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Vurdering av habilitet ved behandling av selskaps- og samarbeidsavtaler

Bakgrunn
Dette notat er ment som en veiledning for vurdering av habilitetsspørsmål ved behandling av
selskaps- og samarbeidsavtaler i forbindelse med prosjektet Eierskap og interkommunale
samarbeid.
Vurdering av habilitet
Folkevalgte som er medlem av styre for et IKS eller vertskommunesamarbeid (kommuneloven § 28-b
og 28-1c) vil automatisk være inhabile etter forvaltningsloven (fvl) § 6,1 bokstav e i saker der
selskapet er part i saken. Dette gjelder også folkevalgte som både er ansatt i selskapet og er
medlem av styret for selskapet. Saker som angår selskapet direkte, f.eks. spørsmål om deltakelse
eller endringer i selskapsavtalen, vil være typiske saker der selskapet er part og der inhabilitet vil
oppstå. Dette gjelder ikke ved behandling av kommunens budsjett og handlingsplan der selskapet er
en av budsjettpostene.
Ansatt som ikke er styremedlem er ikke automatisk inhabil, men må vurderes etter
skjønnsbestemmelsen i fvl § 6,2. ledd (særegne forhold). Det samme gjelder for medlemmer av
representantskapet, og øvrige medlemmer av Fellesnemnda. Særegne forhold kan være forhold
som ligger tett opp til tilfellene som er nevnt i § 6,første ledd og som leder til automatisk inhabilitet.
F.eks. dersom man blir særskilt berørt av vedtaket som ansatt i selskapet eller hos underleverandør
som er økonomisk avhengig av oppdraget.
Folkevalgte som er automatisk inhabile etter fvl. § 6,1 bokstav e, skal fratre under behandlingen.
Dette protokolleres.
Folkevalgt som mener at denne bør få sin habilitet vurdert, må også melde fra om dette slik at dette
kan avklares og voteres over i Fellesnemnda. Dersom Fellesnemnda finner at vedkommende er
inhabil, fratrer denne og varamedlem tiltrer under behandlingen av saken. Dette protokolleres.
Inhabilitet og mulig inhabilitet må meldes fra om til sekretariatet på forhånd slik at varamedlem kan
innkalles. Når Fellesnemnda skal behandle saken, meldes dette til fellesnemndas sekretariat. Der
saken skal behandles i den respektive kommune, meldes dette til respektivt sekretariat.
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