
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - KOMMUNALE MIDLER TIL LANDBRUKET I GAUSDAL 2022  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 39/22 den 19.05.2022. 
 
Behandling: 
 
Habilitetsvurdering.  
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.  

Det er 12 medlemmer med spørsmål om habilitet:      

1. Ole Kristian Klåpbakken (Sp)  
2. Kari Wiegaard (Sp) 
3. Jon Arild Sagheim (Sp) 
4. Einar Einstad (Sp) 
5. Eystein Fære Forseth (Sp)  
6. Hans Forrestad (Sp) 
7. Randi Noreng (Bygdalista) 
8. Ola Svensrud (Ap) 
9. Stein Erik Skjelsvold (Ap) 
10. Alfred Magnar Johansen (Ap) 
11. Mari T. Nerjordet (Ap) 
12.  Tor Egil Klufthaugen (Ap) 

De 12 representantene gikk fra ved habilitetsvurderingen.  
 
Innkalte vararepresentanter fikk tiltre slik at det var 15 representanter tilstede under 
behandlingen av habiliteten, og kommunestyret var vedtaksført. 
 
Vurderingen av habiliteten går fram av et eget vedlegg til protokollen.  
 



 
 

 
 

 

 
Vurdering av habilitet etter forvaltningslovene § 6, 1. ledd bokstav a. Se vedlegg for 
vurderingen for: Ole Kristian Klåpbakken, Sp, Jon Aril Sagheim, Sp, Einar Einstad, Sp, Eystein 
Fære Forseth, Sp.   
Votering: enstemmig vurdert inhabile.  
 
Vurdering etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav b. Se vedlegg for vurderingen for: 
Hans Forrestad, Kari Wiegård og Mari Nerjordet.  
Votering: enstemmig vedtatt inhabile.  
 
Vurdering etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav c. Se vedlegg for vurderingen for: 
Randi Noreng.  
Votering:  Hun ble enstemmig vedtatt inhabil.  
 
Vurdering etter forvaltningslovens § 6, 2. ledd (bred skjønnsmessig vurdering). Det var gitt 
en individuell vurdering for – se vedlegget:  

- Ola Svendsrud, Ap. Enstemmig vedtatt inhabil 
- Stein Eriks Skjeldsvold, Ap. enstemmig vedtatt inhabil 
- Alfred Johansen, Ap, enstemmig vedtatt inhabil 
- Tor Egil Klufthaugen, Ap, enstemmig vedtatt inhabil.  

15 representanter tilstede ved behandling av saken.  
 
Stig Melbø, satte på vegne av Sp, MDG og Tverrpolitisk fellesliste, fram dette forslaget:  
 

«Kommunal støtteordning. 
Det gis tilskudd på 60 kr/DAA. Areal er ut fra godkjent søknad om 
produksjonstilskudd. 
Den økonomiske rammen for ordningen er 2,97 mill. kr og finansieres av kommunens 
disposisjonsfond. Behandling og vedtak delegeres til kommunedirektøren.» 

 
Votering: 
Forslaget til Stig Melbø ble vedtatt med 14 stemmer. 1 stemte mot.  
 
 
Vedtak: 
 
Kommunal støtteordning. 
Det gis tilskudd på 60 kr/DAA. Areal er ut fra godkjent søknad om produksjonstilskudd. 
Den økonomiske rammen for ordningen er 2,97 mill. kr og finansieres av kommunens 
disposisjonsfond. Behandling og vedtak delegeres til kommunedirektøren. 
 
 
 
 


