
Bilag til notat om inhabilitet for politikere og 

embedsmænd. 

Der har konkret været rejst spørgsmål om mulig generel inhabilitet for nedenstående 

kommunalbestyrelsesmedlemmer, der tillige er ansat i Fredericia Kommune. Med udgangspunkt i det 

generelle notat om inhabilitet for politikere og embedsmænd er udarbejdet nedenstående konkret vurdering, 

der tager udgangspunkt i den pr. dags dato kendte organisatoriske organisering. 

 

Byrådsmedlem Lars Ejby er efter det oplyste ansat i Fredericia Kommune som konsulent på 

misbrugsområdet. Lars Ejby sidder i Økonomiudvalg, er formand for Senior & Handicapudvalget og medlem 

af By- og Planudvalget. Derudover er Lars Ejby ægtefælle til Kirsten Blæhr, der er ansat som Familiechef for 

Familie & børnesundhed. Kirsten Blæhr er tillige medlem af koncernledelsen med nuværende 

referenceforhold til koncerndirektør Vibeke Kinch.  

Lars Ejbys ægteskab med Kirsten Blæhr giver umiddelbart anledning til at vurdere nærmere på, hvorvidt 

Kirsten Blæhr bestrider en stilling, der kan betegnes som tjenestegrenchef. Såfremt det er tilfældet vil dette 

være uforeneligt med, at Lars Ejby sidder i økonomiudvalget jf. lov om kommunernes styrelse § 29, stk. 5, 

litra b. Lov om kommunernes styrelse § 29, stk. 5, litra b har følgende ordlyd: 

Stk. 5. Ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, 

der er ansat af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af 

b) økonomiudvalget, hvis den ansatte er umiddelbart ansvarlig for eller i øvrigt har ledende 

administrative funktioner inden for økonomiudvalgets forvaltningsområde eller er umiddelbart 

ansvarlig for ledelsen af et under et stående udvalg hørende forvaltningsområde, 
 

Bestemmelsen indeholder således to led, der kan føret til generel inhabilitet i.f.t hvervet som medlem af 

økonomiudvalget. 

1. Hvis økonomiudvalgsmedlemmets ægtefælle er umiddelbart ansvarlig for eller i øvrigt har ledende 

administrative funktioner indenfor økonomiudvalgets forvaltningsområde, eller 

2. Hvis økonomiudvalgsmedlemmets ægtefælle er umiddelbart ansvarlig for ledelsen af et under et 

stående udvalg hørende forvaltningsområde. 

 

I forhold til Lars Ejbys ægteskab med Kirsten Blæhr er det særligt pkt. 2, der påkalder sig opmærksomheden 

i.f.t om Kirsten Blæhrs ansættelse ved Fredericia Kommune kan karakteriseres som værende en ansættelse 

som tjenestegrenschef, altså svarende til, at Kirsten Blæhr er den umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et 

under et stående udvalg hørende forvaltningsområde. Pkt. 1 undersøges ikke nærmere, da der ikke er oplyst 

konkrete forholde, der giver anledning hertil.  

 

Efter bestemmelsen ordlyd er det alene den umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et under et stående udvalg 

hørende forvaltningsområde, der er omfattet af bestemmelsen. Det vil i første omgang være den øverst 

ansvarlige embedsmand, bortset fra kommunaldirektøren, der er ansvarlig for forvaltningsområdet. Sådan 

som Fredericia Kommune er organiseret vil det derfor mest nærliggende være den ansvarlige 

koncerndirektør, der er den umiddelbart ansvarlige for kommunens forskellige forvaltningsområder, hvilket 

umiddelbart vil fører til, at Kirsten Blæhrs stilling i Fredericia Kommune ikke kan betegnes som en 

tjenestegrenschefstilling. I overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd er det derfor umiddelbart 

vurderingen, at Lars Ejby godt kan sidde i økonomiudvalget. Ordlydsfortolkningen understøttes af, at et af 

eksemplerne på en tjenestegrenschef i den kommenterede styrelseslov er stillingen som skoledirektør. 



 

Omvendt kan der være konkret omstændigheder, der kan tilsige, at vurderingen kan falde anderledes ud, da 

det ikke alene er den rent organisatoriske ramme, der er afgørende for, hvilken stillinger, der kan betegnes 

som tjenestegrenschefer. Det er således kommunen selv, der beslutter sin organisering og indholdet af de 

enkelte stillinger og såfremt der foreligger konkrete forhold i indhold, funktion, ansættelsesvilkår og ansvaret 

for en konkret stilling, der er svarende til en stilling som tjenestegrenschef, så kan vurderingen falde 

anderledes ud. I nærværende sammenhæng er der ikke oplyst sådanne forhold, og den samlede vurdering 

bliver, på det foreliggende grundlag, at Kirsten Blæhrs stilling som Familiechef ikke er til hindre for, at Lars 

Ejby sidder i økonomiudvalget. 

 

Uanset det foran anførte kan der opstå konkrete sager, hvor Lars Ejby vil kunne være konkret (speciel) 

inhabil efter bestemmelserne i forvaltningsloven s§ 3, stk. 1, nr. 1 – 5. Jeg har ikke kendskab til sager, hvor 

det har været tilfældet.  

  

Byrådsmedlem Ole Steen er efter det oplyste ansat som Eventkoordinator i staben for Kultur 

& Idræt. Ole Steen er 2. viceborgmester, sidder i Økonomiudvalget, er formand for Børne- 

og Skoleudvalget, sidder i Uddannelsesudvalget og i Bevillingsnævnet. 

Der er umiddelbart ikke nogen oplysninger, som udgør klare indikationer på, at der skulle 

være forhold, der kan begrunde generel inhabilitet. Det bemærkes, at der er praksis for, at 

hvervet som 1. viceborgmester ikke medfører generel inhabilitet. Der kan opstå konkrete 

sager, hvor Ole Steen Hansen vil kunne være inhabil efter en konkret vurdering (speciel 

inhabilitet) jf. forvaltningsloven § 3, stk. 1, nr. 1 – 5, men da Ole Steen ikke sidder i Kultur- 

og Idrætsudvalget vil det næppe være ofte forekommende. 

Byrådsmedlem Susanne Bjerregaard Mørck er efter det oplyste ansat som Skolelærer, afd. 

Nørre Allé. Hun er formand for Kultur- og Idrætsudvalget, og medlem af Børne- og 

Skoleudvalget. Der er umiddelbart ikke nogen oplysninger, som udgør klare indikationer på, 

at der skulle være forhold, der kan begrunde generel inhabilitet. Der kan opstå konkrete 

sager, hvor Susanne Bjerregaard Mørck vil kunne være inhabil efter en konkret vurdering 

(speciel inhabilitet) jf. forvaltningsloven § 3, stk. 1, nr. 1 – 5, da hun er ansat indenfor et 

forvaltningsområde, hvor hun sidder i udvalget, der har ansvaret for den umiddelbare 

forvaltning af området. Det vil dog som udgangspunkt alene være tilfældet, hvor hendes 

ansættelsesforhold vil kunne blive mere konkret berørt af en konkret beslutning og i sådanne 

tilfælde vil der kunne foreligge (speciel) inhabilitet.  

Byrådsmedlem Tina Horne er efter det oplyste ansat som Social- og sundhedshjælper, 

Vikarkorpset. Hun er medlem af Sundhedsudvalget, Uddannelsesudvalget, By- og 

Planudvalget og Helhedsplanudvalget. Der er umiddelbart ikke nogen oplysninger, som 

udgør klare indikationer på, at der skulle være forhold, der kan begrunde generel inhabilitet. 

Der kan opstå konkrete sager, hvor hendes ansættelsesforhold kan være så væsentligt og 

konkret berørt, at det vil kunne begrunde (speciel) inhabilitet, men det vil være rent 

undtagelsesvist, at det vil være tilfældet. 

John Nyborg er efter det oplyste ansat som leder af Dagtilbud, Børne og Skole med 

reference til Børn- og Ungechefen, der referer til koncerndirektør Vibeke Kinch. John 

Nyborg indgår tillige i koncernledelsen. Han er næstformand i Social- og 

Beskæftigelsesudvalget, næstformand, medlem af Senior- og Handicapudvalget, By- og 

Planudvalget og Miljø- og Teknikudvalget. 



Der er umiddelbart ikke nogen oplysninger, som udgør klare indikationer på, at der skulle 

være forhold, der kan begrunde generel inhabilitet. Der kan opstå konkrete sager, hvor John 

Nyborg vil kunne være inhabil efter en konkret vurdering (speciel inhabilitet) jf. 

forvaltningsloven § 3, stk. 1, nr. 1 – 5, men da John Nyborg ikke sidder i Børn- og 

Skoleudvalget vil det næppe være ofte forekommende. 

Byrådsmedlem Anette Hyre er efter det oplyste ansat i et fleksjob på Lokalhistorisk Arkiv. 

Hun er næstformand for Demokrati- og Borgerudvalget, medlem af Uddannelsesudvalget, 

Kultur- og Idrætsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget. Der er umiddelbart ikke 

nogen oplysninger, som udgør klare indikationer på, at der skulle være forhold, der kan 

begrunde generel inhabilitet. Der kan opstå konkrete sager, hvor hendes ansættelsesforhold 

kan være så væsentligt og konkret berørt, at det vil kunne begrunde (speciel) inhabilitet, men 

det vil være rent undtagelsesvist, at det vil være tilfældet. 

 

Fredericia Kommune den 29. april 2021.  

Henrik Melchior Olsen 


