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Habilitetsvurderinger til kommunestyre 19.05.   

sak 39/22 Kommunale midler til landbruket i Gausdal 2022 

Kommunestyre skal etter bestilling fra formannskapet behandle sak kommunalt 
gjødselstilskudd for jordbruket i Gausdal.  

Flere av kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan potensielt bli aktuelle 
mottakere av et slikt tilbud og /eller er i nær relasjoner med aktuelle mottakere. 

For å forberede forsvarlig behandling av saken har kommunedirektør foretatt en kartlegging 
blant medlemmer og varamedlemmer som bør få vurdert habiliteten i denne saken.  
Kartlegging er foretatt med bistand fra landbrukskontoret som har hentet ut aktuelle 
opplysninger fra sine fagsystemer og ved direkte kontakt med medlemmer og 
varamedlemmer.  

Vurdering er foretatt i samarbeid med og /eller av kommuneadvokat i Lillehammer 
kommune.  
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Vurdering etter forvaltningsloven § 6 1. ledd bokstav a – part i saken  

 

 

 

Navn Ole Kristian Klåpbakken 
Verv i kommunestyret Medlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Produksjonstilskuddsøker 

Kommunedirektørens 
vurdering 

En folkevalgt vil være inhabil til å behandle en sak når han selv er 
part i saken jfr. forvaltningsloven § 6,1. ledd bokstav a. I henhold til 
forvaltningsloven §2, regnes som part i en sak den avgjørelsen 
direkte retter seg mot eller saken direkte gjelder. En etablering av 
et slikt tilskudd vil ha betydning for rettigheter til alle som driver 
jordbruk i Gausdal og som har eller har hatt gjødselutgifter som 
kvalifiserer for ordningen. Det er derfor naturlig å tenke at disse 
vil falle inn under partsbegrepet i loven. Følgelig vil 
kommunestyretsmedlemmer og varamedlemmer som kvalifiserer 
for ordningen være automatisk inhabil til å behandle saken. 

Vurdering fra 
kommuneadvokat 

Kommuneadvokat støtter kommunedirektørens vurdering og 
konklusjon. 

Konklusjon Ole Kristian Klåpbakken anses å være inhabil etter forvaltningsloven 
§ 6,1. ledd bokstav a.  

 

 

 

 

 

Navn Jon Arild Sagheim  
Verv i kommunestyret Medlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Produksjonstilskuddsøker 

Kommunedirektørens 
vurdering 

En folkevalgt vil være inhabil til å behandle en sak når han selv er 
part i saken jfr. forvaltningsloven § 6,1. ledd bokstav a. I henhold til 
forvaltningsloven §2, regnes som part i en sak den avgjørelsen 
direkte retter seg mot eller saken direkte gjelder. En etablering av 
et slikt tilskudd vil ha betydning for rettigheter til alle som driver 
jordbruk i Gausdal og som har eller har hatt gjødselutgifter som 
kvalifiserer for ordningen. Det er derfor naturlig å tenke at disse 
vil falle inn under partsbegrepet i loven. Følgelig vil 
kommunestyretsmedlemmer og varamedlemmer som kvalifiserer 
for ordningen være automatisk inhabil til å behandle saken. 
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Vurdering fra 
kommuneadvokat 

Kommuneadvokat støtter kommunedirektørens vurdering og 
konklusjon. 

Konklusjon Jon Arild Sagheim anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 6,1. 
ledd bokstav a.  

 

Navn Einar Einstad 
Verv i kommunestyret Medlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Produksjonstilskuddsøker 

Kommunedirektørens 
vurdering 

En folkevalgt vil være inhabil til å behandle en sak når han selv er 
part i saken jfr. forvaltningsloven § 6,1. ledd bokstav a. I henhold til 
forvaltningsloven §2, regnes som part i en sak den avgjørelsen 
direkte retter seg mot eller saken direkte gjelder. En etablering av 
et slikt tilskudd vil ha betydning for rettigheter til alle som driver 
jordbruk i Gausdal og som har eller har hatt gjødselutgifter som 
kvalifiserer for ordningen. Det er derfor naturlig å tenke at disse 
vil falle inn under partsbegrepet i loven. Følgelig vil 
kommunestyretsmedlemmer og varamedlemmer som kvalifiserer 
for ordningen være automatisk inhabil til å behandle saken. 

Vurdering fra 
kommuneadvokat 

 

Konklusjon Einar Einstad anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 6,1. ledd 
bokstav a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn Eystein Fære Forseth 
Verv i kommunestyret Medlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Produksjonstilskuddsøker 

Vurdering En folkevalgt vil være inhabil til å behandle en sak når han selv er part 
i saken jfr. forvaltningsloven § 6,1. ledd bokstav a. I henhold til 
forvaltningsloven §2, regnes som part i en sak den avgjørelsen direkte 
retter seg mot eller saken direkte gjelder. En etablering av et slikt 
tilskudd vil ha betydning for rettigheter til alle som driver jordbruk 
i Gausdal og som har eller har hatt gjødselutgifter som kvalifiserer 
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for ordningen. Det er derfor naturlig å tenke at disse vil falle inn 
under partsbegrepet i loven. Følgelig vil 
kommunestyretsmedlemmer og varamedlemmer som kvalifiserer 
for ordningen være automatisk inhabil til å behandle saken. 

Kommuneadvokat 
vurdering 

 

Konklusjon Eystein Fære Forseth anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 6,1. 
ledd bokstav a.  

 

 

Navn Kari Kirkebø 
Verv i kommunestyret Varamedlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Produksjonstilskuddsøker 

Vurdering En folkevalgt vil være inhabil til å behandle en sak når han selv er part 
i saken jfr. forvaltningsloven § 6,1. ledd bokstav a. I henhold til 
forvaltningsloven §2, regnes som part i en sak den avgjørelsen direkte 
retter seg mot eller saken direkte gjelder. En etablering av et slikt 
tilskudd vil ha betydning for rettigheter til alle som driver jordbruk 
i Gausdal og som har eller har hatt gjødselutgifter som kvalifiserer 
for ordningen. Det er derfor naturlig å tenke at disse vil falle inn 
under partsbegrepet i loven. Følgelig vil 
kommunestyretsmedlemmer og varamedlemmer som kvalifiserer 
for ordningen være automatisk inhabil til å behandle saken. 

Kommuneadvokat 
vurdering 

 

Konklusjon Kari Kirkebø anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 6,1. ledd 
bokstav a.  

 

 

Vurdering etter forvaltningsloven § 6 1. ledd bokstav b – er i slekt eller svogerskap med en 
part i opp – eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken  

 

Navn Hans Forrestad  
Verv i kommunestyret Medlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Nær relasjon til Produksjonstilskuddsøker; far til John Forrestad og 
bror til John Erland Forrestad 

Kommunedirektørens 
vurdering 

Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller 
saken ellers direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken tilskudd 
til foretak som driver med jordbruksproduksjon med driftssenter i 
Gausdal kommune.  
Forrestad er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
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Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være 
inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd.  Bokstav b.  
 
En tjenestemann eller folkevalgt er også uten videre inhabil når 
vedkommende er «i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken», jf. bokstav b. 
Slektninger i «oppstigende linje» er foreldre, besteforeldre osv. 
«Nedstigende linje» omfatter barn, adoptivbarn og barnebarn. 
Innunder søskenbegrepet regnes også halvsøsken, men ikke 
stesøsken.  
 

Vurdering fra 
kommuneadvokat 

Kommuneadvokat støtter kommunedirektørens vurdering og 
konklusjon. 

Konklusjon Hans Forrestad anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 6,1. 
ledd bokstav b. 

 

Navn Mari T. Nerjordet  
Verv i kommunestyret Varamedlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Nær relasjon til Produksjonstilskudd søker: mor til 
produkosjonstilskuddsøker Olav Holen Skjelsvold  

Kommunedirektørens 
vurdering 

Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller 
saken ellers direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken tilskudd 
til foretak som driver med jordbruksproduksjon med driftssenter i 
Gausdal kommune.  
 
Nerjordet er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være 
inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd.  Bokstav b.  
 
En tjenestemann eller folkevalgt er også uten videre inhabil når 
vedkommende er «i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken», jf. bokstav b. 
Slektninger i «oppstigende linje» er foreldre, besteforeldre osv. 
«Nedstigende linje» omfatter barn, adoptivbarn og barnebarn. 
Innunder søskenbegrepet regnes også halvsøsken, men ikke 
stesøsken.  
 

Vurdering fra 
kommuneadvokat 

Kommuneadvokat støtter kommunedirektørens vurdering og 
konklusjon. 

Konklusjon Mari T. Nerjordet anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 
6,1.ledd bokstav b 
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Navn Kari Wiegaard  
Verv i kommunestyret Varamedlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Nær relasjon til Produksjonstilskuddsøker: Svigerinne til Knut Ivar 
Wiegaard 

Kommunedirektørens 
vurdering 

Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller 
saken ellers  
direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken tilskudd til foretak 
som driver med jordbruksproduksjon med driftssenter i Gausdal 
kommune.  
Wiegaard er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være 
inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd.  Bokstav b.  
 
En tjenestemann eller folkevalgt er også uten videre inhabil når 
vedkommende er «i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller 
nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken», jf. bokstav b. 
Slektninger i «oppstigende linje» er foreldre, besteforeldre osv. 
«Nedstigende linje» omfatter barn, adoptivbarn og barnebarn. 
Innunder søskenbegrepet regnes også halvsøsken, men ikke 
stesøsken.  
 

Vurdering fra 
kommuneadvokat 

Kommuneadvokat støtter kommunedirektørens vurdering og 
konklusjon. 

Konklusjon Kari Wiegaard anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 6,1. 
ledd bokstav b. 
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Vurdering etter forvaltningsloven § 6 1. ledd bokstav c– er eller har vært gift med eller er 
forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part.  

 

Navn Randi Noreng  
Verv i kommunestyret Medlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Nær relasjon til Produksjonstilskuddsøker: Gift med Vidar Noreng 

Kommunedirektørens 
vurdering 

Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller 
saken ellers  
direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken tilskudd til foretak 
som driver med jordbruksproduksjon med driftssenter i Gausdal 
kommune.  
Noreng er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken etter 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være 
inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd.  Bokstav c.  
 
En tjenestemann eller folkevalgt er også uten videre inhabil når 
vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet med eller 
er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part. 

Vurdering fra 
kommuneadvokat 

Kommuneadvokat støtter kommunedirektørens vurdering og 
konklusjon. 

Konklusjon Randi Noreng anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 6,1. 
ledd  bokstav c. 

 

Navn Lene Rønningen Kjernli  
Verv i kommunestyret Varamedlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Nær relasjon til Produksjonstilskuddsøker: Gift med Håvard Kjernli 

Kommunedirektørens 
vurdering 

Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller 
saken ellers  
direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken tilskudd til foretak 
som driver med jordbruksproduksjon med driftssenter i Gausdal 
kommune.  
Rønningen Kjernli er således ikke automatisk inhabil til å behandle 
saken etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være 
inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd.  Bokstav c.  
 
En tjenestemann eller folkevalgt er også uten videre inhabil når 
vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet med eller 
er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part. 

Vurdering fra 
kommuneadvokat 

Kommuneadvokat støtter kommunedirektørens vurdering og 
konklusjon. 

Konklusjon Lene Rønningen Kjernli anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 
6,1. ledd  bokstav c. 
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Vurdering etter forvaltningsloven § 6 2. ledd  - Bred, skjønnsmessig vurdering  

Navn Morten Torgersen 
Verv i kommunestyret Varamedlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Onkel til produksjonstilskuddsøker Vetle Torgersen og 
Forretningsmessig relasjon – Jordleie  til  produksjonstilskuddsøkere 
Rustmo Elise og Charlotte Sanne 
Torgersen har en muntlig leieavtale for leie av dyrkajord. Leieavtalen 
er ikke tidsbegrenset.  Torgersen får økonomisk kompensasjon per 
dekar dyrkajord. Det er en fast pris som per nå ikke er 
tidsfestet./begrenset.  

Vurdering fra 
kommuneadvokat  

Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller 
saken ellers direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken tilskudd 
til foretak som driver med jordbruksproduksjon med driftssenter i 
Gausdal kommune.  
Torgersen   er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
Torgersen er onkel til Vetle Torgersen. En tjenestemann eller 
folkevalgt er også uten videre inhabil når vedkommende 
er «i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 
eller i sidelinje så nær som søsken», jf. bokstav b. Slektninger i 
«oppstigende linje» er foreldre, besteforeldre osv. «Nedstigende 
linje» omfatter barn, adoptivbarn og barnebarn. 
Innunder søskenbegrepet regnes også halvsøsken, men ikke 
stesøsken. Slektskap lenger ut enn det, for eksempel ens fettere og 
kusiner, onkler og tanter eller nieser og nevøer, omfattes ikke. 
Torgersen   er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav b. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være 
inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Bestemmelsen åpner for 
en bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en 
slik tilknytning til saken eller partene til at han muligens ikke vil 
være i stand til å behandle saken på en nøytral måte.  
 
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et 
særegent forhold og det må være av en slik art at det er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet. I habilitetsvurderingen skal det 
blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære  
en "særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har 
nær personlig tilknytning til". 
 
Fordelen, tapet eller ulempen kan være av ideell, økonomisk, faglig 
eller prestisjemessig art. For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap 
eller ulempe for den folkevalgte, må det være noe som tilkommer 
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vedkommende spesielt eller som han eller hun vil merke i spesielt 
stor grad. 
Det at Torgersen er onkel til Vetle Torgersen behøver ikke i seg selv å 
være et «særegent forhold». Men det kan på den annen side være en 
meget tett og personlig relasjon mellom onkel og nevø. Torgersen, 
som onkel, kan ha en særinteresse i at hans nevø for et tilskudd til sin 
eiendom. Videre er Torgersen i en forretningsmessig relasjon ved at 
han leie ut jord til produksjonstilskuddsøkere. Torgersen får en 
økonomisk kompensasjon per dekar dyrket jord. Torgersen får 
hverken mer eller mindre dekar av om de som leier jorden får 
tilskudd. Men på den annen side er det i Torgersens interesse at hans 
egen jord blir så godt ivaretatt som mulig i utleieperioden. Dette 
forholdet taler for at det er egnet til å svekke hans upartiskhet ved 
behandlingen av gjødselstilskudd til jordbruket i kommunen.  
Etter en helhetsvurdering er Torgersen inhabil etter forvaltningsloven 
§ 6 annet ledd. 
  
  

Konklusjon Morten Torgersen anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2 
ledd.  

 

Navn Ola Svendsrud  
Verv i kommunestyret Medlem  
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Forretningsmessig relasjon - jordleie til Produksjonstilskuddsøker 
Olav skjerve og Oppseth/Solberg samdrift  
Leier ca 150 dekar dyrkajord til Skjerve og Oppseth/Solberg samdrift. 
Leiekontrakten fornyet i 2021 og gjelder for 10 år fram til 2031. 
Leiesum : kr. 30 000 pr år Fast pris for alle år i kontraktsperioden. 
 
Svensrud selv sier følgende om personlig relasjon til 
forretningsforbindelsen: « ikke naboer, ikke nære venner og ikke i 
omgangskrets. Snakkes tilfeldig hvis vi møtes på butikken e.l.» 
 

Vurdering fra 
kommuneadvokat  

Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller 
saken ellers direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken tilskudd 
til foretak som driver med jordbruksproduksjon med driftssenter i 
Gausdal kommune.  
Svendsrud er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være 
inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Bestemmelsen åpner for 
en bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en 
slik tilknytning til saken eller partene til at han muligens ikke vil 
være i stand til å behandle saken på en nøytral måte.  
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et 
særegent forhold og det må være av en slik art at det er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet. I habilitetsvurderingen skal det 
blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære  
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en "særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har 
nær personlig tilknytning til". 
 
Ola Svendsrud står i et forretningsmessig forhold til Olav Skjerve og 
Oppseth/Solberg samdrift. Solberg samdrift leier ca. 150 dekar 
dyrkbar jord av Svendsrud. Det foreligger en leiekontrakt med en 
fastpris for alle kontraktsårene i leieavtalen. Jordleie er et rent 
forretningsmessig anliggende, og dette taler ikke for at det her er et 
særegent forhold, som er egnet til å svekke tilliten til Svendsruds 
upartiskhet. På den annen side er det i Svendsruds interesse at hans 
egen jord blir så godt ivaretatt som mulig i utleieperioden. Dette 
forholdet taler for at det er egnet til å svekke hans upartiskhet ved 
behandlingen av gjødselstilskudd til jordbruket i kommunen.  
 
 
 

Konklusjon Ola Svendsrud anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 6 2 ledd. 
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Navn Stein Erik Skjelsvold  
Verv i kommunestyret Medlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Nær relasjon til Produksjonstilskudd søker: Samboer med Monica 
Kjellsdatter Rødum.  Driver gard sammen med Monica men hun står 
som søker på produksjonstilskuddet 

Vurdering fra 
kommuneadvokat  

Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller 
saken ellers  
direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken tilskudd til foretak 
som driver med jordbruksproduksjon med driftssenter i Gausdal 
kommune.  
Skjelsvold er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
Sel om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav c. En tjenestemann eller 
folkevalgt er også uten videre inhabil når vedkommende er eller har 
vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 
fosterbarn til en part. 
Det siktes her bare til formelt ekteskap, det vil si at samboerskap og 
lignende ikke omfattes, men samboerskap vil i hovedregelen føre til 
inhabilitet etter § 6 annet ledd.  
Skjelsvod er således ikke automatisk  inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav c. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være 
inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Bestemmelsen åpner for 
en bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en slik 
tilknytning til saken eller partene til at han muligens ikke vil være i 
stand til å behandle saken på en nøytral måte.  
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et 
særegent forhold og det må være av en slik art at det er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet. I habilitetsvurderingen skal det 
blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære  
en "særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har 
nær personlig tilknytning til". 
 
Som samboer til produksjonstilskuddssøker Monica Kjelldatter 
Rødum vil Stein Erik Skjelsvold komme inn under lovens bestemmelse 
«særegent forhold». Han står i et nært personlig forhold til 
produksjonstilskuddsøker. Avgjørelsen i kommunestyret vil enten gi 
ham en særlig fordel, dersom samboeren får tilskuddet, eller bli en 
ulempe for ham dersom hun ikke får det. Dette forholdet taler for at 
det er egnet til å svekke hans upartiskhet ved behandlingen av 
gjødselstilskudd til jordbruket i kommunen.  
Skjelsvold er inhabil etter forvaltningsloven § 6 annet ledd. 
 
 
 
 

Konklusjon Stein Erik Skjelsvold anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 6,2, 
ledd 



12 
 

 

Navn Laila Iren Vilhelmsen  
Verv i kommunestyret Varamedlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Nær relasjon til Produksjonstilskudd søker : Samboer med Morten 
Olav Jonasen   

Vurdering fra 
kommuneadvokat  

Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller 
saken ellers  
direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken tilskudd til foretak 
som driver med jordbruksproduksjon med driftssenter i Gausdal 
kommune.  
Vilhelmsen  er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
Sel om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav c. En tjenestemann eller 
folkevalgt er også uten videre inhabil når vedkommende er eller har 
vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 
fosterbarn til en part. 
Det siktes her bare til formelt ekteskap, det vil si at samboerskap og 
lignende ikke omfattes, men samboerskap vil i hovedregelen føre til 
inhabilitet etter § 6 annet ledd.  
Vilhelmsen er således ikke automatisk  inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav c. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være 
inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Bestemmelsen åpner for 
e     n bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en 
slik tilknytning til saken eller partene til at han muligens ikke vil 
være i stand til å behandle saken på en nøytral måte.  
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et 
særegent forhold og det må være av en slik art at det er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet. I habilitetsvurderingen skal det 
blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære  
en "særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har 
nær personlig tilknytning til". 
 
Som samboer til produksjonstilskuddssøker Morten Olav Jonasen vil 
Laila Iren Vilhelmsen komme inn under lovens bestemmelse 
«særegent forhold». Hun står i et nært personlig forhold til 
produksjonstilskuddsøker. Avgjørelsen i kommunestyret vil enten gi 
henne en særlig fordel, dersom samboeren får tilskuddet, eller bli en 
ulempe for henne dersom han ikke får det. Dette forholdet taler for 
at det er egnet til å svekke hennes upartiskhet ved behandlingen av 
gjødselstilskudd til jordbruket i kommunen. Vilhelmsen inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 annet ledd. 
 
 

Konklusjon Laila Iren Vilhemsen å være inhabil etter forvaltningsloven § 6,2, ledd 
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Navn Alfred M. Johansen  
Verv i kommunestyret Medlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Forretningsmessig relasjon - jordleie til Produksjonstilskudd søker 
Asgeir Ruud.  
Leie 12 dekar dyrkajord og 60 dekar beitejord.  Kompensasjon: Leier 
vedlikeholder gjerde på leid jord. Leiekontrakten fornyet i 2021 for 10 
år fram til 2031.  
Johansen  selv sier følgende om personlig relasjon til 
forretningsforbindelsen: « Vi er verken nære venner, naboer eller i 
omgangskrets. Er på hils når vi møtes men ikke nære venner». 
 

Vurdering fra 
kommuneadvokat  

Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller 
saken ellers direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken tilskudd 
til foretak som driver med jordbruksproduksjon med driftssenter i 
Gausdal kommune.  
Johansen er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken etter 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være 
inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Bestemmelsen åpner for 
en bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en 
slik tilknytning til saken eller partene til at han muligens ikke vil 
være i stand til å behandle saken på en nøytral måte.  
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et 
særegent forhold og det må være av en slik art at det er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet. I habilitetsvurderingen skal det 
blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære  
en "særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har 
nær personlig tilknytning til". 
 
Alfred M. Johansen står i et forretningsmessig forhold til Asgeir Ruud. 
Ruud leier 12 dekar dyrket jord og 60 dekar beitejord. Det foreligger 
en leiekontrakt med leieperiode fra til 2031. Leier vedlikeholder 
gjerdet på leid jord. Jordleie er et rent forretningsmessig anliggende, 
og dette taler ikke for at det her er et særegent forhold som er egnet 
til å svekke tilliten til Johansens upartiskhet. På den annen side er det 
i Johansens interesse at hans egen jord blir så godt ivaretatt som 
mulig i utleieperioden. Dette forholdet taler for at det er egnet til å 
svekke hans upartiskhet ved behandlingen av gjødselstilskudd til 
jordbruket i kommunen.  
Etter en helhetsvurdering er Johansen inhabil etter forvaltningsloven 
§ 6 annet ledd. 
 
 

Konklusjon Alfred M. Johansen anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 6 2 
ledd. 
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Navn Roar Steinslien   
Verv i kommunestyret Varamedlem 
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Forretningsmessig relasjon – jordleie uten økonomisk kompensasjon 
til Produksjonstilskudd søker Tom Haukbakken og Olav Flaten  
 
Det har ikke vært drift i Steinslia (gnr147 br nr 11) siden 90 tallet 
Når Anna Steinslien var eier var det Tom Haukbakken og Olav Flaten 
som stelte jorda på bruket. Når Roar Steinslien tok over i 2011 
fortsatte Tom og Olav denne avtalen. 
Tom er nærmeste nabo i sør, men det er jorder i mellom oss og vi ser 
ikke hverandres gårdsplass. Olav har gården sør for Tom. 
 
Ingen av disse naboene er i Steinslines omgangskrets. Snakkes 
sammen når de er på gården og jobber med jorda. Olav har sauer 
gående på deler av området på våren og høsten. 
 
De betaler ingen ting for leie av jorda. På kartet kan det se ut som det 
er til sammen 34 dekar. 
 

Vurdering fra 
kommuneadvokat  

Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller 
saken ellers direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken tilskudd 
til foretak som driver med jordbruksproduksjon med driftssenter i 
Gausdal kommune.  
Steinslien er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være 
inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Bestemmelsen åpner for 
en bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en 
slik tilknytning til saken eller partene til at han muligens ikke vil 
være i stand til å behandle saken på en nøytral måte.  
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et 
særegent forhold og det må være av en slik art at det er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet. I habilitetsvurderingen skal det 
blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære  
en "særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har 
nær personlig tilknytning til". 
 
Roar Stenslien har arvet et småbruk og står i et forretningsmessig 
forhold til Tom Haukbakken og Olav Flaten. Haukbakken og Flaten 
leier og bruker 34 dekar tilhørende Stenslien. Det foreligger ingen 
skriftlig avtale og Stenslien mottar ingen økonomisk kompensasjon 
utover at hans jord blir stelt og ivaretatt. Det er i Stensliens interesse 
at hans egen jord blir så godt ivaretatt som mulig i utleieperioden. 
Dette forholdet taler for at det er egnet til å svekke hans upartiskhet 
ved behandlingen av gjødselstilskudd til jordbruket i kommunen.  
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Etter en helhetsvurdering er Stenslien inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 annet ledd. 
 
 

Konklusjon Roar Steinslien anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 6 2 ledd 
 

 

Navn Tor Egil Klufthaugen 
Verv i kommunestyret Medlem  
Grunnlag for 
habilitetsvurdering 

Forretningsmessig relasjon - jordleie til Produksjonstilskuddsøker  
Leier  dyrkajord mot økonomisk kompensasjon. 
 

Vurdering fra 
kommuneadvokat  

Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller 
saken ellers direkte gjelder. I dette tilfellet omhandler saken tilskudd 
til foretak som driver med jordbruksproduksjon med driftssenter i 
Gausdal kommune.  
Svendsrud er således ikke automatisk inhabil til å behandle saken 
etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav a. 
 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være 
inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. Bestemmelsen åpner for 
en bred, skjønnsmessig vurdering av om den folkevalgte har en 
slik tilknytning til saken eller partene til at han muligens ikke vil 
være i stand til å behandle saken på en nøytral måte.  
For å falle inn under denne bestemmelsen, må det foreligge et 
særegent forhold og det må være av en slik art at det er egnet til å 
svekke tilliten til hans upartiskhet. I habilitetsvurderingen skal det 
blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære  
en "særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har 
nær personlig tilknytning til". 
 
Ola Svendsrud står i et forretningsmessig forhold til en søker av 
produksjonstilskudd.  Det foreligger en leiekontrakt med en 
økonomisk kompensasjon.  
Jordleie er et rent forretningsmessig anliggende, og dette taler ikke 
for at det her er et særegent forhold, som er egnet til å svekke tilliten 
til Klufthaugens upartiskhet. På den annen side er det i Klufthaugens 
interesse at hans egen jord blir så godt ivaretatt som mulig i 
utleieperioden. Dette forholdet taler for at det er egnet til å svekke 
hans upartiskhet ved behandlingen av gjødselstilskudd til jordbruket i 
kommunen.  
 
 
 

Konklusjon Tor Egil Klufthaugen anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 6 
2 ledd. 
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