ER DU INHABIL?
Kommunen har som overordna oppgave å forvalte innbyggerenes interesser på en upartisk og saklig måte. Å være
inhabil er som å være en part i en sak. Derfor er hensikten med inhabilitetsregler å sikre korrekte avgjørelser,
opprettholde tillit til de som tar avgjørelser og beskytte de som tar avgjørelser mot skepsis fra andre om motiv for
egeninteresse.
Dersom du er inhabil kan du ikke være med på å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse, og heller ikke være med å
ta en avgjørelse i en aktuell sak. Spørsmål om inhabilitet gjelder ikke ved valg til offentlige tillitsverv, eller ved
fastsetting av godtgjøring og liknende for slike verv.

er leder eller har en
ledende stilling i
Automatisk
inhabilitet
Du er
automatisk
inhabil
dersom du:
Forvaltningsloven
§ 6 a-e

er medlem av styret i
selv er part. **
er i svogerskap / far /
mor / barn/ søsken til
part.

samvirke,
forening,
sparebank,
stiftelse
eller
selskap*
som er
part.

er gift, forlovet eller
fosterbarn til part.
er verge eller
fullmektig for en part.

*Dette gjelder ikke kommunale
foretak slik som: Jæren E-verk
og Sirevåg Havn KF
**Part = Person som en
avgjørelse retter seg mot, eller
som saken direkte gjelder

I kollegiale organ tas avgjørelsen
om inhabilitet av organet selv,
uten at vedkommende medlem
deltar.

Relativ
inhabilitet
Du kan være
inhabil
dersom:

særegne
forhold
svekker
tilliten.

Fører dette til
særlig fordel, tap
eller ulempe ?***

***Den særlige fordelen
eller ulempen kan være av både
ideell, økonomisk, faglig eller
prestisjemessige grunner.

Forvaltningsloven
§ 6 om særegne
forhold

Avledet (“smittsom”)
inhabilitet
Du blir
inhabil:
Kommuneloven §
40 3 a-c og 4 om
særregler

dersom din overordnede er inhabil.
En underordnet ansatt kan ikke delta
i behandling av saken, eller
tilretteleggelse av saken for
klageinstansen.
dersom du som ansatt har bidratt til,
eller tidligere deltatt i
saksutredningen.
dersom du tidligere har deltatt før
klagebehandlingen.

Unntak: Dette gjelder ikke ved
behandling av årsbudsjett,
økonomiplan, kommuneplan,
regional planstrategi og regional
plan.

Forvaltningsloven kap II paragraf 6 – 10 Om ugildhet
Hvem gjelder habilitetsbestemmelsene for?
Foruten for offentlige tjenestemenn gjelder bestemmelsene for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for
et forvaltningsorgan
Habilitetskrav
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en
forvaltningssak
a)når han selv er part i saken;
b)når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;
c)når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;
d)når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken
begynte;
e)når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller
2. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et
selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller
det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.
Særegne forhold
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet;
blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham
selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er
reist av en part.
Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet
tjenestemann i samme forvaltningsorgan.
Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller
partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han
viker sete.
Foreløpig avgjørelse
Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig avgjørelse i en sak dersom
utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skadevirkning.
Avgjørelse av habilitetsspørsmålet
Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig
tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste
overordnede til avgjørelse.
I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og
samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin
egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I
sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.
Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør
varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten
vesentlig tidsspille eller kostnad.
Oppnevning av stedfortreder
Når en tjenestemann er ugild, skal om nødvendig oppnevnes eller velges stedfortreder for vedkommende.
Kommuneloven kap VII paragraf 40 3 a-c og 4 om særregler
Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap. II, med følgende særregler:
A. Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring o.l. for slike verv.
B. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av
grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken
behandles i folkevalgt organ. Ved behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi
og regional plan gjelder ikke første punktum.
C. Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte som var med på å
treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved
klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.
Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta ved klageinstansens
behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.
4. Vedkommende organ kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når han eller hun ber om det
før saken tas opp til behandling, og vektige personlige grunner tilsier dette.

