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Juridisk redegørelse om habilitet  
 

Sagens kerne 
På HB-mødet den 16. marts bad HB om en juridisk redegørelse for, hvem af HB’s medlemmer, der eventuelt 
var inhabile i behandlingen af spørgsmålet om honorering af frivillige i DN. Spørgsmålet blev viderebragt til 
advokat Peter Lambert, som har leveret nedenstående svar:  
 

1. indledende bemærkninger 
Mit svar vil i første række bero på en fortolkning af § 13 i forretningsordenen for hovedbestyrelsen og mo-
tivationen for det forslag, der førte til vedtagelsen af den pågældende bestemmelse. Ved afgivelsen af sva-
ret forudsætter jeg, at DN ikke i øvrigt har en sædvane eller fast praksis for, hvordan man betragter inhabi-
litet, eller at der foreligger andre interne faktorer, som fører til, at der skal foretages en anden fortolkning 
af bestemmelsen end en fortolkning på baggrund af dens ordlyd og den nævnte motivation for forslaget. 
 

2.    Fortolkningsfaktorer  
Forretningsordenen blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 22. november 2003. Begrundelsen for 
forslaget om inhabilitetsbestemmelsen i § 13 var følgende: 
 
”Erfaringen viser, at der i sjældne tilfælde kan være problemer med habilitet. Repræsentantskabet har i 
forbindelse med høringen af de nye vedtægter tilkendegivet, at der i forretningsordenerne bør indarbejdes 
en bestemmelse i stil med forvaltningslovens bestemmelser om såkaldt "speciel inhabilitet". Forslaget er 
udtryk herfor.” 
 
Forholdet er således, at man har valgt de inhabilitetsbestemmelser, som gjaldt (og gælder) for den offentli-
ge forvaltning, og ikke de inhabilitetsregler, som normalt ville gælde i foreninger. For fuldstændighedens 
skyld følger en beskrivelse heraf nedenfor i pkt. 3. 
 
De relevante bestemmelser i forvaltningsloven fandtes og findes stadig i lovens § 3, der har følgende ord-
lyd: 
 
”Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis 
1) vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidlige-
re i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 
2) vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op eller nedstigende linje eller i sidelinjen så 
nær som søskendebørn eller andre nærstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens 
udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse, 
… 
5) der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. 
Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter 
eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at 
afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.” 
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Som det fremgår, har lovbestemmelsen en anden ordlyd end bestemmelsen i forretningsordenen, men 
efter min opfattelse er der ikke grundlag for at fortolke indholdet og rækkevidden forskelligt. 
 
Inhabilitetsreglerne i forvaltningsretten er båret af tre hensyn:  
 
1.    Garantihensyn: Forebyggelse af usaglig interessepåvirkning. 
2.    Tillidshensyn: Sikring og udbygning af befolkningens tillid til offentlige myndigheder. 
3.    Modhensyn: Forhold der taler imod at statuere inhabilitet. 
 
En afgørelse i en konkret sag beror på en afvejning af hensynene. Overordnet kan det siges, at inhabilitet 
først indtræder, når den personlige eller økonomiske interesse har en sådan størrelse, at man med rimelig-
hed ud fra en generel bedømmelse kan gå ud fra, at den vil være egnet til at kunne påvirke sagsbehandlin-
gen. For så vidt angår økonomiske interesser, er det i den forbindelse ikke alene relevant at hense til, hvor 
store summer der er tale om. Det må også indgå i vurderingen, hvor direkte og sikkert det er, at et givent 
udfald af sagen vil fremkalde de pågældende økonomiske konsekvenser for embedspersonen, og hvor langt 
ude i fremtiden gevinsten eller tabet i givet fald vil indtræde. Jo mere indirekte, usikre og fremtidige de 
økonomiske konsekvenser er, desto større krav må der stilles til omfanget af de forventede konsekvenser af 
den pågældende beslutning. 
 
Når der er tale om en beslutning af generel karakter, som ikke alene vedrører den pågældende, kræves en 
større grad af påvirkning, før der indtræder inhabilitet. Eksempelvis vil den omstændighed, at et byråds-
medlem bor inden for et område, for hvilket der udarbejdes et lokalplanforslag, normalt ikke bevirke, at 
medlemmet må anses som inhabilt ved behandlingen af forslaget, blot fordi foranstaltningen får eller kan 
få virkninger i forhold til medlemmet, når forholdet dog er det, at medlemmet ikke berøres væsentligt an-
derledes end andre. 
 
Omvendt gælder, at såfremt vedkommende har udvist særlig interesse i sagen, vil der indtræde inhabilitet. 
Fra retspraksis kan således nævnes en Højesteretsdom fra 1963, hvor der blev lagt særlig vægt på, at to 
tilforordnede branchesagkyndige, der havde konkurrencemæssige interesser i en sag om fastsættelse af 
omsætningsafgift for en virksomhed, selv havde rejst sagen og dermed i realiteten gjort sig selv til part.  Fra 
forvaltningspraksis kan nævnes en udtalelse fra Århus Statsamt fra 2005, hvor et kommunalbestyrelses-
medlem var inhabilt ved behandlingen af en kommuneplan, der blandt andet omfattede hans landbrugs-
areal, da han havde fremsat indsigelse mod planforslaget og derved påvist en særlig interesse i sagen. 
 
Ved fortolkningen skal der endelig tages hensyn til, at det ved formuleringen af bestemmelsen om inhabili-
tet i forretningsordenen er forudsat, at spørgsmålet om habilitet kun vil opstå i sjældne tilfælde. 
 

3.    Særligt om de regler, der sædvanlig gælder for foreninger 
Uanset at det klart følger af tilblivelseshistorien for inhabilitetsreglen i forretningsordenen, at den skal for-
tolkes i overensstemmelse med den forvaltningsretlige inhabilitetsregel, skal jeg kort redegøre for, hvordan 
fortolkningen ville have været, hvis der ikke forelå disse særlige fortolkningsbidrag.  
 
Der foreligger kun lovregulering af ideelle foreningers virksomhed på spredte felter, og spørgsmålet om 
habilitet er ikke omfattet af denne lovregulering. På en række områder inden for foreningsretten henter 
man inspiration fra lovregulerede juridiske personer, navnlig selskaber, ved fortolkningen af de principper, 
der gælder for en forening. Det gælder også spørgsmålet om inhabilitet, hvor det er fast antaget, at de 
principper, der kan udledes af selskabslovens § 131 om inhabilitet, også gælder for foreninger. Den pågæl-
dende bestemmelse i selskabsloven har følgende ordlyd: 
 
”Et medlem af ledelsen må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem kapitalselskabet og 
den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftale mellem kapitalselskabet 
og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis vedkommende har en væsentlig interesse deri, der kan 
være stridende mod kapitalselskabets.” 
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Som det fremgår, er betingelsen for inhabilitet, at det pågældende ledelsesmedlem (1) har en væsentlig 
interesse i sagens udfald, og (2) denne interesse kan stride mod selskabets interesse.  
 
I denne forbindelse spiller det en væsentlig rolle, om den beslutning, der skal træffes, vedrører selskabets 
generelle forhold eller det pågældende ledelsesmedlem specifikt. For så vidt angår beslutninger i anliggen-
der af generel karakter vedrørende selskabets forhold, dets prispolitik, udbyttepolitik, eventuelle udstedel-
se af fondsaktier eller lignende, er medlemmerne af ledelsen ikke inhabile, selv om det enkelte medlem kan 
have en personlig interesse i, hvorledes disse spørgsmål afgøres, eksempelvis fordi vedkommende har akti-
er eller anparter i selskabet. Det forhold, at et medlem af ledelsen har forretningsforbindelser med selska-
bet, medfører ikke i sig selv, at vedkommende generelt bliver inhabil ved beslutninger i ledelsen, med min-
dre vedkommende samtidig er selskabets væsentligste samhandelspartner. Inhabilitet indtræder først, når 
der konkret skal drøftes anliggender, som vedrører det enkelte ledelsesmedlems relationer til selskabet. 
Deltagelse i generelle drøftelser om ledelsens aflønning medfører således ikke i sig selv inhabilitet. Inhabili-
tet indtræder først i det øjeblik, hvor den pågældendes løn- og ansættelsesvilkår skal drøftes i ledelsen. 
 
Det afgørende er formentlig, om det emne, der skal træffes beslutning om, er af så væsentlig betydning 
(føleligt) for den pågældende, at det må betragtes som tvivlsomt, om vedkommende vil kunne agere uden 
at lade sig påvirke af sin egeninteresse. 
 
I retspraksis har Højesteret blandt andet i en dom fra 1966 antaget, at et bestyrelsesmedlem, der også var 
direktør, ikke var afskåret fra at deltage i beslutningen om afskedigelse af et direktionsmedlem, der fandt 
sted som led i en magtkamp mellem direktørerne i selskabet. 
 

4.     Rune Engelbreth Larsen 
De fortolkningsfaktorer, som jeg har redegjort for ovenfor under pkt. 2, fører efter min opfattelse til, at 
Rune Engelbreth Larsen er inhabil.  
 
Den beslutning, der vil skulle træffes, er ganske vist af generel karakter, da den ikke vedrører Rune En-
gelbreth alene, men alle frivillige, der måtte have en interesse i at stille sig til rådighed for en DN-afdeling 
mod betaling. Derimod spiller det en væsentlig rolle, at han selv har rejst sagen, at han selv har en økono-
misk interesse i den, og at han dermed har påvist en sådan særlig interesse i sagen og dens udfald, at den 
vil være egnet til at påvirke sagsbehandlingen. 
 
Hvis der ikke forelå de særlige fortolkningsfaktorer bag forretningsordenens § 13, ville det formentlig have 
været mere tvivlsomt, om der kunne statueres inhabilitet. 
 

5.     Jan Tidemand og Merete Vigen Hansen  
Hvad angår Jan Tidemand og Merete Vigen Hansen, har du oplyst, at de har selvstændige naturformidlings-
virksomheder, og at de dermed også kunne have en økonomisk interesse, men at de ikke ønsker at udnytte 
denne ret. Spørgsmålet bliver, om deres erhverv alene medfører, at de bliver inhabile. 
 
Dette spørgsmål vedrører området for personlige eller økonomiske interesser, der kan aktualiseres ved 
afgørelsen. Her antages det inden for forvaltningsretten, at en person, der har en aktuel personlig eller 
økonomisk interesse i afgørelsen, naturligvis er inhabil, mens det er mere usikkert, hvad der skal gælde, 
hvis den, der deltager i beslutningen, blot overvejer at tage en personlig eller økonomisk interesse i sagen. 
Det kunne eksempelvis gælde et kommunalbestyrelsesmedlem, der overvejer at købe en byggegrund, hvis 
kommunalbestyrelsen vedtager en salgspris, der stemmer med medlemmets interesser. I sådanne tilfælde 
må i hvert fald antages at gælde en oplysningspligt med hensyn til det potentielle habilitetsspørgsmål. En 
sådan pligt gælder i øvrigt også efter forvaltningslovens § 6, stk. 1. 
 
I det foreliggende tilfælde ligger det klart, at Jan Tidemand og Merete Vigen Hansen ikke har sådanne over-
vejelser, og min konklusion er derfor, at de ikke vil være inhabile ved behandlingen af sagen.   
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Svar på yderligere spørgsmål om fortolkning af habilitetsparagraffen:  
 
Spørgsmål 1: Er man inhabil i en sag, hvor man vil stemme nej til det, der gør, at man har en økonomisk 
interesse? I den konkrete sag er svaret nej, jf. pkt. 5 ovenfor. I andre sager må det samme gælde som ud-
gangspunkt, idet jeg ikke på forhånd vil udelukke særlige tilfælde, hvor vurderingen må være en anden. 
 
Spørgsmål 2: Hvordan skal ”for personlig vindings skyld eller på anden måde til egen fordel” fortolkes? 
Den pågældende formulering indebærer blot, at der kan foreligge inhabilitet, selv om den interesse, ved-
kommende har i en bestemt sag, ikke er af økonomisk, men af anden karakter. Om der foreligger inhabili-
tet, skal afgøres efter de samme principper som anført ovenfor. Det forekommer ret sikkert, at en persons 
ønske om at fremstå på en bestemt måde over for repræsentantskabet ikke medfører, at vedkommende er 
inhabil i forbindelse med behandlingen af et emne, som vedkommende gerne vil profilere sig indenfor. 
 
Spørgsmål 3: Er ’behandling’ og ’forhandling’ det samme, og skulle spørgsmålet om habilitet dermed have 
været helt afklaret ved mødepunktets start, sådan at Rune (og eventuelt andre) slet ikke havde været med 
til drøftelsen? Da habilitetsbestemmelsen i forretningsordenen bygger på forvaltningslovens § 3, forekom-
mer det oplagt at besvare spørgsmålet med henvisning til forvaltningslovens § 3, stk. 3, der har følgende 
ordlyd (som også var ordlyden i 2003): 
 
”Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke 
ved behandlingen af den pågældende sag.” 
 
Svaret er derfor, at spørgsmålet om inhabilitet burde have været afklaret ved mødets start, og at Rune En-
gelbreth Larsen ikke burde have deltaget i drøftelsen om hans forslag. 
 
Det antages dog inden for forvaltningsretten, at der kan være behov for at høre den inhabile som et led i 
sagens oplysning. Dette svarer til retsstillingen inden for selskabsretten – som foreningsretten som nævnt 
bygger på, hvis der ikke kan faldes tilbage på andet – hvor det almindeligvis antages, at det må være en 
pligt for det pågældende ledelsesmedlem at sikre, at der tilgår de øvrige ledelsesmedlemmer de oplysnin-
ger, der er nødvendige for, at der kan ske en forsvarlig behandling af sagen. Dette kan ofte hensigtsmæssigt 
ske på et forberedende møde med de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Derimod må det antages at være 
et krav, at en inhabil ikke i øvrigt deltager i forberedelsen af sagen eller er til stede, når der træffes beslut-
ninger i denne. 
 
På denne baggrund forekommer det rimeligt, at Rune Engelbreth-Larsen fik mulighed for at stille de oplys-
ninger til rådighed, som ville muliggøre en forsvarlig behandling af sagen. 
 
Et beslægtet spørgsmål er, om vedkommende har ret til at deltage i drøftelsen og afgørelsen af, om der 
overhovedet skal statueres inhabilitet. Af forretningsordenens § 13, stk. 3 fremgår, at hovedbestyrelsen 
træffer afgørelse om, hvorvidt vedkommende er inhabil, hvilket ikke besvarer spørgsmålet, om vedkom-
mende er afskåret fra at deltage i afgørelsen om inhabilitet. I forvaltningsretten antages, at det vil være 
bedst stemmende med de hensyn, som ligger bag reglerne om inhabilitet, at vedkommende som udgangs-
punkt afskæres fra at deltage i behandlingen. På denne baggrund må det antages, at der skal foreligge en 
væsentlig begrundelse for, at vedkommende deltager i behandlingen af spørgsmålet om inhabilitet. 
 
Spørgsmål 4: Foreligger der inhabilitet i forhold til præsidentens beslutninger de sidste 12 år i forhold til 
DN’s arbejde for økologi, eftersom hun har et mindre økologisk landbrug? Jeg er ikke bekendt med, hvilke 
beslutninger om økologi der er truffet i hovedbestyrelsen gennem de eneste 12 år, men det forhold alene, 
at præsidenten har et mindre økologisk landbrug, har ikke afskåret hende fra at deltage i drøftelser og be-
slutninger om økologi. Inhabilitet har måttet forudsætte en konkret, individuel interesse af personlig og 
økonomisk karakter af en sådan størrelse, at den vil være egnet til at kunne påvirke sagsbehandlingen. I 
den forbindelse bemærkes også, at foreningen er en interesseorganisation, som netop kæmper økologiens 
sag.    


	Juridisk redegørelse om habilitet
	Sagens kerne
	1. indledende bemærkninger
	2.    Fortolkningsfaktorer
	3.    Særligt om de regler, der sædvanlig gælder for foreninger
	4.     Rune Engelbreth Larsen
	5.     Jan Tidemand og Merete Vigen Hansen
	Svar på yderligere spørgsmål om fortolkning af habilitetsparagraffen:


