
Kontrollutvalgets rolle og 
oppgaver

Habilitet/Taushetsplikt/Lukking 
av møter



Inhabilitet

• Med inhabilitet menes en som har personlig interesse eller særlig 
tilknytning til en sak.

• Interessen eller den særlige tilknytningen er av en slik art at en 
tjenestemann eller folkevalgt ikke bør delta i behandlingen og 
avgjørelsen av en sak. 

• Hvorfor har vi regler om habilitet?



Forvaltningslovens § 6

• Paragrafens oppbygging
- § 6 første ledd – automatiske inhabilitetsregler
- § 6 annet ledd – skjønnsmessig inhabilitetsregel, den reelle     
hovedregel



Habilitet

• Forvaltningsloven § 6 første ledd
• En ansatt eller folkevalgt er inhabil i behandlingen eller avgjørelsen av 

en sak dersom: 
• en selv er part i saken 
• noen i den nærmeste familien er part i saken 
• en er verge eller fullmektig for parten 
• en virksomhet hvor en er styremedlem eller har en ledende stilling, er part i 

saken



Habilitet forts.

• Forvaltningsloven § 6 andre ledd: 
«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til hans upartiskhet»

Retningslinjer ved vurderingen: 
oKan avgjørelsen i saken innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv 

eller noen som han har nær personlig tilknytning til. 
oOm ugildhetsinnsigelse er reist av en part



Inhabil i møtet

• Habilitetsreglene har ikke bare til formål å sikre upartiskhet i 
avgjørelser, men også å bidra til å opprettholde den allmenne tilliten 
til forvaltningen.

• Det er kontrollutvalget som kollegium som avgjør om et medlem er 
inhabil eller ikke.

• Varamedlem kan innkalles
• Den som hevdes å være inhabil har ikke adgang til å delta i debatten 

eller avstemningen i inhabilitetsspørsmålet. 



Taushetsplikt

• Taushetsplikt ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak
• For kontrollutvalget gjelder de alminnelig reglene om taushetsplikt, jf. 

forvaltningsloven § 13. 
• Utvalget har taushetsplikt om opplysninger knyttet til personlige 

forhold og næringsopplysninger.
• Taushetsplikten gjelder også etter man har gått ut av kontrollutvalget.  



Lukking av møte i kontrollutvalget

Hovedregel: åpen møte , jf. Kommuneloven § 11-5 første ledd
• Flere av sakene som kontrollutvalget behandler er av 

offentlig interesse
• Enhver kan være til stede på åpne møter. 



Lukking av møte i kontrollutvalget

Unntak: lukking av møte. Jf. Kommuneloven § 11-5 femte ledd
• Når informasjon er unntatt offentlighet
• Vurderes konkret i den enkelte sak
• Kontrollutvalget vurderer selv om debatten skal holdes i 

lukket møtet. 
• Publikum forlater møtelokalet
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