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Henvendelse vedrørende spørgsmål om inhabilitet
Byrådsmedlem Kirsten Moesgaard har den 19. februar 2016 rettet
henvendelse til Statsforvaltningen.
I henvendelsen er det oplyst, at Kirsten Moesgaard er medlem af
byrådet i Vesthimmerland Kommune samt udpeget af byrådet som
formand for det kommunalt ejede selskab Vesthimmerlands Vand A/S.
Kirsten Moesgaard anmoder i henvendelsen om Statsforvaltningens
stillingtagen til, at byrådet i Vesthimmerland Kommune ifølge det
oplyste generelt anser hende for at være inhabil i forbindelse med
behandlingen af sager vedrørende selskabet, men derimod ikke anser
andre byrådsmedlemmer, der er henholdsvis næstformand og menige
bestyrelsesmedlemmer, for inhabile.
På foranledning af henvendelsen har Statsforvaltningen den 23. februar
2016 anmodet byrådet i Vesthimmerland Kommune om en redegørelse
i sagen.
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Byrådet i Vesthimmerland har besvaret Statsforvaltningens henvendelse den 4. maj 2016
I kommunens redegørelse til Statsforvaltningen er det blandt andet
anført, at det ikke er byrådets opfattelse, at Kirsten Moesgaard eller
andre byrådspolitikkere, der varetager bestyrelsesposter i kommunale
selskaber, ”generelt kan anses for at være inhabile ved behandling af
sager”.
Statsforvaltningen skal anmode Byrådet i Vesthimmerland Kommune
om at afgive en supplerende udtalelse til sagen.
Byrådet anmodes om, med udgangspunkt i de dagsordenpunkter som
Vesthimmerlands Vand A/S siden 1. januar 2014 har haft til behandling
i kommunens udvalg og byråd, særligt at redegøre for kommunens
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vurdering af spørgsmålet om habilitet i relation til, om vedkommende byrådsmedlem er formand
eller menigt bestyrelsesmedlem i selskabet.
Byrådet anmodes endvidere om at redegøre for det forhold, at Kirsten Moesgaard blev anset for
inhabil ved behandlingen i økonomiudvalget og byrådet af spørgsmålet om godkendelse af takster
for 2015, mens dette ikke var tilfældet ved økonomiudvalgets behandling af godkendelse af takster
for 2016.
Byrådet bedes ligeledes redegøre for det forhold, at Kirsten Moesgaard blev anset for habil ved
behandlingen af spørgsmålet om vejafvandingsbidrag i økonomiudvalget og byrådet i 2015 samt i
økonomiudvalget i 2016, når dette ikke var tilfældet ved behandlingen af spørgsmålet i byrådet i
2016.
Statsforvaltningen skal endelig anmode byrådet om at redegøre for de overvejelser, der ligger bag
eksemplet i kommunens vejledning om ”Habilitetsspørgsmål i forhold til privat og kommunalt ejede
forsyningsselskaber”, hvorefter ”tilsyn eller kontrol kan være hvis byrådet skal godkende takster for
et forsyningsselskab”.
Statsforvaltningen skal anmode om at modtage kommunens supplerende udtalelse inden 2
måneder.
Til orientering vedlægges de akter, som Kirsten Moesgaard den 3. maj 2016 har fremsendt til
Statsforvaltningen.
Med venlig hilsen
Jeanette Løgstrup-Nielsen
specialkonsulent
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