Alternativet

Vedtægtsudvalget

SP2019010
Vedtægtsudvalget har d. 16. oktober modtaget en henvendelse fra
Helsingør lokalforening angående indførelse af habilitet i vedtægterne.
Sekretæren har vurderet det er en henvendelse i kategorien Procesbistand.
Ved behandlingen deltog Kåre Traberg Smidt, Jan Allan Andersen & Peter
Laudrup.

Formalia
Henvendelsen drejer sig om indførelse af følgende ordlyd i de lokale
vedtægter:

Helsingør lokalforening følger Forvaltningsloven med
hensyn til inhabilitet.
Spørger ønsker vurderet, om denne formulering - som en del af
vedtægterne - vil forhindre, at lokalforeningen får problemer med inhabilitet.

Relevante vedtægter og andet grundlag
Udvalget lægger følgende materiale til grund for vores behandling:
”Materialesamling til foreningsret” af Ole Hasselbalch, 2012, afsnittet om
Habilitet:

Også i bestyrelsessammenhæng gælder et
inhabilitetsprincip. Dette kan e.o. indebære en
udelukkelse fra deltagelse såvel i bestyrelsens
forhandlinger som i dens afstemninger. I så henseende
er det imidlertid ikke tilstrækkeligt, at pågældende
blot repræsenterer særinteresser i foreningen – også
disse skal kunne komme til orde. Afgørende er,
hvorvidt der er tale om væsentlige særinteresser, som
strider imod de interesser, der rummes inden for
foreningsformålet. Dette kan f.eks. være tilfældet,
når der skal træffes beslutning angående konkrete
aftaler med eller søgsmål mod et bestyrelsesmedlem
eller mod 3. mand, med hvem dette medlem har et
væsentligt interessefællesskab, f.eks. fordi der er
tale om en nær slægtning

Argumenter
Vedtægtsudvalget er ved tidligere lejligheder blevet bedt om at tage stilling
til habilitetsspørgsmålet:
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I SP2018009 blev Vedtægtsudvalget bedt om at forholde sig til, at
Hovedbestyrelsen kan vælge at udbetale honorar til medlemmer af
hovedbestyrelsen for arbejdet i Alternativet (daværende § 9, stk. 16).
Dengang mente vi ikke der var inhabilitet i således at belønne sig selv, da
1) det stod direkte i Vedtægterne; og 2) at ombudsrådet skulle godkende
rammen for en sådan udbetaling.
SP2016001 omhandlede om en kandidat til kommunevalget kan være
ægtefælde til tovholderen på kommunevalget. Her henviste udvalget til
daværende minimumsbestemmelser for kommuneforeninger § 10, stk. 5,
hvor det fremgår at en kandidat til kommunevalget gerne må sidde i
bestyrelsen, dog ikke med en tillidspost. Udvalget konkluderede, at når
vedtægterne åbner for at samme person må bestride flere hverv, er der
ingen grund til at udelukke at en persons ægtefælde må bestride flere
hverv.
Disse beslutninger lægger alle til grund, at principperne for inhabilitet er
gældende for arbejdet i vores parti. Dette er eksplicit understøttet af Ole
Hasselbalch (se ovenfor).

Afklaringen
Forvaltningslovens principper om inhabilitet er gældende for foreninger,
herunder Alternativet, hvorfor det kan synes unødvendigt at indføre
bestemmelsen i minimumsvedtægter.

Vedtægtsudvalget er enigt i denne afklaring.

