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Habilitetssaker i regjeringen

1. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING
Mange av de siste årenes politiske kriser har inneholdt, eller rett og slett handlet om, brudd på habilitetsreglene, 
eller i hvert fall mistanke om brudd på disse reglene. Man kan gjennom media få inntrykk av at det stadig 
oftere blir stilt spørsmål om habiliteten til statsrådene og deres nærmeste medarbeidere. Knut Arild Hareide 
var kanskje inne på noe da han i sin landsmøtetale i april 2013 sa at den rødgrønne regjeringen har ”utviklet 
et anstrengt forhold til ordet habilitet”. Men har det virkelig vært flere habilitetssaker de siste årene enn det 
var før? Og er habilitet i så fall et større problem for den sittende regjeringen enn det har vært for tidligere 
regjeringer? Svaret synes å være ja på begge spørsmål.

Lovavdelingen i Justisdepartementet blir gjerne bedt om å gjøre en vurdering når det blir spørsmål om 
habiliteten til regjeringsmedlemmer og øvrig politisk ledelse i departementene. Og det er ingen tvil om at det 
de siste årene har blitt avgitt stadig flere  uttalelser om habilitet. På 1990-tallet var det sjelden at lovavdelingen 
avga slike uttalelser. De siste årene har det imidlertid blitt vanligere å be om at lovavdelingen foretar en 
habilitetsvurdering. Og særlig i Stoltenberg II-regjeringens siste periode har det vært en oppsiktsvekkende 
økning i antallet slike uttalelser. Det er heller ingen tvil om at habilitet stadig oftere er tema i mediene. 

Spørsmålet er hva denne utviklingen skyldes. Det kan være flere grunner til at habilitet stadig oftere ser ut 
til å være et problem. Én mulig forklaring er selvsagt at habilitet oftere er et problem under den nåværende 
regjeringen sammenlignet med tidligere regjeringer. Er det i så fall et problem fordi denne regjeringen har en 
spesielt dårlig forståelse av habilitetsreglene og behovet for uavhengighet? Eller kan det være at reglene om 
habilitet er i ferd med å bli utdatert, og at de derfor blir stadig vanskeligere å følge? En annen mulig forklaring 
kan være at det er større oppmerksomhet om habilitet og uavhengighet i samfunnet generelt i dag enn det 
var for få år siden. Det kan også hende at vi har flere habilitetssaker knyttet til regjeringen, fordi systemet rett 
og slett fungerer bedre ved at habilitetsspørsmål i større grad blir omtalt i media og vurdert på en korrekt 
måte. 

Problemstillingen som vi skal se nærmere på i dette notatet er todelt: 

•	 Trenger vi nye regler om habilitet som er bedre tilpasset dagens virkelighet?
•	 Hvorfor har vi hatt så mange habilitetssaker under Stoltenberg II-regjeringen? Er dette uttrykk for en 

kritikkverdig utvikling under Stoltenberg? Hva er i så fall problemet? 
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2. AVGRENSNING OG OVERSIKT OVER GANGEN I NOTATET
Habilitetsreglene i forvaltningsloven gjelder, som vi skal se, for alle som er ansatt i eller utfører tjeneste for 
et forvaltningsorgan. Habilitet og uavhengighet er utvilsomt viktig på alle nivåer i forvaltningen. Som det 
fremgår av problemstillingen, er imidlertid tema for dette notatet habilitetssaker knyttet til regjeringen eller 
nærmere bestemt statsrådene og statssekretærene.

Før vi går videre og drøfter problemstillingen mer inngående, gis det en kort oversikt over habilitetsreglene 
i forvaltningsloven i kapittel 3. Deretter ser vi nærmere på utviklingen i antall habilitetssaker de siste årene i 
kapittel 4. I kapittel 5 drøfter vi om det er et problem her, og hva som i så fall er problemet, før vi oppsummerer 
i kapittel 6.

3. KORT OM HVA HABILITET ER 
At en person er inhabil (eller ”ugild”) betyr at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten 
til vedkommendes upartiskhet i en bestemt sak. Er man inhabil, skal man ikke delta i behandlingen og 
avgjørelsen i den konkrete saken. At man er habil, betyr at man ikke er i en slik posisjon.

Bakgrunn for de gjeldende reglene
Poenget med habilitetsreglene er, litt enkelt sagt, at den som har egeninteresse i utfallet av en sak, eller har 
nære personlige forbindelser med noen som har slike interesser, ikke bør behandle saken. Dette generelle 
utgangspunktet er opplagt, og virker rimelig for de fleste - på samme måte som at man ikke bør være dommer 
i egen sak.

Hensynene som ligger til grunn for reglene om habilitet, representerer noen av de viktigste verdiene i 
forvaltningen. Det mest grunnleggende hensynet i denne sammenhengen er at forvaltningen fatter riktige 
avgjørelser. At en person som er inhabil, har vært med på å avgjøre en sak, trenger ikke bety at det er truffet 
et uriktig vedtak. Men det kan være en fare for at en person som er inhabil, vil handle partisk og ta usaklige 
hensyn, og at avgjørelsen dermed blir gal, for eksempel ved at vedkommende søker å ivareta egne økonomiske 
interesser, favorisere familie og venner eller diskriminere mot noen.

Men det har ikke bare betydning at forvaltningen faktisk handler upartisk, og at avgjørelser saklig sett er 
riktige. Det er også helt avgjørende at folk har tillit til at det er slik. Og det er nettopp tillit  som er det sentrale 
stikkordet for vurdering av habilitet. Inhabilitet er ingen kritikk av den enkeltes integritet. Vurderingstemaet 
er om det foreligger omstendigheter som objektivt sett er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes 
upartiskhet.

Hvem omfattes?
Habilitetsreglene i forvaltningsloven gjelder for offentlige tjenestemenn, det vil si alle ansatte i organer for 
stat og kommune, og andre som utfører tjeneste for et forvaltningsorgan. Reglene gjelder også for statsråder 
og statssekretærer. For statsråder gjelder reglene direkte når de opptrer i egenskap av departementssjef, men 
loven gjør et unntak ved at habilitetsreglene ikke gjelder for en statsråd i egenskap av regjeringsmedlem, 
det vil si når de opptrer i Stortinget, regjeringskonferanser, forberedende statsråd og Kongen i statsråd. Det 
gjelder imidlertid visse ulovfestede prinsipper om habilitet for statsråder i egenskap av regjeringsmedlem. 
Det er ingen tvil om at statsråder, også når de opptrer som regjeringsmedlemmer, i praksis kan bli ansett 
som inhabile til å behandle en sak. Justisdepartementets lovavdeling har lagt til grunn at vurderingen av 
regjeringsmedlemmenes habilitet bør ta utgangspunkt i reglene i forvaltningsloven § 6, men at det kan være 
grunnlag for å modifisere disse reglene noe i tilfeller der inhabilitet vil føre til at Kongen i statsråd ikke er 
beslutningsdyktig.
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Habilitetsreglene i forvaltningsloven gjelder imidlertid ikke for stortingsrepresentanter. Forvaltningsloven 
gjelder i det hele tatt ikke for Stortingets saksbehandling.1 Stortinget har derimot selvpålagte regler for å sikre 
uavhengighet. Stortingsrepresentanter er forventet å være åpne om økonomiske bindinger ved å oppgi verv 
og økonomiske interesser ”som har berettiget interesse for allmennheten” i et eget register.2 Som Halleraker-
saken3 viste, vil stortingsrepresentantenes uavhengighet også bli gransket av pressen, og de står til syvende 
og sist ansvarlige overfor velgerne. 

Hva omfattes? Forhold som kan føre til inhabilitet
Enkelte forhold fører automatisk til inhabilitet. Disse følger av forvaltningsloven § 6 første ledd. Man er 
naturligvis inhabil når man selv er part i saken. Videre er man etter forvaltningsloven § 6 første ledd uten 
videre inhabil når man for eksempel har foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn, søsken eller ektefelle som 
er part i saken. Loven retter seg bare mot ekteskap, men det er klart at etablerte samboere også omfattes. 
Man er også inhabil hvis man har en ledende stilling eller sitter i styret eller bedriftsforsamlingen i et selskap 
som er part i saken.  Det samme gjelder for samvirkeforetak, forening, sparebank og stiftelse.

Den generelle habilitetsnormen fremgår imidlertid av forvaltningsloven § 6 annet ledd. Det er denne 
bestemmelsen som best gir uttrykk for den grunnleggende problemstillingen. Etter § 6 annet ledd foreligger 
inhabilitet dersom det eksisterer ”særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes 
upartiskhet.” De formene for slektskap og tilknytning som automatisk fører til inhabilitet etter første ledd, er 
alle eksempler på forhold som klart ville ført til inhabilitet også etter annet ledd. Men i de tilfellene som er 
angitt i første ledd, er det altså ikke nødvendig med noen nærmere vurdering.

Fordi det ikke er mulig uttømmende å angi alle tenkelige forhold som kan føre til at man ikke oppfattes som 
uavhengig, har lovgiver valgt å supplere de absolutte reglene i første ledd med en såkalt rettslig standard i 
annet ledd: Man er også inhabil hvis det foreligger andre ”særegne forhold” som ”er egnet til å svekke tilliten 
til tjenestemannens uavhengighet”. En rettslig standard er en rettsregel som viser til en vurderingsnorm 
utenfor seg selv. En slik lovgivningsteknikk er vanlig og ofte hensiktsmessig for å unngå lovbestemmelser 
som er altfor omfangsrike. En slik vurderingsnorm gjør det også mulig å tillegge den samme regelen ulikt 
innhold til ulik tid. Vurderingen vil typisk kunne tilpasses endringer i synet på moralske og sosiale spørsmål 
i samfunnet uten at lovteksten trenger å endres. På samme måte som vurderingen av hva som er ”utuktig” 
eller ”god forretningsskikk” gjerne endrer seg over tid, vil vurderingen av hva som er ”særegne forhold som er 
egnet til å svekke tillitten til en persons uavhengighet” kunne endre seg med samfunnsutviklingen.

Vurderingstemaet i forvaltningsloven § 6 annet ledd er utpreget skjønnsmessig og gir et stort rom for utøvelse 
av såkalt ”diskresjonær kompetanse” i forvaltningen. Det betyr ikke at det er fritt frem for synsing. Det har etter 
hvert utviklet seg en omfattende praksis rundt denne bestemmelsen i forvaltningen, som angir nærmere hvor 
terskelen for inhabilitet skal ligge. Mest sentralt står prinsipputtalelsene fra Justisdepartementets lovavdeling. 
Disse uttalelsene har det som nevnt blitt mange flere av de siste årene. 

Habilitetsvurderingen i praksis
Bestemmelsen i annet ledd legger opp til en bred helhetsvurdering. Med utgangspunkt i forvaltningspraksisen 
omkring habilitetsreglene kan det imidlertid trekkes opp noen generelle retningslinjer for hvilke forhold 
som fører til inhabilitet. Med begrepet ”særegne forhold” menes at situasjoner som svært mange er i , ikke 
medfører inhabilitet. Men det er heller ”ikke meningen at forholdet må være helt unikt”.4 Særegne forhold 
som gjør en person inhabil, kan være av samme art som forholdene angitt i første ledd. For eksempel kan 
andre nære personlige forhold føre til inhabilitet.

Praktisk viktig er ofte vurderingen av bekjentskaper og vennskap. Lovens ordlyd, ”særegne forhold”, har blitt 
tolket som at det bare er virkelig nære personlige forhold som fører til inhabilitet. ”Med hensyn til vennskap 
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må det normalt antas at et vanlig godt bekjentskap og samarbeid ikke leder til inhabilitet”.5 Det har i praksis 
blitt lagt til grunn at det må dreie seg om et spesielt nært vennskap eller klart uvennskap for at det skal bli 
snakk om inhabilitet.

Dette betyr som utgangspunkt at et vanlig godt profesjonelt samarbeid, typisk som kolleger eller partifeller, 
i seg selv ikke vil føre til inhabilitet. Men det kan gjøre det, dersom samarbeidet har vært spesielt nært og 
omfattende. Ofte kan det imidlertid være slik at det dreier seg om både en profesjonell og privat relasjon. Man 
er, eller har vært, kolleger og så har det i tillegg utviklet seg et vennskapsforhold. Det generelle utgangspunktet 
er at det personlige vennskapet i så fall må anses som nært for at det skal bli snakk om inhabilitet. 

Grensene kan i praksis være vanskelige å trekke når det gjelder (nære) vennskap. Det dreier seg om uformelle 
relasjoner mellom mennesker, og dessuten relasjoner som gjerne endrer seg over tid. Det kan også være 
slik at partene har ulik oppfatning av hvor nær relasjonen er. Men vurderingen av om en person er inhabil er 
objektiv og må nødvendigvis i praksis gjøres ”ut fra de mer ytre og konstaterbare forhold”6. 

I den skjønnsmessige vurderingen av om det foreligger ”særegne forhold” som er ”egnet til å svekke tilliten 
til tjenestemannens upartiskhet”, skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i den aktuelle saken 
innebærer ”særlig fordel, tap eller ulempe” for tjenestemannen selv eller ”noen han har nær personlig 
tilknytning til”.

Hvilke type saker omfattes?
Etter ordlyden i forvaltningsloven § 6 gjelder habilitetsreglene bare når det skal treffes ”avgjørelse i en 
forvaltningssak”. Men siden staten er svært mye mer enn bare forvaltningen, ville det vært uholdbart om 
reglene bare skulle gjelde tradisjonelle forvaltningssaker. Det er lagt til grunn i praksis at habilitetsreglene må 
komme til anvendelse også i andre typer saker, for eksempel ved statens utøvelse av eierstyring i statlig eide 
selskaper.7

Konsekvensene av inhabilitet
Følgen av å være inhabil i en sak er at man verken kan tilrettelegge grunnlaget for saken eller avgjøre den. 
Det skal da om nødvendig oppnevnes stedfortreder for vedkommende. Hvis en avgjørelse er tatt av en 
tjenestemann som var inhabil, kan avgjørelsen bli ugyldig, dersom inhabiliteten har påvirket  sakens resultat, 
jf forvaltningsloven § 41.

Man kan være inhabil til å treffe avgjørelse både i individuelle og generelle saker. Men det klart mest praktiske 
er de individuelle sakene. Kriteriene ”særegne forhold” og ”særlig fordel, tap eller ulempe” i § 6 annet ledd 
innebærer at det bare unntaksvis kan bli snakk om inhabilitet i saker av generell karakter (for eksempel lov- 
og forskriftssaker). Dette vil gjelde, selv om avgjørelsen får konsekvenser for tjenestemannen selv eller noen 
han har nær tilknytning til. Man blir for eksempel ikke inhabil til å behandle et lovforslag som gjelder skolen 
bare fordi man har barn som går på skole. Men man kan bli inhabil til å behandle en generell sak, dersom 
avgjørelsen i realiteten bare får betydning for svært få, eller dersom avgjørelsen får mye større konsekvenser 
for tjenestemannen selv eller dennes nærstående enn for andre berørte.
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4. STADIG FLERE HABILITETSSAKER DE SISTE ÅRENE

Antall medieoppslag om habilitet: Antall treff i Retriever
Habilitet* 01.01.1993-01.01.1997 1070
Habilitet* 01.01.1997-01.01.2001 1437
Habilitet* 01.01.2001-01.01.2005 4565
Habilitet* 01.01.2005-01.01.2009 11908
Habilitet* 01.01.2009-01.01.2013 20141
Habilitet* Kjell Magne Bondevik* 01.10.2001-01.10.2005 223
Habilitet* Jens Stoltenberg* 01.10.2005-01.10.2009 967
Habilitet* Jens Stoltenberg* 01.10.2009-21.05.2013 2031

Oversikt over habilitetsuttalelser fra lovavdelingen:
Regjeringer Periode Statsråder Statssekretærer Totalt

Brundtland/Jagland 1993-1997 2 2

Bondevik I/Stoltenberg I 1997-2001 5 1 6

Bondevik II 2001-2005 10 2 12

Stoltenberg II 2005-2009 18 18

Stoltenberg II 2009- april 2013 34 4 38

Som oversiktene viser, har det skjedd noe med antall habilitetssaker under den rødgrønne regjeringen. Og 
særlig i denne regjeringens andre periode. Antall treff på ordet habilitet i landets aviser i ulike fireårsperioder 
er naturligvis ikke noe eksakt mål på noe som helst, annet enn hvor mange oppslag som inneholder ordet 
habilitet. Men økningen i antall oppslag de siste årene er såpass stor at det gir en god indikasjon på at temaet 
har blitt stadig mer aktuelt. Tallene som viser treff på temaet habilitet og Jens Stoltenberg, sammenlignet 
med habilitet og Kjell Magne Bondevik, rommer selvsagt mange ulike typer saker, og ikke alle handler om 
Stoltenbergs og Bondeviks egen habilitet, eller habiliteten til statsrådene. Men det er likevel påfallende hvor 
mange mediesaker som inneholder ordene habilitet og Jens Stoltenberg, sammenlignet med saker som 
inneholder ordene habilitet og Kjell Magne Bondevik for sammenlignbare perioder. I de fire årene Bondevik 
var statsminister fra 2001-2005 var det 223 oppslag som inneholdt ordene habilitet og Kjell Magne Bondevik. 
I de første fire årene med Jens Stoltenberg som statsminister, 2005-2009, var det nesten 1000 slike oppslag. 
Og i de knappe fire årene med Stoltenberg fra 2009 til i dag (mai 2013) har det vært over 2000 oppslag.

Den andre oversikten viser uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling om habilitetsspørsmål for 
statsråder og statssekretærer. Dette viser altså bare de gangene man har bedt om å få habiliteten sin vurdert 
av lovavdelingen. Oversikten viser ikke hvor mange ganger en statsråd eller statssekretær har vært inhabil, og 
heller ikke hvor mange ganger det har vært grunn til å stille spørsmål om habilitet, bare hvor mange ganger 
man har søkt å få dette vurdert av lovavdelingen. Det hender selvsagt også at en statsråd eller statssekretær 
nøyer seg med å få jurister i sitt eget departement til å vurdere habilitetsspørsmål, oversikten viser heller 
ikke disse sakene. Når lovavdelingen i Justisdepartementet kobles inn, er det gjerne i saker som er spesielt 
viktige (for eksempel på grunn av stor medieinteresse), eller der habilitetsspørsmålet er spesielt vanskelig.  
Oversikten over disse uttalelsene er derfor interessant, selv om den altså ikke på noen måte viser ”alle 
habilitetssaker” i regjeringen. 

I stortingsperioden fra valget i 1993 til valget i 1997 avga lovavdelingen to uttalelser om habilitet som gjaldt 
statsråder og statssekretærer. Det må her tas forbehold om at tallene for den perioden kan være mangelfulle, 
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fordi uttalelser fra før 1996 ikke er elektronisk søkbare. Men dette er de uttalelsene Justisdepartementet selv 
klarer å finne, og det reelle tallet avviker neppe mye fra dette.  

I stortingsperioden fra valget i 1997 til valget i 2001, var det seks uttalelser om habilitet for statsråder og 
statssekretærer i de to regjeringene som styrte i denne perioden (Bondevik I og Stoltenberg I).

I løpet av de fire årene Bondevik II-regjeringen styrte (2001-2005), ga lovavdelingen til sammen 12 uttalelser 
som gjaldt habilitetsspørsmål for statsråder og statssekretærer. I Stoltenberg II-regjeringens første periode 
(2005-2009) var det 18 slike uttalelser, og i denne regjeringens andre periode (2009-2013) har det så langt 
blitt avgitt hele 38 uttalelser om habilitet for statsrådene og statssekretærene.

5. HVA ER PROBLEMET?

For dårlige regler? 
På bakgrunn av at habilitetsspørsmål så ofte ser ut til å skape problemer, er det kanskje nærliggende 
å spørre om reglene er for dårlige. Det er flere som har tatt til orde for at forvaltningsloven, herunder 
habilitetsreglene, er utdatert og bør endres. Jussprofessor Fridthjof Bernt har i flere år argumentert for dette. 
Han har påpekt at dagens lov, og reglene om habilitet, ble laget på 1950- og 60-tallet da vi hadde en helt 
annen ”forvaltningsmessig tradisjon og politisk virkelighet”.8 Bernt mener ”habilitetsreglene er for liberale og 
upresise”9, og at hovedproblemet er at selve vurderingstemaet i det han kaller ”sekkebestemmelsen i annet 
ledd” er for utydelig og fører til at det kreves for mye for å konstatere inhabilitet på grunnlag av vennskap.10

De vanskeligste vurderingene om habilitet dreier seg ofte om hvor nære venner man må være for å bli inhabil. 
Denne problemstillingen forekommer også svært ofte i praksis, det viser både inhabilitetssakene som er mest 
kjent gjennom media og oversikten over lovavdelingens uttalelser. Og Bernt har rett i at terskelen i praksis er 
høy for å bli inhabil på grunn av vennskap. 

Nærmere om hvordan vennskap i praksis blir vurdert etter § 6 annet ledd 
Lovavdelingen har hatt mange saker til vurdering der vennskap har vært tema. Bare helt unntaksvis har 
konklusjonen blitt at vennskapet i seg selv medførte inhabilitet. Et av få eksempler på en slik sak er vurderingen 
av daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøms habilitet i saker som berører Fafo.11 Bakgrunnen var 
statsrådens vennskap med Fafo-leder Jon Hippe. Bjurstrøm beskrev i redegjørelsen til lovavdelingen Hippe som 
sin ”bestevenn” og utdypet med at de har vært nære venner siden 1976, delt leilighet i ett år, vært hverandres 
forlovere, og at de har jevnlig kontakt og blant annet ferierer sammen. Lovavdelingen mente at dette var ”nær 
personlig tilknytning i lovens forstand”. Bjurstrøm var derfor inhabil i saker der avgjørelsen kunne medføre 
”særlig fordel, tap eller ulempe” for Hippe personlig. Dette innebærer selvsagt ikke at Bjurstrøm automatisk 
ville være inhabil i alle saker som gjaldt Fafo. Men det er klart at saker om tildeling av oppdrag eller lignende 
til Fafo i mange tilfeller reelt sett vil ha betydning for daglig leder personlig. Tildeling av større oppdrag kan ha 
betydning for daglig leders renommé, og det vil igjen kunne ha betydning for lønn og karrieremuligheter. Etter 
en konkret vurdering, ville altså Bjurstrøm kunne bli inhabil også i saker som gjaldt Fafo generelt på grunn av 
sitt nære vennskap med Hippe. 

I andre saker om vennskap har imidlertid lovavdelingen ikke konkludert med inhabilitet, til tross for ganske 
nære personlige relasjoner og omfattende privat og profesjonell kontakt. Eksempelvis var Jonas Gahr Støre 
ikke inhabil til å delta i behandlingen av kronprinsparets apanasje.12 Støre traff kronprinsparet gjennom en 
middag hos Jens Stoltenberg i 2001, i forbindelse med det forestående bryllupet til kronprinsparet. Stoltenberg 
var statsminister og Støre hans statssekretær. Siden da har Støre vært en samtalepartner for kronprinsessen 
i forbindelse med hennes humanitære engasjement, og Støre har sammen med sin kone hatt en god del rent 
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privat omgang med kronprinsparet. De har blant annet vært på besøk på hverandres hytter, vært hjemme hos 
hverandre på middager, og gått en ”to dagers mars langs pilegrimsleden til Nidaros” sammen. Lovavdelingen 
mente vennskapet lå i grenseland for hva som kan medføre inhabilitet, men konkluderte med at det ”samlet 
sett ikke var grunnlag for å konstatere inhabilitet”. 

Lovavdelingen konkluderte også med at Jens Stoltenberg var habil til å ta del i avgjørelsen om utnevning av ny 
FN-ambassadør da Mona Juul var en av søkerne.13 Juul er, av Stoltenberg, beskrevet som en ”nær venninne” 
av Stoltenbergs kone, og også som en ”venn” av ham selv. Lovavdelingen konkluderte med at Stoltenbergs 
kone, Ingrid Schulerud, ville ha vært inhabil, dersom det var hun som skulle treffe avgjørelsen, og viste til at 
det generelt er slik at ”tjenestemannen antas lett å bli inhabil” i en situasjon der ektefellen har så direkte 
interesser i saken. Likevel ble konklusjonen at det ikke var ”tilstrekkelig grunnlag” i denne saken for å si at 
Stoltenberg selv var inhabil.

Inhabilitet kan likevel bli konklusjonen, selv om vennskapet ikke er veldig nært, dersom saken er av spesielt 
stor betydning. Dette var for eksempel tilfellet i Mæland-saken i 2012, som gjaldt justisminister Grete Faremos 
habilitet i saker som gjaldt politidirektør Øystein Mælands tjenesteforhold.14 Faremos tilknytning til Øystein 
Mæland, som hadde vært hennes statssekretær, var ikke ”isolert sett” nok til å medføre inhabilitet, men 
lovavdelingen mente situasjonene likevel lå ”nær opp mot inhabilitet” på grunn av sakens store betydning for 
Mæland. Faremo erklærte seg inhabil etter dette.

Er bestemmelsen i § 6 annet ledd utdatert?
Jeg er enig med Jan Fridthjof Bernt i at terskelen for å konstatere inhabilitet på grunnlag av vennskap ser ut 
til å være for høy. Sakene om Støre-kronprinsparet og Stoltenberg-Juul viser at terskelen i praksis ligger nær 
opp mot ”bestevenner” for at vennskap i seg selv skal medføre inhabilitet. Men relasjonene det var snakk om 
i disse sakene, er såpass nære at det er vanskelig å se at de ikke er ”egnet til å svekke tilliten” til Stoltenberg 
og Støres upartiskhet.

Det betyr ikke nødvendigvis at bestemmelsen i § 6 annet ledd er for dårlig. De relevante vurderingstemaene 
her, ”særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten” til tjenestemannens upartiskhet og ”nær personlig 
tilknytning”, åpner for en bred helhetsvurdering. Og det er ingenting i denne bestemmelsen som tilsier at for 
eksempel Stoltenbergs relasjon til Mona Juul ikke kan medføre inhabilitet. Snarere tvert i mot. 

Men det har utviklet seg en tradisjon for å bruke den konkrete grensedragningen for familietilknytning i § 6 
første ledd som en målestokk for hva som er ”nær personlig tilknytning” etter annet ledd. Gitt at det bare 
er de aller nærmeste familierelasjonene som omfattes av første ledd, blir terskelen dermed svært høy for at 
vennskap skal føre til inhabilitet. 

Forvaltningspraksisen som har utviklet seg i tilknytning til habilitetsreglene, kan man neppe endre umiddelbart 
uten å ha hjemmel i lovteksten. En endring av lovteksten er derfor en nærliggende løsning, hvis man ønsker 
en skjerping. Hvordan man lovteknisk best kan løse dette, er imidlertid ikke så lett å se, noe bl.a. professor 
Geir Woxholth har påpekt.15

Det er vanskelig å se for seg et vurderingstema som bedre fanger opp de relevante grensetilfellene enn 
dagens ”særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten” til tjenestemannens upartiskhet. Vurderingen av 
for eksempel vennskap vil alltid måtte bli utpreget skjønnsmessig, og uansett hvor grensene trekkes, vil det 
forekomme vanskelige grensetilfeller. Det vil derfor være vanskelig å gjøre reglene så mye tydeligere, slik 
Jan Fridthjof Bernt har etterlyst. Men det er naturligvis mulig å skjerpe reglene, og målet må i så fall være at 
reglene i hvert fall ikke blir mindre tydelige ved en slik endring. 
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Det er naturligvis også mulig å endre praksis over tid uten å endre loven, slik at vurderingene skjerpes når 
det gjelder vennskap. Poenget med den type skjønnspreget vurderingstema som vi har i § 6 annet ledd er jo 
nettopp at regelen skal kunne tillegges ulikt innhold til ulike tider uten at man trenger å endre lovteksten, ref 
kapittel 3 om rettslige standarder. Men hvis man ønsker en skjerping, kan det argumenteres for at det likevel 
er mest ryddig å gi signal om det ved å endre loven. Da kan man blant annet gjøre en grundig vurdering av 
hva slags endring man ønsker i forberedelsene. Og hvis man ønsker en klar skjerping umiddelbart, må man 
antagelig uansett endre lovteksten.

En innvending mot å skjerpe reglene er at det kan medføre praktiske problemer, dersom beslutningstakere 
stadig er inhabile og dermed må ha en stedfortreder. En annen innvending vil være at det blir nesten umulig å 
unngå å komme i situasjoner der man er inhabil, hvis reglene er for strenge. Dette er relevante innvendinger. 
Samtidig kan argumentet med at vi er et lite land, og at det nærmest ikke er til å unngå å treffe på venner 
og kjente overalt, være litt overdrevet. Vi er ikke så små. Og det sentrale vurderingstemaet bør, som sagt, 
fremdeles være om det foreligger ”særegne forhold”. I det ligger det naturligvis at ikke et hvert bekjentskap kan 
føre til inhabilitet. Det skal noe til. Men det virker ikke tilfredsstillende at man nærmest må være bestevenner 
for at vennskap kan føre til inhabilitet. 

Selv om man mener at habilitetsreglene er modne for revisjon, er det uansett ikke slik at reglene plutselig har 
blitt mye vanskeligere å forholde seg til under Stoltenberg II-regjeringen enn de var før. Forvaltningslovens 
regler kan altså uansett neppe forklare hvorfor det ser ut til å ha vært så mange flere inhabilitetssaker under 
den sittende regjeringen.

Hvorfor har det vært så mange habilitetssaker under Jens Stoltenberg?
Det er uunngåelig at vi får noen habilitetssaker som gjelder statsråder og statssekretærer. Politikere har 
venner, familie og nettverk som alle andre. I et moderne samfunn der staten er relativt stor og spiller en rolle 
på de fleste områder, er det ikke til å unngå at det fra tid til annen dukker opp saker der en politiker er i en 
posisjon som gjør at det kan stilles spørsmål ved habiliteten til vedkommende. Det er heller ikke, som vi har 
vært inne på, noe kritikkverdig i å være i en slik posisjon, forutsatt at saken håndteres på en ryddig og korrekt 
måte.

Men det er grunn til å spørre hvorfor det er slik at det stadig oftere oppstår spørsmål om habilitet for statsråder 
og deres nærmeste medarbeidere. 

Én nærliggende forklaring er kanskje rett og slett at staten blir stadig større og mektigere. I tillegg til en stadig 
mer omfangsrik forvalting, og en stor og voksende offentlig tjenesteytende sektor, har staten et omfattende 
eierskap i næringslivet, og er tungt inne i det som gjerne kalles frivillig sektor. Det er neppe mange frivillige 
organisasjoner i Norge som ikke driver, helt eller delvis, med offentlig pengestøtte. Det er altså få områder 
av det norske samfunnet som er uavhengig av staten. Da er det kanskje ikke så rart at det relativt ofte blir 
spørsmål om uavhengighet for aktørene som skal fatte beslutninger.

Dette er imidlertid ikke noe nytt under Stoltenberg II-regjeringen. Partiene i den rødgrønne regjeringen er 
riktignok enda mindre bekymret enn enkelte andre partier for at politikerne og forvaltningen får større makt, 
men offentlig sektor var stor og kompleks også under Bondevik II-regjeringen og tidligere regjeringer. Og det 
kommer den til å fortsette å være også under en eventuell ny borgerlig regjering.

Kan antall inhabilitetssaker ha noe å gjøre med politikerne selv og deres nettverk? En populær beskyldning 
mot mange politikere er at de ikke har så mye erfaring utenom politikken, at de er ”broilere” som lever litt i en 
egen boble. Denne ”boblen” kan beskrives som en egen «bransje» bestående av partiene, regjeringsapparatet, 
Stortinget og diverse organisasjoner, som ofte lever av statlig pengestøtte og/eller har tette bånd til 
statsapparatet og det politiske miljøet. Dette er kanskje særlig tydelig innenfor bistandsfeltet: ”Den norske 
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modellen i engasjementspolitikken – nasjonalkorporatismen – er kjennetegnet av utbredt elitesirkulasjon 
mellom politikk, byråkrati, forskning og frivillige organisasjoner”, som det heter i Maktutredningen fra 2003.16 

Men slik “elitesirkulasjon” må også sies å være et generelt trekk ved vårt politiske system.

Nå er det ikke unikt for rødgrønne politikere at mange sirkulerer i denne typen nettverk. Og det er selvsagt 
heller ikke noe problem i seg selv at noen gjør det. Men det er ikke en helt fjern antagelse at det lettere kan 
oppstå habilitetsspørsmål, jo større nettverk en politiker har i de miljøene som er spesielt tett knyttet til 
statsforvaltningen og partiene. 

Det er et fellestrekk ved mange av habilitetssakene under Stoltenberg II-regjeringen at de dreier seg om 
statsrådens relasjon til venner og kolleger fra partiet, toppsjiktet i byråkratiet eller organisasjoner og 
virksomheter som mottar statsstøtte. Under den sittende regjeringen har lovavdelingen kommet med 20 
uttalelser som faller i denne kategorien. Under Bondevik II-regjeringen var det én uttalelse fra lovavdelingen 
som gjaldt en sak av denne typen.

Eksempler på slike saker i Stoltenberg II-regjeringen er: 
- Jonas Gahr Støres habilitet ved behandling av spørsmål om gevinstautomater på grunn av statsrådens 

tidligere verv som generalsekretær i Røde Kors. 
- Jens Stoltenbergs habilitet ved utnevning av ny FN-ambassadør, fordi Mona Juul var en av søkerne. Hun 

er ”nær venn” av Stoltenbergs kone, og også venn av Stoltenberg selv.
- Jonas Gahr Støres habilitet ved utnevning av ny FN-ambassadør. Morten Wetland var en av søkerne. 

Han var tidligere nær kollega av Støre ved SMK. 
- Anniken Huitfeldts habilitet ved utnevning av nytt barneombud. Tone Fløtten var en av søkerne. Fløtten 

var assisterende forskningssjef i Fafo, og dermed kollega av Huitfeldt som hadde permisjon fra Fafo.
- Terje Riis Johansens habilitet ved vurdering av Eli Reistad som styremedlem i Statnett SF. Statsråden 

kjente Eli Reistad gjennom verv i Norges Bygdeungdomslag og senere styret i Nei til EU.
- Trond Giskes habilitet til å forvalte statens eierinteresser i Entra Eiendom for den tid Rune Olsø var 

administrerende direktør. Olsø og Giske kjenner hverandre gjennom AUF og Arbeiderpartiet.
- Espen Barth Eides habilitet i saker om økonomisk støtte til NUPI. Eide har jobbet i NUPI i flere år, og har 

permisjon derfra. 
- Grete Faremos habilitet i saker knyttet til politidirektør Øystein Mælands tjenesteforhold. Mæland 

hadde vært statssekretær for Faremo tidligere.

Poenget er ikke at det ligger kritikkverdige forhold bak hver enkelt av disse sakene. I noen av dem kan man nok 
stille spørsmål ved statsrådens forståelse for betydningen av habilitet og kritisere håndteringen av saken Men 
det er selvsagt ikke noe galt i at for eksempel Jonas Gahr Støre har bakgrunn fra Røde Kors, at en venninne av 
Stoltenbergs kone søker stillingen som FN-ambassadør, eller at Espen Barth Eide har jobbet i NUPI. Men det 
at det har vært såpass mange habilitetssaker under Stoltenberg som dreier seg om statsrådenes nettverk i 
partiet, statsapparatet og organisasjoner som lever i en tett symbiose med staten (og Arbeiderpartiet?), kan 
tyde på at det er spesielt mye nettverk av denne typen i og rundt akkurat denne regjeringen. 

Selv om sakene stort sett har blitt håndtert på en korrekt måte etter habilitetsreglene i forvaltningsloven, er 
likevel det faktum at det så ofte dukker opp habilitetsspørsmål av akkurat denne typen, i seg selv noe som 
kan være egnet til å svekke tilliten til regjeringens og statsrådenes upartiskhet. Hver enkelt av disse sakene er 
sjelden veldig problematiske isolert sett, men til sammen gir de inntrykk av at det litt for ofte er tettere bånd 
mellom politiske beslutningstakere og andre sentrale aktører i og rundt staten enn det bør være. Statsrådene 
er kanskje habile, i hvert fall i rettslig forstand, i den enkelte sak, eller de fratrer korrekt ved behandlingen av 
den på grunn av inhabilitet. Men det kan hende statsrådene og regjeringen ikke er uavhengig nok likevel, eller 
at allmennheten ikke har tillit til at de er det, noe som i så fall er uholdbart i seg selv.
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Dette handler i så fall mer om politikeres integritet og politikkens og forvaltningens omdømme enn om juss og 
habilitet. Det er grenser for hvilke problemer man kan lovregulere seg ut av. ”Jussen kan ikke trekke grensen 
for hva som er god forvaltningspraksis eller politisk akseptabelt”, som professor Fridthjof Bernt har uttalt.17 

Problemet, er altså ikke primært habilitetsreglene eller håndteringen av enkeltsakene om habilitet. Problemet 
ligger snarere på et litt annet plan. Stikkordsmessig er det en kombinasjon av at vi har et samfunn der staten 
og politikerne får stadig større makt som følge av rettsliggjøring og en voksende offentlig sektor, og en politisk 
kultur der mange toppolitikere bruker nesten hele yrkeslivet i og rundt politikken og statsapparatet, og der 
man kanskje også ansetter folk rundt seg som man kjenner godt. 

Så er spørsmålet om det egentlig har blitt verre under Stoltenberg II-regjeringen. Selv om det har vært 
langt flere habilitetssaker i mediene, og lovavdelingen oftere har vurdert habiliteten til statsrådene de siste 
årene, betyr jo ikke det at det nødvendigvis var bedre før. Som nevnt innledningsvis, kan det store antallet 
habilitetssaker under Stoltenberg også skyldes at det har blitt økt oppmerksomhet om habilitet i samfunnet, 
og at systemet rett og slett fungerer bedre.  

6. OPPSUMMERING
Det er gode grunner til å vurdere om reglene om habilitet i forvaltningsloven bør skjerpes, eller å endre 
praksis, slik at vurderingen av nære relasjoner (vennskap) og inhabilitet blir strengere. Grensen for habilitet 
blir neppe klarere eller enklere å trekke, men den flyttes. Man oppnår at noen vennskapsrelasjoner som i dag 
går klar av habilitetsreglene, men som kanskje er for nære til at man oppfattes som uavhengig, kan fanges 
opp av en rettslig vurdering. Det beste hadde i så fall vært en lovendring, med en grundig gjennomgang av 
reglene og praktiseringen i forkant.

Men det er, som vi har vært inne på, grenser for hva som kan løses med rettsregler på dette feltet. Det å 
sikre tilliten til at politikerne våre er tilstrekkelig uavhengige er heller ikke noe det er ønskelig å overlate til 
jussen, selv hvis det hadde vært mulig. En mulig fare ved å skjerpe habilitetsreglene i forvaltningsloven er 
dessuten også at det kan bidra til en enda sterkere rettsliggjøring og byråkratisering av disse spørsmålene, 
på bekostning av de gode etiske vurderingene av uavhengighet. Det kan bli lett å tenke at ”vi har så gode 
regler og flinke jurister som tar seg av dette med inhabilitet og uavhengighet”. Det vil i så fall neppe bidra til 
en sunnere kultur i politikk og forvaltning. Og kanskje er det her skoen først og fremst trykker? Kan hende er 
den økningen vi ser i uttalelser fra lovavdelingen om habilitet de siste årene et uttrykk for at politikere først 
og fremst søker ryggdekning ved å få et papir som sier at de er habile, mer enn at de er genuint opptatt av å 
være uavhengige? At lovavdelingen har konkludert med at man er habil etter å ha vurdert antall middager, 
hyttebesøk og tekstmeldinger, er ikke det nødvendigvis det samme som at man er uavhengig nok.

Det er ingen tvil om at det har blitt langt flere habilitetssaker de siste årene - både flere mediesaker og flere 
uttalelser fra lovavdelingen. Det er imidlertid ikke lett å trekke noen bastante slutninger om hva det egentlig 
betyr, utover at det definitivt har blitt mer oppmerksomhet om habilitetsspørsmål. Men det kan se ut som 
Stoltenberg II-regjeringen i hvert fall delvis kan takke seg selv for at den har fått et ”anstrengt forhold til ordet 
habilitet”, som Hareide uttrykte det. 

Den markante økningen i antall uttalelser fra lovavdelingen om habilitet for det rødgrønne mannskapet i 
regjeringens andre periode sammenlignet med dens første periode, kan uansett ses som et argument for 
at det er sunt med et regjeringsskifte fra tid til annen. Det kan se ut som det blir mer ”elitenettverk”, og 
mer (re)sirkulering av folk i nettverket, jo lenger man sitter i regjeringskontorene. Om ikke annet, blir det med 
en ny regjering andre ”særegne forhold” for lovavdelingen å vurdere.

FORFATTER: Notatet er skrevet av jurist og rådgiver i Civita, Torstein Ulserød. torstein@civita.no
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