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Resumé
Borgmester Peter Sørensen orienterer om modtaget klage og håndteringen af denne.
Sagen afsluttes i Byrådet.

Indstilling
Borgmesteren indstiller, at
1. Byrådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Byrådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Horsens Kommune har den 18. november d.å. modtaget en klage over Peter Sinding
Poulsens habilitet i forbindelse med en afgørelse om aktindsigt i sagen vedr.
Havnebadet.
Uddrag af klagen:
”Jeg vil også klage over at kommunedirektør Peter Sinding Poulsen forhandler med
Havnetrekanten A/S cvr. nr. 29934584 som er totalentreprenør på havnebadet og er
100% ejet af Michael Mortensen der er svoger til Peter Sinding Poulsen.
Havnebadet er en option i totalentreprisekontrakten på Pakhusprojektet og således
ikke en del af konkurrencegrundlaget, efter en avisartikel i det lokale dagblad forlyder
det at Michael Mortensen vil af sin private formue betale 10 mio. kr af den samlede
pris på minimum 30 mio. kr. der er en skønnet pris på havnebadet som der ikke er
godkendt endnu af byrådet.
Det vil sige at to svogre i strid med forvaltningsloven sidder og forhandler offentlige
midler for minimum 20 mio. kr. der ikke har været udbudt i konkurrence.
Og i henhold til domsafgørelser hvor en chef/direktør i en forvaltning mister sin
habilitet er hele afdelingen i nedadgående retning automatisk inhabil.”
Foranlediget af klagen har Borgmesteren bedt Peter Sinding Poulsen om at redegøre
for eventuelle personlige relationer til Michael Mortensen.
Horsens Kommune har den 20. november d.å. modtaget denne redegørelse, hvoraf
det fremgår, at Peter Sinding Poulsen
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For at undgå enhver tvivl, har Borgmester Peter Sørensen derfor meddelt
kommunaldirektøren, at den hidtidige praksis, hvorefter alle kommunens sager og
forhandliger, der vedrører Michael Mortensen og selskaber, hvor i han har en
økonomisk interesse, fortsat og ind til videre formaliseres og varetages af direktør
Charlotte Lyrskov med direkte reference til Borgmesteren.
I forhold til den konkrete klage over aktindsigt i sagen vedr. Havnebadet, afgiver
Horsens Kommune udtalelse til Ankestyrelsen i forbindelse med klagens
videresendelse.
Borgmesteren har modtaget rådgivning fra direktør Charlotte Lyrskov, og det
indebærer, at der ønskes en uvildig ekstern vurdering for at sikre, at kommunen har
den rette praksis, samt at habilitetsspørgsmålet undersøges. Byrådet vil blive
orienteret om resultatet af den eksterne vurdering.
Historik
Økonomi- og Erhvervsudvalget, 27. november 2020.
Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.
Bilag
Redegørelse private forhold
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