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Svar på pressehenvendelse om statsrådens habilitet - Gjelder tilleggsspørsmål 
25.10.2013 

 
Vi viser til dine tilleggspørsmål om statsrådens habilitet i e-post 25. oktober 2013. 
 
Departementet har følgende svar: 
 
Statsråden har ingen relasjon til REMA 1000 som har betydning for hennes habilitet etter 
forvaltningsloven § 6 første ledd.  
 
Habilitetsvurderinger som gjelder REMA 1000, må derfor gjøres etter forvaltningsloven § 6 
andre ledd, d.v.s. om det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til 
hennes upartiskhet.  
 
Gjennom sitt arbeidsforhold i First House har Sylvi Listhaug hatt en begrenset rolle innenfor 
enkelte konkrete rådgivningsoppdrag der REMA 1000 er kunde. Hun har også ved en 
anledning indirekte gitt råd til Dagligvareleverandørenes forening (DLF).  
 
Til de konkrete spørsmålene: 
 

1. Det er den enkelte, i dette tilfellet statsråd Listhaug, som løpende må vurdere sin 
habilitet i konkrete saker. Departementet vurderer henne generelt som habil, også i 
saker som vedrører dagligvarehandelen.  
 

2. Vurdering av habilitet gjøres fortløpende i departementet både for politisk ledelse og 
for embets-/tjenestemenn. 
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Departementet har så langt ikke hatt noen konkrete saker til behandling som har gitt 
behov for særskilte vurderinger av statsrådens habilitet. Departementet kan ikke se at 
den kontakten Sylvi Listhaug har hatt med REMA 1000 eller DLF, er av en slik 
karakter at det skulle føre til utfordringer ved habiliteten når det gjelder oppfølging av 
dagligvarelovutvalgets innstilling (NOU 2013:6). 
 

3. Departementet kan ikke se at vi for tiden arbeider med noen konkrete saker som 
skaper utfordringer for Listhaugs habilitet. Som nevnt i svar på spørsmål 1 og 2, må 
habilitet vurderes løpende.    

 
 
Med hilsen  
 
 
Gunnar Hagen (e.f.) 
ekspedisjonssjef Odd Anders Nilsen  
 seniorrådgiver 
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