Byrådsmødet den 27. maj 2020
Spørgsmål fra Rasmus Visby om Hillerød Forsyning
Spørgsmål til kommunalbestyrelsen.
I den nuværende ejerstrategi for Hillerød Forsyning (Ejerstrategi, revideret december 2013).
Står følgende:
Hillerød Kommune ønsker med ejerstrategien i samarbejde med selskabernes ledelse at
efterleve principperne for god selskabsledelse i offentligt ejede selskaber, med fokus på bl.a.
åbenhed, gennemsigtig hed og ansvarlighed.

Spørgsmål 1
Ejerstragtegien er syv år gammel, så hvorfor har Hillerød Forsyning ikke fulgt kommunens
ønske om “ at efterleve principperne for god selskabsledelse i offentligt ejede selskaber, med
fokus på bl.a. åbenhed, gennemsigtig hed og ansvarlighed.”?
Hvis svaret er at de har de, hvorfor havde kommunalbestyrelsen så en drøftelse derom
tidligere på året, foranlediget på mit borgerforslag?

Svar fra Kirsten Jensen
Det er rigtigt at den gældende ejerstrategi er 7 år gammel, og at byrådet er i færd med at
overveje at ajourføre den. Hillerød Forsyning og forsyningens bestyrelse arbejder selv efter
principperne om god selskabsledelse og arbejder med åbenhed, gennemsigtighed og
ansvarlighed. Det er en god idé, at et selskab løbende arbejder med, hvordan det kan
virkeliggøre disse principper bedst muligt. Det er ligeledes en god idé, at ejeren tager ansvaret
for at ajourføre sin strategi med mellemrum og sætte sig mål med sine virksomheder. Da der
var stillet et borgerforslag, kom sagen på dagsordenen for at give indblik i, at byrådet selv er i
færd med at arbejde med en fornyet ejerstrategi.
Spørgsmål 2
I ejerstragtegien står også følgende: “Selskabet skal sikre at alle byrådsmedlemmer har
adgang til beslutningsprotokoller fra bestyrelsesmøderne ligesom Hillerød Kommunes
forvaltning skal sikres en lignende adgang.”

Hvorledes er der rent praktisk sørget for alle byrådsmedlemmer har den adgang, samt det
samme for kommunens forvaltning?

Svar fra Kirsten Jensen
Byrådet har hele tiden haft adgang til at se åbne protokoller fra bestyrelsesmøder i Hillerød
Forsyning og får sendt en besked når de er klar. Med den ordning kan forvaltningen og
byrådsmedlemmer, der ikke sidder i bestyrelsen, se de åbne beslutningsprotokoller på
forsyningens hjemmeside, ligesom andre kan. Protokoller fra bestyrelsesarbejdet i Hillerød
Fjernkøl A/S og Hillerød Kraftvarme ApS bliver ikke offentliggjort, da selskaberne arbejder på
konkurrenceudsatte områder. Det er kun medlemmer af bestyrelsen, der har adgang til at se
lukkede bestyrelsesprotokoller.

Spørgsmål 3
Har Hillerød Forsyning nogensinde udleveret beslutningsprotokoller fra bestyrelsesmøderne i
Hillerød Forsyning til nogle byrådsmedlemmer der ikke var medlem af bestyrelsen i Hillerød
Forsyning og/eller til kommunens forvaltning?

Svar fra Kirsten Jensen
Byrådsmedlemmer, der ikke sidder i bestyrelsen, har altid kunnet læse åbne protokoller. I
enkelte tilfælde har forvaltningen fået tilsendt bestyrelsens beslutning i en konkret sag til brug
for den efterfølgende politiske behandling i kommunen.

