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Habilitet og viktige vurderinger 
Medlemmer i sakkyndige komiteer i tilsettings- og opprykksaker ved Det medisinske fakultet (MED) 

er omfattet av habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven. At et av medlemmene i komiteen er 

inhabil innebærer at det foreligger omstendigheter tilknyttet medlemmet som svekker vedkommende 

sin evne til å være upartisk. For å opprettholde et godt omdømme til UiB og MED har alle 

komitémedlemmer et ansvar for å vurdere egen habilitet.  

Nedenfor følger retningslinjer som kan være til hjelp for vurdering av egen habilitet: 

 

Når er jeg automatisk inhabil? 

Ansatt ved MED eller medlem av en sakkyndig komité er automatisk inhabil til å tilrettelegge 

grunnlaget for en avgjørelse, eller treffe avgjørelse i en sak: 

 

1) når han eller hun er i slekt eller svogerskap med en part i opp‐ eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nært som søsken 

2) når han eller hun er eller har vært gift eller partner med eller er forlovet med, eller er samboer 

med, eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part 

3) når han eller hun er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig 

for en part etter at saken begynte 

4) når han eller hun er, eller for mindre enn 5 år siden har vært, veileder for en part med sikte på 

doktorgrad 

 

Inhabil av andre årsaker 

Selv om du ikke er automatisk inhabil kan du som medlem av en sakkyndig komité likevel være 

inhabil. Dette kan oppstå når det foreligge spesielle forhold som er egnet til å svekke tilliten til din 

upartiskhet. Ved vurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære 

særlig fordel, tap eller ulempe for deg selv eller noen som du har nær personlig tilknytning til. Det 

skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelser er reist av en part.  

 

Eksempler på forhold som du bør vurdere:  

 

Samarbeid og/eller samforfatterskap 

Pågående nært samarbeid og samforfatterskap eller samarbeid siste 5 år fører til inhabilitet, med det 

forbehold som nevnt i forrige punkt. Samforfatterskap vurderes i utgangspunktet på samme måte som 

annet nært faglig samarbeid. Et stort antall bidragsytere til publikasjonen, og rollen vedkommende 

har hatt, kan endre dette, og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Generelt kan en si at jo færre 

medforfattere det er, jo større er muligheten for at inhabilitet kan inntreffe, men mange medforfattere 

er heller ikke uproblematisk uten videre.  Publisering av ulike bidrag innenfor rammen av samme 
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publikasjon eller samarbeid mer enn 5 år tilbake fører normalt ikke til inhabilitet, med mindre det er 

en allmenn oppfatning at det tidligere samarbeidet har skapt en varig, nær relasjon (faglig og/eller 

personlig). Her må det brukes skjønn. 

 

Veileder 

En person som har vært veileder for en part med sikte på doktorgrad siste 5 år er inhabil. Det samme 

gjelder for den som er, eller har vært, veileder for en part med sikte på andre eksamener enn 

doktorgrad. 

 

 

Andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til en beslutning dersom vedkommende 

deltar 

Er det noen forhold som kan svekke, eller kan antas å svekke, den profesjonelle dømmekraften sett 

utenfra, for eksempel knyttet til kravet om forsvarlig saksbehandling, likebehandling eller saklighet? 

Kontrollspørsmålet må være: Hvordan tar dette seg ut utenfra? Det må være en vurdering som 

bygger på mer enn løse antagelser og spekulasjoner. Man må vurdere det slik at det er overveiende 

sannsynlig at noen vil reise spørsmål ved en persons upartiskhet, og at dette vil svekke tilliten til den 

aktuelle beslutningen. 

 

Det er viktig at momenter vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hvis flere momenter gjør seg gjeldende 

samtidig, kan det lettere føre til inhabilitet. 

 

Fortsatt usikker – ta kontakt med oss på Seksjon Rekruttering 
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