
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - OM KONKURRANSEUTSETTING AV PENSJONSORDNINGEN 
I GAUSDAL KOMMUNE  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 42/22 den 19.05.2022. 
 
Behandling: 
 
Ola Kleiven, Sp, tok opp sin habilitet. Han gikk fra ved vurdering og votering. 22 
representanter tilstede.   
 
Kommunedirektørens vurdering av habiliteten:  

Ola Kleiven Sp har stilt spørsmål om sin habilitet i sak 42/22 – Om 
konkurranseutsetting av pensjonsordningen i Gausdal kommune.  
 
Ola Kleiven sin ektefelle er ansatt i Gausdal kommune og de har privatforsikringer hos 
KLP. Det foreligger i dette tilfellet ikke automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven § 
6, 1. ledd. 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 etter partene til at 
han muligens ikke vil være i stand til å behandle saken på en nøytral måte. Det har 
også betydning om en part 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 sel eller noen han har nær personlig 
tilknytning til». Ektefelle vil være å regne som «nærstående» i denne sammenheng.  
 
Fordelen, tapet eller ulempen kan være av ideell, økonomisk, faglig elller 
prestisjemessig art. For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den 
folkevalgte, må det være noe som tilkommer vedkommende spesielt eller som han vil 
merke i spesielt stor grad. Eventuell konkurranseutsetting av pensjonsordningen vil 
trolig ikke påvirke den enkelte medarbeiders anledning til å videreføre private 
forsikringsavtaler, selv om kommunen velger en annen leverandør. Kommunestyrets 
vedtak vil i såfall ikke å påføre Kleiven eller hans kone fordel, tap eller ulempe. Selv 
om en videreføring av forsikringsavtalen skulle ha medført en mindre prisøkning som 
følge av at kommunen endrer pensjonsleverandør, anses en slik ulempe ikke for å 
være av vesentlig art. Kleiven vil i et slikt tilfelle ha anledning til å få tilbud fra andre 
forsikringstilbydere og enkelt skifte selskap. Medarbeidere i Gausdal kommune har 
som regel også tilgang til forsikringer til rabatterte priser gjennom sine 
fagorganisasjoner, dersom man er organisert, eventuelt medlemsskap i ulike 
organisasjoner.  



 
 

 
 

 

 
 
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 
speseielt eller som han 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.  Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Kleivens 
tilknytning til denne saken for å være av en slik art at det ikke foreligger et særegent 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved 
behandlingen.  
 
Konklusjon: Ola Kleiven anses for å være habil etter forvaltningsloven § 6,2 ledd.  
 

Votering om habilitet: Han ble enstemmig vedtatt habil. 23 representanter ved behandling 
av saken.  
 
Hans Høistad, Ap, satte fram dette forslaget: 
«Gausdal kommunestyre vedtar å ikke konkurranseutsette tjenestepensjon i fellesordningen 
nå.» 
 
Votering i saken:  
 
Forslaget til Hans Høistad ble vedtatt med 22 stemmer. 1 stemte for innstillingen.  
 
 
Vedtak: 
 
Gausdal kommunestyre vedtar å ikke konkurranseutsette tjenestepensjon i fellesordningen 
nå. 
 
 
 
 


