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I dette dokumentet gjøres det rede for hvordan vurdering av habilitet skal gjennomføres 

i foreningen.  

Innholdsfortegnelse 

 - Bakgrunn 

 - Relevante bestemmelser 

 - Vurdering av habilitet 

 - Oppsummering 

 

Bakgrunn  

Ved behandling av saker vil det til tider være spørsmål om personers habilitet. Dette kan 
komme fra person selv, eller fra andre i eller utenfor styret. For at det skal være trygghet 

og sikkerhet i at og hvordan vurdering av habilitet gjøres, er denne retningslinjen 

utformet.  

Relevante bestemmelser  

- 

Vurdering av habilitet 

• Man er ikke habil til å behandle en sak dersom man enten selv har egeninteresse 
eller har et nært slektskap eller forhold til noen av partene med egeninteresse i 

utfallet av saken. 

• Ved behandling av saker som omhandler andre aktører, kan engasjement hos den 
aktøren medføre inhabilitet i behandling av saken. Alt slikt engasjement bør 

opplyses om.   
• Habilitetsvurdering må gjennomføres før utforming av sak. Inhabile aktører kan 

presentere en sak og motta spørsmål, men må forlate saksbehandlingen under 

diskusjon og vedtak.  
• Alle som er med å behandler en sak, lokalt eller nasjonalt, skal alltid gjøre en 

habilitetsvurdering av seg selv i saken som behandles. Dette gjelder ikke for 

møter i Landsstyret.  
• Man er personlig ansvarlig for å umiddelbart melde fra dersom det skulle være 

forhold som gjør at man inhabil til å delta i behandlingen av saken.  
• En skal ved inhabilitet forlate rommet og ikke uttrykke seg i forhold til saken som 

behandles.  

• Det oppfordres til, dersom man er usikker på sin egen habilitet, å melde fra om 
dette. Dette kan være særlig ønskelig i saker der man anser seg som habil, men 

andre kan utenfra tolke situasjonen annerledes. Da kan det være ønskelig at 
styret er klar over at det har blitt gjort en vurdering i saken.  
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• Det skal klare forhold til for å melde seg inhabil i en sak. Det er ikke grunnlag for 
å melde seg inhabil for forhold som ikke er omtalt i denne retningslinjen. 

Vennskap og kjennskap til parter med egeninteresse i utfallet av en sak gir ikke 

grunnlag for å melde seg inhabil.  

Oppsummering  

Vurdering av habilitet tas med stort alvor. Man er personlig ansvarlig for å gjøre 
habilitetsvurdering av seg selv, utfra hva som er spesifisert i denne retningslinjen.  
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