
Habilitet 

• Forvaltningsloven § 6 

– Automatisk inhabilitet (selv søker, eller gift med søker, slektskap med mer ) 

– Skjønnsmessig: ”Andre særegne forhold” som er egnet til å svekke tillitten til en 
beslutning hvis vedkommende deltar? 

Hensyn og formål 

-Hindre at offentlige tjenestemenn med personlige interesser i utfallet fatter avgjørelser 
eller tilrettelegger grunnlaget for dem. 

-sikre bedre og riktigere avgjørelser- motvirke usaklighet og forskjellsbehandling 

-sikre allmenhetens tillit til forvaltningen 

-verne tjenestemenn mot ubehag ved å måtte håndtere saker de har et for nært personlig 
forhold til 

 

Virkning 

Inhabil tjenestemann skal ikke fatte avgjørelser eller tilrettelegge grunnlaget for den. 
Avgjørelser av inhabil tjenestemann kan bli ugyldige. 
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Momenter i habilitetsvurderingen 

– Må være noe «særegent»-skilles fra det normale, særinteresse? 

– Nært personlig vennskap eller uvennskap (faglig uenighet ikke nok) 

– Nært faglig fellesskap, som samforfatterskap (ikke redaktøransvar) 

– Vært veileder for stipendiat av nyere dato (siste tre år) (ikke masterstud, vittas) 

– Omfang, varighet og nærhet i tid (aktivt, faglig samarbeid av nyere dato?) 

– Mulighet for personlig vinning/tap/ulempe  

– Om inhabilitetsinnsigelse er reist (kun grenseland, før vedtak) 

– Praktiske ulemper (små fagmiljø), og mulighet til forsvarlig gjennomføring 

– Hvis flere forhold opptrer samtidig fører det lettere til inhabilitet 

– Skal noe til å bli inhabil  

– Hvor viktig og skjønnspreget avgjørelse 

– Forsvarlig saksbehandling (åpenhet) 
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Sivilombudsmannsavgjørelse 

Sak:   

– Seksjonsleder vært veileder for en stipendiat i seks år, det var et halvt år siden 
avsluttet, medforfatter på 11 publikasjoner. Inhabil.  

 

Begrunnelsen :  

– jo mer omfattende veiledning, jo mindre skal til for å bli inhabil, her seks år, nylig 
avsluttet.  

– I vitenskapelig miljø vil det være naturlig og kanskje uunngåelig at fagpersoner både 
samarbeider og omgås. Men høyskolen har ikke opplyst at det vil medføre store 
vanskeligheter med å sette en annen person til oppgaven.  

– Kravene til habilitet vil være strengere jo vanskeligere og mer skjønnspregede de 
vurderingene som skal foretas er. Og i hvilken grad C kan påvirke endelig resultat. Her 
innstillingsmyndighet alene, og det dreide seg om to søkeres kvalifikasjoner. Disse 
forholdene taler for at kravene til habiliteten som innstillende myndighet må være 
relativt strenge. 
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Habilitet fortsetter 

 

– forsvarlig saksbehandling (åpenhet viktig) 

 

– Hvis instituttleder er inhabil, kan underordnede forberede saken men ikke 
fatte avgjørelse (intervjukomité tar avgjørelse) 

 

– Oppnevning, forberedelser, vedtak  

– Vervkombinasjoner som hovedregel uproblematisk 

 

– Ikke kritikkverdig å være inhabil, men å ikke ta konsekvensene av det 

 

– Avgjør selv spørsmål om habilitet, kan forelegge spm for nærmeste 
overordnede (habilitetserklæring underskrives) 
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