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Habilitetserklæring

1. Formål
Som Norges største private miljøfond er Handelens Miljøfond opptatt av at beslutninger
baseres på riktig grunnlag og fattes på riktig måte.

Habilitetsreglene har til formål å sikre riktige og upartiske beslutninger, styrke og ivareta
samfunnets tillit til Handelens Miljøfond og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om
deres troverdighet.

Habilitetsreglene er forebyggende ordensregler. At noen erklærer seg, eller blir erklært, inhabil
betyr ikke at vedkommende er å klandre for noe.

2. Hvem gjelder habilitetsreglene for?
Habilitetsreglene er personlige og gjelder alle involverte i behandling av søknader og tilbud,
som for eksempel Handelens Miljøfonds ansatte, styremedlemmer, deltakere i fagkomiteer og
rådgivende utvalg (heretter kalt Parten eller Partene).

Habilitetserklæringen skal signeres før første behandling av søknad og/eller tilbud skjer, og
gjelder for hele perioden Partene er involvert i behandling av søknader og/eller tilbud for
Handelens Miljøfond.

3. Inhabilitet
3.1 Automatisk inhabilitet
Partene er i alle tilfeller inhabile til å delta i behandling av en søknad eller et tilbud dersom

a) Parten selv er søker eller tilbyder
b) Parten har en nær familiær tilknytning til søker eller tilbyder
c) Parten har en særskilt rolle i søker eller tilbyder

3.2 Inhabilitet etter skjønn
Partene er også inhabile til å delta i behandling av en søknad eller et tilbud dersom det
foreligger andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til Partenes upartiskhet. Ved
vurderingen kan det blant annet legges vekt på om:

a) søknaden eller tilbudet har slik betydning for Parten selv eller for Partens nærstående, at
Parten må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i
saken.

b) Parten har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig virksomhet som har økonomisk
eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når Parten i slik egenskap tidligere
har deltatt i behandlingen av saken.



c) Parten har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et
foretak som er i direkte konkurranse med søker eller tilbyder.

Det kan også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelser er reist av en søker eller tilbyder.

4. Fremgangsmåte ved vurdering av habilitet

a) Partene skal alltid vurdere sin egen habilitet.
b) Dersom det er forhold som tilsier at Parten er inhabil, plikter Parten selv å gjøre

Handelens Miljøfonds administrasjon oppmerksom på dette.
c) Dersom Parten er usikker på egen habilitet, plikter Parten å gjøre Handelens Miljøfonds

administrasjon oppmerksom på dette.
d) Dersom Handelens Miljøfonds administrasjon er usikre på spørsmålet om habilitet, skal

saken bli vurdert av Handelens Miljøfonds habilitetsutvalg. Dette utvalget består av to
styremedlemmer og én fra administrasjonen. Habilitetsutvalget utpekes i hvert enkelt
tilfelle av styrets leder og nestleder i fellesskap.


