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Vedlegg: Juridisk betenkning fra kommunens advokat datert 15. april 2013

Sammendrag:

Etter anmodning fra ordfører har rådmann via kommunens advokat fått utarbeide en juridisk
betenking vedrørende ordførers habiltet der hvor saker knytet til Salten Kraftsamband AS
behandles. Det er tidligere foretatt en habiltetsvurdering med same bakgrun, men ettersom
dette ligger noe i tid tilbake samt at ordfører tiltrådte i vervet i 2011 fremstår det som naturlig at
kommunestyret vurderer ordførers habiltet.

Saksbehandlers vurdering:

Det vises til vedlagte juridiske betenking fra kommunens advokat. Rådmanen tiltrer denne.

INNSTILLING:

Ordfører er habil, både til å treffe avgjørelser som retter seg mot SKS AS og ti å ivareta
Fauske kommunes eierinteresser i selskapet.

FOR-038/13 VEDTAK- 29.04.2013

Ordfører fratrådte som inhabiL.

Jørn Stene (FL) foreslo:
Ordfører er habil til å ivareta Fauske kommunes eierinteresser i selskapets
generalforsamlinger.

Innstilingen ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for FL' s forslag.



INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Ordfører er habil, både til å treffe avgjørelser som retter seg mot SKS AS og til å ivareta
Fauske kommunes eierinteresser i selskapet.

Even Ediassen
rådmann
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Siv Anita Johnsen Brekke - Habiltet i forhold til behandling av saker som
vedrører Salten Kraftamband.

Rådmannen har bedt meg vurdere i hvilken utstrekning Siv Anita Johnsen Brekke som
ordfører er inhabil til å utøve Fauske kommunes eierrettigheter på 13,33% i Salten
Kraftsamband AS og treffe avgjørelser som berører selskapet.

Siv Anita Johnsen Brekke sitter ikke i styret i selskapet. Hun møter kun på vegne av
kommunen på generalforsamling i selskapet.

Eierne i selskapet er Bodø kommune, 40%, Troms Kraftforsyning og Energi AS, 23,67%,
Sjøfossen Energi AS14,OO%, Fauske kommune 13,33% og Bodø Energi AS, 9 %.

1. Sakens faktum

Bakgrunnen for spørsmålet er at Siv Anita Johnsen Brekkes ektemann, Sten-Rune Brekke,
nå er blitt konserndirektør i Salten Kraftsamband AS. Stilingen innebærer også ansvaret
som visekonsernsjef og stedfortreder for konsernsjefen. Sten-Rune Brekke møter fast i
konsernstyret.

Sten-Rune Brekke er formell leder for stabsfunksjonen i Salten Kraftsamband AS. Stabene
omfatter personal, økonomi, regnskap, lager, renhold og kantine. Stabene leverer
hovedsakelig tjenester innenfor sitt fagfelt til konsernets datterselskap.

Høyesterettsadvokat John Steen Holm
Advokat Tore Benson
Advokat Thomas Benson
Advokat Ingrd Holm Ellgsen

Postadresse:
Postboks 223

N-8001 Bodø
bodo(feurojuris.no

Kontoradresse:
Sjøgt. 27, 4. etg.
N-8006 Bodø
http://eurojurs.no

Telefon: 99 27 67 37

Telefaks: 75 523820

Bangio: 95350512153
Foretaksnr.: 989 272 799 MVA
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De som rapporterer ti ham er:
Organisasjonssjef
Økonomisjef
Regnskapssjef
Konsernrådgiver Marked og kommunikasjon
Konsernrådgiver Strategi- og forretningsutvikling
Konsernrådgiver administrasj on

I tilegg er han innleid daglig leder i SKS Eiendom AS. SKS Eiendom AS har ingen
ansatte og har som formål å forvalte konsernets administrative bygningsmasse, samt
investeringer i finansielle anleggsmidler utenfor konsernets kjernevirksomhet.

2. Sakens rettslige side

Saken reiser to spørsmåL.

Er ordføreren habil til å behandle avgjørelser som angår SKS i folkevalgt organ. For det
andre om ordføreren er habil til å ivareta Fauske kommunes eierinteresser.

Forvaltningsloven § 6 har regler om habiltet.

En offentlig tjenestemann og ombudspersoner Of. § 10) kan ikke treffe en avgjørelse når
han er inhabiL. Etter § 6, 1. ledd, bokstav c kan en ikke treffe en avgjørelse når ektefellen er
part i saken. Sten-Rune Brekke er ikke part i saken i kraft av sin stiling.

Spørsmålet blir derfor om andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilit
ordførerens upartiskhet, jf. forvaltningslovens § 6, 2. ledd.

Det skal blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap
eller ulempe for ordføreren selv eller noen som han har nær personlig tiknytning tiL. Det
skal også legges vekt på om inhabiltetsinnsigelse er reist aven part.

Det er ikke reist noen inhabiltetsinnsigelse. Spørsmålet blir derfor om avgjørelsene kan
føre ti noen særlig fordel, tap eller ulempe for ordfører eller hennes ektemann eller om det
er andre forhold som kan svekke ordførerens upartiskhet.

Jeg mener at ordføreren er habil ti å treffe avgjørelser om retter seg mot Salten
Kraftsamband AS. Jeg vektlegger at verken Siv Anita Johnsen Brekke eller henne
ektemann har eierinteresser i selskapet. Sten-Rune Brekke har riktignok i kraft av sin
stiling innflytelse på selskapet, men han er ikke adm. direktør eller styreleder i selskapet.
Jeg har også vektlagt at avgjørelsene som skal treffes er i et kollegialt folkevalgt organ. Siv
Anita Johnsen Brekke skal ikke treffe noen avgjørelser mot selskapet alene.
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Jeg mener likeså at ordføreren er habil til å ivareta Fauske kommunes eierinteresser. Siv
Anita Johnsen Brekke eller henne ektemann har ikke eierinteresser i selskapet. Sten-Rune
Brekke har riktignok i kraft av sin stiling innflytelse på selskapet, men han er ikke adm.
direktør eller styreleder i selskapet. Fauske kommune har en liten eierandel i selskapet og
ordføreren sitter ikke i styret i selskapet.

Jeg har også lagt noe vekt på at Siv Anita Johnsen Brekke føler seg habil til å ivareta
kommunes eierinteresser. Likeså at hennes ektemann ikke finner det problematisk at hans
ektefelle utøver eierinteressen til kommunen eller forvaltningsmyndighet.

Dersom kommunestyret/formannskapet likevel finner ordførerens habilitet problematisk
bør hun selv fratre, noe hun også selv har samtykket i.

I spesielle tilfeller vil ordføreren likevel kunne bli inhabiL. Et eksempel på slik inhabilitet
kan oppstå i forbindelse med behandling av konsesjonssaker og ekspropriasjonssaker hvor
det foreligger konflkt mellom grunneiere og Salten Kraftsamband AS. I slike tilfeller bør
ordføreren fratre ved behandling av saken.

Med hilsen

Thomas Benson

advokat
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