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HVOR GODE VENNINNER?: Ekspertene er uenige om hvor tett vennskapene må være for at det går på habiliteten løs. Derfor er de også uenige om hvorvidt næringsminister Monica Mæland var
som styreleder i Statkraft.

SKIFTET UT STYRELEDER e Styreekspert Arne Selvik mener
næringsminister Monica Mæland (H) var inhabil da hun
utnevnte Thorhild Widvey som ny styreleder i Statkraft.
Andre eksperter er uenige.

Styreekspert
mener Mæland
var inhabil

KJETIL GILLESVIK
kjetil.gillesvik@bt.no
KJELL ØSTERBØ

Økonomen Arne Selvik, som
har forsket og skrevet bøker om
styrearbeid, mener næringsministeren åpenbart var inhabil da
hun 29. juli skiftet ut Olav Fjell
med Thorhild Widvey som styreleder i Statkraft.
– Som eier skal ikke en statsråd bruke nærstående personer i
statlige styreverv. Og særlig ikke
i lukrative styreverv som i dette
tilfelle honoreres med 484.000
kroner i året. For mange vil det
fremstå som en vennetjeneste,
mener Arne Selvik.

Hvor god venninne?
Han mener næringsministeren
så langt har vurdert sin habilitet
alt for snevert i denne saken.
– Mæland er jurist og tolker
sikkert habilitet slik jurister gjør,
og ikke slik vanlige folk tenker
om dette. Men da havner du opp
i håpløse definisjoner om hva en
god venninne er. Er det en som
du besøker fire ganger i året,
eller åtte ganger? spør Selvik.
Selv mener han at Mæland
burde vurdere sin egen habilitetssituasjon utenfra, og ikke
fra et strengt juridisk lovlighetsprinsipp.

– Strengt
tatt
handler det om
statsrådens
omdømme.
– Still deg følgende spørsmål:
– Er det slik at
Arne
norske
skattebeSelvik
talere som eier
Statkraft kan oppfatte henne
som inhabil? Hvis svaret på det
er ja, har hun et problem og bør
erklære seg inhabil. Av det som
har kommet frem om forholdet
mellom Mæland og Widvey til
nå, er det nokså åpenbart at
mange vil kunne stille spørsmål
om hennes habilitet. Og ikke
minst om hennes klokskap.
Selvik tror imidlertid ikke at
verken lovavdelingen i Justisdepartementet, som nå behandler
saken, eller næringsministeren
selv vil snu og plutselig vurdere
seg inhabil.
– Både embetsverket og Mæland vil nok finne juridiske begrunnelser for at hun var habil,
sier Selvik.

– Må omgås hyppig
Juristen fremfor noen i norsk
forvaltningsrett, professor Jan
Fridthjof Bernt, mener Mæland
var habil da hun utnevnte Widvey.

