
EN INNFØRING I KOMMUNELOVEN, FORVALTNINGSLOVEN OG OFFENTLEGLOVA   



ET UTVALG AV SENTRALE PROBLEMSTILLINGER  

OG TEMA SOM FOLKEVALGT  

 

 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). 

 

 

 

 



SENTRALE BESTEMMELSER I KOMMUNELOVEN 

 

§ 6.Kommunestyre og fylkesting. Kommunestyret og fylkestinget er de 

øverste kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på 

vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger av 

lov eller delegasjonsvedtak. 
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§ 23.ADMINISTRASJONSSJEFENS OPPGAVER OG MYNDIGHET 

1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller 
fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de 
rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter. 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og 
at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, 
i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av 
kontrollutvalget. 

4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen 
myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell 
betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.  
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ANDRE AKTUELLE BESTEMMELSER I KOMMUNELOVEN 

 Kapittel 6. Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer  

Kapittel 7. De folkevalgtes rettigheter og plikter. 

Møteplikt/ forfallsmelding (kommuneloven § 40 nr. 1)  

Medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å delta i organets møter 
med mindre det foreligger gyldig forfall. Kriteriene for gyldig forfall er strenge. 
Gyldige forfallsgrunner er alvorlig sykdom, at man ikke kan sette til side viktig 
arbeid eller plikter, eller at man er fraværende på grunn av reise. Møter i andre 

utvalg er ikke godkjent forfallsgrunn til bystyret og komiteer, unntaket er møter i 
utvalg på høyere nivå som Fylkestinget eller Stortinget.  

Forfall og forfallsgrunn protokolleres. 
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FORVALTNINGSLOVENS HISTORIKK OG HENSYN 

Kravet til forsvarlig saksbehandling 

Kontradiksjonsprinsippet omfatter grunnleggende rett til å forsvare egne 

rettigheter og interesser som kan bli berørt av en forvaltningsavgjørelse   

Kjernen i forsvarlig saksbehandling er individets stilling i forvaltningsprosessen. 

Borgernes krav til rettssikkerhet ivaretas gjennom krav til prosedyre, som igjen skal 

sikre materielt riktige beslutninger. 
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SENTRALE BESTMMELSER I FORVALTNINGSLOVEN 

Lovens virkeområde 

 

§1.(lovens generelle virkeområde).Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke 
annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat 
eller kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak 
eller utferdiger forskrift. 

 §2.(definisjoner).I denne lov menes med: 

a)vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er 
bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter); 

b)enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer; 

c)forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer; 

d)offentlig tjenestemann, en embetsmann eller annen som er ansatt i statens eller en kommunes tjeneste; 

 

 



HABILITET 

•De alminnelige reglene om inhabilitet for den offentlige forvaltning er gitt i 

forvaltningsloven kap II  

• I tillegg er det i kommuneloven § 40 nr. 3 gitt enkelte særregler om inhabilitet for 

folkevalgte og ansatte i kommuner og fylkeskommuner 
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HENSYNET BAK REGLENE OM HABILITET: 

 

Formålet med inhabilitetsreglene er å: 

  

• sikre korrekte avgjørelser  

• opprettholde tilliten til de som fatter avgjørelsene  

• beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet 
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HVEM OMFATTES AV REGLENE OM HABILITET  

 

• Etter forvaltningsloven §6 første ledd gjelder habilitetsbestemmelsene for «offentlig 

tjenestemann». forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav d: «en embetsmann eller annen som 

er ansatt i statens eller en kommunes tjeneste»  

• Etter forvaltningsloven §10 gjelder habilitetsreglene også for «enhver annen som utfører 

tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan» . 
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INHABIL SV-POLITIKER I POST- STRIDEN 
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Lørenskog Fremskrittsparti mener SV-politiker Per Olav Lauvstad er inhabil i striden om 

Posten skal få bygge i Lørenskog.  

Grunnen er at SV-representanten er styreleder i selskapet Bio Varme Akershus, som er i 

samtaler med Posten om levering av fjernvarme til Østlandsterminalen.  

FrP mener fjernvarmeselskapet vil vinne på at Posten etablerer seg, og at Lauvstad derfor 

ikke bør være med under avstemmingen.  

Han mener selv dette er uproblematisk, men gruppeleder for Fremskrittspartiet, Anne Marie 

Oppegaard, ser annerledes på saken.  

- Da sitter faktisk Laustad i et styre som vil vinne på at Posten etablerer seg i Lørenskog. Det 

er selvsagt en god grunn til at vedkommende ikke kan være habil. 

 



FORVALTNINGSLOVENS § 6 
§ 6. (habilitetskrav).En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en 
forvaltningssak 

a)når han selv er part i saken; 

b)når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; 

c)når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; 

d)når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; 

e)når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 

1.et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller 

2.et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut 
offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er 
part i saken. 

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal 
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig 
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme 
forvaltningsorgan. 

Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 
påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete. 

). 
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§ 40.RETT OG PLIKT TIL Å DELTA I MØTER I KOMMUNALE OG FYLKESKOMMUNALE 

ORGANER. INHABILITET. RETT TIL DOKUMENTINNSYN. 

 1. Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det 
foreligger gyldig forfall. Arbeidstaker har krav på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale eller 
fylkeskommunale folkevalgte organer. Arbeidstaker har også rett til permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden for å utføre 
heltids- eller deltids kommunalt eller fylkeskommunalt verv. 

2. Medlem som er til stede i et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ når en sak tas opp til avstemning, plikter å avgi stemme. Ved 
valg og ansettelse er det adgang til å stemme blankt. 

3. Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap. II, med følgende særregler: 

a.Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring o.l. for slike verv. 

b.Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved 
tidligere avgjørelse i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. Ved behandling av årsbudsjett, 
økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan gjelder ikke første punktum. 

c.Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller 
som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av 
saken for klageinstansen. 

Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta ved klageinstansens behandling av saken, eller ved 
tilretteleggelsen av saken for klageinstansen. 

4. Vedkommende organ kan frita et medlem fra å delta ved behandlingen av en sak når han eller hun ber om det før saken tas opp til 
behandling, og vektige personlige grunner tilsier dette. 

5. Kommunestyret og fylkestinget skal selv fastsette et reglement for de folkevalgtes rett til innsyn i saksdokumenter og til informasjon om saker 
som er under behandling. 
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ETISKE RETNINGSLINJER I SKAUN KOMMUNE 

 

 4. Habilitet -  

a) Folkevalgte og ansatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og egne 
personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser.  

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i saksbehandlingen eller 
foreberedende behandling av, skal en ta dette opp med overordnede. Eksempler på slike interessekonflikter kan være:  

 Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger  

 Bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen  

 Engasjement i organisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen  

 Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller 
lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet  

 Familiæres og andre nære sosiale forbindelser.  

 

 

15 



HVEM SKAL VURDERE HABILITETSSPØRSMÅLET? 

§ 8.(avgjørelse av habilitetsspørsmålet).Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en 
part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv 
finner grunn til det, skal han forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til 
avgjørelse. 

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. 
Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen 
av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet 
ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende 
medlemmer delta. 

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før 
spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved 
avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. 
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HVA MÅ DEN INHABILE AVSTÅ FRA Å GJØRE?  

 

• Avstå fra å treffe avgjørelse i saken. Begrepet avgjørelse favner videre enn vedtak. 

Beslutninger som ledd i all type forvaltnings- virksomhet, også beslutninger som ledd i 

saksbehandlingen.  

• Avstå fra å tilrettelegge grunnlaget for en sak. Arbeidet med å utrede eller forberede saken. 
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KONSEKVENSER AV INHABILITET 

 

 

Hvis en inhabil tjenestemann/folkevalgt deltar i forberedelsen av eller i avgjørelsen av en sak, 

utgjør dette en saksbehandlingsfeil som kan føre til at vedtaket er ugyldig.  

 

Et vedtak som lider av en saksbehandlingsfeil er likevel «gyldig når det er grunn til å regne 

med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtaket innhold», jf  forvaltningsloven §41. 
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TAUSHETSPLIKT 
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§13. (TAUSHETSPLIKT).ENHVER SOM UTFØRER TJENESTE ELLER ARBEID FOR ET 
FORVALTNINGSORGAN, PLIKTER Å HINDRE AT ANDRE FÅR ADGANG ELLER KJENNSKAP TIL DET 
HAN I FORBINDELSE MED TJENESTEN ELLER ARBEIDET FÅR VITE OM: 

 

1)noens personlige forhold, eller 

2)tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.  

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, 
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller 
andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke 
opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner 
opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for 
øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. 
Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf  i egen virksomhet 
eller i tjeneste eller arbeid for andre. 
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ETISK REGLEMENT I SKAUN KOMMUNE 

7. Om informasjon og taushetsplikt -  

Folkevalgte og ansatte som mottar fortrolige opplysninger i forbindelse med behandlingen av 

saker i kommunen, må respektere og ikke bruke disse til personlig vinning.  

All informasjon som gis av folkevalgte og ansatte i forbindelse med virksomhet for 

kommunen, skal være korrekt og pålitelig og ikke med hensikt i tvetydig formulering.  

Når en sak er undergått taushetsplikt i hht. lov, bestemmelse eller når det følger av sakens art, 

må ingen folkevalgt eller ansatt omtale saken ovenfor noen utenforstående.  
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