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Hva er nytt siden sist?

• Midlertidig forskrift § 6 om egenmelding for deltakere i KVP er opphevet

Nytt fra NAV-kontorene?
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Hovedregel

Forvaltningsloven § 6 første ledd

«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge 
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelser 
i en forvaltningssak […]»



Alternativ 1

Forvaltningsloven § 6 første ledd

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 bedriftsforsamlingen for […]



Alternativ 2

Forvaltningsloven § 6 andre ledd

«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.»



Andre regler 1

Forvaltningsloven § 6 tredje og fjerde ledd

«Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken 
heller ikke treffe 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.»



Håndtering i praksis

Dersom en ansatt er inhabil

• Hovedregel: Stedfortreder, fvl. § 9

• Unntak: Forbundet med særlig ulempe å få oppnevnt stedfortreder

Kan saken overføres til en annen kommune?

• Hovedregel: Ansvar og myndighet er tillagt kommunen ved lov – unntak fra dette 
krever hjemmel i lov

• Unntak

1. Interkommunalt samarbeid

2. Fylkesmannen beslutter overføring til sideordnet eller 
overordnet forvaltningsorgan (FOR-2018-06-04-810)

https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/2018-06-04-810?q=FOR-2018-06-04-810


Q&A om sosiale tjenester

Spørsmål? ☺


