RÅDMANNEN

Arild E. Berge
Langenesveien 40
4640 SØGNE

Deres ref:

Vår ref:
2012/2838 29874/2012

Saksbehandler:
Jahn A. Stray

Arkivkode:
042

Dato:
21.09.2012

Spørsmål om habilitetsvurderinger i 2012
Jeg viser til din e-post av 19.09.2012 vedrørende ovennevnte.
De fleste henvendelser som jeg får om habilitet er fra politikere som skal være med å
behandle saker i politiske utvalg. Disse henvendelsene blir som oftest besvart via telefon
eller e-mail. Mine svar blir som regel ikke registrert i kommunens saksbehandlingssystem
etter som det er det politiske utvalget som avgjør vedkommendes habilitet i den konkrete
saken som er opp til behandling. Utfallet av denne habilitetsvurderingen blir da protokollert i
vedkommende sak.
Når det gjelder habilitetsvurdering til ansatte i administrasjonen, blir dette som oftest løst ved
at en annen saksbehandler blir satt på saken hvis det oppstår tvil habilitet. Det er derfor
sjelden at saken blir ”satt på spissen” ved at det må gis en skriftlig habilitetsvurdering. Jeg
har imidlertid funnet 4 skriftlige svar som jeg har gitt i 2012. Dette er
 spørsmål om habilitet for kommunestyremedlemmer i sak om tursti med lys rundt
Kvernhusvannet (sak 2012/42
 spørsmål om habilitet for politiker i forbindelse med behandling av reguleringsplan for
Smesanden, Åros
 spørsmål om habilitet for politiker i forbindelse med behandling av sak om borøya
vannverk (sak 2005/1897)
 spørsmål om habilitet for saksbehandler og rådmann i forbindelse med sak om
forvaltningsplan for skjærgårdsparken i Søgne.
Kopi av disse uttalelsene vedlegges.
Med hilsen
Jahn A. Stray
spesialrådgiver
Vedlegg
1 Svar på spørsmål om habilitet for kommunestyremedlemmer
2 Svar på spørsmål om inhabilitet
3 Forespørsel om vurdering av habilitet kommunestyret sak ps 34/12 - mailkorrespondanse
4 Habilitetsvurdering
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Spørsmål om habilitet for kommunestyremedlemmer

Jegviser til e-mail av 20.12.11fra Karl W. Strandvikmedspørsmålom inhabilitet for degog
Erik T. Langelandi sak om tursti med lys rundt Kvernhusvannet.Beggeer valgt inn som
politikere for Høyrei kommunestyret fra høsten2011.
I det videre legger jeg til grunn at verken du eller Langeland er, eller har vært,
styremedlemmeri noenav velforeningenei Langeneso
mrådet,men at derehar arbeidetmed
spørsmåletom ”lysløype” på frivillig basisfor velforeningene.Arbeidet har beståtti å samle
inn og vurdere tekniske og økonomiskedata samt delta i møter med representanterfra
velforeningerog politikere hvor spørsmåletom mulighetenefor lyssettingav turløyparundt
Kvernhusvannethar vært diskutert. Etter at dere ble valgt inn i kommunestyret, har dere
beggesluttetå arbeidemedsaken.
Spørsmålet er om denneaktivit eten nå gjør dere inhabile til å fatte vedtak i kommunale
organeri spørsmåletom bevilgningero.l. til lysløypa.

Kommunelovens§40 nr 3 pkt b slår fast at kommunaltansattesomi denneegenskaphar
medvirketvedtilr etteleggelsenav grunnlagetfor en avgjørelse,eller vedtidligere avgjørelsei
sammesak,skal alltid ansessominhabilenår sakenbehandlesi folkevalgtorgan.
Verken du eller Langelandhar hatt befatning med sakensom ansatt i kommunenog kan
derfor ikke ”rammes”av dennebestemmelsen.

Fvl §6, 1.ledd pkt e sier at en offentlig tjenestemanner inhabil til å tilretteleggegrunnlaget
for enavgjørelseeller treffeavgjørelsei enforvaltningssaknår haner …medlemav styretfor
enforeningsomer part i saken.
I og med at verkendu eller Langelander, eller har vært,styremedlemi noenav de involverte
velforeningene,kanheller ikke dennebestemmelsen
direkteanvendesfor å hevdeinhabilitet.
Dersomdet i framtidenskulle bli aktueltå behandleen separat sakom bevilgningtil lysløype,
vil ikke vedtaketgå ut på å bevilge pengertil vedkommendevelforening, men til f.eks.
ingeniørvesenetsomfår i oppdragå besørgetiltaket gjennomført. Velforeningenvil egentlig
ikke væredendirektepartsomblir tildelt enbevilgning. Dettetalerogsåfor at §6, 1.leddpkt
e ikke kananvendespåvårt tilfelle.
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Dersom ”lysløype-bevilgningen” kun blir gjort i forbindelse med vedtakelsenav en
overordnetplan (økonomiplan / idrettsplan), ville du og Langelandhøyst sannsynlig ikke
væreinhabileselvom derehaddeværtstyremedlemi enav velforeningene.
Fvl §6, 2. ledd bestemmerat en folkevalgt er inhabil når andre særegneforhold foreligger
somer egnettil å svekketilliten til hansupartiskhet;blant annetskal det leggesvektpå om
avgjørelseni sakenkan bæreen særlig fordel, tap eller ulempefor hamselveller noensom
han har personligtilknytning til. Det skal ogsåleggesvekt på om inhabilitetsinnsigelseer
reist av enpart.
En må her vurdereom ditt og Langelandsengasjementeller tilknytning i sakener av en slik
karakterat dener egnettil å svekketilliten til deresupartiskhet(objektivit et) somfolkevalgt.
Beggehar vært med å samleinn fakta i sakenfor å vurdereom det vil værepraktisk og
økonomisk mulig å anleggelys. Men dettealenekan ikke tilsi inhabilitet. Det kan med like
stor rett hevdesat deresitter på opplysningersomgjør deresærliggodt skikket til å treffe en
”ri ktig” avgjørelse. Det foreligger ikke opplysningerom at dere har vært ekstraordinært
aktiveog fremtredendei en ”kampanje”for å få etablertlysløyperundt Kvernhusvannet.Noe
som i tilfelle kunneha vært med på å svekketilliten til en upartisk avgjørelsei forhold til
andreprioriteringer.

Somen hovedkonklusjon menerjeg at du og Erik T. Langelandikke kan væreinhabile til å
behandlespørsmåletom bevilgningtil lysløyperundt Kvernhusvannet.
Det er imidlertid det folkevalgteorganethvor dereto møtersomskal avgjørespørsmåletom
habilitet,jfr fvl. §8, 2.ledd.

Med hilsen

Jahn A. Stray
spesialrådgiver

Kopi til:
Kim Høyer Holum
Åse R. Severinsen
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Fra: Jahn Arild Stray[Jahn.A.Stray@sogne.kommune.no]
Dato: 14.03.2012 09:03:01
Til: Postmottak
Tittel: VS: Spørsmål om habilitet
Jeg ser at Camilla har sendt ned Dalands spørsmål og at dette er blitt registrert i sak 2012/42. Da bør dere
også registrere inn i samme sak mitt svar til Daland av 13.03.12.

Jahn A. Stray
Spesialrådgiver
Søgne kommune
Pb. 1051, 4682 Søgne
Tlf.: 97990332

Fra: Jahn Arild Stray
Sendt: 13. mars 2012 11:22
Til: 'bernt-d@online.no'
Kopi: Camilla Erland Aarnes; 'eg-ter@online.no'
Emne: SV: Spørsmål om habilitet, samt etterlysning av svar på spørsmål sendt pr mail 1 februar
Inhabilitet pga familie/slekt rammes ikke av at du er fetter med en av forslagsstillerne (fvl §6 b sier at inhabilitet
inntrer når har er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som
søsken). Det at du eier en eiendom i samme gata som din fetter bor er i seg selv ikke noen inhabilietsgrunn.
Fvl. §6, 2. ledd sier at andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet kan lede til
inhabilitet. Du har ikke opplyst at det foreligger slike andre særlige forhold, og jeg legger derfor til grunn at det
ikke er noe som skulle gjøre deg inhabil til å være med å behandle saken.

Jahn A. Stray
Spesialrådgiver
Søgne kommune
Pb. 1051, 4682 Søgne
Tlf.: 97990332
Fra: Camilla Erland Aarnes
Sendt: 13. mars 2012 10:56
Til: Jahn Arild Stray
Emne: VS: Spørsmål om habilitet, samt etterlysning av svar på spørsmål sendt pr mail 1 februar

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 38 05 55 55| Direktenummer: 954 10 088
camilla.erland.aarnes@sogne.kommune.no

Fra: bernt-d@online.no [mailto:bernt-d@online.no]
Sendt: 11. mars 2012 19:43
Til: Egel Terkelsen; Camilla Erland Aarnes
Kopi: Dag Arntsen
Emne: Spørsmål om habilitet, samt etterlysning av svar på spørsmål sendt pr mail 1 februar

Hei.
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I pml onsdag 14 januar skal reguleringsplan for smesanden åros behandles. En av de som står bak
prosjektet er min fetter (sigvald aamodt) Jeg eier også eiendom i gata aamodt bor. Jeg ber om at
dere tar en vurdering av habiliteten min i denne sak, og evt innkaller vara dersom det kan bli
nødvendig.
Jeg vil også etterlyse svar på spm datert 1 februar (kopi ligger i mail under) Jeg kan av innkallingen til
onsdagens møte ikke se at dette er blitt besvart. Jeg ber om at svar på mine spørsmål gis i møtet 14
mars og at spørsmål og svar følger protokollen for dette møtet.
Hilsen
Bernt Daland
Søgne FrP

From: bernt-d@online.no
Sent: Wednesday, February 01, 2012 4:34 PM
To: Camilla Erland Aarnes
Cc: dag.arntsen@sogne.kommune.no ; Egel Terkelsen ; Anniken.Gray@sogne.kommune.no ; pmalun@online.no ; Anne.May.Ribe@sogne.kommune.no ; anne.bakken@sogne.kommune.no ; erik@vtas.no ;
allen.elle@kristiansand.kommune.no ; t.krist@hotmail.com
Subject: spørsmål under eventuelt i pml møte 1 februar 2012

Hei.
Under eventuellt i dag tok jeg opp sak om bruksendring av uthus til anneks på risøya GB 27/8. Jeg
skulle ettersende dette på mail.
Et enstemmig formannskap vedtok 10 november 2011 at grunneier av gb 27/8 skulle få lov til å
bruksendre boden til et anneks. Et anneks har man har lov å sove/oppholde seg i. PML opprettholdt i
dagens møte formannskapets vedtak. Dette gir likevel ingen garanti for at grunneier får lov til å
bruksendre sitt uthus til anneks, da fylkesmannen i rogaland kan omgjøre kommunens vedtak.
Spørsmål nr 1:
Er det slik at grunneier av gb 27/8 etter gjeldende kommunedelplan og kommuneplan, uten ny
søknad om dispensasjon, kan sende ny søknad om bruksendring av den aktuelle boden- til bygning
for varig opphold, og da få lik behandling med 28/419 som ligger innenfor samme planområde og
med samme gjeldende planbestemmelser? Denne eiendommen (28/419) som da var bebygd med 1
fritidsbolig og 1 anneks, fikk godkjent bruksendring fra sjøbod til bygg for varig opphold.
Spørsmål nr 2:
dersom eier av 27/8 har krav på å få godkjent en eventuell lik søknad om bruksendring, er det da slik
at dersom forslag til ny kommuneplan- slik den foreligger i dag, trer i kraft, så vil denne muligheten
falle bort ?
Meningen med disse spørsmålene er å prøve å hjelpe grunneier med å eventuelt se andre løsninger
på å få løst sitt ønske om å få bruksendret boden til et bygg man har lov å sove i, dersom vedtaket
formannskapet fattet 10 november 2011 blir opphevet av FM.
mvh
Bernt Daland
Borøya, Boks 1159
4683 Søgne
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Tlf: 90720541
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Fra: Camilla Erland Aarnes[Camilla.Erland.Aarnes@sogne.kommune.no] Dato: 25.04.2012
10:39:26 Til: Postmottak Tittel: VS: forespørsel om vurdering av habilitet kommunestyret sak ps
34/12
Journalføres 2005/1897.
På forhånd takk!
Mvh
Camilla Erland Aarnes
Rådgiver
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 38 05 55 55| Direktenummer: 954 10 088
camilla.erland.aarnes@sogne.kommune.no

cid:image001.jpg@01CCC9F0.CB5F82B0

Fra: Jahn Arild Stray
Sendt: 25. april 2012 10:00
Til: bernt-d@online.no; Camilla Erland Aarnes
Kopi: Egel Terkelsen; tofteand@online.no
Emne: SV: forespørsel om vurdering av habilitet kommunestyret sak ps 34/12
Hei – jeg oppfatter det du skriver slik at du ikke er styremedlem i Borøya vannverk, men kun andelseier. Du vil
da ikke være inhabil etter fvl. §6 e (medlem av styret som er part i saken).
Fvl §6, 2.ledd sier at du kan bli inhabil ”når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten
til din upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære en særlig fordel
eller ulempe for deg…..”
Du sier at du vil engasjere deg i debatten når saken kommer opp i kommunestyret. Jeg forutsetter at det er
for å forsøke å endre rådmannens forslag til gunst for vannverket, og da også til gunst for deg som
andelseier. Lykkes du i det vil avgjørelsen i saken være til fordel for deg, og da vil dette vil kunne svekke
tilliten til din upartiskhet.
Slik saken her er fremstilt, vil jeg mene at du blir inhabil til å delta i debatten i saken om Borøya vannverk. Du
bør sørge for å ha en vararepresentant som kan tre inn i denne saken.
Jeg har også sendt kopi av denne korrespondansen som orientering til varaordfører Helge Andresen som jeg
forstår skal lede dette kommunestyret.

Jahn A. Stray
Spesialrådgiver
Søgne kommune
Pb. 1051, 4682 Søgne
Tlf.: 97990332
Fra: bernt-d@online.no [mailto:bernt-d@online.no]
Sendt: 23. april 2012 22:56
Til: Camilla Erland Aarnes; Jahn Arild Stray
Kopi: Egel Terkelsen
Emne: forespørsel om vurdering av habilitet kommunestyret sak ps 34/12

Hei.
I sak PS 34/12 i kommunestyret blir det tatt opp forhold som berører ny- hellesund vannverk.
Sakspapirene legger opp til at det skal legges bindende føringer for borøya vannverk, og det er
synspunkter rundt dette som jeg ønsker å ta opp når saken behandles i kommunestyret. Jeg er
andelseier i borøya vannverk, og ber om at min habilitet blir vurdert.
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Bernt Daland
Borøya, Boks 1159
4683 Søgne
Tlf: 90720541

Denne e-posten er kun ment for spesifisert mottaker. Dersom e-posten ved en feiltagelse skulle
havne hos andre gjøres det oppmerksom på at innholdet er av privat karakter, og kan være
taushetsbelagt. De bes i såfall returnere til avsender med opplysning om feilforsendelsen, samt
makulere mottatt e-post og alle vedlegg. Enhver bruk, kopiering eller spredning av informasjon i
sendingen er i et slikt tilfelle ulovlig.
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NOTAT
Søgne, 04.09.2012
Saksnr

Arkivnr

Snr: 2012/2187- 6

Lnr: 27442/2012 Ark: 145 /JAS

HABILITETSVURDERING I FORBINDELSE MED SAK OM FORVALTNINGSPLAN
FOR SKJÆRGÅRDSPARKEN I SØGNE
Bakgrunn:
Saken dreier seg i korte trekk om at det i investeringsplanen for 2013-2018 for
Forvaltningsplanen for Skjærgårdsparken i Søgne foreslås som
førsteprioritet anleggelse av en tursti fra Verftet i Ny-Hellesund til Tøodden med
forbindelse over til Olavsundet. Arealet som sti-systemet vil dekke har tidligere
vært svært uframkommelig for turgåere. Anleggelse av stien vil derfor ha stor
betydning for allmennhetens bruk av området.
Besøkende til Verftet i Ny-Hellesund vil også nyte godt av tiltaket i form av større
muligheter til friluftsaktivitet. På den annen side vil allmennheten fritt kunne benytte
området og fasiliteter rundt Verftet som utgangspunkt eller endepunkt for bruken av
stien. Dette vil kunne oppfattes som negativt fra Verftets side.
Bakgrunnen for at stien er ført opp som 1. prioritet, er at Vest-Agder
fylkeskommune engasjerte seg i forbindelse med planleggingen og etableringen av
Veftet. Man ønsket ikke at
området skulle bli for ”privatisert” og ville derfor støtte etablering av et offentlig
toalett, turstier i området og brygge. Kommunens saksbehandler ble oppfordret til
å ta disse prosjektene inn i investeringsplanen for 2013 etter som det fremkom
klare signaler på at fylkeskommunen ville prioritere/anbefale midler til dette
prosjektet i 2013.
Som prioritet nr 2 foreslås fullførelse av strandstien på Åros. Her er reguleringsplan vedtatt, men grunneier har ikke villet medvirke til en frivillig gjennomføring. Det
ligger derfor an til at kommunen må vedtak ekspropriasjon, dersom stien skal
fullføres, noe som vil gjøre tidspunktet for mulig gjennomføring usikkert. Om
fylkeskommunen vil prioritere dette prosjektet eller om det forventes kommunal
finansiering, vites ikke.
Habilitetsvurdering av saksbehandler:
Saksbehandler eier en ½-part av en utleieleilighet i anlegget på Verftet. Ut over dette har
han ingen posisjoner eller styreverv i forbindelse med driften. Verftet er ikke direkte ”part”
i denne saken, men utfallet vil (i alle fall teoretisk) kunne få både positive og negative
konsekvenser i form av økt tilstrømning av folk.
Saksbehandler vil ikke være inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for vedtaket ut fra reglene
om parts eller slektskapsforhold.
Spørsmålet er om det foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til
hans upartiskhet. Ved denne vurderingen skal det blant annet legges vekt på om
avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen
han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om
inhabilitetsinnsigelse er reist av en part (fvl. §6, 2.ledd).
Kravet til særegne forhold innebærer at hvis man befinner seg i en alminnelig og
dagligdags situasjon, vil man normalt ikke være inhabil.

Det skal videre legges vekt på om avgjørelsen innebærer en særlig fordel eller ulempe for
saksbehandleren. Det må altså dreie seg om en fordel/ulempe som tilkommer
vedkommende spesielt. Hvis mange eller en ubestemt krets får en tilsvarende
fordel/ulempe, er det ingen særlig fordel for tjenestemannen.
Uttrykket blant annet indikerer at også andre momenter kan tas med i vurderingen. Det
forhold at det kan være vanskelig å finne en erstatter for den ”inhabile” saksbehandleren i
kommunen fordi fagmiljøet er så lite, kan ut fra hensynet til ”forsvarlig saksbehandling”
tilsi at man ikke trekker grensen for inhabilitet for strengt.
Konklusjon:
Anleggelse av tursti, offentlig toalett og gjestebrygge vil nok kunne innebære en fordel for
utleievirksomheten (og dermed også for saksbehandler) ved at stedet blir mer kjent og
attraktivt for tur- og friluftsaktiviteter. Verftet er imidlertid ikke part i saken, men vedtak i
forvaltningsplansaken vil kunne få en følgevirkning for virksomheten.
Fordelen vil
imidlertid være minst like stor for allmennheten, og det kan derfor diskuteres om
”fordelen” er ”særegen” for saksbehandler. Det er vel riktigere å si at fordelen er av
”allmenn” karakter som både private og allmennheten får glede av. Vår sak dreier seg
om en forvaltningsplan for Skjærgårdsparken i Søgne og omhandler langt mer enn
turstien ved Verftet.
Det er heller ikke innkommet innsigelser mot saksbehandlers habilitet. Dette sammen
med sakens forhistorie og Vest-Agder Fylkeskommunes sterke engasjement for det
foreslåtte tiltaket, gjør at saksbehandler ikke kan sies å være inhabil etter fvl §6,
2.ledd til å forberede saken for politisk behandling.
Habilitetsvurdering av rådmannen:
En av eierne av Verftet (Jon Atle Bentsen) har vært studiekamerat med rådmannen. De
treffes fra tid til annen i sosiale sammenkomster (ca èn gang i året). Habilitetsvurderingen
gjøres fordi rådmannen formelt fremmer forslag til vedtak i saken.
Heller ikke Bentsen er part i saken og rådmannen er ikke ”direkte” inhabil etter
bestemmelsene i fvl. §6, 1.ledd a-e (slektskap, styremedlem etc).
Når det gjelder spørsmålet om inhabilitet etter fvl. §6, 2.ledd (andre særegne forhold), vil
de samme vurderinger i all hovedsak gjøre seg gjeldende som for saksbehandleren foran.
De fordeler som måtte følge for Verftet av vedtaket om prioritering av tiltak innen
forvaltningsplanen for Skjærgårdsparken i Søgne, vil være minst like store for
allmennheten og dermed ikke være ”særegne” for Verftet.
Heller ikke for rådmannen er det fremmet krav om fratreden i saken på grunn av
inhabilitet.
Konklusjon:
I likhet med tidligere vurdering av rådmannens habilitet knyttet opp til sak vedrørende
Verftet i Ny-Hellesund, anses rådmannen ikke inhabil til å fremme sak om
Forvaltningsplan for Skjærgårdsparken i Søgne for politisk behandling.

Jahn A. Stray
spesialrådgiver

