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Vurdering av habilitet etter forvaltningsloven – næringsminister Monica Mæland
Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens eierskap i Statkraft SF på vegne av staten.
Thorhild Widvey ble på foretaksmøtet 29. juni 2016 valgt som styreleder i Statkraft SF. Det er
nå blitt reist spørsmål om næringsministerens habilitet i tilknytning til valget av Thorhild
Widvey som styreleder i Statkraft SF. Mæland og Widvey var medlemmer av regjeringen
Solberg fra oktober 2013 til desember 2015, mens Widvey var kulturminister. De har i denne
tiden deltatt samtidig i møter og sammenkomster i regi av regjeringen og partiet Høyre.
Statsråd Mæland beskriver sin relasjon til Widvey som følger:
"Vi har hatt et kollegaforhold og har gjennom flere år hatt samme partitilknytning. Vi ble
kjent gjennom medlemskap i partiet Høyre og møttes da i partisammenheng, som for eksempel
på landsmøter. Begge satt vi også i Høyres sentralstyre i en periode. Vi møttes imidlertid
aldri i privat sammenheng før regjeringen Solberg tiltrådte høsten 2013.
Utenom sammenkomster i regi av regjeringen og partiet Høyre har vi møttes i sosial
sammenheng i fire tilfeller. Første gang var i januar 2014, da jeg var gjest i Widveys
fødselsdag sammen med et femtitalls andre gjester fra samfunnsliv og næringsliv. Deretter
møttes vi den dagen Widvey gikk ut av regjeringen i desember 2015, i tilknytning til
julebordet for regjeringspartienes stortingsgrupper. Jeg deltok i februar 2016 i en middag
Widvey arrangerte med seks andre personer fra norsk samfunnsliv, for å diskutere aktuelle
spørsmål om politikk og næringsliv. I mai deltok jeg i deler av Widveys 60-årsdag, sammen
med ca.120 andre gjester. På dette arrangementet var også min ektefelle tilstede. Gjester var
familie, venner, kolleger og personer fra norsk samfunnsliv. Vår sosiale omgang anser jeg å
være av en karakter som følger naturlig av et vanlig og godt arbeidsrelatert og partimessig
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tilknytningsforhold. Jeg oppfatter ikke at vi har eller har hatt et vennskapsforhold som faller
inn under forvaltningslovens § 6 annet ledd."
Næringsminister Mæland vurderte sin habilitet i forbindelse med valget av Widvey som styreleder i Statkraft SF, og kom til at hun ikke var inhabil.
På bakgrunn av spørsmålet som er reist om habilitetsvurderingen, og med tanke på Mælands
fremtidige håndtering av saker knyttet til Statkraft og selskapets styre, ber vi med dette om
Lovavdelingens vurdering av næringsminister Monica Mælands habilitet etter
forvaltningsloven, knyttet til Thorhild Widvey.
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