HABILITETSREGLER
Fra tid til annen oppstår situasjoner der tillitsvalgte i Den norske tannlegeforening eller ansatte i
sekretariatet har interesser som kommer i konflikt med, eller oppfattes av andre å komme i konflikt med
de interesser vedkommende er satt til å ivareta som tillitsvalgt eller ansatt. Eksempler kan være
tillitsvalgte eller ansatte med økonomiske interesser i kommersielle virksomheter, eller tillitsvalgte /
ansatte som både er beslutningstakere i foreningen og samtidig gjør forretningsmessige avtaler med
foreningen, som sponsor, kompetanseperson eller tjenesteyter. Det bør også vurderes konkret hvorvidt
verv i andre foreninger er forenlig med et verv i NTF. Habilitet dreier seg i tillegg om personlige
relasjoner, slektskap, vennskap og medarbeiderskap.

Habilitetsregler for tillitsvalgte og ansatte i Den norske tannlegeforening:
(Revidert av NTFs Hovedstyre i møte onsdag 14. juni 2017, ref.: 17/00524)

1. Kandidater til alle verv i NTF skal opplyse om alle interesser og andre
forhold som kan ha betydning for vervet. Opplysningene skal gjøres
tilgjengelig for det organ som foretar valget, senest før valget foretas.
Tilsvarende gjelder også for tilsatte i NTFs sekretariat.
2. Det er den enkelte tillitsvalgtes eller ansattes forpliktelse at alle
interesser eller andre forhold som kan være av betydning for deres
habilitet blir opplyst.
3. Det er den enkelte tillitsvalgte eller ansattes ansvar å melde fra om
eventuelle endringer i egne interesser eller andre forhold som kan ha
betydning for deres habilitet.
4. Det er den enkelte tillitsvalgte eller ansattes ansvar å be om en

avklaring dersom han eller hun bør forstå at, eller er usikker på om det
kan stilles spørsmål ved egen habilitet i en sak. Ved uenighet i
habilitets- eller egnethetsspørsmål er det leder av det aktuelle styret
eller utvalget, generalsekretæren og en av sekretariatets advokater som
avgjør spørsmålet. Hvis en av disse selv er inhabil til å ta stilling i
spørsmålet, erstattes disse henholdsvis av utvalgets eller styrets
nestleder, generalsekretærens stedfortreder og en annen av
sekretariatets juridiske rådgivere.

