleplaner for landkommuner, der
ønsker såkaldt »købstadsordning«, elier som
ønsker at oprette en realafdeling.

For undervisningsplanernes vedkommende er
amtsskoledirektionerne allerede efter den be-
stående ordning den stadfæstende myndighed
for alle landkommunernes vedkommende, og
det kan overvejes, om yderligere afgørelser v'i\
kunne henlægges til skoledirektionerne. God-
kendelsen af planer og tegninger til skolebyg-
geri blev allerede ved tilsynsloven af 1949 lagt
ud til disse myndigheder, og oprettelsen af et
direktorat i centraladministrationen udelukker
ikke en fortsættelse af den allerede igangværen-
de decentralisering til lokale myndigheder, der
råder over fornøden administrativ og pædago-
gisk sagkundskab.

Undervisningsdirektoratet vil således få di-
rekte relation til købstædernes skoleadministra-
tioner, og det vil være ankeinstans for så vidt an-
går disses og amtsskoledirektionernes afgørelser.

Direktoratets opgaver med hensyn til folke-
skolen vil - i det omfang afgørelse ikke kan
træffes af lokale organer — herefter være føl-
gende:
a. Stadfæstelse af skoleplaner og undervisnings-

planer, godkendelse af skoleforbund og be-
handling af andre sager vedrørende almini-
strationen af folkeskolen, som efter folke-
skoleloven og tilsynsloven nu skal forelæg-
ges for ministeriet. Endvidere må det be-
handle klagesager vedrørende folkeskolen.

b. Fastsættelse af statstilskud til og fordeling
af igangsætningstilladelser til folkeskolebyg-

geri og statens tilskud til de kommunale
skolevæsener i det hele.

c. Folkeskolens lønnings- og pensionssager:
Godkendelse af købstadkommuners kaldelse
af lærere, helbredsattester m.v., lønnings-
aadennitet ved første ansættelse i folkesko-
len, sager vedrørende uansøgt afskedigelse
og afskedigelse på grund af sygdom, disci-
plinærsager, tjenstligt forhør, klager fra læ-
rere, tilladelse til at træde uden for nummer,
tilladelse til nedsættelse af læreres pligtige
timetal, tilvejebringelse af bevillingsmæssig
hjemmel for pensionsret til lærere eller for-
højet pensionsanciennitet, pligtig enkefor-
sørgelse, lønforskud, flyttegodtgørelse, bo-
ligbidrag.

Skolehygiejne, skolebespisning, fribefor-
dring m.v.

d. En række helt eller delvis pædagogiske op-
gaver af konsultativ og/eller administrativ
karakter, bl.a. med hensyn til forsøgsunder-
visning, undervisningen i og afgangsprøver
fra 8. og 9. klasse, særundervisning, under-
visningen og afholdelse af eksamen i real-
afdelingen og skolebiblioteksforhold. Råd-
givende virksomhed for skoledirektioner og
kommuner med hensyn til skolebyggeri.

e. Beregning og anvisning af statstilskud til fri-
skoler og private realskoler og godkendelse
af vedtægter for og bevilling af statslån til
disse skoler. Behandling af sager om tilskud
m.v. vedrørende folkeskolen i København.

f. Færøernes skolevæsen. (Færøernes skoledi-
rektion, der består af 5 medlemmer, heraf 3
fra landsstyret, har en endnu mere selv-
stændig stilling end de øvrige skoledirek-
tioner).

g. Godkendelse af skolefondsbudgetter, der er
vedtaget af skolerådene (d.v.s. amtsrådet og
repræsentanter for købstæderne).

h. Fordeling af byggekvote mellem skoledirek-
tionerne indbyrdes og i forhold til direkto-
ratet, der viderefordeler mellem købstæder-
ne.

2°. For så vidt angår seminarierne m.v. for-
deler opgaverne sig på følgende 4 hovedgrup-
per:
a. Det øverste tilsyn med læreruddannelsen.
b. Sager vedrørende det til seminarierne, navn-

lig statsseminarierne, knyttede personale,
samt vedrørende personalet ved andre lærer-
uddannelsesinstitutioner.

c. Den økonomiske administration.
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d. Planlægning af og tilsyn med seminarie-
byggeri.

ad a.
Tilsynet: strækker sig fra godkendelse af se-

minarier og af de enkelte seminariers årlige fag-
og timefordelingsplan til en lang række enkelt-
afgørelser både med hensyn til institutionerne
(godkendelse af lærebøger, forsøgsundervisning
og lign.) og til eleverne (dispensationer af for-
skellig art).

ad c.
Omfatter den økonomiske administration af

statsseminarierne og de øvrige under området
hørende statsinstitutioner, tilskud til private se-
minarier og læreruddannelsesinstitutioner, bevil-
ling af statslån, godkendelse af vedtægter for
selvejende institutioner, fordeling af elevunder-
støttelser. Direktoratet varetager tilsynet med
statsseminariernes og de øvrige under området
hørende statsinstitutioners bygninger og inven-
tar.

C°.
Undervisningsdirektoratet for gymnasieskolerne.

Til dette direktorat foreslås henlagt de ikke-
departementale opgaver fra det nuværende 1.
departements 2. kontor samt den nuværende un-
dervisningsinspektion for gymnasieskolen.

Området omfatter 39 statsgymnasier, 13 pri-
vate gymnasier, 30 kommunale gymnasier, 10
studenterkurser, Pensionskassen af 1925, under-
visningsministeriets båndcentral.

Opgaverne fordeler sig på følgende 4 hoved-
grupper:
a. Det øverste tilsyn med eksamensskolevæse-

net.
b. Sager vedrørende det til gymnasieskolerne,

navnlig statsskolerne og kursus knyttede
personale.

c. Den økonomiske administration af eksa-
mensskolevæsenet.

d. Planlægning af og tilsyn med gymnasiebyg-
geri.

ad a.
Tilsynet straekker sig fra godkendelse af de

enkelte statsskolers årlige fag- og timeforde-
lingsplan og stadfæstelse af skoleplaner for de
kommunale gymnasieskoler til en lang række
enkeltafgørelser både med hensyn til skolerne
(godkendelse af lærebøger, forsøgsundervisning
etc.) og til eleverne på kurserne.

ad b.
Personalesagerne må af direktoratet forelæg-

ges for departementet, når de vedrører ansættel-
ser og afskedigelser af kgl. udnævnte tjeneste-
mænd eller tilvejebringelse af fornøden nor-
meringslovhj emmel.

ad c.
Den økonomiske administration af statssko-

lerne, beregning og anvisning af tilskud til pri-
vate og kommunale gymnasieskoler samt studen-
terkursus, bevilling af statslån, godkendelse af
vedtægter for selvejende institutioner, fordeling
af elevunderstøttelser og tilsyn med statsskoler-
nes bygninger og inventar.

ad d.
Planlægning af nye gymnasier og af nyt gym-

nasiebyggeri sker efter de af departementet af-
stukne retningslinier, men byggeriets udførelse
forestås af direktoratet.

D°.
Direktoratet for ungdomsundervisningen.

Til dette direktorat, der foreslås oprettet i til-
knytning til embedet som statskonsulent for
ungdomsundervisningen, henlægges de ikke-
departementale opgaver vedrørende de frie sko-
ler, d.v.s. højskoler, ungdomsskoler, aftenskoler
m.v., der for øjeblikket administreres i 1. de-
partements 5. kontor.

Opgaverne kan opdeles i 2 hovedgrupper:
a. Sager vedrørende en række frie skoler, hvis

forhold behandles direkte af tilsynet uden
nogen melleminstans, samt pensionskasser.

b. Administrationen af skoleformer m.v., der
forinden har været behandlet af kommunale
og amtskommunale organer.

ad a.
Området omfatter ca. 65 folkehøjskoler, ca.

30 landbrugsskoler, ca. 40 husholdningsskoler,
ca. 100 efterskoler og 3 ungdomskostskoler,
samt 3 pensionskasser. Arbejdet består væsent-
ligst i godkendelse af oprettelse af skoler, be-
regning og anvisning af tilskud, godkendelse af
vedtægter for selvejende institutioner, godken-
delse af byggeplaner og ejendomskøb, bevilling
af statslån, fordeling af byggekvote og bevilling
af understøttelser til efterskoleelever samt vej-
ledning og tilsyn vedrørende alle skolerne.

Understøttelser til elever pi højskoler, land-
brugsskoler og husholdningsskoler fordeles af
skolerådene, medens dispensationssagerne hen-
lægges til direktoratet.
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adb.
Området omfatter dels skoleformer og for-

skellige fritidsforanstaltninger for ungdommen
m.v., hvor godkendelsesspørgsmålet afgøres af
amtsungdomsnævnet efter generelle retnings-
linier fastsat af direktoratet, der ligeledes tager
stilling til tvivlsspørgsmål vedrørende aftensko-
ler, landbrugsfaglig undervisning, almene ung-
domsskoler, ungdomsklubber, tilskud til ung-
domsforeningers lokaleudgifter m.v., og dels

skoleformer og oplysningsvirksomhed, hvor god-
kendelsen foretages af direktoratet (aftenhøjsko-
ler, foredragsrækker, den erhvervsprægede ung-
domsskole, den 2-årige ungdomsskole svarende
til folkeskolens 8. eller 9- klasse, teknisk forbe-
redelsesundervisning samt brevskoler) ; fordeling
af en række bevillinger (til undervisningsmate-
riel, lærerkursus og aflønning af oplysningskon-
sulenter) og sager om tilskud til indretning og
montering af lokaler.

Kapitel V

Ministeriet for kulturelle anliggender.

Efter udvalgets opfattelse, som den kom til
udtryk i udvalgets notat til statsministeren af 31 •
august 1961, jfr. bilag 1, ville en overføring af
undervisningsområder fra bl.a. handelsministe-
riet og arbejdsministeriet til undervisningsmini-
steriet med det formål at samle al undervisnings-
og uddannelsesadministration under én minister
i sig selv gøre det ønskeligt fra undervisningsmi-
nisteriets sagområde at udskille behandlingen af
en række sager og spørgsmål, der ikke falder
ind under, eller som ikke alene har til opgave
at betjene uddannelse og forskning. Man måtte
bl.a. frygte for, at undervisningsministeriets res-
sort ville blive så omfattende, at det ville være
vanskeligt for ministeren at have tilstrækkeligt
overblik over hele ministeriets sagområde.

Dertil kom, at man fandt det hensigtsmæssigt
at samle administrationen for så vidt angår
spørgsmål, der vedrører det kulturelle liv, under
et særligt ministerium. Dette vil i første række
sige sager angående de forskellige kunstarter og
om den alment prægede oplysningsvirksomhed,
der udøves af Danmarks Radio, museer og bi-
blioteker.

Det ville efter udvalgets opfattelse være mu-
ligt at opstille en rimelig grænse for et sådant
område, ligesom det pågældende ressort vil få
et passende omfang, idet der også i andre mini-
sterier end undervisningsministeriet i dag admi-
nistreres sagområder, som hører naturligt sam-
men med de kulturelle anliggender, der hen-
hørte under undervisningsministeriet.

Efter indstilling fra statsministeren blev der
derefter ved kgl. resolution af 7. september 1961
oprettet et ministerium for kulturelle anliggen-

der, idet der senere skulle bestemmes, hvilke
sagområder der skulle henføres til ministeriet.

Efter en gennemgang af de forskellige sag-
områder, der kunne være tale om at henlægge
under ministeriet for kulturelle anliggender,
mente udvalget at kunne foreslå følgende om-
råder, idet der iøvrigt henvises til mindretals-
udtalelsen side 28:

1. Arkivvæsenet (rigsarkivet, landsarkiverne
og andre offentlige arkiver).

2. Biblioteksvæsenet (de videnskabelige bi-
blioteker, folkebibliotekerne samt Dan-
marks biblioteksskole).

3. Museer: Nationalmuseet, de lokale kultur-
historiske museer og andre kulturhistoriske
museer, herunder Tøjhusmuseet (fra for-
svarsministeriet), Handels- og søfartsmu-
seet på Kronborg, kunstindustrimuseet og
Danmarks tekniske museum (fra handels-
ministeriet), Statens museum for kunst og
andre kunstmuseer.

4. Bygningsfredning.
5. Reservater.
6. Dansk folkemindesamling, dansk sprog-

nævn og stednavneudvalget.
7. Danmarks Radio.
8. Teatre, herunder Det kgl. teater.
9. Film og biografteatre, herunder prøver for

filmoperatører.
10. Litteratur, herunder statsydelser til forfat-

tere og andre former for støtte til littera-
turen.

11. Musik, herunder Det kgl. musikkonserva-
torium, konservatorierne i provinsen, stats-
støttede orkestre samt statsydelser og andre
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former for støtte til komponister og ud-
øvende tonekunstnere. Endvidere den mu-
sikpædagogiske uddannelse.

12. De bildende kunster, herunder Det kgl.
akademi for de skønne kunster, Charlotten-
borgudstillingen og andre kunstudstillinger
samt statsydelser og andre former for støtte
til bildende kunstnere.

13. Den kulturelle fond, dansk forfatterfond,
statens kunstfond og Eckersberg-Thorvald-
senfonden.

14. Ophavsretslovgivning, fotografilovgivning
og det dertil knyttede internationale sam-
arbejde.

Vedrørende enkelte af de nævnte områder
skal man bemærke følgende:

ad 1-3.
Arkiverne, de videnskabelige biblioteker og

en del af museerne er så nært knyttede til forsk-
ningen, at det kan forekomme betænkeligt at
udskille dem fra undervisningsministeriet, som
har det administrative ansvar for universiteterne
og læreanstalterne.

De har i mange tilfælde i første række til op-
gave at betjene videnskaben, og de virker selv i
vid udstrækning som forskningscentre. Visse
museer er desuden underlagt universiteternes ad-
ministration, f.eks. zoologisk museum og mine-
ralogisk museum.

Det kgl. bibliotek, universitetsbiblioteket og
statsbiblioteket i Århus har administrativt været
henlagt direkte under undervisningsministeriet,
men udvalget er af den opfattelse, at den om-
stændighed, at disse institutioner vil komme til
at henhøre under et andet ministerium end de
højere læreanstalter, ikke skulle hindre, at de
fortsat samarbejder med universiteter m.v., lige-
som de i deres virksomhed vil kunne tilgodese
forskningens og den videnskabelige uddannelses
behov. Udvalget er endvidere af den opfattelse,
at biblioteksvæsenet, d.v.s. såvel de videnskabe-
lige biblioteker som folkebibliotekerne, må be-
tragtes som en helhed. De videnskabelige biblio-
teker har i forvejen et snævert samarbejde med
folkebibliotekerne, f.eks. ved udlån til andre end
videnskabsmænd eller studerende ved universi-
teter og læreanstalter. Det samlede biblioteks-
område bør derfor henføres under ét ministe-
rium.

Tilsvarende betragtninger kan anføres fer mu-
seer og arkiver.

Udvalget har ikke ment at kunne anbefale en

flytning af de museer, der er underlagt universi-
teternes administration som f.eks. zoologisk mu-
seum og mineralogisk museum, mens man har
fundet det naturligt at placere Danmarks biblio-
teksskole i samme ministerium som biblioteks-
væsenet.

ad 8-9.
Når administrationen af s:atens forhold til

teatrene (bortset fra Det kgl. teater og institu-
tionen Dansk skolescene) og t..l film og biograf-
teatre har været henlagt til justitsministeriet, be-
ror det formentlig på, at man i 1848 betragtede
statens forhold til teatervæsenet som et spørgs-
mål i relation til politi- og brandlovgivningen
m.v.

Efter den stedfundne udvikling har man anset
det for helt naturligt at lægge justitsministeriets
administration på disse felter, herunder teater-
rådet, filmrådet, statens filmcentral, ministerier-
nes filmudvalg, dansk kulturfim og børnefilm-
nævnet sammen med den administration, som
varetager statens forhold til kulturlivet som hel-
hed. Det har således været uhensigtsmæssigt, at
administrationen af statens forhold til teatrene
henhørte under forskellige ministerier, og at
hovedparten af teatrene administrativt hørte un-
der et andet ministerium end det, der beskæfti-
ger sig med de andre kunstarters forhold.

For så vidt angår filmcensuren — der med
hensyn til børneforbud er en rent pædagogisk
opgave og for så vidt angår totalforbud i høj
grad er en kulturel opgave - har der ikke kun-
net opnås enighed om en overflytning, som
forekommer udvalget naturlig i betragtning af,
at andre forhold vedrørende filmproduktion og
-forevisning er henlagt til kulturministeriet.

ad 11-12.
Udvalget har kunnet anbefa.e, at uddannelsen

på musikkens og billedkunstens område henlæg-
ges under ministeriet for kulturelle anliggender.
De samordningsproblemer, som kan opstå som
følge af, at Det kgl. musikkonservatorium og
Det kgl. akademi for de skønne kunster har sta-
tus som højere læreanstalter, er efter udvalgets
opfattelse ikke af en sådan art, at de på afgøren-
de måde kunne siges at tale imod en sådan ord-
ning.

Musikkonservatoriets virksomhed omfatter
foruden uddannelsen til frie kunstnere også en
mere direkte erhvervsbetonet uddannelse af mu-
sikpædagoger og udøvende musikere. Udvalget

40



har dog ikke ment, at man burde nære betænke-
lighed ved at henlægge også de sidstnævnte ud-
dannelser under kulturministeriet.

Det kgl. akademis skoler består foruden af
malerskolen og billedhuggerskolen af skolen for
uddannelse af arkitekter. Udvalget har af prin-
cipielle grunde været inde på den tanke, at arki-
tektuddannelsen naturligt hører sammen med en
række af de uddannelsesområder, som er hen-
lagt til undervisningsministeriet, og derfor bur-
de overføres til dette ministerium. I en række
andre lande foregår arkitektuddannelsen således
ved de tekniske højskoler. I Danmark har der
dog udviklet sig en tradition for, at arkitekt-
skolen er nært knyttet til maler- og billedhug-
gerskolen, og såvel ministeriet som akademiet
lægger stærkt vægt på, at der ikke sker nogen
ændring heri. De 3 skoler blev ved en midlerti-
dig fundats af 1956 sammenlagt under en fælles
ledelse, og erfaringerne har godtgjort, at det
fælles miljø, der er skabt ved denne sammen-
smeltning, har været til stor gavn for undervis-
ningen og til inspiration for alle parter. I 1959
blev ordningen derfor stadfæstet ved konfirma-
tion af en endelig fundats. Skolerne har lokale-
mæssigt fællesskab, og der foreligger for tiden
store udbygningsplaner, hvis gennemførelse
næppe vil være tænkelig, såfremt fællesskabet
skulle bringes til ophør, og skolerne administra-
tivt blev delt op mellem to ministerier.

Udvalget har under hensyn hertil afstået fra
at stille forslag om en adskillelse af de 3 skoler.
Spørgsmålet: om, på hvilken måde man skal sikre
den nødvendige kontakt mellem arkitektuddan-
nelsen på akademiet og det øvrige uddannelses-
område, må imidlertid efter udvalgets opfattelse
tages op til forhandling mellem undervisnings-

ministeriet og ministeriet for kulturelle anlig-
gender.

Ved kgl. resolution af 19. september 1961, jfr.
bilag 2, blev forretningsområdet for ministeriet
for kulturelle anliggender fastsat. Udover de af
udvalget anbefalede sagområder blev yderligere
uden tilskyndelse fra udvalget til ministeriet
henlagt bl.a. sagerne vedrørende naturfredning,
Danmarks teknisk-videnskabelige forskningsråd,
Statens teknisk-videnskabelige fond, Statens al-
mindelige videnskabsfond samt Rask-Ørsted
fondet.

For så vidt angår den administrative opbyg-
ning af ministeriet for kulturelle anliggender,
har udvalget ikke fundet grundlag for gennem-
førelse af en direktoratsordning for ministeriets
område. Ministeriets sagområde er forholdsvis
begra;nset og ret uensartet. Hertil kommer yder-
ligere, at en række af de under ministeriet
hørende institutioner allerede har en selvstændig
administration eller som folkebibliotekerne er
underlagt et tilsyn.

For så vidt angår folkebiblioteksvæsenet er en
vidtgående decentralisering allerede gennemført
ved oprettelsen af statens bibliotekstilsyn under
biblicteksdirektørens ledelse. Tilsynet udregner
og fordeler således tilskuddene til bibliotekerne
efter bibliotekslovens regler og fører tilsyn med
alle landets folkebiblioteker.

De 3 store videnskabelige hovedbiblioteker
sorterer direkte under ministeriet. Visse sager,
der nu afgøres af ministeriet, vil muligvis kun-
ne overlades rigsbibliotekaren henholdsvis over-
bibliotekaren ved statsbiblioteket i Århus, f.eks.
en væsentlig del af personalesagerne.

En tilsvarende decentralisering vil formentlig
kunne gennemføres for så vidt angår arkiver og
museer.

Ulrik Andersen
(formand)

Poul Meyer

H. H. Koch

Erik Ib Schmidt

København, den 3. februar 1962.

J. Elkjær Larsen

J. H. Zeuthen
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ADMINISTRATIONSUD VALGET

Den 31. august I96I.

BILAG 1

NOTAT TIL STATSMINISTEREN VEDRØRENDE ADMINISTRATIONSUD VALGETS
HIDTIDIGE ARBEJDE

Administrationsudvalget har dels drøftet det
principielle spørgsmål om ændringer i central-
administrationens organisation og dels - og
navnlig — efter statsministerens anmodning be-
handlet spørgsmålet om en ændring af under-
visningsvæsenets administrative forhold på det
centrale plan.

1) Med hensyn til det første spørgsmål er
det udvalgets opfattelse, at man - hvor ikke
særlige forhold taler derimod - bør tilstræbe
en ordning, hvorefter ministerierne opdeles i
eet departement og et eller flere direktorater.
Departementet skal i første række fungere som
ministerens sekretariat og i denne henseende
varetage planlæggende og koordinerende op-
gaver, forberedelse af lovgivningsarbejde, til-
rettelæggelse af generelle retningslinier for ad-
ministrationen, afgørelse af sager, der indankes
for ministeren m. v. Departementets chef har
direkte referat til ministeren og træffer af-
gørelser på ministerens vegne.

I det omfang de øvrige sager, der nu be-
handles i departementerne, ikke henlægges til
andre centrale eller lokale myndigheder, bør de
henlægges til ovennævnte direktorater, hvis che-
fer afgør sagerne i eget navn og på eget an-
svar, og som derfor ikke har direkte referat til
ministeren. Sager afgjort i direktoraterne kan
indankes for ministeren.

Udvalget mener ikke på indeværende tids-
punkt at kunne udtale sig nærmere om, i hvil-
ket omfang princippet vil være anvendeligt in-
den for de enkelte styrelser.

Det er udvalgets opfattelse, at hver minister
så vidt muligt kun bør have eet departement,
for at man kan sikre koordinationen mellem
alle administrationsgrene inden for samme
ressort.

2) Spørgsmålet om undervisningsadmini-
strationens organisation har tidligere været be-
handlet i flere kommissioner og udvalg, senest
i teknikerkommissionen.

Administrationsudvalget er enigt med disse
kommissioner i, at en række undervisningsom-

råder, som i dag er henlagt navnlig til handels-
ministeriet og arbejdsministeriet, med fordel
straks vil kunne overflyttes til undervisnings-
ministeriet. Det drejer sig om følgende om-
råder:

Fra handelsministeriet: a) handelsuddannel-
sen, herunder handelsskoler og handelshøjsko-
ler, b) tekniske uddannelser, herunder tekniske
skoler, teknika og en række specialkursus.

Fra arbejdsministeriet og handelsministeriet:
c) lærlingeuddannelsen.

Fra arbejdsministeriet: d) uddannelsen af
ikke-faglærte, e) erhvervsvejledningen.

Udover de foran nævnte områder bør man
overveje spørgsmålet om at overføre f) eksami-
ner og prøver i henhold til næringsloven (fra
handelsministeriet), g) søfartens uddannelser
(fra handelsministeriet), h) uddannelse af med-
arbejdere ved de under socialministeriet høren-
de fagområder (fra socialministeriet), i) ung-
domsklubber og feriekolonier (fra socialmini-
steriet), j) uddannelse af hospitalslaboranter
m. v. (fra indenrigsministeriet), k) landbohøj-
skolen, landbrugskursus m. v. (fra landbrugs-
ministeriet) samt endnu enkelte områder. På
grund af en nøje sammenhæng med den højeste
undervisning indgår det tillige i overvejelserne
at overføre visse forskningsområder, nemlig
1) socialforskningsinstituttet (fra socialministe-
riet) og m) teknisk-videnskabeligt forsknings-
råd, den teknisk-videnskabelige fond og atom-
energikommissionen (fra statsministeriet).

Udvalget er af den opfattelse, at de under 1)
nævnte principielle synspunkter vil kunne fin-
de anvendelse på en fremtidig undervisnings-
administration, og at der i undervisningsmini-
steriet bør oprettes i hvert fald et direktorat for
skolevæsen og et direktorat for fag- og efter-
uddannelse. Sidstnævnte direktorat skal bl. a.
varetage den administration, der omfatter de
nuværende tilsyn med handelsskolerne, tilsyn
med den tekniske undervisning, uddannelse af
ikke-faglærte og erhvervsvejledning, medens
folkeskolen, gymnasieundervisningen og semi-
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naricr samt uddannelse af lærere til tekniske
skoler m. v. bør henhøre under skoledirekto-
ratet.

Allerede af praktiske grunde vil det være
nødvendigt, at de nævnte direktorater opbyg-
ges på grundlag af de eksisterende administra-
tive enheder, hvis sagområder er bestemt af de
pågældende undervisningsinstitutioner.

For at sikre en effektiv koordination vil det
efter udvalgets opfattelse derfor være nødven-
digt, at kontorinddelingen i departementet fin-
der sted på grundlag af de enkelte under mini-
steriet hørende hovedfunktioner og ikke efter
institutioner. Undervisningsministeriets departe-
ment bør derfor opdeles i kontorer på en så-
dan måde, at alle sager vedrørende samtlige
uddannelsers indhold holdes samlede. Det sam-
me gælder samtlige sager vedrørende henholds-
vis byggeri, bevillinger og generel planlægning.
Eet af departementets kontorer bør desuden
varetage ministeriets sekretariatssager.

Administrationsudvalget er endnu ikke nået
til en endelig afklaring af spørgsmålet om de
nuværende statskonsulenters og undervisnings-
inspektørens administrative stilling inden for
undervisningsministeriet.

For så vidt angår universiteterne og de øvrige
højere læreanstalter er administrationsudvalget
af den opfattelse, at disse - i hvert fald fore-
løbig - bør sortere direkte under departemen-
tet, men at der på hele dette område er behov
for en dyberegående overvejelse af spørgsmålet
om en modernisering af disse læreanstalters ad-
ministrative forhold og om koordinationen mel-
lem de enkelte læreanstalter.

Det står udvalget klart, at gennemførelsen
af en så vidtrækkende omlægning inden for ad-
ministrationen af undervisnings- og uddannelses-
området som foran foreslået i en overgangs-
periode vil medføre betydelige vanskeligheder
af organisatorisk og personalemæssig karakter,
og det er ikke let på forhånd at fastslå, i hvil-
ket tempo, det vil være muligt at gennemføre
udvalgets forslag. Man har ikke udarbejdet no-
gen detailleret plan for gennemførelsen, men
man finder at burde fremsætte følgende syns-
punkter:

Inden for de områder, der foreslås overført
fra handelsministeriets ressort til undervisnings-
ministeriets, foreligger en række aktuelle og be-
tydningsfulde sager, hvis snarlige behandling og
afgørelse må anses for påtrængende nødvendig.
Det vil være meget beklageligt, hvis de stedfin-
dende overvejelser angående administrative om-

lægninger af ministeriernes forretningsområde
medfører, at afgørelsen af de pågældende vig-
tige spørgsmål sinkes. Der synes enten at fore-
ligge den mulighed, at de omhandlede områder
indtil videre forbliver under handelsministeriet
og først overføres til undervisningsministeriet
efter stedfunden løsning af de presserende, ak-
tuelle sager, eller at der hurtigst muligt i sidst-
nævnte ministerium etableres en administrativ
opbygning, som kan fungere omgående, og som
kan indgå som led i den tilstræbte endelige
organisation af undervisningsministeriet. Ud-
valget mener at måtte anbefale den sidstnævnte
fremgangsmåde, fordi man anser det for be-
tænkeligt, at der overgangsmæssigt etableres
ordninger, som til sin tid kan stille sig hindren-
de i vejen for den endelige gennemførelse af
udvalgets forslag. Dette kan efter udvalgets
skøn blive resultatet, såfrem: det heromhand-
lede område indtil videre forbliver under han-
delsministeriet, idet løsningen af de aktuelle
spørgsmål har sammenhæng med videregående
problemer af administrativ karakter i forhold
til ressort-ministeriet, der næppe lader sig løse
på en rent midlertidig basis. Handelsministeriets
mulighed for en tilfredsstillende samlet løsning
vil derfor være begrænset, såfremt området se-
nere forudsættes overført til et andet mini-
sterium.

Udvalget må også fremhæve, at gennemførel-
sen af dets forslag forudsætter et intimt sam-
arbejde mellem chefen for undervisningsmini-
steriets departement, statskonsulenterne, under-
visningsinspektøren og cheferne for de to fore-
slåede direktorater. Medens de førstnævnte stil-
linger er besat, skal der ske udvælgelse til de
to nye direktørstillinger, og allerede af hensyn
til samordningen må man anse det for meget
ønskeligt, at dette personvalg sker så hurtigt
som muligt.

På denne baggrund forekommer det udvalget
hensigtsmæssigt, at det omhandlede sagområde
snarest gørligt overføres til undervisningsmini-
steriet, og at man etablerer et direktorat for
fag- og efteruddannelsen, idet det personale,
der i hvert fald midlertidig skal overgå fra
handelsministeriet til undervisningsministeriet,
foreløbig beskæftiges udelukkende i direktora-
tet. Udvalget skal henlede opmærksomheden på
de tjenestemandsretlige problemer, der er for-
bundet med den foreslåede omlægning. Man
har ikke gjort disse spørgsmål til genstand for
en nærmere undersøgelse, idet man anser de
fordele, der opnås ved den foreslåede omlæg-
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ning, for så store, at der under alle omstændig-
heder må søges en løsning også på de her nævnte
spørgsmål.

Udvalget anser det ikke uforeneligt med den
omgående etablering af direktoratet for fag- og
efteruddannelsen, at der først efterfølgende sker
en reorganisation af departementet og en afkla-
ring af den administrative placering af embedet
som statskonsulent for ungdomsundervisningen,
idet det nødvendige samarbejde mellem depar-
tementschef, statskonsulenter, undervisningsin-
spektør og direktører vil kunne etableres om-
gående.

Et medlem (Koch) finder under henvisning
til de betydelige administrative og personale-
mæssige problemer, der er forbundet med ord-
ningens gennemførelse, og til at der selv for
det område, der allerede nu sorterer under un-
dervisningsministeriet, må regnes med en grad-
vis gennemførelse, at væsentlige — også prakti-
ske - hensyn taler for, at man som et første
skridt for så vidt angår handelsministeriets om-
råde i dette straks etablerer en direktoratsord-
ning, som foran skitseret gældende for de un-
der a) og b) nævnte områder. Det pågæl-
dende medlem går herved ud fra, at man, ind-
til endelig overførelse kan finde sted, holder
nøje kontakt med undervisningsministeriets de-
partement, navnlig om problemer af principiel
karakter.

3) Medens administrationsudvalgets forslag
om overførsel af visse undervisningsområder til
undervisningsministeriet ikke på nogen indgri-
bende måde vil berøre handelsministeriets struk-
tur, vil forslaget indebære en relativ betydelig
indskrænkning af arbejdsministeriets ressort.
Udvalget mener endvidere ud fra de under 1)
nævnte principielle synspunkter, at en ikke
uvæsentlig del af arbejdet inden for de reste-
rende områder vil kunne henlægges til arbejds-
direktoratet, således at ministeriets departement
alene får de koordinerende og planlæggende
opgaver.

Arbejdsministeriets departements opgaver vil
herefter være af et sådant omfang, at spørgs-
målet om enten en nedlæggelse af ministeriet

eller en overflytning af andre opgaver til dette
ministerium må melde sig.

4) En samling af administrationen af under-
visnings- og uddannelsesvæsenet i eet ministe-
rium vil give dette ministerium et så omfattende
ressort, at det vil være nærliggende at rejse
spørgsmål om udskillelse fra undervisningsmi-
nisteriet af administrationen af visse kulturelle
områder (arkivvæsenet, biblioteksvæsenet, mu-
seer, bygningsfredning, Danmarks radio, stats-
ydelser til kunstnere, kunstakademiet og kultu-
relle fonds m. v.) til et særligt ministerium for
kulturelle anliggende, som tillige naturligt måtte
omfatte administrationen vedrørende teatre, film
og biografer, der i så fald måtte overføres fra
justitsministeriet.

Et medlem (Koch), der er enigt i, at der ikke
bør indføres et nyt administrativt led imellem
universiteterne og de øvrige højere læreanstal-
ter på den ene side og vedkommende departe-
ment på den anden side, finder ikke på nær-
værende tidspunkt at kunne udtale sig om, hvor-
vidt: de nævnte læreanstalter og andre forsk-
ningsområder bør forblive i, resp. overføres til
undervisningsministeriet, eller om man bør til-
stræbe en selvstændiggørelse i et nyt ministe-
rium omfattende forskning og dermed sammen-
hængende opgaver. Dette medlem kan derfor
ikke på nærværende tidspunkt slutte sig til det
under 4) udtalte og finder tillige, at det under
3) fremhævede trænger til nøjere overvejelse i
sammenhæng med problemer, der endnu er uaf-
klarede.

5) Det skal endelig bemærkes, at oprettelsen
af de under 3) omhandlede direktorater vil
medføre visse lokalemæssige problemer, og at
man har henledt boligministeriets (slotsforvalt-
ningens) opmærksomhed herpå, men spørgsmå-
let har endnu ikke været behandlet i central-
administrationens lokaleudvalg.

6) Administrationsudvalget forventer i nær
fremtid at kunne afgive en mere omfattende
udtalelse om foranstående forslag og motiverin-
gen for disse, herunder om fordelingen af de
administrative funktioner mellem departement
og direktorater.
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BILAG 2.

Statsministeriets bekendtgørelse nr. 290 af 19. september 1961.

BEKENDTGØRELSE OM FASTSÆTTELSEN AF FORRETNINGSOMRÅDET FOR
MINISTERIET FOR KULTURELLE ANLIGGENDER

På statsministeriets derom nedlagte forestil-
ling har Hans Majestæt Kongen den 19- sep-
temper 1961 allerhøjst bestemt, at der fra 20.
september I96I at regne til ministeriet for kul-
turelle anliggender overføres følgende sags-
områder:

fra undervisningsministeriet: sager vedrøren-
de arkivvæsen, biblioteksvæsen og museums væ-
sen (med undtagelse af de under Københavns
universitet: henhørende museer), sager vedrø-
rende Dansk folkemindesamling, Dansk sprog-
nævn, Det kongelige Teater og Den kulturelle
Fond, Det kongelige danske Musikkonservato-
rium og de øvrige musikkonservatorier, den
musikpædagogiske uddannelse og støtten til mu-
siklivet, Det kongelige Akademi for de skønne
Kunster i København, kunstudstillinger, Statens
kunstfond, Eckersberg-Thorvaldsenfondet og an-
den støtte til bildende kunstnere, Dansk for-
fatterfond, støtte til forfattere og andre former
for støtte til litteraturen, Statens almindelige
Videnskabsfond og Rask-Ørsted fondet, sager
vedrørende oplysningsforbundene, lovgivningen

vedrørende bygningsfredning, lovgivningen ved-
rørende radiospredning, lovgivningen om op-
havsretten til litterære og kunstneriske værker
og om retten til fotografiske billeder, sager ved-
rørende Nordisk institut for folkedigtning, Det
danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom,
danske lektorer 1 udlandet og Det danske Sel-
skab,

fra justitsministeriet: sager vedrørende skue-
spilbevillinger og teaterforhold i øvrigt og sager
vedrørende film- og biografteatervæsenet med
med undtagelse af statens filmcensur,

fra forsvarsministeriet: Tøj museet,
fra handelsministeriet (ministeriet for han-

del, håndværk, industri og søfart): Det danske
kunstindustrimuseum og Danmarks tekniske mu-
seum og

fra statsministeriet: sager vedrørende natur-
fredning samt videnskabelige reservater m. m. i
henhold til reservatloven og Danmarks teknisk-
videnskabelige forskningsråd og Statens teknisk-
videnskabelige fond.

Statsministeriet, den 19. september 1961.

Kampmann.

/ F. Grase.
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BILAG 3.

Statsministeriets bekendtgørelse nr. 296 af 25. september 1961.

BEKENDTGØRELSE OM OVERFØRELSE AF VISSE FORRETNINGSOMRÅDER
TIL UNDERVISNINGSMINISTRIET

På statsministeriets derom nedlagte forestil-
ling har Hans Majestæt Kongen den 23. sep-
tember I96I allerhøjest bestemt, at der fra den
1. oktober 196I at regne til undervisningsmini-
steriet overføres følgende sagsområder:

fra arbejdsministeriet: lovgivningen vedrø-
rende lærlingeforhold, sager vedrørende støtte
til lærlinge i forbindelse med disses rejse- og
opholdsudgifter under oplæring uden for hjem-
stedet,

fra socialministeriet: sager vedrørende ung-
domsklubber, Dansk ungdomsklubseminarium
og feriekolonier knyttet til folkeskolens arbejde,

fra handelsministeriet (ministeriet for han-
del, håndværk, industri og søfart): sager ved-
rørende lærlingeuddannelse, tekniske skoler og
fagskoler samt handelslærlingeskoler, handels-
medhjælperskoler og højere handelsskoler, han-

delshøjskoler, elementære tekniske uddannelser
(uddannelse af tekniske assistenter, laboratorie-
medhjælpere, laboratorieteknikere, kemoteknike-
re, tekstilteknikere, hospitalslaboranter, visse
uddannelser på Kunsthåndværkerskolen i Kø-
benhavn samt Skolen for boligindretning og
Varmemesterskolen), teknikumuddannelserne,
andre videregående tekniske uddannelser (Byg-
ningskonstruktørskolen, maskinteknikerkursus,
elektroteknikerkursus, undervisningen af elek-
troinstallatører, andre uddannelser på Kunst-
håndværkerskolen samt værkstedsfunktionær-
skolerne, Støbemesterskolen og Håndværksrå-
dets mesterprøvekursus), den på de teknologiske
institutter stedfindende statstilskudsberettigede
undervisning, Husassistenternes fagskole og ma-
skinist- og maskinmesteruddannelsen.

Statsministeriet, den 25. september 1961.

Kampmann.
/ F. G rage.
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ADMINISTRATIONSUDVALGET
Den 11. oktober 1961.

BILAG 4.

NOTAT TIL STATSMINISTEREN VEDRØRENDE DEN FORELØBIGE ADMINISTRA-
TION I UNDERVISNINGSMINISTERIET AF EFTERUDDANNELSEN

I tilslutning til administrationsudvalgets no-
tat af 31. august 1961 til statsministeren skal
man meddele, at udvalget i efterfølgende mø-
der har behandlet spørgsmålet om opbygningen
af undervisningsministeriets administration ef-
ter de stedfundne omlægninger af arbejdsområ-
derne imellem ministerierne, og man finder det
hensigtsmæssigt at orientere statsministeren om
følgende synspunkter, der af udvalgets formand
og sekretariat har været drøftet med undervis-
ningsministeren, som har givet tilslutning til de
nedenanførte betragtninger.

Der er i udvalget enighed om, at man ikke
straks kan føre en endelig organisationsplan
både for så vidt angår skoleområdet (folke-
skolen, seminarierne og gymnasierne) og efter-
uddannelsen ud i livet. Det er derfor udvalgets
hensigt ved afgivelsen af 1ste betænkning at
opstille en plan, der i visse henseender må an-
ses for midlertidig, og i det omfang, det er mu-
ligt, at skitsere den efter udvalgets opfattelse
mest hensigtsmæssige permanente ordning. Sær-
lig for sa vidt angår de fra handelsministeriet
overførte uddannelsesområder, skønnes det på-
krævet, at der så hurtigt som overhovedet mu-
ligt gennemføres en midlertidig administrations-
ordning, som tillader, at de aktuelle problemer
finder en hurtig og effektiv løsning.

Udvalget skal derfor foreslå, at der midler-

tidigt ansættes en kommitteret for de omhand-
lede erhvervsuddannelser, og at der til rådighed
for den kommitterede etableres et sekretariats-
kontor, hvis leder kan være stedfortræder for
den kommitterede, og som aflønnes som kon-
torchef. Under den kommitterede må endvidere
tilsynet med de tekniske uddannelser og tilsynet
med maskinmesteruddannelsen og handelsskole-
tilsynet sortere.

Det må være den kommitteredes opgave at
søge de foreliggende aktuelle problemer løst
hurtigst muligt. Udvalget er af den opfattelse,
at den kommitterede ved løsningen af disse pro-
blemer bør stå direkte under undervisningsmi-
nisteren. Udvalget har herved haft for øje, at
den kommitteredes foreløbige arbejdsopgaver
væsentligst vil være af departemental karakter.
Det vil være den kommitteredes opgave ved løs-
ningen af de omhandlede spørgsmål gennem et
samarbejde med departementet at sikre den for-
nødne koordination med andre undervisnings-
områder.

Da den foreslåede ordning er af midlertidig
karakter, vil det være naturligt at inddrage den
kommitterede i arbejdet med tilrettelæggelsen
af den endelige administrationsordning, der bør
udarbejdes i forbindelse med undervisningsmi-
nisteriets 1ste departement og administrations-
udvalget.

48


