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10. Skolen på Grundtvigsvej - Fremtidig status for fleksarealet på Henrik Steffens Vej

Åbent - 05.13.00-G01-11-18

Overskrift

Skolen på Grundtvigsvej - Fremtidig status for fleksarealet på Henrik Steffens Vej og øvrige trafikale forhold

Resumé

Efter den seneste orientering om status for åbning af parkeringskælderen og status på kiss and ride, der blev 
givet på udvalgsmødet den 29. april, har forældrefølgegruppen, udtrykt yderligere bekymring for de trafikale 
forhold ved skolen. Dette har medført, at forvaltningen har udskudt åbningen af parkeringskælderen.I denne 
sag skal der tages stilling til fleksarealets fremtidige status, idet denne vil være afgørende for, hvordan 
fleksarealet skal afskærmes mod de omgivende veje. I sagen berøres endvidere en række øvrige trafikale 
forhold, som forældregruppen har udtrykt bekymring omkring.

Beslutning

By- og Miljøudvalget udsatte sagen med henblik på en nærmere vurdering af forslag fra skolebestyrelsen og 
følgegruppen.

Indstilling

By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget, at
1. beslutter, hvorvidt fleksarealet skal a: bibeholdes som fleksareal eller b: overgå til færdselsareal eller c: 
nedlægges som vejareal, tillægges skolens matrikel og alene anvendes til legeareal, 
2. såfremt det besluttes at nedlægge vejarealet, at det overfor Kommunalbestyrelsen anbefales, at der 
iværksættes proces for nedlæggelse af vejarealet som offentlig vej og at arealet tillægges skolens matrikel,
3. beslutter, hvorvidt der etableres et egentligt fortov langs Grundtvigsvej, ind mod skolen, samt en 
modstrømscykelbane på vejstykket foran skolen, finansieret af trafiksikkerhedspuljen 2019.
 
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Undervisningsudvalget, 
at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

By- og Miljøudvalget udsatte på mødet den 12. august 2019 sagen, idet udvalget anmodede om en 
besigtigelsestur for udvalget, Undervisningsudvalget, repræsentanter fra skolens ledelse og fra 
forældregruppen, hvor der ses på åbne skolegårde, fleksarealer mv. Udvalget anmodede desuden om en 
belysning af mulighederne for etablering af låger eller andre muligheder for andre muligheder for afspærring 
af fleksarealet.
 
Der er planlagt gennemført besigtigelse af eksempler på 2 åbne skolegårde, henholdsvis Damhusengens 
Skole i Vanløse og Guldberg Skole i det indre København, mandag den 13. januar kl. 8:15-10:30. Ved 
besigtigelsen deltager medlemmer fra både By- og Miljøudvalget og fra Undervisningsudvalget, 
repræsentanter fra skolens ledelse og fra forældrebestyrelsen samt embedsmænd fra både By-, Kultur og 
Miljøområdet og fra Børn- og Ungeområdet.
 
Det har været en udfordring at finde skoler, hvor der findes en tilsvarende situation, som den der kendes ved 
Skolen på Grundtvigsvej. Det er dog forvaltningens vurdering, at de 2 eksempler kan bruges som inspiration 
for beslutningen om fleksarealets fremtidige status.
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By- og Miljøudvalget har desuden anmodet om en belysning af mulighederne for en alternativ afskærmning 
af fleksarealet, så det kan benyttes trygt og sikkert.
 
Ønskes arealet benyttet til boldspil og lignende, vil der være behov for en afskærming som det kendes fra 
andre af kommunens skoler, hvor høje boldhegn skal sikre, at bolde ikke ryger ud. Det vurderes at løsninger 
som disse vil være meget dominerende omkring fleksarealet og at naboer vil føle det meget generende. 
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en løsning, hvor der som erstatning for den pullertløsning der er nu 
kombineret med publikumshegn, som skolens personale dagligt sætter op og fjerner igen, kan skabes en 
løsning, der både kan forhindre gennemkørsel og sikre, at skoleelever ikke uforvarende kommer til at løbe 
ud på vejarealet. Løsningen er et lavere balusterhegn, cirka 1,2 m højt, opdelt i 3 sektioner, hvor de 2 
yderste er faste og det midterste kan skydes til side, jævnfør vedhæftede bilag. Løsningen kan udarbejdes 
enten som et automatisk anlæg, hvor midterstykket henholdsvis skydes for eller til side tidsstyret, eller som 
en manuel løsning, hvor skolens personale skal gøre det. Balusterhegnets lave højde gør dog, at arealet 
ikke vil være egnet til boldspil. Det skal hertil bemærkes, at der er ved at blive etableret boldbur i den indre 
skolegård, som er udvidet ved tilkøb og leje af areal.
 
Løsningen med balusterhegn i hver ende af fleksarealet forventes at kunne udføres for ca. 300.000 kr.
En løsning med boldhegn, eksklusive nettag, rundt om fleksarealet forventes at kunne udføres for ca. 
130.000 kr.
 
Tidligere sagsfremstilling
By- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 20. maj 2019, at parkeringskælderen åbnes fredag den 24. 
maj og anmodede om en besigtigelse sammen med Undervisningsudvalget inden stillingtagen til 
indstillingspunkterne 1-3. Besigtigelsen blev afholdt den 12. august 2019.
 
Siden mødet den 20. maj 2019, er der opsat supplerende afspærring, i form af publikumshegn, der sikrer, at 
der ikke kan køres gennem fleksarealet på cykel, knallert eller motorcykel. Afspærringen opsættes ved 
skolestart kl. 7 og nedtages igen kl. 17. Lørdage og søndage er afspærringen ikke opsat.
 
Udvalget behandlede den 29. april en sag om færdselsarealerne omkring skolen samt åbning af 
parkeringskælderen under skolen. Forældrefølgegruppen har efterfølgende, med afsæt i en udtalelse fra 
politiet, udtrykt bekymring for, at de trafikale forhold ved skolen fortsat ikke er optimale. Bekymringen fra 
politiet går særligt på, at fleksarealet på Henrik Steffens Vej ikke er tilstrækkeligt afskærmet i forhold til 
trafikken, og er særligt knyttet til aktiviteter som boldspil, hvor der er en risiko for at bolde ryger ud på vejen 
og børn løber ud foran biler. 
 
På den baggrund, og for at fjerne enhver usikkerhed om det forsvarlige i at åbne parkeringskælderen, er det 
i dialog mellem By-, Kultur- og Miljøområdet og Børne og Ungeområdet besluttet at udsætte åbningen af p-
kælderen indtil yderligere dialog med politiet og forældregruppen er afsluttet. Denne dialog har givet 
anledning til at forvaltningen på ny bringer forholdene op til udvalgets behandling.
 
Fleksarealet på Henrik Steffens Vej
Et fleksareal er i vejlovens forstand ikke et egentligt udtryk for en vejs status, idet arealet fortsat har status 
som et offentligt vejareal. Begrebet flexareal betyder alene, at vejarealet over tid har forskellige, fleksible, 
anvendelser. Der gælder således ikke regler for, hvordan et fleksareal indrettes og afskærmes.
 
Fleksarealet på Henrik Steffens Vej blev primært afskærmet for at hindre bilkørsel gennem området, hvilket 
er sket med faste og automatiske pullerter, der tidsstyret lukker for bilkørsel i skolens åbningstid fra 7.00 til 
17.00 Derimod er der ikke sket en særlig afskærmning fra området ud mod de omgivende vejarealer, for at 
forhindre at børn kan bevæge sig ud. 
 
Politiet har udtrykt bekymring for arealets udformning henset til særligt boldspil, hvor det ikke er tilstrækkeligt 
sikret, at bolde kan ryge ud over fleksarealet, med risiko for at børn impulsivt løber efter denne, og ud foran 
biler. Herudover udtrykker politiet bekymring for cykling gennem fleksarealet, der kan udsætte børnene for 
risiko, og at den etablerede ”cykelsti”, der skal søge at afværge dette, ikke opfylder vejreglerne for cykelstier.
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Politiet har i sin udtalelse ikke udtalt eksplicit bekymring om p-kælderen, herunder tilkørselsforholdene til 
denne. På denne baggrund har politiets udtalelse ikke oprindeligt givet anledning til overvejelse om 
yderligere udsættelse af åbningen af p-kælderen. Politiet har således også i mail af 13. maj givet samtykke til 
at åbne p-kælderen ved skolen for almindelig færdsel.
 
Forvaltningen er i øvrigt enig i, at den etablerede ”cykelsti” i randen af fleksarealet ikke lever op til 
vejreglernes anbefalede mindstebredde. Løsningen har dog ikke været tænkt som en regulær cykelsti, men 
derimod et tiltag for at mindske gennemkørslen af fleksarealet ved udnyttelse af de givne, snævre forhold. 
Det skal i øvrigt bemærkes, at vejreglerne overvejende indeholder råd og vejledning og ikke bindende 
bestemmelser.
 
Løsningsmuligheder for fleksarealet
Det er forvaltningens vurdering, at den rejste problemstilling omkring fleksarealet og de mulige løsninger 
heraf hænger snævert sammen med arealets anvendelse som fleksareal og forståelse af, hvad dette 
indebærer. Det bør således helt grundlæggende drøftes og besluttes, om arealet forsat skal anvendes som 
fleksareal, eller om anvendelsen skal ændres. Nedenfor skitseres forskellige muligheder.
 
a: Fleksareal opretholdes
Arealet kan fastholdes som bilfrit område i skolens åbningstid, så det udgør et supplerende udeareal for 
skolen, dog således, at boldspil og andre aktiviteter, der indebærer risiko for implusivt at løbe ud på vejareal, 
henvises til skolens indre skolegård. Skolen vil ligeledes kunne regulere, at arealet fortrinsvis anvendes af 
skolens ældre elever, såfremt det sker uden opsyn. Med opsyn og som en del af undervisningen vil arealet 
også kunne anvendes af de yngre elever. 
 
Ønskes arealet mere intensivt anvendt til leg og aktivitet, er der behov for en mere markant afskærmning, 
der forhindrer eleverne i utilsigtet at komme ud på vejarealet samt hindrer cykling gennem arealet. En mulig 
løsning er, at der supplerende til de automatiske pullerter etableres hegn og låger på fleksarealets 
endestykker mod Grundtvigsvej og Henrik Steffens Vej. Dette vil vanskeliggøre, at der impulsivt løbes ud på 
de færdselsarealer, hvor der kan køre biler, samt hindre cykling gennem fleksarealet. Det vil dog stadig være 
muligt at komme ud på fortovet på Henrik Steffens Vej på den vestlige side af fleksarealet.
 
En sådan afskærmning skal dog samtidig være så fleksibel, at den let kan fjernes henholdsvis opsættes, så 
områdets karakter som fleksareal opretholdes, og der gives plads til at beredskabet kan komme ind og ud af 
skolegården, samt at der kan afhentes skrald. Løsningen kan være af manuel karakter, hvor skolens 
personale sørger for opsætning og nedtagning, eller mere automatisk, styret af et ur. Men vigtigt er, at 
afskærmningen umiddelbart kan sikre, at eleverne ikke impulsivt kan løbe ud, og samtidig hindrer 
uhensigtsmæssig cykling gennem fleksarealet inden for tidsrummet kl. 7 - 17. 
 
Forældregruppen har ved mail dateret 14. maj tilkendegivet, at de ikke kan anbefale en lågeløsning, idet en 
konkret udformning dog ikke har været drøftet med gruppen.
 
b: Fleksarealet udgår og arealet får status som almideligt færdselsareal 
En anden løsning kunne være, at arealet overgår til at være almindeligt færdselsareal og ikke længere skal 
anvendes til leg og aktivitet.  Man kan i den forbindelse vælge  at bibeholde den nuværende afspærring af 
arealet med steler og automatiske pullerter, og fortsat holde det lukket i tidsrummet kl. 7 – 17 og således 
anvende det som bilfrit ankomstareal for cyklende til og fra skolen. Skolen vil fortsat kunne anvende det bilfri 
ankomstområde til undervisningsaktiviteter eller legeaktiviteter, inden for de rammer, som skolen anser for 
hensigtsmæssige.
 
c: Nedlæggelse af en del af den offentlige vej Henrik Steffens Vej
Hvis arealet nedlægges som vejareal kan det tillægges skolens matrikel, og efterfølgende indrettes til det 
formål, skolen måtte ønske. Dog skal det fortsat iagttages, at arealet skal afskærmes under hensyntagen til 
de omgivende veje, samt at det skal sikres, at der fortsat er mulighed for at beredskabet kan komme ind i 
den indre skolegård, idet adgangen ind til denne indgår som brandvej. Det kan betyde, at fleksarealet ved en 
sådan løsning må mindskes. Derudover bør der iagttages hensyn til de naboer, der bor lige ud til området. 
Det skal ligeledes sikres, at afhentning af affald og brand/redning fortsat kan ske til ejendommene
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En formel nedlæggelse af den del af vejarealet, der udgør fleksarealet, skal ske i henhold til "Lov om 
offentlige vej", §124 (vedlagt som bilag), når Kommunalbestyrelsen efter vejlovens §15 har truffet beslutning 
herom. I henhold til lovens §124, stk. 6 gælder, at "Kommunalbestyrelsens planlagte beslutninger efter stk. 1 
og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme, der forventes at blive berørt af beslutningen, skal samtidig 
høres herom".
 
Nedlæggelsen af vejarealet vil kun være delvis, idet det eksisterende fortovsareal ud for ejendommene 
Henrik Steffens Vej 7-9 bibeholdes som offentligt fortov.
 
Ved overførslen af arealet til skolens matrikel, vil al fremtidig drift og vedligeholdelse overgå til skolen.
 
Forældregruppen har ved mail den 13. maj tilkendegivet, vedhæftet som bilag, at de finder denne løsning 
bedst, da den giver en klar afklaring af den trafikale situation omkring fleksarealet.
 
Øvrige trafikale forhold
Forældregruppen har udtrykt bekymring omkring en række andre trafikale forhold, der ikke vedrører 
fleksarealet: Udformningen af Grundtvigsvej mellem skolen og KU, vareindlevering til skolen og kiss and 
ride.
 
Grundtvigsvej ud for skolen var oprindelig tænkt som et shared space, men undervejs i processen, blev dette 
fravalgt. Senere er der således etableret et egentligt fortov ind mod KU, så fodgængere her kan færdes trygt 
og sikkert. Modsat er der, som en del af forarealet ind mod skolens hoveindgang, et fortovslignende areal 
anlagt i niveau med kørebanen. Her har forældregruppen ønsket, at der også blev etableret et egentligt 
fortov med kantstensopspring, så kørsel på fortovet og parkering/standsning undgås. Forslaget blev 
medtaget ved disponeringen af trafiksikkerhedspuljen for 2019, på udvalgets møde den 25. marts, men ikke 
prioriteret. Det er fortsat forvaltningens vurdering, at en løsning med et egentlig fortov med 
kanststensopspring bedre vil kunne løse de udfordringer, der er med ulovlig standsning og 
parkering.Samtidig er der mulighed for ved anlæg af en sådan at gøre fodgærngerarealet lide smallere, 
hvilket vil kunne give en bredere kørebane til cykling i begge retninger. I denne løsning kan der således 
opmærkes  en modstrøms cykelbanej. Denne løsning har politiet ligeledes anbefalet. Udgifterne er anslået til 
ca. 200.000 kr., og kan i givet fald finansieres fra trafiksikkerhedspuljen, hvor der specifikt er disponeret 
500.000 kr. til skoler og institutioner.
 
Forældregruppen har udtrykt ønske om en ændring af tidsbegræsningen på kiss and ride området, som det 
for eksempel kendes ved Skolen på Bülowsvej. I dag er skiltningen en 15 minutters tidsbegrænsning i 
tidsrummet kl. 7.30 – 8.30. Tidsbegrænsningen ønskes udvidet til kl. 7.00 – 16.00. En udvidelse er i praksis 
mulig, men vil yderligere begrænse beboernes adgang til parkeringspladserne. 
Såfremt udvalget beslutter yderligere tiltag i forhold til særligt fleksarealet, jævnfør ovenfor, eller at 
gennemføre supplerende analyser, kan skolen for en sikkerheds skyld afstå fra leg og boldspil uden opsyn 
på fleksaresalet, indtil sådanne tiltag er gennemført. Arealet vil fortsat være egnet til undervisningsformål, 
ligesom skolen kan anvende det bilfri areal til alle formål der måtte ønskes og anses for hensigtsmæssige 
inden for rammerne af den nuværende afskærmning med pullerter.
 
Parkeringskælder
Fastsættelsen af datoen for åbningen af parkeringskælderen er udskudt til efter behandlingen af denne sag. 
Politiet har i mail af 13. maj 2019 givet samtykke til en åbning af parkeringskælderen baseret på en 
besigtigelse af de nuværende forhold. Formelt set kan parkeringskælderen således tages i brug nu.
Forvaltningen kan umiddelbart foreslå at parkeringskælderen åbnes fredag den 24. maj.
 
By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering
Det er By-, Kultur- og Miljøområdets vurdering, at der er behov for en afklaring af fleksarealets fremtidige 
status, så der på baggrund heraf kan træffes beslutning om indretningen og afskærmningen af arealet i 
overensstemmelse med de aktiviteter, der skal være på arealet i forhold til omgivelserne, herunder 
sikkerheden ud mod Grundtvigsvej og Henrik Steffens Vej.
Det vurderes tillige, at etableringen af et egentligt fortov langs Grundtvigsvej, som beskrevet, vil bidrage til at 
mindske udfordringerne med ulovlig standsning og parkering her, idet skiltningen alene har vist sig ikke at 
være tilstrækkelig.



By- og Miljøudvalget 2018-21

Mødedato: 
13. januar 2020

Sidetal:  8

 

Økonomi

Etablering af egentligt fortov med kanststensopspring på Grundtvigsvej ud for skolen samt opmærkning af en 
modstrøms cykelbane er anslået til ca. 200.000 kr. Dette kan i givet fald finansieres fra 
trafiksikkerhedspuljen, hvor der specifikt er disponeret 500.000 kr. til skoler og institutioner.
 
Udgifter til og finansieringen af en løsning for fleksarealet på Henrik Steffens Vej afhænger af fremtidig 
status for arealet, som de løsningsmuligheder det medfører. Efter en beslutning om arealets fremtid vil 
forvaltningen følge op med yderligere belysning heraf.

Borgmesterpåtegning

Nej

Behandling

By- og Miljøudvalget, Undervisningsudvalget

Historik

By- og Miljøudvalget 2018-21, 20. maj 2019, pkt. 210:
By- og Miljøudvalget godkendte, at parkeringskælderen åbnes fredag den 24. maj og anmodede om en 
besigtigelse sammen med Undervisningsudvalget inden stillingtagen til indstillingspunkterne 1-3.
 
Indstilling 20. maj 2019, pkt. 210:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget, at
1. beslutter, hvorvidt fleksarealet skal a: bibeholdes som fleksareal eller b: overgå til færdselsareal eller c: 
nedlægges som vejareal, tillægges skolens matrikel og alene anvendes til legeareal, 
2. såfremt det besluttes at nedlægge vejarealet, at det overfor Kommunalbestyrelsen anbefales, at der 
iværksættes proces for nedlæggelse af vejarealet som offentlig vej og at arealet tillægges skolens matrikel,
3. beslutter, hvorvidt der etableres et egentligt fortov langs Grundtvigsvej, ind mod skolen, samt en 
modstrømscykelbane på vejstykket foran skolen, finansieret af trafiksikkerhedspuljen 2019
4. godkender at parkeringskælderen åbnes fredag den 24. maj.
 
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Undervisningsudvalget, at sagen tages til efterretning.
 
By- og Miljøudvalget 2018-21, 12. august 2019, pkt. 249:
Udvalget udsatte sagen, idet udvalget anmodede om en besigtigelsestur for udvalget, 
Undervisningsudvalget, repræsentanter fra skoles ledelse og fra forældregruppen, hvor der ses på åbne 
skolegårde, fleksarealer mv. Udvalget anmodede desuden om en belysning af mulighederne for etablering af 
låger eller andre muligheder for andre muligheder for afspærring af fleksarealet.
 
Indstilling 12. august 2019, pkt. 249:
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til By- og Miljøudvalget, at
1. beslutter, hvorvidt fleksarealet skal a: bibeholdes som fleksareal eller b: overgå til færdselsareal eller c: 
nedlægges som vejareal, tillægges skolens matrikel og alene anvendes til legeareal, 
2. såfremt det besluttes at nedlægge vejarealet, at det overfor Kommunalbestyrelsen anbefales, at der 
iværksættes proces for nedlæggelse af vejarealet som offentlig vej og at arealet tillægges skolens matrikel,
3. beslutter, hvorvidt der etableres et egentligt fortov langs Grundtvigsvej, ind mod skolen, samt en 
modstrømscykelbane på vejstykket foran skolen, finansieret af trafiksikkerhedspuljen 2019.
 
By-, Kultur- og Miljøområdet indstiller til Undervisningsudvalget, 
at sagen tages til efterretning.
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size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">meget</span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;"> kort om hvad man skal v&aelig;re opm&aelig;rksom p&aring; ift. 
den tv&aelig;rg&aring;ende koordinering]</span></p><p style="text-align:left;text-
indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Ja</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-
style:normal;">Nej</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 
0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">Nej</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 
0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-
size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">Nej</span></p><p style="text-align:left;text-
indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">[VALGFRIT AT UDFYLDE. Skriv 
</span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-
size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">meget</span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;"> kort om der er noget vigtigt man skal vide om sagen. Det kan 
v&aelig;re noget om: en bestemt r&aelig;kkef&oslash;lge/timing ift. andre sager, 
foruds&aelig;tninger o.lign. Hvis sagen indeb&aelig;rer h&oslash;ring i r&aring;d, n&aelig;vn eller 
borgerh&oslash;ringer, s&aring; noteres det ogs&aring; her]</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-
style:normal;">B</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">Nej</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 
0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-
size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">[VALGFRIT AT UDFYLDE. M&aring; kun udfyldes af 
BKM. Skriv evt </span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: 
underline;">meget</span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;"> korte interne bem&aelig;rkninger 
for sagsstyringen i BKM. Her noteres ogs&aring;, hvis evt. bilag til sagen skal v&aelig;re 
beskyttede]</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
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weight:normal;font-style:normal;">[SKAL UDFYLDES! OG HJ&AElig;LPETEKST SKAL SLETTES. 
M&aring; kun udfyldes af BKM skriv enten ja eller nej. Du m&aring; </span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">ikke</span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;"> skrive andet i dette felt. En fokussag er en sag der kr&aelig;ver 
meget lang forberedelse]</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 
0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">[VALGFRIT AT UDFYLDE. M&aring; kun udfyldes af BUO. Skriv 
evt </span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-
size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">meget</span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;"> korte interne bem&aelig;rkninger for sagsstyringen i BUO. Her 
noteres ogs&aring;, hvis evt. bilag til sagen skal v&aelig;re beskyttede]</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">[SKAL 
UDFYLDES! OG HJ&AElig;LPETEKST SKAL SLETTES. M&aring; kun udfyldes af BUO skriv enten ja 
eller nej. Du m&aring; </span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: 
underline;">ikke</span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;"> skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kr&aelig;ver meget lang forberedelse]</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">[VALGFRIT 
AT UDFYLDE, MEN HJ&AElig;LPETEKST SKAL SLETTES. M&aring; kun udfyldes af KDO. Skriv evt 
</span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-
size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">meget</span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;"> korte interne bem&aelig;rkninger for sagsstyringen i KDO. Her 
noteres ogs&aring;, hvis evt. bilag til sagen skal v&aelig;re beskyttede]</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">[SKAL 
UDFYLDES! OG HJ&AElig;LPETEKST SKAL SLETTES. M&aring; kun udfyldes af KDO. Skriv enten ja 
eller nej. Du m&aring; </span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: 
underline;">ikke</span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;"> skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kr&aelig;ver meget lang forberedelse]</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">[VALGFRIT 
AT UDFYLDE. M&aring; kun udfyldes af BKM. Skriv evt </span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;text-decoration: underline;">meget</span><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;"> korte interne bem&aelig;rkninger for sagsstyringen i SSA. Her 
noteres ogs&aring;, hvis evt. bilag til sagen skal v&aelig;re beskyttede]</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">[SKAL 
UDFYLDES! OG HJ&AElig;LPETEKST SKAL SLETTES. M&aring; kun udfyldes af SSA. skriv enten ja 
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eller nej. Du m&aring; </span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration: 
underline;">ikke</span><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;"> skrive andet i dette felt. En 
fokussag er en sag der kr&aelig;ver meget lang forberedelse]</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">BKM: 
JBS/ML</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span 
style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">BUO:</span></p><p style="text-align:left;text-
indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">KDO:</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-
style:normal;">SSA:</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 
0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">BKM: PR</span></p><p style="text-align:left;text-
indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-
family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-style:normal;">BUO:</span></p><p style="text-
align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt;"><span style="color:#000000;background-
color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-weight:normal;font-
style:normal;">KDO:</span></p><p style="text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 
0pt;"><span style="color:#000000;background-color:transparent;font-family:Arial;font-size:10pt;font-
weight:normal;font-style:normal;">SSA:</span></p>
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