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Anmodning om vurdering av habilitet - tildeling av midler fra
næringsfondet i Porsanger kommune
Vi viser til din henvendelse hit pr. epost 25.11.2020.
Det fremgår av henvendelsen at du ønsker å få belyst de habilitetsmessige spørsmål knyttet til
formannskapet i Porsanger kommune sin behandling av sak 143/20 i møte 24.11.2020. Du viser
videre til at du ikke vet om du kan klage, da du selv valgte å forlate møtet før saken var ferdig
behandlet.
Statsforvalteren viser til at kommuneloven § 27-1 har nærmere bestemmelser om retten
medlemmer av kommunestyret har til å kreve lovlighetskontroll av kommunale vedtak. Et slikt krav
må fremmes av minst tre eller flere kommunestyrerepresentanter innen tre uker fra vedtaket ble
truffet. Medlemmer av kommunestyret kan kreve lovlighetskontroll av alle vedtak truffet av
folkevalgte organ, uavhengig av om kommunestyrerepresentanten selv har deltatt på møtet i
organet eller er medlem av organet som traff det aktuelle vedtaket. Det kan også kreves
lovlighetskontroll av alle vedtak truffet av administrasjonen
Det følger videre av bestemmelsens andre avsnitt at hvis særlige grunner tilsier det, kan
departementet (myndigheten er delegert til Statsforvalteren) på eget initiativ kontrollere om et
kommunalt vedtak er lovlig. Det er forutsatt at det skal være en høy terskel for at Statsforvalteren
skal foreta lovlighetskontroll av eget tiltak.
Ut fra en samlet vurdering finner vi ikke grunnlag for å foreta noen lovlighetskontroll av eget tiltak av
formannskapets vedtak i den aktuelle saken. Ut fra protokollen fra møtet kan det synes som om
måten de ulike habilitetsspørsmålene ble håndtert på ikke fullt ut skjedde i tråd med lovfastsatte
krav. Det foreligger imidlertid ikke klare indikasjoner på at fordelingen av midlene ville blitt en annet
dersom de lovfastsatte kravene hadde vært fulgt fullt ut. I tillegg kan fordelingen av midlene
vanskelig endres i ettertid til skade for noen av søkerne som ble tildelt støtte.
Statsforvalteren ønsker likevel å knytte noe generelle kommentarer til behandlingen av
habilitetsspørsmål i folkevalgte organer.
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Forvaltningsloven § 8 har nærmere bestemmelser om hvordan spørsmål om habilitet skal avgjøres i
folkevalgte organer. Det fremgår av bestemmelsen at i folkevalgte organer avgjøres habiliteten av
organet selv uten av vedkommende medlem deltar. Dette gjøres ved vanlig flertallsbeslutning.
Spørsmålet må med andre ord forelegges og avgjøres av organet, også i de tilfeller der medlemmet
selv synes at løsningen er opplagt og har meldt fra om dette i god tid før møtet.
Medlemmet har uttalerett, men kan ikke delta i organets drøftelser av egen habilitet og har heller
ikke stemmerett ved avgjørelsen. Den folkevalgte skal forlate plassen, og innta tilhørerplass når egen
habilitet drøftes. Hvis det i en og samme sak oppstår spørsmål om habiliteten til flere medlemmer,
kan ingen av dem delta i avgjørelsen, verken om sin egen eller andre medlemmers inhabilitet. Dette
gjelder selv om det er forskjellige grunner til inhabiliteten. Men hvis dette gjør at organet ikke blir
vedtaksført, kan alle delta.
Medlemmet må i god tid før møtet si fra om at han/hun kan være inhabil. Formålet med å melde fra
om habilitetsmessige spørsmål så tidlig som mulig er at dette vil gjøre det praktisk mulig å kalle inn
varamedlemmer.
Det er selvsagt adgang for medlemmer av et folkevalgt organ å fremme inhabilitetsinnsigelse mot
andre medlemmer av organet. Det har i denne forbindelse ingen betydning at vedkommende
medlem selv ikke har reist spørsmål om egen habilitet i forkant av møtet eller i forkant av
behandlingen av den aktuelle saken.
Statsforvalteren minner avslutningsvis om at medlemmer av folkevalgte organer har en lovfastsatt
plikt til å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Dette følger av kommuneloven § 8-1
første avsnitt. Man kan heller ikke forlate et møte uten gyldig forfall.
Vi håper dette var oppklarende, men ta gjerne kontakt dersom du har ytterligere spørsmål.
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