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Resumé
Byrådet blev den 27. november 2020 orienteret om, at der indhentes en
ekstern vurdering som følge af klage fra en borger over
kommunaldirektørens habilitet.
Den eksterne vurdering foreligger nu.
Sagen afgøres af Byrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller på baggrund af den eksterne vurdering, at
1. Byrådet godkender, at alle forhandlinger og sager, der vedrører
Michael Mortensen og dennes økonomiske interesser, fremover
behandles under fuldt ansvar af direktør Charlotte Lyrskov med
reference til borgmesteren.
2. Byrådet godkender, at forslaget til ny organisering sendes til høring i
relevante MED-udvalg.
3. Byrådet bemyndiger borgmesteren til at træffe endelig beslutning om
organiseringen på baggrund af de indkomne udtalelser fra MEDudvalgene.

Beslutning

Der henvises til særskilt dokument.

Sagsfremstilling

Historik
Byrådet blev den 27. november 2020 orienteret om, at der Horsens
Kommune den 18. november d.å. havde modtaget en klage over Peter
Sinding Poulsens habilitet i forbindelse med en afgørelse om aktindsigt i
sagen vedr. Havnebadet.
Ved samme lejlighed blev Byrådet orienteret om, at borgmester Peter
Sørensen derfor havde meddelt kommunaldirektøren, at den hidtidige
praksis, hvorefter alle kommunens sager og forhandlinger, 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. Derudover blev Byrådet
informeret om, at ville blive indhentet uvildig ekstern vurdering af
habilitetsspørgsmålet og den formaliserede praksis for behandling af sager,
der vedrører Michael Mortensen og selskaber, hvor i han har en økonomisk
interesse.
Den eksterne vurdering foreligger nu og er vedlagt som bilag.
Ekstern vurdering
Konklusionen på den eksterne vurdering er, at der ikke er grundlag for at
statuere inhabilitet som følge af relationen mellem kommunaldirektøren og

Side 2

Anbefalingen er, at de habilitetsmæssige bekymringer adresseres gennem
en transparent organisering, hvor relevante sager behandles under fuldt
ansvar af en af de 3 øvrige direktører med reference til borgmesteren, og
uden at kommunaldirektøren gives mulighed for at deltage i
sagsbehandlingen.
Fremadrettet
På baggrund af ovenstående foreslår borgmesteren, at den foreløbige
beslutning om, at alle forhandlinger og sager, der vedrører Michael
Mortensen og dennes økonomiske interesser, behandles under fuldt ansvar
af direktør Charlotte Lyrskov med reference til borgmesteren
permanentgøres. HR og Jura flyttes organisatorisk, således at de
fremadrettet refererer til direktør Charlotte Lyrskov, for at undgå enhver
tvivl i forhold til over-/underordnelsesforholdet. Organisationsændringen vil
skulle behandles i relevante MED-udvalg.
I praksis betyder det, at det fremover ikke vil være direktionen, der
indstiller sager til politisk behandling, men derimod den enkelte direktør,
som man ser det i andre kommuner.
Derudover skal kommunaldirektøren fremadrettet ikke deltage i de dele af
møder, hvor sager, der kan give anledning til bekymring i forhold til
habiliteten, behandles.
Advokat Jens Lund Mosbek, Kromann Reumert, deltager efter anmodning
fra borgmesteren i behandlingen af dette punkt på såvel Økonomi- og
Erhvervsudvalgsmødet og Byrådets møde.

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget, 7. december 2020.
Økonomi- og Erhvervsudvalget tiltrådte indstillingen.
Venstre forbeholdt sig deres stillingtagen.

Bilag
Vurdering
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