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Vurdering av habilitet ved inngåelse av avtale med AirMont AS 

Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.   

Sammendrag av saken: 
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.   

Kommunedirektøren har et ønske om å inngå avtale med airMont AS om levering av et system for 
pipesensorer som skal registrere når det er behov feiing, samt varsle om pipebrann.  

På grunn av brannsjefens rolle i airMont AS, ble det i møtet den 15.09.20 fattet vedtak om at 
Kommunedirektøren skulle vurdere habiliteten i dette forholdet, samt fremlegge en detaljert 
kostandskalkyle.  

Kommunedirektøren har konkludert med at det ikke lenger foreligger inhabilitet i denne saken, skal 
at avtalen kan inngås.  

Kommunedirektørens innstilling: 
Saken tas til etterretning. 

Saksutredning: 
1. Bakgrunn 
Kommunedirektøren ønsker å inngå avtale med airMont AS om levering av et system for 
pipesensorer, da vi er av den oppfatning at systemet vil være til besparelse både for kommunens 
økonomi og ikke minst miljøet. Videre vil systemet kunne bidra til økt brannsikkerhet hos 
kommunens innbyggere. Halden kommune som arbeidsgiver har også ønsket og oppmuntret til 
medarbeider drevet innovasjon, og mener at disse holdningene har bidratt til utviklingen av 
systemet. 



Kommunedirektøren la derfor frem en sak den 15.09.20 om inngåelse av avtale med airMont AS 
om levering av system for pipesensorer. 

HTEK fattet følgende vedtak:  

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø (HTEK) stiller seg positive til at 
Halden kommune deltar i prøveprosjektet med AirMont AS med følgende forbehold:   

At detaljert kostnadskalkyle i forbindelse med finansiering og budsjett 2021 legges frem til 
politisk behandling i forkant av endelig signering.   

At brannsjef i Halden, Ole Christian Torgalsbøens rolle innad i Halden Kommune avklares i 
denne saken, og at hans befatning med prøveprosjektet av Firefly pipesensorer følger 
kommunens etiske retningslinjer slik at det ikke oppstår tvil ved resultatet.  

Det foretas en juridisk vurdering av eventuelle interessemotsetninger hos sentrale eiere 
som har tilknytning til Halden kommune. 

Habilitetsvurdering 

Kommunedirektøren har på bakgrunn av vedtaket innhentet ekstern bistand for å vurdere 
habilitetsproblematikken. Kommunedirektøren har i samråd med ekstern advokat vurdert det slik at 
Ole Christian Torgalsbøen er inhabil i saken, og at hans medvirkning til saksforberedelsen har ført 
til at avtalen ikke bør inngås. Ole Christian Torgalsbøen skal imidlertid kjøpes ut av selskapet, og 
skal ikke ha noen rolle videre i driften verken på eiersiden eller som rådgiver. Dette bekreftes av 
selskapet i brev vedlagt denne saken.   

Kommunedirektøren er dermed av den oppfatning at Torgalsbøen ikke lenger er inhabil i denne 
saken. 

Vedtaket sier også at det skal foretas en juridisk vurdering av eventuelle andre 
interessemotsetninger hos sentrale eiere som har tilknytning til Halden kommune. Eivind Hansen 
har en ledende rolle i både Halden kommunale pensjonskasse og i airMont AS. Halden 
kommunale pensjonskasse har mye samarbeid med Halden kommune. Kommunedirektøren har 
dermed fått ekstern bistand via Halden kommunale pensjonskasse og Pensjonskasseforeningen 
for å også vurdere Eivind Hansen sin habilitet i saken. Pensjonskasseforeningen konkluderer med 
at det ikke er tale om inhabilitet i dette forholdet. Eivind Hansen har ikke noen 
beslutningsmyndighet i Halden kommune, og har heller ingen nær relasjon til beslutningstakere i 
Halden kommune som tilsier inhabilitet. 

Kommunedirektøren konkluderer dermed med at Halden kommune kan inngå avtale med airMont 
AS ut i fra de nye opplysningene.  

Kostnadskalkyle 

I følge avtalen som er tenkt inngått med airMont AS koster hver sensor, inkludert systemet, kr 
150,- per år. Halden kommune forplikter seg i den første leveransen å motta 12 000 sensorer, og 
binder seg til en leveranse i 8 år.  

Dette gir en årlig kostnad på kr 1 800 000,-, og totalt over de 8 årene kr 14 000 000,-.  

Halden kommune har pt midler på feiefond, dette kombinert med en effektivisering av feievesenet, 
vil ikke avtaleinngåelsen føre til noen ytterligere økning i feiegebyret.  

2. Konklusjon 
Som følge av at Ole Christan Torgalsbøen selger seg ut av selskapet og ikke lenger skal ha noen 
rolle i selskapet, kan Halden kommune inngå avtalen uten at dette er i strid med habilitetsreglene. 

Dokumentet er elektronisk godkjent av: Ulf Ellingsen  



 

 

 


