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Orientering om kommunens habilitetsvurdering i klagesaker 
 
 
Saksdokumenter: 

- «Habilitetsbrudd i klagebehandlingen må unngås», kronikk i Kommunal Rapport 
av den 18.12.2019. Vedlagt 
 

 
Saksfremlegg: 
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget 
føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. 
For å få bedre innblikk i den kommunale virksomheten ber kontrollutvalget 
administrasjonen om å orientere om ulike områder. Dette bidrar til kunnskap og bedre 
grunnlag for å kunne prioritere kontrollutvalgets bruk av ressurser til tilsynsarbeid. 
 
Kontrollutvalget vedtok i sitt forrige møte (sak 31/21 den 6.desember) at de ønsket en 
orientering om kommunens rutiner knyttet til saksbehandlingen i klagesaker. Dette var 
med bakgrunn i artikkelen om habilitet, se vedlegg.  
I den vedlagte artikkelen er det gitt noen anbefalinger om habilitetsbrudd i 
klagebehandlingen, og det er med utgangspunkt i følgende: 
 

For å sikre en reell to-instansbehandling i disse sakene, er det gitt en særlig 
habilitetsbestemmelse i kommuneloven § 40 nr. 3 bokstav c, som lyder: «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.» 
 

I artikkelen henvises det til gammel kommunelov, og i ny kommunelov har § 40 nr. 3 
bokstav c fått nye henvisninger. 
§ 11-10 Inhabilitet for folkevalgte, 3.ledd: 

Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en 
folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta 
i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for 
klageinstansen. 

§ 13-3.Inhabilitet for ansatte, 2.ledd. 
Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en ansatt 
som har vært med på å forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i 
klageinstansens behandling av vedtaket, eller i forberedelsen av saken for 
klageinstansen. 
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Hvis en overordnet ansatt er inhabil i en sak, kan heller ikke en direkte 
underordnet ansatt delta i klageinstansens behandling av saken eller i 
forberedelsen av saken for klageinstansen. 
 

Kontrollutvalget ønsker en orientering om hvordan inhabilitet praktiseres i folkevalgte 
organer etter kommunelovens § 11-10, og hvordan inhabilitet praktiseres for ansatte 
etter kommunelovens § 13-3.  
Det ønskes at dette sees opp mot anbefalingene fra Sivilombudet i vedlagte artikkel, og 
hvilke vurderinger kommunedirektøren gjør av dette.  
I tillegg ber kontrollutvalgets leder om at klagebehandlingen av «Knausvolasaken» 
brukes som eksempel.  
 
 
På denne bakgrunn har sekretariatet forespurt kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold om 
en orientering, og hun vil stille i utvalgets møte. 
 
Kontrollutvalget må ut fra orienteringen vurdere om de tar saken til orientering, eller om 
de ønsker andre oppfølgingsalternativer. 
 
 
  
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar orienteringen om kommunens habilitetsvurdering i klagesaker til 
orientering. 
 
Behandling: 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
 


