
 

 

 
 

 

 

HABILITETSERKLÆRING 

Navn (Bruk blokkbokstaver)    
 

Er oppnevnt som sakkyndig komitémedlem/ fagfelle i følgende sak (sett kryss): 
O Tilsettingssak 
O Opprykkssak 
O Ph.d.-søknad 
O Ph.d.-bedømmelse 
O Søknad om prosjektstøtte 
O Peer review, publikasjoner 

 
 

Undertegnede bekrefter at (kryss av): 
O jeg har lest den vedlagte veiledningen 
O jeg kan ikke se at det i denne saken er forhold som gjør eller kan gjøre meg inhabil 
O jeg ber om at følgende forhold vurderes for mulig inhabil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk ev. eget ark 
 
 
 

Sted og dato Underskrift 
 
 
 
 

 
Hvis du ønsker å diskutere habilitetsspørsmål før du signerer, vennligst ta kontakt med HR 

ved KMD / 55 58 73 00. 



 

 

Veiledning til utfylling av habilitetserklæring 

Skjemaet skal fylles ut av alle som blir oppnevnt som medlem av sakkyndig komité eller 
fagfelle av Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen i tilsettingssaker, 
opprykkssaker, vurdering av ph.d.-prosjekter, søknader om prosjektstøtte og publikasjoner. 

 

Den som skal utføre arbeid som komitémedlem/fagfelle, skal alltid vurdere sin egen 
habilitet. 

• Dersom man etter denne vurderingen kommer til at man er inhabil i forhold til en 
eller flere av partene i saken, må man gi instituttet melding om dette så raskt som 
mulig. 

• Dersom man er usikker på egen habilitet, fører man opp de forhold som man er 
usikker på og ber om at habiliteten blir vurdert av instituttet. 

• Dersom man konkluderer med at inhabilitet ikke foreligger, men hvor det likevel 
finnes koblinger som bør opplyses eller som bør vurderes av instituttet, fører man 
disse opp i skjemaet eller på eget ark. 

 
Om vurdering av habilitet 
Komitémedlemmer/ fagfeller er omfattet av habilitetsbestemmelsene i jf. Forvaltningslovens 
kapittel II. Fakultetet har i tillegg egne bestemmelser om habilitet og tillit som 
på noen punkter strengere enn lovens regler. 

 

A: Automatisk inhabilitet 
Inhabilitet kan inntre automatisk fordi man har en spesiell tilknytning til en part i saken, for 
eksempel ved familietilknytning eller ved å ha vært veileder i løpet av de siste 3 år. 

 
B: Skjønnsmessig habilitetsvurdering 
Inhabilitet kan også inntre etter en skjønnsmessig vurdering. I en slik skjønnsmessig 
vurdering er det sentralt å avgjøre om det foreligger særegne forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. En slik vurdering vil ofte være langt 
vanskeligere enn vurdering av automatisk inhabilitet. Det er derfor viktig å opplyse om de 
forhold som er vurdert når man selv har konkludert med at man er habil i saken som skal 
avgjøres. 

 

Ved vurderingen av inhabilitet etter skjønn vil inhabilitet inntre hvis det foreligger: 
• Nær personlig eller faglig tilknytning til en eller flere av søkerne. Dette kan være et 

nært personlig vennskap eller nært faglig fellesskap som prosjektsamarbeid eller 
samforfatterskap. 

• Mulighet for at tilsetting av en bestemt søker uavhengig av dennes kvalifikasjoner vil 
føre til personlig eller faglig vinning for seg selv eller noen man har et nært forhold til. 

• Faglig samproduksjon, teoretisk eller kunstnerisk, med en av søkerne, og produktet 
legges fram til evaluering. 

• Faglig prosjektsamarbeid sammen med en av søkerne i løpet av de tre siste år 

• Andre forhold som en kan ha grunn til å tro er egnet til å svekke den allmenne tilliten 
til en beslutning dersom vedkommende deltar. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2

