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Københavns Kommunes uddannelses- og ungdomsudvalg kan ikke være fondsstyrelse for Det
Kongelige Opfostringshus, fastslår Civilretsdirektoratet.
Københavns Kommunes uddannelses- og ungdomsudvalg får en kort karriere som bestyrelse for det
251 år gamle Kongelige Opfostringshus i Hellebæk ved Helsingør, den såkaldte Skorpeskole.
Udvalget har indsat sig selv som bestyrelse for fonden bag opfostringshuset pr. 1. september i år,
men den går ikke, har Civilretsdirektoratet meddelt kommunen.
Fordi der er tale om en fond, har Civilretsdirektoratet det overordnede opsyn med, om vedtægter og
fundats bliver overholdt.
Ganske vist har Københavns Kommune i årevis haft driftsoverenskomst med Det Kongelige
Opfostringshus, som hovedsagelig har haft elever fra København, men institutionen er selvejende.
»Fondens bestyrelse bør være sammensat, så der ikke kan opstå tvivl om habiliteten, når bestyrelsen
forhandler aftaler med Københavns Kommune,« fremgår det af et brev sendt for nylig fra
Civilretsdirektoratet til kommunens advokat.
Trivselsproblemer
Dermed er der trukket i bremsen for uddannelses- og ungdomsudvalgets planer om at ændre skolen
fra kost- og dagskole for vanskeligt stillede teenagere til observationsskole for yngre børn med
adfærds- og trivselsproblemer.
Det er planer, som tidligere elever på kostskolen samlet i Opfostringsforeningen er inderligt imod,
men som formanden for uddannelses- og ungdomsudvalget, Per Bregengaard (EL), fastholder også i
den situation, der nu er opstået.
»Ifølge fundatsen fra 1966 ledes fonden af magistratens første afdeling. Siden 1998 er magistraten
afløst af uddannelses- og ungdomsudvalget. Jeg kan ikke se, hvorfor habilitetsproblemet skulle
være anderledes i dag, end det hele tiden har været,« siger Per Bregengaard, der dog erklærer sig
åben for andre synspunkter.
Uddannelses- og ungdomsudvalget havde tænkt sig at søge fondens vedtægter ændret i
overensstemmelse med det nye formål og derpå vige for en ny bestyrelse. Det kan
Civilretsdirektoratet imidlertid ikke acceptere.
Kommunens advokat har frist til 3. december til at formidle en ny bestyrelse for fonden, der i øvrigt
har en gæld på 16 mio. kr.
De tilbageværende seks elever og skolens personale med undtagelse af servicechefen forlader de
fredede bygninger i Hellebæk med udgangen af denne måned.
else.boelskifte@jp.dk

