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Retningslinjer for habilitet - praktisk rettledning for vurdering av inhabilitet for hovedstyret i 
Parat 
 

• Hovedstyremedlemmer i Parat er å betrakte som inhabile i behandlingen av saker de eller 
noen av deres nærstående har en særinteresse i dersom særinteressen kan være egnet til 
å svekke tilliten til styremedlemmets/-enes upartiskhet. 

 

• En særinteresse som kan føre til inhabilitet vil kunne være et resultat av (ikke 
uttømmende): 

• At vedkommende har en personlig eller økonomisk egeninteresse i saken. 

• At vedkommendes arbeidsgiver innenfor den tillitsvalgtes ansvars- eller arbeidsområder 
i bedriften har en særlig interesse i en sak. 

• Styreverv eller andre verv i selskap eller organisasjoner som har en særlig interesse i et 
bestemt saksutfall. 

 

• Det påligger det enkelte styremedlem å vurdere om det foreligger forhold som er egnet 
til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Dersom slike forhold foreligger skal 
styremedlemmet gjøre hovedstyret oppmerksom på forholdene. 

 

• Hovedstyret skal ta spørsmål om inhabilitet opp til behandling straks det gjøres 
oppmerksom på at det kan foreligge inhabilitetsgrunner hos ett eller flere 
styremedlemmer, eller finner ut dette av eget tiltak. Styremedlemmet/-ene det gjelder 
skal ikke delta i behandlingen av egen inhabilitet. Styremedlemmet kan allikevel gis 
adgang til å redegjøre for forhold av betydning i den utstrekning det er nødvendig for at 
styret skal ha tilstrekkelige opplysninger om saken til å kunne fatte et vedtak i 
spørsmålet om inhabilitet. 

 

• Dersom hovedstyret finner at en eller flere styremedlemmer er inhabil(e), skal styret fatte 
beslutning om styremedlemmet/-ene må fratre behandlingen av de saker det gjelder. 
Styremedlemmer som fratrer på grunn av inhabilitet skal ikke delta i noen deler av 
saksbehandlingen. 

 

• Styremedlemmet kan selv velge å fratre på grunn av inhabilitet. Styret skal i slike tilfelle ta 
dette til etterretning og sørge for at saksbehandling og stemmegivning i den aktuelle sak 
gjennomføres uten at det inhabile styremedlem er tilstede. 

 

• Dersom ett eller flere styremedlemmer fratrer på grunn av inhabilitet påligger det styret å 
påse at det er beslutningsdyktig. 

 

• Konsekvensen av inhabilitet er at et vedtak vil være ugyldig. 


