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Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Forslag om motiveret dagsorden nr. D 49 af 
Hanne Thanriing Jacobsen (SF) (se fòran) 
forkastedes, idet 23 (SF og FK) stemte for, 60 
(KF, V, RV, CD, FP og KRF) imod; 38 (S) 
stemte hverken for eller imod. 

Hermed sluttede forespørgslen. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

7) Første behandling af beslutningsforslag nr. B 
103: 

Forslag til folketingsbeslutning om genåbning 
af  Ranum Statsseminarium. 

Af Larsen-Ledet (RV) m.fl. 
(Fremsat 29/1 88). 

Forslaget sattes til forhandling. 

Forhandling 

Undervisnings- og forskningsministeren (Bertel 
Haarder): 

Afviklingen af Ranum Statsseminarium som 
lærerseminarium blev vedtaget med stort flertal 
ved en tekstanmærkning til finansloven for 
1984. 123 stemte for, 33 stemte imod; 1 stemte 
hverken for eller imod. 

Det blev samtidig vedtaget, at Ranums hf- 
kursus skulle videreføres, og at der af hensyn til 
regionen og Ranum by og Løgstør Kommune 
skulle etableres en anden videregående uddan- 
nelse på stedet, nemlig et socialpædagogisk se- 
minarium. Begge uddannelser er i god gænge 
med hver tre spor pr. år. Søgningen er dog ikke 
imponerende, men det var den desværre heller 
ikke til det hedengangne seminarium, som næ- 
sten ikke havde elever til sidst, og det var jo det, 
der var baggrunden for nedlæggelsen. Man kan 
ikke have seminarier uden elever. 

Siden beslutningen om riedlæggelse i 1984 
har der været flere forsøg på at genrejse lærer- 
seminariet. Det seneste er en henvendelse fra 
Løgstør Kommunalbestyrelse den 1. april 1987. 
Folketingets Uddannelsesudvalg er 7. maj 1987 
efter anmodning orienteret om mit svar, hvori 

- kommunalbestyrelsens ønske blev afvist med 
henvisning til, at kommunalbestyrelsens ønske 

byggede på en alt for optimistisk vurdering af 
læterbehovet og af de økonomiske problemer 
forbundet med at genoprette lærerseminariet. 

I forslaget er der en række begrundelser, som 
jeg skal sige lidt om. 

Der nævnes udviklingsprogrammet for fol- 
keskolen og alt det, der spirer og gror i den dan- 
ske skole i øjeblikket, og det foreslås, at man 
gør Ranum til et særligt forsøgsseminarium. 

Jeg vil til det sige, at jeg synes, vi skulle gøre 
alle seminarier til forsøgsseminarier. Jeg har 
faktisk her i Tinget fremsat et forslag om en be- 
tydelig liberalisering af styringen af lærersemi- 
narierne, et forslag, som imidlertid blev noget 
mindre liberalt, da det var kommet igennem 
Folketinget. Jeg er for så vidt med på tanken, 
men jeg ser ikke, det er nødvendigt at genopret- 
te Ranum Statsseminarium, for at vi kan få for- 
søg i gang med læreruddannelsen. 

Jeg forstår godt forslagsstillernes henvisning 
til, at f.eks. Tønder Seminarium ikke er blevet 
nedlagt, for Tønder Seminarium har i perioder 
faktisk haft ringere søgning end Ranum. Den 
eneste forklaring, jeg kan give -  og det er den 
sande forklaring, der er ingen anden -  må søges 
i grænsens sang, eller hvad man nu skal kalde 
det. Tønder Seminarium har en beliggénhed, 
som gjorde, at et massivt flertal i Folketinget 
sagde: Tønder Seminarium må ikke røres. 

Jeg gør opmærksom på, at Tønder Semina- 
rium stadig har problemer med at skaffe elever 
nok. Det er der også andre seminarier, der har. 
Jeg er helt overbevist om, at regeringens forslag 
i i982 om at nedlægge et af de syd- og sønderjy- 
ske seminarier var helt rigtigt, og at det i de 
kommende år vil svie til alle de øvrige seminari- 
er, at den beslutning ikke blev ført igennem. Da 
hr. Henning Rasmussen ikke er her -  jo, det er 
han, men han hører ikke efter -  vil jeg ikke sige 
mere om den sag. 

Det er rigtigt, at dér har været en stigning i 
ansøgertallet de sidste to år, men der er tale om 
meget store regionale forskelle på denne stig- 
ning i søgningen. Det seminarium, det vel har 
størst interesse at se på, er Ålborg Seminarium, 
som er naboseminariet. Dér var overskuddet af 
førsteprioritetsansøgere ikke så stort i 1986 og 
. 1987, at det i sig selv kan berettige til en genop- 
rettelse af lærerseminariet i Ranum. Kigger 
man på et andet naboseminarium, Nørre Nis- 
sum, vil man se, at også dér har der været pro- 
blemer med at skaffe elever nok. 
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Det er et generelt problem på de små semina- 
rier, at man også har problemer med at holde 
på eleverne. Altså når man har fået oprettet 
holdene, er der en tendens til, at eleverne siver 
bort, hvad årsagen så end kan være. 

Jeg synes, at man i stedet for at blive ved at 
sørge over, at der ikke længere er læreruddan- 
nelse i Ranum, bør glæde sig over, at Ranum fik 
fuld erstatning. Der er i dag lige så mange stu- 
derende, som der var i de sidste år, man havde 
lærerseminariet. Man har i dag en institution, 
som har udsigt til i mange år fremover at kunne 
samle elever nok. Hvis man fik sit lærersemina- 
rium tilbage, skulle man gå i evig frygt for, at 
den ene eller den anden minister eller den ene 
eller den anden situation kunne indbyde til, at 
man nedlægger to, tre, fire eller fem seminarier. 

Sandheden er -  det må vi indrømme -  at 
mange af de argumenter, jeg brugte i den forri- 
ge debat, også kan bruges i denne. Sagen er, at 
vi har for mange seminarier. Det har den afgå- 
ede seminariedirektør Tage Kampmann fuld- 
stændig ret i. Vi skulle måske have nedlagt end- 
nu et eller to i de store byer. Det kan være, vi 
gjorde for lidt i 1983 og 1982. Det tror jeg semi- 
nariehistorikerne vil sige. Derfor er tiden altså 
ikke inde til at oprette flere seminarier. Vi skul- 
le snarere have nedlagt et par mere. 

Seminarier er jo til for de studerendes skyld 
og for folkeskolens skyld. De er ikke til, de er , 
ikke blevet -  jo, det er de minsandten, de er ble- 
vet oprettet af hensyn til regionale interesser, 
det skal guderne vide, det ene efter det andet. 
Det var såmænd de sidst oprettede, der skulle 
have været nedlagt. For så vidt er det uretfær- 
digt, at det går ud over Ranum, som er et af de 
ældste, men det var jo elevmangelen, der gjorde 
det. 

Vi skal passe på, at vi ikke i alt for høj grad 
gør læreruddannelsen til offer for alle mulige 
andre hensyn end hensynet til de studerende og 
til folkeskolen, som de er til for. 

Helle Degn (S) : 
Om dette forslag den bemærkning, at det er 

et sært forslag. Når ikke engang den radikale 
gruppe kan stå sammen om forslaget og tage 
det alvorligt, hvordan vil man så forlange, at 
det øvrige Folketing skal tage forslaget alvor- 
ligt? 

Det er også sært, fordi logikken i forslaget 
fuldstændig halter. Man foreslår et forsøgsse- 

minarium, endnu før det læreruddannelsesud- 
valg, som undervisningsministeren har nedsat, 
har færdiggjort sine tanker om en ny lærerud- 
dannelse, og det ligger på vores borde. Man fo- 
reslår, at vi tager udgangspunkt i 7-punkts-pro- 
grammet om folkeskolen som lokalt kulturcen- 
ter, endnu før forsøgene rigtig er igangsat og 
evalueret. Logikken halter helt og aldeles. 

Den skjulte dagsorden -  for det er jo det, der , 
er tale om her -  er et lokalt politisk beskæftigel- 
sesinitiativ. Det er vist ikke andet, der ligger 
bag dette forslag. 

Socialdemokratiet føler en forpligtelse og et 
ansvar over for en samlet og afvejet seminarie- 
kapacitetsplanlægning, hvorfor vi ikke kan 
medvirke til blot at behandle ét seminarium, 
her altså Ranum Statsseminarium, som enkelt- 
sag. Vi skylder hele seminarieverdenen, at vi ser 
hele sektoren i sammenhæng. 

Skal kapaciteten en dag udvides, må det først 
og fremmest gælde for de 1- og 2-sporssemina- 
rier, som efter vores opfattelse må leve i en tid 
med et forringet undervisningsmiljø. Det skyl- 
der vi også de mange seminarielærere og stude- 
rende over hele landet, som har måttet leve med 
den samlede planlægning, der til dato opereres 
efter. Det hensyn skylder vi måske mest de 
mange seminarielærere, de mange lærere, som i 
de senere år her er blevet afskediget som konse- 
kvens af Folketingets beslutninger. 

Socialdemokratiet ønsker fornyelser af fol- 
keskolen, vi ønsker fornyelser af læreruddan- 
nelsen, men efter en samlet planlægning og en 
samlet vurdering og beslutning. Derfor må So- 
cialdemokratiet selvfølgelig afvise dette for- 
slag. 

Kirkegaard (KF): 
Det er ikke svært at forestille sig, hvor smer- 

tefuldt det må være for et lokalsamfund at skul- 
le tage afsked med en uddannelsesinstitution. 
Der er derfor heller ikke noget at sige til, at den 
lokale befolkning og de lokale myndigheder 
kæmper for at bevare Ranum Statsseminarium. 

Men dette forhold behøver ikke at være ens- 
betydende med, at vi skal efterkomme ønsket 
om at genåbne Ranum Statsseminarium. Vi 
skal i Folketinget naturligvis ikke kun vurdere 
sagen ud fra lokalpolitiske synsvinkler, men er 
nødt til at se de lokale spørgsmål i sammen- 
hæng med overordnede landspolitiske hensyn. 
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Derfor kan vi i Det Konservative Folkeparti 
ikke tilslutte os forslaget om at tilvejebringe 
forudsætninger for genåbning. Selv uden Ra- 
num er antallet af lærerseminarier i overkanten 
af, hvad der sagligt er brug for. Det vil derfor 
være en forkert beslutning at genåbne Ranum. 

Forslagsstillerne forestiller sig, at Ranum 
skulle være et forsøgseminarium. Vi mener ik- 
ke, at det er nogen god idé, at et seminarium 
udelukkende satser på forsøgsvirksomhed. 
Hvis vi i Danmark ønsker forsøgsvirksomhed i 

. læreruddannelsen, gøres dette bedst i forbin- 
delse med et eksisterende seininarium. Dette 
gælder også, hvis der ønskes etableret en un- 
dervisning, der specielt sigter på forsøgsunder- 
visning i folkeskolen. 

Vi må erkende, at forslagsstillerne har ret i, at 
de opstillede prognoser for lærernes beskæfti- 
gelsessituation ikke har holdt stik. Vi har ikke 
fået nogen stor lærerarbejdsløshed, men er vel 
nærmest i øjeblikket i visse egne af landet på 
kanten af egentlig lærermangel. Det har flere 
årsager, bl.a. at der tilsyneladende anvendes 
den helt faste tommelfingerregel, at hvis antal., 
let af elever falder med 2 pet., stiger forbruget af 
lærere tilsvarende med 2 pet. Jeg har ikke 
fantasi til at forestille mig, at de centrale eller 
de lokale myndigheder vil fortsætte med denne 
politik. 

Det, at prognosen ikke har holdt stik, er ikke 
ensbetydende med, at der er nogen garanti for, 
at der ikke fremover vil komme til at opstå be- 
skæftigelsesproblemer for folkeskolelærere. 
Faldet i børnetallet er slet ikke slået igennem 
endnu med fuld styrke. 

Jeg har med meget stor interesse noteret mig, . 
at der i bemærkningerne bliver sat spørgsmåls- 
tegn ved berettigelsen af det såkaldte Nødven- 
dige Seminarium i Tvind. Hvis Det Radikale 
Venstre mener dette alvorligt, så kan jeg sige, at 
vi i Det Konservative Folkeparti bestemt ikke 
er uinteresseret i en seriøs drøftelse herom. 
Man kan bare tage telefonen og ringe. Vi svarer 
dag og nat! 

Afslutningsvis skal jeg gøre opmærksom på, 
at afvisningen også er på CD's vegne. 

Hanne Thanning Jacobsen (SF): 
Det er et af de forslag, hvor SF kunne stille 

sig op her på talerstolen og sige: Hvad sagde vi! 
Som ministeren ganske rigtigt repeterede, var 
der 33 stemmer imod, da afgørelsen om luknin- 

gen af Ranum Statsseminarium var på finanslo- 
ven for 1984. 

Vi syntes ikke, at Ranum Statsseminarium 
skulle lukkes da, men må nok i dag spørge den 
radikale gruppe, som er og i årene siden 1984 
har været garant for den økonomiske politik, 
der har været ført i landet, sammen med rege- 
ringen, om ikke Det Radikale Venstre har stået 
bag den beslutning. Derfor kan de ikke fortæn- 
ke os andre i, at vi føler, at den radikale gruppe 
-  eller er det den radikale gruppe? -  i dag kom- 
mer med et forslag om genåbning. 

Vi tror ikke, at det ville være en hjælp til Ra- 
num by at starte Ranum Statsseminarium som 
lærerseminarium igen. Men hvad vi navnlig ik- 
ke tror, er, at det var den måde, vi skulle bruge 
pengene på, hvis lærerudddannelserne skulle 
tilføres ressourcer. 

Det er på dette område som det forrige områ- 
de, vi har diskuteret i et par timer, nemlig de 
pædagogiske seminarier, meget vigtigt, at vi får 
lagt en langtidsplan, og det vil for os sige at se 
på hele seminariesituationen. Den er på lærer- 
seminariesiden meget parallel med den næsten 
depression, der har sænket sig over seminari- 
everdenen .på grund af de økonomiske vilkår, 
som også den radikale gruppe har været med til 
at bestemme at seminarierne skal arbejde un- 
der. 

Jeg interviewede i går en seminarielærer, så- 
dan for sjovs skyld: Hvordan står det egentlig 
til på et dansk seminarium i dag? Og hun kunne 
fortælle mig, at til at drive et danskhold på et 
københavnsk lærerseminarium, der består af 
tre fællesfagshold og seks liniefagshold, får 
man tilsammen 3.500 kr. plus moms for et år. 
Jeg synes, at alene denne lille del af interviewet 
siger noget om, hvilke økonomiske vilkår semi- 
narierne har i øjeblikket. 

Derfor glæder jeg mig til at høre de radikale 
forslagsstillere begrunde, hvorfor vi skulle til- 
føre Ranum flere penge nu. Jeg glæder mig 
selvfølgelig, hvis de er blevet klogere og siger: 
Vi går ud og finder nogle penge til Ranum 
Statsseminarium, og vi vil producere nogle fle- 
re lærere, fordi der mangler lærere i den danske 

. folkeskole. Men jeg har en fornemmelse af ved 
at læse forslagets bemærkninger, forslag om 
forsøgsseminarium, forslag om, at man igen vil 
kunne få ansøgere til Ranum, at det ikke er det, 
der er ærindet med dette forslag. 
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Britta Schall Holberg (V): 
Det vil givetvis kunne opfattes positivt lo- 

kalt, at nogen ønsker at genoprette lærersemi- 
nariet. Det er dog i og, for sig let forståeligt, for- 
di det jo er godt for et lokalsamfund at have ak- 
tiviteter i gang, gerne uddannelsesaktiviteter. 
Men vi bliver nødt til, som det også har været 
sagt her, at se et sådant ønske i en overordnet 
sammenhæng. Det kan ikke nytte noget, som vi 
også sagde ved det sidste punkt, at vi spreder 
indsatsen så meget, at det går ud over uddan- 
nelserne andre steder. Det vil jo være tilfældet. 

Når Ranum Statsseminarium i sin tid blev 
lukket som lærerseminarium, var det, fordi søg- 
ningen var minimal, og der er intet, der tyder 
på, at det vil ændre sig. Dér, hvor søgningen er i 
tiltagende, ved vi er i universitetsbyerne og i de 
større byer. 

Så siger forslagsstillerne: Jamen det er også 
et forsøgsseminarium, vi vil oprette. Dertil er at 
sige, at det er der ikke behov for. Jeg ser meget 
hellere, at man på seminarierne bruger den 
øgede selvbestemmelse til at lave tilpasninger 
og løbende forsøg og aktualiseringer i lærerud- 
dannelserne i stedet for at lave et specielt semi- 
narium til det. 

Endelig er det nødvendigt, at vi giver vore 
unge lærere det allerbedste fundament for den 
afgørende vigtige funktion, de har i undervis- 
ningssituationen. Det gør vi altså ikke ved at 
sprede ressourcerne. Selv om der i de nuværen- 
de bygninger kunne være plads til et 2-spors se- 
minarium, vil det være dyrere end at gøre andre 
2-sporede seminarier 3-sporede. Sådan som vi 
også talte om det før, er det en bedre løsning for 
elevernes valgmuligheder med hensyn til fag, at 
der er tre spor, end at der to, rent bortset fra at 
det er en bedre ressourceudnyttelse. 

Og til allersidst om forslaget: Forslagsstiller- 
ne skriver, at den lokale indsats med hensyn til 
erstatningsindsats for Ranum Statsseminarium 
er slået fejl for de flestes vedkommende. 

For det første er det jo sådan, at hf og den so- 
cialpædagogiske uddannelse kører godt. Den 
sidste endda med tre spor pr. år og med sikker- 
hed for, at det kan fortsætte, sådan som det ser 

. ud. 
For det andet vil jeg godt have lov til herfra 

at kippe med flaget for de lokale initiativer, 
man har sat i gang. Man har satset både kræfter 
og økonomiske ressourcer på projekterne i ste- 
det for bare at sætte sig hen og være forurettede 

over, at Ranum blev lukket som lærersemina- 
rium. Det kunne ellers være en barsk affære for 
et lokalt område at måtte se en sådan lukning i 
øjnene. Men man tog altså udfordringen op og 
fik desuden den erstatningsuddannelse; man 
havde ønsket sig. 

Det er ikke rigtigt, at billedet tegner sig, som 
forslagsstillerne skriver. Det er rigtigt, at cen- 
tret for integreret medicin er lukket. Men Data- 
højskolen har truffet bindende aftale om at flyt- 
te til nye lokaler. Det kan man vist ikke kalde, 
at tingene er mislykkedes. Derudover er Handi- 
capcenterets betalingsstandsning blevet ophæ- 
vet før jul. Og Eksportakademiet klarer sig og 
vil forhåbentlig også gøre det fremover. 

Venstre kan ikke støtte dette forslag. Vi me- 
ner overhovedet ikke, det er rimeligt at gå ind i 
en sådan diskussion. Og vi synes, det må være 
rigtigt, at lokalsamfundet nu indstiller sig på, at 
sådan er situationen, og arbejder derudfra. 

Ole Vig Jensen (RV): 
Jeg kan oplyse, at det er et mindretal i Det 

Radikale Vensttes folketingsgruppe, der har ta- 
get dette initiativ. Det er til gengæld, med ord- 
føreren for forslagsstillerne i spidsen, hr. Lar- 
sen-Ledet, et meget engageret mindretal, som 
helt legalt -  jeg understreger: helt legalt -  har 
taget et initiativ, som er i forlængelse af, hvad 
hr. Larsen-Ledet har sagt fra første færd, da de 

. truende skyer drev ind over Ranum og dets se- 
minarium. Så deri er der, fru Helle Degn, ikke 
noget sært. 

Vi har i et flertal i Det Radikale Venstres fol- 
ketingsgruppe haft den opfattelse, at hvis det 
var muligt i den kreds af partier, som i sin tid 
traf beslutning om lukning af Ranum Semina- 
rium i forbindelse med et større forlig, på ny at 
give Ranum en chance, så var vi indstillet på 
det. Det vil også være disse partier bekendt, at 
vi har rettet henvendelse til regeringen, rege- 
ringspartierne og Socialdemokratiet med hen- 
blik på at se, om det var muligt at tilvejebringe 
en sådan indstilling. Det var det ikke, og så har 
vi som folketingsgruppe -  flertallet -  ikke øn- 
sket at tage et samlet initiativ. 

Vi forstår meget vel en række af de synspunk- 
ter -  og det har jeg da med glæde bemærket at 
der også er flere andre ordførere der har gjort -  
som er fremført som begrundelse for dette for- 
slags fremsættelse. Der er ingen tvivl om, at 
lukningen af Ranum Seminarium har skabt be- 
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tydelige problemer i det lille lokalsamfund, og 
det er i øvrigt en af grundene til, at vi gerne har 
villet gøre os den seriøse overvejelse, om det 
var muligt at finde en vej frem med henblik på 
at støtte såvel seminariet som lokalsamfundet. 
Det har altså indtil nu ikke været muligt. 

Jeg må da også sige, at en del af de betænke- 
ligheder, der er fremført af dem, der nu er mod- 
standere af dette forslag, er vi helt opmærksom 
på i flertallet i den radikale folketingsgruppe. 
Det ville ikke være uproblematisk. Det er også 
grunden til, at der nu er et mindretal, der frem- 
sætter forslaget. 

Jeg synes nok, at forslaget, som jo nu går til 
udvalgsbehandling, kan give anledning til, at vi 
får afklaret nogle af de spørgsmål, som jeg sy- 
nes helt forståeligt og naturligt er rejst af for- 
slagsstillerne, og så må vi se, hvordan det går 
med forslaget og dets videre skæbne. 

Jeg har lyst til at sige, at i den udstrækning 
dette forslag ikke nyder fremme, er der i hvert 
fald god grund til af hensyn til den specielle si- 
tuation, som lige netop det lille bysamfund Ra- 
num er stillet i, at være meget opmærksom på, 
om vort ønske om at sikre erstatningsuddannel- 
ser nu også fuldt ud tilgodeser et samfund, som 
givet er meget trængt af den beslutning om at 
lukke seminariet, som nu fuldbyrdes i forbin- 
delse med, at det lukker fuldstændigt, medmin- 
dre der sker noget andet. 

Poulsgaard (FP): 
Den nuværende undervisningsminister kan 

selv korrigere mig, hvis det er forkert, det, jeg 
siger nu, og derfor beder jeg altså undervis- 
ningsministeren høre efter. 

Jeg mener, at undervisningsministeren sagde 
-  og det var vist, før han blev undervisningsmi- 
nister -  at vi har lærere nok til ind i år 2000. Vi 
kunne sådan set lukke alle seminarier, uden at 
der ville ske det mindste, og så kunne vi genåb- 
ne dem efter år 2000. Jeg mener endda, jeg har 
fået det bekræftet i et spørgsmål til undervis- 
ningsministeren. 

Jeg er valgt i Nordjylland. Jeg skulle nu ikke 
have været ordfører i denne sag, men vor ordfø- 
rer er forhindret, så jeg er blevet kastet lidt ho- 
vedkulds ind i det, men jeg nævner dette her, 
fordi alle gode kræfter og særlig de lokale fol- 
ketingsmænd jo gerne vil gøre noget lige for 
den egn, hvor de er valgt. Jeg er selv valgt i 
Nordjylland, og jeg har da fået en masse hen- 

vendelser fra Ranum Seminarium, og de har 
været knusende dygtige, de folk deroppe, og 
det var nogle sympatiske mennesker. Og så kan 
man altså sige, at resultatet af det lobbyarbejde 
ligger her på bordet. 

Men det kan ikke nytte noget. De sidste da- 
ges avisoverskrifter må da få også lobbyister til 
at tænke sig om: Er vi danske, eller er vi lokale 
folketingsmedlemmer? For vi vil jo få stribevis 
af lignende sager, hvis vi ikke tør fastholde en 
beslutning, specielt en beslutning, hvor vi, som 
ministeren sagde, slet ikke har brug for en læ- 
reruddannelse af den slags deroppe. 

Men hvis vi ikke tør det, så kan statsministe- 
ren og regeringen godt pakke sammen aldeles 
omgående, og det kan hr. Bilgrav-Nielsen også, 
som i går var ude med, at nu skulle vi til at have 
en fælles regering. Men hvorfor kommer hr. 
Bilgrav-Nielsen med det? Fordi situationen er 
alvorlig, og det må man også forstå i Ranum, og 
det må man forstå alle steder. 

Hvis vi skal have penge til det, vi skal have 
penge til, så har vi altså ikke råd til at imøde- 
komme alle disse mere eller mindre berettigede 
ønsker, man har rundt omkring. Derfor må jeg 
med beklagelse afvise dette forslag. 

Merethe Due Jensen (KRF): 
Selvfølgelig skal man rette op på de fejl, man 

kan komme til at begå. Det gælder naturligvis 
også, hvis det viser sig, at den beslutning om af- 
vikling af Ranum Statsseminarium, som et stort 
flertal i Folketinget vedtog i 1984, hvor hoved- 
begrundelsen for afviklingen var, at tilgangen 
til seminariet var svigtende, var forkert. 

Jeg kan godt forstå, at man af lokalpolitiske 
grunde ønsker at genåbne seminariet i Ranum. 
Kristeligt Folkeparti er selvfølgelig også inter- 
esseret i, 'at de mindre bysamfund har en mulig- 
hed for at uddanne lærere, og at koncentratio- 
nen af uddannelsessteder ikke kun begrænses 
til storbyerne. Men betingelserne for en genåb- 
ning må være, at forudsætningerne har ændret 
sig -  og man kan spørge: Har. de det? 

I bemærkningerne til forslaget siges det, at 
de prognoser, som Undervisnings- og Forsk- 
ningsministeriet byggede på, var et kæmpefejl- 
skud. Arbejdsløshedstallene blandt lærere blev 
heldigvis ikke som spået 15.000, og det kan vi 
glæde os over, selv om glæden kan blive kortva- 
rig, når man betænker, at der faktisk er tale om 
et overforbrug af lærere, som kommunerne før - 
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eller siden får vanskeligt ved at finansiere. Det 
faldende børnetal frem til 1996, hvor der vil væ- 
re 100.000 færre elever end i dag, skal også med 
i betragtningerne. 

Jeg kan forstå, at man i Direktoratet for Fol- 
keskolen og Seminarierne m.v. nøje har foreta- 
get en vurdering og har fundet frem til, at der 
ikke er grundlag for en genåbning af Ranum 
Seminarium. Jeg har ingen grund til at betvivle 
den konklusion. 

Kristeligt Folkeparti kan derfor ikke støtte 
forslaget. 

Berlau (FK): 
Hr. Poulsgaard er nok den, der er mest 

plump af de ordførere, som har taget ordet i 
denne diskussion, idet han som den eneste gav 
udtryk for det, der vel er hans inderste holdning 
-  og vel også er de andres inderste holdning, 
skønt de ikke vil sige det -  nemlig at hvis vi skal 
have penge til noget af alt det andet, så skal vi 
ikke have penge til Ranum Seminarium. Det er 
nogenlunde ordret, hvad hr. Poulsgaard gav 
udtryk for. 

Lukningen af seminariet i sin tid var jo en 
følge af den økonomiske aftale, som blev ind- 
gået mellem en række politiske partier i Folke- 
tinget. Det vil sige, at der ikke lå seriøse be- 
grundelser bag lukningen, der lå nogle argu- 
menter, som man strikkede sammen til anled- 
ningen, og ud fra at der var nogle økonomiske 
interesser, man ville varetage andre steder, ka- 
stede man sine sammenstrikkede argumenter 
ud, og på den baggrund lukkede man butikken 
oppe i Ranum. 

Vi har den opfattelse i Fælles Kurs, at det er 
ethvert samfunds vigtigste og væsentligste op- 
gave at kigge efter sine borgere og ikke forsøge 
at omdanne folkestyret, endsige staten Dan- 
mark, til en kræmmerbutik, hvor det alene er 
nogle økonomiske hensyn, der er afgørende 
for, hvad det er for en udvikling, der skal ske i 
landet. Det er jo det, som har været tilfældet og- 
så ved lukningen af Ranum Seminarium i sin 
tid. 

Vi vil støtte forslaget. Vi er dybt irriterede 
over, at der er politikere her i Folketinget, som 
fortsætter med deres sammenstrikkede argu- 
menter, uden at de fortæller sandheden, nemlig 
at man ønsker at bruge pengene til noget andet. 
For det er altså det sammenstrikkede argu- 
ment, man forsøger at bruge, som ministeren 

sagde det, da han havde ordet tidligere, idet 
han sagde noget i retning af, at der jo ikke er 
nogen grund til at have seminarier, når man ik- 
ke har nogen elever. 

Men hvis man tager nogle andre områder af . 
samfundshusholdningen, så har man jo ingen 
bekymringer. Man bevilger rask væk milliard 
efter milliard år ud og år ind til militærappara- 
tet, men der er ingen fjender; ikke andre end de 
konstruerede fjender, som forskellige politike- 
re har mareridt om om natten. Men ikke desto 
mindre er man i stand til at overbevise Folke- 
tinget om, at man skal poste den ene milliard 
efter den anden ud til militærapparatet, men 
uden at man har noget at bruge det til; det er 
virkningsløst, det har ikke været i funktion i 
massevis af år, det kommer forhåbentlig heller 
aldrig nogen sinde i funktion, og det bør selv- 
følgelig nedlægges hellere tidligere end sent. 

Så derfor er det ikke et argument, der holder. 
Det er noget, man skyder af fra hoften i den ak- 
tuelle situation, når man skal strikke sine argu- 
menter sammen. 

Jeg skal tilsige forslaget vores støtte. 

Larsen-Ledet (RV): 
Som det høflige menneske, jeg normalt er, vil 

jeg gerne takke for de positive bemærkninger, 
der er kommet om forslaget. Der er da kommet ' I , 
en enkelt positiv bemærkning; der er da også 
kommet en vis tilslutning. 

Men ud over at være høflig så er jeg også re- 
alistisk, og jeg må jo konstatere, at forslaget ik- 
ke er blevet modtaget med overvældende be- 
gejstring. 

Der er også nogle, der ligesom har antydet 
her fra talerstolen, at der skulle ligge spekula- 
tion, stemmekøb, snæver lokalpolitik osv. i for- 
slaget. Jeg føler, det er irriterende, at der er nog- 
le, der kan tillade sig disse påstande. Den hold- 
ning, som jeg har til disse spørgsmål, vil være 
den samme, uanset hvor det er i Danmark. De 
små samfund bliver klemt, de bliver mere og 
mere klemt, og der er efter min opfattelse flere 
og flere, der svigter de små samfund. Jeg må og- 
så sige, at jeg taler på forslagsstillernes vegne, 
dvs. et mindretal i den radikale gruppe, sådan 
at der er orden i tingene og der ikke er nogen, 
der misforstår, med hvilken baggrund jeg står, 
her. 

Den 23. februar 1984, altså netop i dag for 4 
år siden, havde Folketinget tredje behandling 
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af forslag til finanslov for finansåret 1984, og vi 
havde undervisningsministerens tekstanmærk- 
ning til behandling, og det var en væsentlig del 
af debatten. 

Forslaget blev vedtaget, læreruddannelserne 
i Ranum blev lukket, og ministeren begrundede 
forslaget med, at søgningen til Ranum var for 
lille, og at seminariet dermed var faldet for de 
talkriterier, som var opstillet i forbindelse med 
seminarieforliget fra efteråret 1982, idet mini- 
steren dog samtidig anbefalede dispensation 
for et andet seminarium, der var i samme situ- 
ation, og det har ministeren begrundet i sin tale 
her. 

Hvad er så sket på folkeskole- og lærerud- 
dannelsesområdet samt på Ranum Semina- 
rium i de forløbne 4 år? Ja, Folketinget har i 
samlingen 1986-87 vedtaget det såkaldte 
7-punkts-program om udvikling af folkeskolen 
og skolen som kulturcenter, og i det program 
nævnes seminarierne også. 

Endvidere har ministeren nedsat et perspek- 
tivudvalg og et læreruddannelsesudvalg. Det er 
altså erkendt, at en udvikling i folkeskolen og 
inden for læreruddannelsesområdet er en væ- 
sentlig opgave i disse år. 

Det skal naturligvis ses i sammenhæng med 
de ændringer, samfundet er inde i. Det kom- 
mende informationssamfund, de nye masseme- 
dier stiller folkeskolen og uddannelsessektoren 
i det hele taget over for enorme udfordringer, 
og det er væsentligt, at de nye generationer får 
et aktivt og nuanceret forhold til den nye virke- 
lighed. Men samtidig må det undersøges, hvil- 
ke tanker og værdier fra fortiden og nutiden der 
stadig væk er bæredygtige, og derfor foreligger 
der en situation, hvor forsøgsvirksomhed inden 
for læreruddannelsesområdet påkalder sig in- 
teresse, hvis fremtidens folkeskole skal kunne 
honorere de nye krav. 

Vi mener fra forslagsstillernes side, at en så- 
dan forsøgsvirksomhed med fordel kunne være 
placeret ved en genåbning af læreruddannelsen 
i Ranum. Det ville for det første understrege 
den danske læreruddannelses helt særegne de- 
centrale karakter. Det er efter vores opfattelse 
vigtigt, at vordende lærere har mulighed for at 
få en uddannelse i nær kontakt med et lokalt 
miljø, der ligner det, de senere skal ud og virke 
i. Endvidere er der i Ranum mulighed for at 
skabe en læreruddannelse, der kan være præget 
af en række elementer fra den socialpædagogi- 

ske uddannelse og erhvervsuddannelserne, og 
en genskabelse af læreruddannelsen i Ranum 
ville betyde en bedre udnyttelse af statens og 
kommunernes meget store investeringer på ste- 
det. 

Et væsentligt element i forslaget er også, at 
en folketingsbeslutning om genåbning af lærer- 
uddannelsen ved Ranum Statsseminarium ville 
betyde, at en højst diskutabel beslutning der- 
med ændres. For lukningen af læreruddannel- 
sen i Ranum var og er en diskutabel foranstalt- 
ning, som har fået meget alvorlige konsekven- 
ser for byen og egnen, en egn, som i forvejen 
har store problemer at kæmpe med, og som har 

. været og er meget afhængig af den store uddan- 
nelsesinstitution. 

Jeg ved godt, at Ranum i stedet fik en social- 
pædagogisk uddannelse, 'og det er jo godt, men 
denne uddannelse giver langtfra fuld kompen- 
sation for det tabte, og vi kan godt sætte spørgs- 
målstegn ved, om det er en uddannelse, der vil 
vokse i de kommende år. 

Og hvad så med Løgstør Kommune? Har 
den ikke foretaget sig noget for at kompensere 
for tabet af læreruddannelsen? Jo, det må man 
sige. Til trods for, at det er en af landets fattige 
kommuner, har kommunen virkelig gjort en 
indsats. Der er etableret og der er givet stor 
økonomisk støtte til en række nye aktiviteter i 
Ranum, men det har vist sig vanskeligt at ud- 
nytte alle de faciliteter, der var bygget op netop 
til læreruddannelsen, til andre formål, og der er 
en hel del af de nye aktiviteter, der har haft 
svært ved at slå rod. 

Men hvorfor var beslutningen om nedlæg- 
gelsen af lærerseminariet i Ranum diskutabel? 
Den var en konsekvens af et forlig, der havde til 
formål at forhindre en overproduktion af lære- 
re. For d'et første må man sige, at de prognoser 
angående lærerarbejdsløshed, som forliget var 
baseret på, tydeligt har vist sig ikke at slå til. 
Tværtimod kan vi i dag notere en begyndende 
lærermangel, som erfaringsmæssigt først vil slå 
igennem i tyndere befolkede egrie som netop 
Vesthimmerland. Det forhold skyldes bl.a. ned- 
sat arbejdstid, ændret pensionsmønster og læ- 
rernes beskæftigelse i andre erhverv. 

Man har da også erkendt, at prognoserne er 
slået fejl, men i hvert fald har man ikke nedlagt 
de 11 andte seminarier, der faldt for kriterierne 
fra 1983 til 1985. De er i stedet for blevet om- 
dannet fra 3-Spors til 2-spors og endog 1-spors 
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seminarier og har på denne måde fået lov at 
overleve. De er nu på vej op igen, og man er be- 
gyndt at øge kapaciteten. 

Ranum fik som det eneste seminarium ikke 
denne chance, og det er helt klart, at det kan 
nås endnu. Folketinget har nu mulighed for at 
uømønte 7-punkts-programmets afsnit om se- 
minarier samt intentionerne bag Perspektivud- 
valgets og Læreruddannelsesudvalgets arbejde 
i et stykke praktisk politik, og man har mulig- 
hed for at markere, at partiprogrammernes -  ik- 
ke mindst Venstres -  og valgtalernes smukke 
ord om det nære samfund og om den decentra- 
liserede uddannelse er andet og mere end blot 
talemåder. 

Jeg har, som jeg somme tider gør, benyttet en 
anledning som denne til at studere lidt, hvad 
det er, der er sagt, og jeg vil gerne tillade mig at 
citere nogle ting fra Venstres debatoplæg 
»Landsbyen længe leve«: 

»Over 1 million danskere bor i landdistrik- 
ter, landsbyer og i små sanifund, og det er af vi- 
tal betydning for det danske samfund at styrke 
den folkelige kulturelle aktivitet i den del af 
landet, der bebos af en femtedel af befolknin- 
gen. Venstre vil derfor gå foran med at fremme 
denne opgave.« 

Et andet citat: »Lovgivningsmæssigt bør de 
tyndtbefolkede områder i Danmark sikres en 
positiv særbehandling.« 

Et tredje citat: »Det er vigtigt, at vi alle, også 
helt lokalt, bliver bevidst om, at det oftest er vor 
egen afgørelse, om en udvikling går positivt el- 
ler negativt for et lokalsamfund.« 

Hvis ikke vores forslag bliver vedtaget, vil 
der efter min opfattelse være mange også inden 
for andre partier, som har de samme udmærke- 
de holdninger -  og jeg deler fuldstændig Ven- 
stres holdning på det felt -  der kommer til at ta- 
le med en lavere stemmeføring, når det gælder 
det nære samfund. 

Det, der er tale om her, er jo ikke, at der kun- 
stigt skal produceres lærere, men at vi bliver i 
stand til at udnytte de ressourcer, som vi har, på 
den mest hensigtsmæssige måde. Det er offerit- 
lige midler, der anvendes her, og derfor må 
man se det i en helhed, og der må være mulig- 
heder for også i årene fremover at tage bestik, 
så man er i stand til at udnytte ressourcerne så 
godt og så effektivt som muligt, og dér kunne 
Ranum på en positiv måde være kommet ind i 
billedet. 

Undervisnings- og forskningsministeren (Bertel 
Haarder): 

De smukke målsætninger i Venstres pro- 
grammer har jeg fuldt ud levet op til i spørgs- 
målet om Ranum Seminarium. Det er derfor, 
der er blevet oprettet en helt ny uddannelse, et 
seminarium for socialpædagoger med flere ele- 
ver og lærere, end der var i de sidste år med det 
halvdøde seminarium -  undskyld, jeg kalder 
det det -  og derfor har jeg egentlig lyst til at 
spørge hr. Larsen-Ledet: Hvis nu vi siger ja til 
hans forslag, skal det socialpædagogiske semi- 
narium så nedlægges? For hvis det er tilfældet, 
så vil jeg advare ved at sige: Det bliver et dårligt 

I bytte for byen og kommunen. 

(Kort bemærkning). 

Larsen-Ledet (RV): 
Efter min opfattelse skal det socialpædago- 

giske seminarium ikke nedlægges, men der er 
heller ikke sagt ja endnu. Men hvis der bliver 
sagt ja på en.måde, der kan betyde fuld udny- 
telse af kapaciteten på Ranum Statssemina- 
rium, så er det selvfølgelig en ny situation. 

Bekymringerne og betænkelighederne. ved 
fremtiden på det område er store. Der er inve- 
steret umådelige beløb fra kommunens side, og 
man har tabt nogle penge, og derfor kan kom- 
munen altså ikke blive ved længere, og det om- 
kringliggende samfund kommer jo til at mærke 
det i allerhøjeste grad. 

Hermed sluttede forhandlingen. 

Afstemning 

Forslagets overgang til anden (sidste) be- 
handling 
vedtoges uden afstemning. 

Anden næstformand (Lilli Gyldenkilde): 
Jeg foreslår, at forslaget til folketingsbeslut- 

ning henvises til Uddannelsesudvalget. Hvis 
ingen gør indsigelse mod dette forslag, betrag- 
ter jeg det som vedtaget. (Ophold). Det er ved- 
taget. 

Den næste sag på dagsordenen var: 

8) Første behandling af beslutningsforslag nr. B 
88: 
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Forslag tit folketingsbeslutning om selvforvalt- 
ning og demokrati i folkeskolen. 

Af Aage Frandsen (SF) m.fl. 
(Fremsat 26/1 88). 

Sammen med denne sag foretoges de under 
punkterne 9-12 opførte sager, nemlig: 

9) Første behandling af beslutningsforslag nr. B 
89: 

Forslag tilfolketingsbeslutning om selvforvalt- 
ning og demokrati i gymnasieskolen, på hf-kur- 
ser -og studenterkurser og på voksenuddannelses- 
centre. 

Af Aage Frandsen (SF) m.fl. 
(Fremsat 26/1 88). 

10) Første behandling af beslutningsforslag nr. B 
90: 

Forslag tilfolketingsbeslutning om selvforvalt- 
ning og demokrati på tekniske skoler og handels- 
skoler. 

Af Aage Frandsen (SF) m.fl. 
(Fremsat 26/1 88). 

11) Første behandling af beslutningsforslag nr. B 
91: 

Forslag til folketingsbeslutning om selvforvalt- 
ning og demokrati på institutioner, dér varetager 
kortere videregående uddannelser (lærer- 'og pæ- 
dagogseminarier, sociale højskoler, biblioteks- 
skoler samt skoler, der varetager sundhedsud- 
dannelser og maritime uddannelser). 

Af Aage Frandsen (SF) m.fl. 
(Fremsat 26/1 88). 

12) Første behandling af beslutningsforslag nr. B 
92: 

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse 
af  et forsøgsråd vedrørende selvforvaltning og 
demokrati ifolkeskolen, gymnasieskolen m.v., på 
tekniske skoler og handelsskoler samt på institu- 
fioner, der varetager kortere videregående ud- 
dannelser. 

Af Aage Frandsen (SF) m.fl. 
(Fremsat 26/1 88). 

Forslagene sattes til forhandling. 

Forhandling 

Undervisnings- og forskningsministeren (Bertel 
Haarder): 

Ifølge forslagene skal Folketinget opfordre 
regeringen til inden udgangen af 1988 at frem- 
sætte en række lovforslag, som skal skabe mu- 
ligheder for en forsøgsordning over 4 år, altså 
forsøg med selvforvaltning og demokratisk 
skolestyring inden for de fire områder, samt 
lovforslag om et fælles forsøgsråd, som skal ta- 
ge sig af alle disse forsøg. 

Forslagene er, om end de er mere vidtgåen- 
de, beslægtede med de socialdemokratiske 
elevdemokratiforslag vedrørende gymnasier, 
handelsskoler og tekniske skoler, som blev be- 
handlet i Folketinget den 9. februar i år. Jeg vil i 
vidt omfang henholde mig til hovedpunkterne i 
det, jeg sagde dengang. 

Jeg vil gerne give principiel tilslutning til tan- 
ken om decentralisering og økonomisk og un- 
dervisningsmæssig selvforvaltning hos de en- 
kelte skoler og institutioner. Der er faktisk alle- 
rede sket en meget betydelig udvikling på disse 
felter. Der er ændret bekendtgørelser, der er 
skrevet vejledninger -  jeg havde nær sagt til 
overflod -  der er udsendt et idékatalog, som 
netop henvender sig til disse -skoleformer, med 
overskriften »At bestemme selv med ansvar for 
konsekvenserne«, og der er givet en række ide- 
er til, hvorledes man kan øge især selvbestem- 
melsen for elever på de nævnte skoleformer. 

Jeg vil gerne tage afstand fra forslaget om 
kollektiv ledelse af skolerne.-Jeg mener for det 
første, at vi har gjort nogle erfaringer med kol- 
lektiv ledelse, som gør, at vi ikke længere kan 
betragte; kollektiv ledelse som et fremskridt, 
som en fremtidsvision, som noget, der er nær- 
mest en naturlig forlængelse af enhver demo- 
kratisk tankegang. I dag er vi blevet klar over, 
at dårlig ledelse måske er demokratiets værste 
fjende. 

Hvis man vil decentralisere, hvis man vil ha- 
ve selvforvaltning, så skal man have en stærk 
lokal ledelse, så skal der være et sted, hvor bor- 
gerne, hvor brugerne, hvor kunderne, eller 
hvad man vil kalde dem, kan henvende sig med 
deres klager. Der skal være en person, som har 
ansvaret. Hvis en klager er i den situation, at 
det er et organ, der har ansvaret, så vil det ofte 
være meget svært at lokalisere det ansvar. Hvad 
gør man egentlig, hvis der er truffet en helt uri- 
melig beslutning, som har ramt en enkeltper- 
son? Hvem drages så egentlig til ansvar? Jeg 
nævner det bare, fordi jeg synes, vi skal have 
med i denne diskussion, at spørgsmålet om kol- . 


