HABILITET FOR NOPAS TILLITSVALGTE
- RETNINGSLINJER 1. Habilitet
I våre vedtekter står det blant annet følgende:
Medlemmer av styret, Sakkyndig råd eller andre organer kan ikke delta i behandlingen av en sak hvor
vedkommende
a. selv er part i saken;
b. er styremedlem i, eier av eller har ledende stilling i virksomhet som er part i saken;
c. av andre årsaker har en særskilt økonomisk interesse i utfallet av saken.
Medlemmet skal også fratre behandlingen når det foreligger andre særegne forhold som er egnet til
å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.
Spesielt denne siste setningen er det viktig å være obs på. Her må man bruke skjønn! En god
huskeregel er at dersom det finnes noen som kan finne din habilitet tvilsom, så har man et
habilitetsproblem.
Eksempler på inhabilitet

Eksempler som ikke påvirker habilitet

Personlig vennskap og/eller nær personlig
tilknytning (for eksempel bedt i vedkommendes
bursdag, vært hjemme på besøk hos
vedkommende etc)

Du liker vedkommende/ du kjenner
vedkommende

Medvirker i vedkommendes kommende
prosjekter, eller har medvirket i flere tidligere
prosjekter

Du har møtt vedkommende flere ganger i en
profesjonell setting/ har jevnlig kollegial kontakt
Båndene og bekjentskapet er profesjonelt og
ikke på et personlig plan

Familiær tilknytning (i slekt/svogerskap, er eller
har vært gift/samboer/forlovet, fosterfamilie)

2. Hva forplikter et verv i en stipendkomite eller i et utvalg som innstiller til støtte, og
hvordan tolker NOPA habilitetsreglene:

Man kan ikke søke på en støtteordning der man selv sitter i komiteen. Dette vil kunne svekke tilliten
til resten av komiteen som potensielt settes under et press om å innvilge til sin nære kollega i
komiteen.

Man kan ikke delta i behandlingen av søknader der man selv er nevnt som bidragsyter, eller er blitt
spurt om å delta i prosjektet det søkes om før søknaden ble sendt inn.
Vara-medlemmer kan søke, men må trekke sin søknad dersom de innkalles til å delta i
tildelingsmøtet. Habiliteten overfor varamedlemmet må eventuelt også begrunnes fra komiteen
dersom vara-medlemmet innstilles.
Som styremedlem bør man utvise varsomhet med å søke på NOPAs ordninger.

3. Hva skjer dersom et medlem av en komité er inhabil?
Det er det aktuelle organet som i alle tilfeller vurderer habiliteten til alle komitémedlemmene.
Komitémedlemmer bør så snart som mulig si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende
inhabil. I de fleste tilfeller vil administrasjonen i NOPA bistå det aktuelle organet med å vurdere
habilitetsspørsmålet som er reist før komitémøtet avholdes.
Er man inhabil, må man fratre fra å vurdere alle søknader i den aktuelle runden, og et varamedlem vil
bli innkalt til å delta i komiteen. NOPA praktiserer ikke at inhabile komitémedlemmer kan ”gå ut på
gangen” kun under behandlingen av den enkelte søker vedkommende er inhabil overfor.
Styremedlemmer som er inhabile i et saksområde, må fratre når hele saksområdet diskuteres og
vedtas, men kan delta på resten av styremøtet.

