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1. Innledning 

• Hva vil det si å være inhabil? 

– Er man inhabil, foreligger det omstendigheter som 
er egnet til å svekke tilliten til ens upartiskhet 

• Det er ikke noe galt i det å være inhabil – galt blir det 
først dersom den inhabile deltar i saksbehandlingen 

– Inhabilitet og korrupsjon er to forskjellige ting 
• Å være inhabil betyr bare at man står saken for nær 

• Straffeloven § 387 om korrupsjon rammer den som «for seg eller 
andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig 
fordel i anledning av utøvelsen av stilling» 



1. Innledning 

• Hvorfor har vi regler om inhabilitet? 

– Det er vanlig å fremheve tre grunner, jf. Rt. 1996 s. 
64 (Lyngør Appartementshotell) 

• «Habilitetsreglene i forvaltningsloven skal sikre korrekte 
avgjørelser, opprettholde tilliten til dem som fatter 
avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at 
det sås tvil om deres troverdighet.» 

 



1. Innledning 

• Oversikt over rettskildematerialet 

– Den sentrale bestemmelse: Forvaltningsloven § 6 

– Andre lovbestemmelser om habilitet: 

• Bestemmelser i særlovgivningen 
– Ligningsloven § 3-8 

– Barnevernloven § 7-6 

• Bestemmelser i prosesslovgivningen 
– Domstolloven §§ 106 og 108 

– Straffeprosessloven §§ 60 og 61 

– Hva med Grunnloven § 95 jf. EMK artikkel 6? 

 



2. Reglenes anvendelsesområde 

• I hvilke saker gjelder habilitetsreglene? 

– Reglene står i lovens kapittel II, og får dermed 
anvendelse generelt 

• Se forvaltningsloven § 3 motsetningsvis 

– Reglene gjelder i alle saker hvor det treffes 
«avgjørelse» 

• Uttrykket omfatter langt mer enn enkeltvedtak 

• I tvilstilfelle må det legge vekt på om det er behov for 
regler om habilitet på vedkommende område 

 

 



2. Reglenes anvendelsesområde 

• Hvem gjelder reglene for? 

– Forvaltningsloven § 10 

• Offentlige tjenestemenn 

• Enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et 
forvaltningsorgan 

– Hvem faller utenfor reglene? 

• Reglene gjelder ikke for statsråder når de opptrer som 
regjeringsmedlemmer, jf. forvaltningsloven § 10 

• Reglene gjelder heller ikke for stortingsmedlemmer, jf. 
forvaltningsloven § 4 

 



3. Inhabilitetsgrunnene 

• Forvaltningsloven § 6 første ledd 

– I første ledd finner vi de grunnlagene som uten 
videre leder til inhabilitet 

• Bokstav a: Tjenestemannen er selv part 

• Bokstav b: Tjenestemannen er i slekt eller svogerskap 
med en part i opp- eller nedstigende linje, eller i side-
linje så nær som søsken 

– I en praktikum er det aldri nødvendig å drøfte alle 
grunnlagene; drøft bare det oppgaven inviterer til 



3. Inhabilitetsgrunnene 

• Forvaltningsloven § 6 annet ledd 

– «andre særegne forhold» 

• Det må bestå en særlig forbindelse mellom 
tjenestemannen og den aktuelle saken 
– Forhold av samme art som nevnt i første ledd 

» Ekteskapslignende samboerforhold 

– Forhold av annen art 

» Vennskap og uvennskap 

» Særlig interesse i sakens utfall, for eksempel som nabo 

» Tidligere befatning med saken (det er gitt strengere regler 
i domstolloven § 106 nr. 8 og kommuneloven § 40 nr. 3) 

 



3. Inhabilitetsgrunnene 

– «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet» 

• Loven krever ikke at de særegne forholdene rent faktisk 
vil svekke tilliten – det er tilstrekkelig at de er egnet til å 
gjøre det 

• Hvorvidt dette vilkåret er oppfylt, vil bero på hvordan 
forholdet fortoner seg for allmennheten 
– Det er uten betydning hvorvidt tjenestemannen vil makte å 

behandle saken upartisk eller ikke 

– Det avgjørende er om man jevnt over må regne med at det 
særegne forholdet saken gjelder, vil kunne få betydning for 
hvordan saken behandles 

– Se nærmere JDLOV-2010-450 



3. Inhabilitetsgrunnene 

– Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt 
på de momenter som loven nevner i annet ledd 

• Disse momentene utgjør ikke selvstendige vilkår, jf. 
«blant annet skal legges vekt på» 

• Det er i stedet tale om ulike forhold som vil kunne få 
betydning for vurderingen av hvorvidt det foreligger 
«andre særegne forhold» som er «egnet til å svekke 
tilliten til hans upartiskhet» 



3. Inhabilitetsgrunnene 

• Eksempler fra praksis: 
– I Rt. 1996 s. 64 (Lyngør Appartementshotell) drøftes 

kravet om «særegne forhold» slik: 
• «Riktignok er bebyggelsen på øya Holmen på Lyngør tett, og 

mange beboere blir berørt av virksomheten på skjenkestedene - 
ved båttrafikk, gående på de trange veiene, mv. Ulempene ved 
støy mv fra hotellet må likevel være særlig påtakelige for de aller 
nærmeste naboene, slik at de kan ha en særlig interesse i hva 
skjenketiden for hotellet er. Tomten som Kristiansen ønsket å 
bygge på, grenset til hotellet, og avstanden til hotellets uteterrasse 
- der det riktignok gjaldt en kortere skjenketid - var bare 10 meter. 
Den som eier og bor i et hus på denne tomten, må etter min 
mening ha en særinteresse i hotellets skjenketid.» 

 

 

 



3. Inhabilitetsgrunnene 

– I Lovavdelingens uttalelse i Mælandsaken (JDLOV-
2016-548) drøftes betydningen av vennskapet 
mellom Mæland og Widvey slik: 

 

 



3. Inhabilitetsgrunnene 



3. Inhabilitetsgrunnene 

• Forvaltningsloven § 6 tredje ledd 

– Tredje ledd gjelder avledet inhabilitet 

– Bestemmelsen fastsetter at der en overordnet er 
inhabil, kan avgjørelsen i saken heller ikke treffes 
av en direkte underordnet i samme organ 

• Er en statsråd inhabil, må avgjørelsen legges til et annet 
departementet – men den kan stadig forberedes i det 
departementet som har fagansvaret 

• Er en ekspedisjonssjef inhabil, må avgjørelsen legges til 
en annen avdeling i samme departement 



4. Unntak 

• Loven oppstiller to unntak: 

– § 6 fjerde ledd: Unntak for kurante avgjørelser 

• Habilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er 
«åpenbart» at tilknytningen til saken ikke vil kunne 
påvirke hans standpunkt, og verken offentlige eller 
private interesser tilsier at han viker sete 
– Eks.: Anvisning av reiseregninger 

– § 7: Hastesaker 

• En inhabil tjenestemann kan behandle eller treffe 
foreløpig avgjørelse i visse hastesaker 



5. Avgjørelse av habilitetsspørsmål 

• Forvaltningsloven § 8  

– I utgangspunktet avgjør tjenestemannen selv om 
han er inhabil, jf. § 8 første ledd 

• Dersom en part krever det, eller der tjenestemannen 
selv finner grunn til det, skal spørsmålet forelegges for 
hans nærmeste overordnete til avgjørelse 

– I kollegiale organer treffes avgjørelsen av organet 
selv, uten at vedkommende medlem deltar, jf. § 8 
annet ledd 



6. Virkningen av uriktige avgjørelser 

• Hva skjer om en inhabil tjenestemann med 
urette legger til grunn at han er habil? 

– Avgjørelsen av habilitetsspørsmålet 

• En uriktig habilitetsavgjørelse kan ikke påklages – og 
antakelig heller ikke bringes inn for domstolene 

– Realitetsavgjørelsen i saken 

• Dersom en inhabil tjenestemann har forberedt og 
eventuelt også avgjort saken, foreligger det en 
saksbehandlingsfeil som lett vil lede til ugyldighet 
dersom feilen kan ha virket inn på vedtaket 

 



6. Virkningen av uriktige avgjørelser 
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