
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - FORNYING AV PARTNERSKAPSAVTALE MELLOM 
SKEIKAMPEN PLUSS BA OG GAUSDAL KOMMUNE 2021-2023  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/20 den 10.12.2020. 
 
Behandling: 
 
Einar Einstad, Sp, stilte spørsmål ved egen habilitet i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av partnerskapsavtale med Skeikampen Pluss. Han gikk fra ved vurderingen og 
voteringen. 22 representanter tilstede.  
 
Kommunedirektørens vurdering;  

Einstad driver eget firma med hytteservice, vaktmestertjenester og hytteutleie, der 
virksomheten er orientert rundt Skeikampen.  
Som næringsdrivende er han medlem av Skeikampen Pluss, og betaler serviceavgift etter 
omsetning. Videre utfører han lønnet arbeid for selskapet, men er ikke lenger medlem av 
styret. 
 
Ettersom partnerskapsavtalen innebærer kommunalt tilskudd til Skeikampen Pluss, anses 
selskapet for å være part i saken i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.  
Dersom en folkevalgt har ledende stilling eller er medlem av styre eller bedriftsforsamling 
i et selskap som er part i saken, er man automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. 
ledd bokstav e, nr 2.  
Ettersom Einstad ikke lenger er medlem av styret i selskapet og heller ikke er opplyst å ha 
en ledende stilling, vil han ikke være automatisk inhabil til å delta i behandlingen etter 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Selv om den folkevalgte ikke er automatisk inhabil etter denne bestemmelsen, kan det 
foreligge andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes 
upartiskhet, jfr. 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. 
Det har også betydning om noen har fremmet påstand om at den folkevalgte er inhabil. 
 
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".  



 
 

 
 

 

Denne kan være av ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessig art. Dersom den 
folkevalgte selv har økonomiske interesser i saken, vil man som hovedregel være inhabil i 
å delta i behandlingen av den. 
Einstad opplyser at medlemskapet i Skeikampen Pluss bidrar til at skiløyper og turstier blir 
tilrettelagt til allmenn bruk.  Dette kommer Einstads kunder til gode ved at de får et godt 
tilrettelagt tilbud, noe som igjen kan føre til at flere kjøper tjenester fra hans firma. Det er 
imidlertid utfordrende å konkretisere verdien en slik fordel i kroner og øre.  Det legges 
imidlertid til grunn at tiltak som iverksettes på og rundt Skeikampen av Skeikampen Pluss 
kommer næringsdrivende innen reiseliv/turisme i området til gode. Følgelig medfører høy 
aktivitet en fordel for denne gruppen av økonomisk art, og redusert aktivitet vil medføre 
økonomisk tap og eventuelt andre former for ulemper. 
Kommunens tilskudd utgjør et betydelig beløp og en tredjedel av finansieringen av tiltak i 
regi av Skeikampen Pluss. Det kommunale tilskuddet er således en viktig bærebjelke i 
finansieringen av fellestiltakene. 
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte, må det være 
noe som tilkommer vedkommende eller en han har nær personlig tilknytning til spesielt 
eller som han eller hun vil merke i spesielt stor grad. Hvis mange eller en ubestemt krets 
vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig fordel eller ulempe for den 
folkevalgte eller hennes nærstående.  
Selv om alle innbyggere og tilreisende vil dra nytte av fellestiltak som skiløyper og turstier, 
anses næringsdrivende innen reiseliv/turisme å ha en særlig økonomisk fordel av at 
området er tilrettelagt for allsidig aktivitet. 
At de 24 næringsdrivende som er andelseierne i Skeikampen Pluss er særlige 
interessenter, understøttes av at de betaler inn serviceavgift ut fra omsetning. Dette 
tilsier en sammenheng mellom medlemskap og lønnsomhet for denne spesifikke 
gruppen, herunder Einstad. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Einstads tilknytning til denne saken for 
å være av en slik art at det foreligger et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten 
til den folkevalgtes upartiskhet ved behandlingen.   
Konklusjon: Einar Einstad anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
 
Votering over habilitet 
22 representanter tilstede.  
Han ble enstemmig vedtatt inhabil.   
 
Behandling av saken – med 22 representanter tilstede 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 



 
 

 
 

 

1. Foreliggende forslag til partnerskapsavtale med Skeikampen Pluss BA godkjennes.  
2. Tilskuddet på kr. 1.000.000 + mva for hvert år i perioden 2021-2023 finansieres med kr. 

200.000 fra næringsfondet og kr. 800.000 fra driftsbudsjettet.  
 
 
 


