
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - SAMMENSLÅING AV EIDSIVA ENERGI AS OG 
HAFSLUND E-CO AS  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 32/19 den 25.04.2019. 
 
Behandling: 
 
Ordfører Hans Høistad, Ap, tok opp sin habilitet i forbindelse med at han er styremedlem i 
LGE Holding AS (Lillehammer og Gausdal kommuners eierpost i Eidsiva). 
 
Ordfører Hans Høistad gikk i fra. 21 representanter. Varaordfører Jon Arild Sagheim, Sp, tok 
over som møteleder i forbindelse med habilitetsvurderingen. 
 
Følgende habiliteringsvurdering er gjort: 
Ifølge forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e) nr 2, 1. setning, inntrer automatisk 
inhabilitet når tjenestemann er medlem av styre for et selskap som er part i saken. 
Som part i saken regnes den (herunder selskap) som avgjørelsen direkte retter seg mot 
eller som saken ellers direkte gjelder. Vedtaket i denne saken retter seg direkte mot 
Eidsiva, der det er selskapets eierskap som er oppe til behandling, og selskapet anses 
således å være part i saken. Ordfører er medlem av selskapets styre, og er således 
automatisk inhabil i behandlingen av saken etter denne bestemmelsen. 
 
Det er en unntaksbestemmelse i § 6, 1. ledd bokstav e) nr 2, andre setning, som innebærer 
at automatisk inhabilitet ikke inntrer for person som utfører tjeneste eller arbeid for et 
selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet – alene eller sammen med andre 
tilsvarende selskaper eller det offentlige – fullt ut eier selskapet som er part i saken. 
Ifølge veileder for habilitet i kommuner og fylkeskommuner, utarbeidet av kommunal- og 
regionaldepartementet, regulerer unntaket kun habilitetsspørsmål for tjenestemenn ved 
saksbehandlingen i eierskapet. Unntaket vil aldri komme til anvendelse når folkevalgte 
eller ansatte behandler saker i kommunale organer og det vil aldri være relevant for 
folkevalgte i utøvelsen av rollen som folkevalgt. 
 
Konklusjonen er således at ordfører er inhabil ved behandlingen av sak om eierskap i 
Eidsiva. 
 
Votering i forbindelse med habilitet – 21 representanter tilstede: 
Ordfører Hans Høistad ble enstemmig vedtatt inhabil. 21 representanter tilstede ved videre 
behandling i saken. Varaordfører Jon Arild Sagheim var møteleder. 
 
Alfred Johansen, Ap, tok opp sin habilitet i forbindelse med at han har vært involvert i saken 
internt i Eidsiva som tillitsvalgt.  
 
Han gikk i fra ved vurdering av habiliteten. 20 representanter.  
 



 
 

 
 

 

Følgende habiliteringsvurdering er gjort:  
Alfred Johansen har opplyst om at han har vært involvert i saken internt i Eidsiva som 
tillitsvalgt, og har i kraft av denne rollen engasjert seg i, behandlet og gitt innspill til saken. 
Johansen sitter i styret i fagforeningen.  Han er etter eget sigende meget skeptisk til 
sammenslåingen, da han anser den for å kunne ha negative konsekvenser for de ansatte i 
virksomheten. 
 
Som part i saken regnes den (herunder selskap) som avgjørelsen direkte retter seg mot eller 
som saken ellers direkte gjelder. Vedtaket i denne saken retter seg direkte mot Eidsiva, der det 
er selskapets eierskap som er oppe til behandling, og selskapet anses således å være part i 
saken. 
 
Automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd inntrer dersom en folkevalgt er part i 
saken eller er nærstående til en person som er part i saken, eller dersom vedkommende er leder 
eller medlem av styre eller bedriftsforsamling i et selskap som er part i saken.  
Å være tillitsvalgt eller å være representert i styret i en fagforening omfattes ikke av denne 
bestemmelsen.  
 
Ut fra de opplysninger som er gitt, anses det ikke å foreligge automatisk inhabilitet etter 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke anses å være automatisk inhabil, kan det foreligge andre særegne 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, jfr. forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
Denne bestemmelsen åpner for en bred, skjønnsmessig vurdering av om tjenestemannen har en 
slik tilknytning til saken eller partene at tilliten til at han vil behandle saken på en nøytral måte 
kan bli svekket.  
 
For å anses som et «særegent forhold», er det normalt ikke tilstrekkelig at man er faglig eller 
politisk uenig med parten eller at man har et privat engasjement i en sak. 
Som folkevalgte har man en meget vid anledning til å uttrykke politiske standpunkter uten å bli 
inhabil. Men dette kan stille seg annerledes hvis den folkevalgte eksempelvis har gitt uttrykk 
for bestemte meninger om utfallet av en sak eller har ledet en aksjon i tilknytning til en bestemt 
sak. 
 
Videre må det særegne forholdet være «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». I denne 
vurderingen skal det blant annet legges vekt på om avgjørelsen vil innebære en «særlig fordel, 
tap eller ulempe» for ham eller noen han har en nær personlig tilknytning til. Dette kan være 
forhold av både ideell, økonomisk, faglige eller prestisjemessige grunner, men det må være 
forhold som tilkommer vedkommende spesielt, 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.  
 
I dette tilfellet har det ikke fremkommet opplysninger som tilsier at Johansen eller hans 
nærstående har særlig fordel, tap eller ulempe av saken, uavhengig av utfall. 
 



 
 

 
 

 

Derimot kan inhabilitet etter annet ledd inntre dersom det etter en konkret vurdering fastslås at 
den folkevalgte likevel har en tilknytning til selskapet som utgjør «et særegent forhold som er 
egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Dette krever at tilknytningen er av en viss 
styrke. 
 
I dette tilfellet er Johansen medlem av styret i en fagforening som har engasjert seg i og 
behandlet saken, og han har deltatt i behandlingen. Som tillitsvalgt har han også en klar og 
tydelig definert rolle inn mot de ansatte i selskapet. Han kan gjennom dette anses for å ha en 
sterk tilknytning til selskapet.  
Videre arbeider han etter eget sigende for et bestemt utfall av saken, ut fra hensynet til de 
ansatte i virksomheten, og dette er et forhold som kan anses å svekke tilliten til hans 
upartiskhet. 
 
Formålet med habilitetsbestemmelsene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til 
de som fatter avgjørelsene, samt å beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres 
troverdighet.  
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Johansens tilknytning til selskapet og til den 
konkrete saken som er til behandling for å være av en slik art at han vil kunne anses å være 
inhabil ved behandlingen etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
 
Konklusjon: Alfred Johansen vil kunne anses å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
 
Votering i forbindelse med habilitet – 20 representanter tilstede: 
Alfred Johansen ble enstemmig vedtatt inhabil.  
 
20 representanter tilstede ved behandling av saken 
 
Orientering: 
I forbindelse med saken om sammenslåing av Eidsiva Energi AS og Hafslund E-CO AS ble det 
gitt en orientering ved økonomisjef Marit B Homb. 2 representanter fra Eidsiva AS var tilstede 
for å svare på spørsmål i saken: Henning Asla, økonomi- og finansdirektør og Elisabeth 
Krokeide, IR ansvarlig (investor relations).  
.  
 
Behandling av saken: 
Innstillingen ble vedtatt mot 7 stemmer.   
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 

i) Gausdal kommune beslutter å sørge for at kommunens selskap Lillehammer og  
Gausdal Energiverk Holding AS(LGE) stemmer for at Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") 
inngår transaksjonsavtalen med Hafslund E-CO AS vedrørende sammenslåing av partenes 



 
 

 
 

 

produksjons- og nettvirksomheter ("Transaksjonsavtalen"), når denne saken behandles på 
Eidsivas generalforsamling. 

  
ii) Gausdal kommune beslutter å sørge for at kommunens selskap LGE bidrar til 
etablering av Innlandet Energi Holding AS ("IEH") som skal være et felles eierselskap for 
de av dagens aksjonærer i Eidsiva som overfører sine aksjer i Eidsiva til IEH. Selskapet 
skal etableres av Eidsiva eller av en av aksjonærene og skal ha et eierforhold som vil 
tilsvare dagens eierforhold i Eidsiva mellom de aksjonærene som overfører sine aksjer i 
Eidsiva til IEH. Kommunen skal blant annet sørge for at kommunens selskap LGE: 

 
- Stemmer for at aksjene i IEH utdeles som utbytte fra Eidsiva (dersom 

selskapet etableres av Eidsiva og ikke av en av aksjonærene). Hver aksjonær 
i Eidsiva som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH skal få forholdsmessig 
samme eierskap i IEH som eierforholdet mellom de aksjonærene i Eidsiva 
som skal overføre aksjer i Eidsiva til IEH. Dersom ikke alle aksjonærer i 
Eidsiva skal overføre sine aksjer til IEH, kan det i stedet deles ut et 
kontantutbytte som setter de relevante aksjonærene i stand til å erverve 
aksjene i IEH fra Eidsiva og utbyttet skal da benyttes til dette. 

 
- Inngår avtale om salg av kommunens aksjeselskaps aksjer i Eidsiva til IEH 

mot en fordring på IEH. 
  

- Stemmer for innfrielsen av fordringen nevnt ovenfor gjennom konvertering 
av fordringen til egenkapital i IEH ved en kapitalforhøyelse, og tegner seg 
for sin andel av kapitalforhøyelsen. 

 
iii) Gausdal kommune beslutter å sørge for at kommunens selskap LGE stemmer for at 
IEH: 

(a) inngår avtaler tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med 
Hafslund E-CO AS hvor IEH er part, herunder Transaksjonsavtalen, samt 
aksjonæravtalene for IEH, Eidsiva og det selskapet som skal videreføre 
produksjonsvirksomhetene til Hafslund E-CO og Eidsiva (som vil være E-
CO Energi AS med mindre annet avtales) og  
 
(b) stemmer for ethvert generalforsamlingsvedtak i Eidsiva som er 
nødvendige for å gjennomføre Transaksjonsavtalen, herunder vedtak om 
nødvendige kapitalforhøyelser og vedtektsendringer. 

 
iv) Gausdal kommune beslutter å sørge for at kommunens selskap LGE samtykker til at 
gjeldende aksjonæravtale(r) for Eidsiva termineres i forbindelse med gjennomføring av 
Transaksjonsavtalen.  

 
v) Gausdal kommune beslutter å inngå samt å sørge for at kommunens selskap LGE 
inngår aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva.  

 



 
 

 
 

 

vi) Gausdal kommune beslutter å gi samt å sørge for at kommunens selskap LGE gir 
styret i Eidsiva fullmakt til å ferdigstille og gjøre eventuelle nødvendige justeringer i 
avtaleverket tilknyttet etableringen av IEH og transaksjonene med Hafslund E-CO AS. 

 
vii) Gausdal kommune beslutter å gi ordfører eller den ordfører bemyndiger fullmakt til 

på vegne av Gausdal kommune samt sørge for at kommunens selskap LGE gir 
nødvendig fullmakt til på vegne av selskapet å: 

 
(a) representere selskapet og å stemme for selskapets aksjer på enhver 

generalforsamling i Eidsiva og IEH som avholdes i forbindelse med 
forberedelsen og gjennomføringen av punktene i) – vi) ovenfor og 
Transaksjonsavtalen; 

 
(b) godkjenne og undertegne nye aksjonæravtaler for IEH og Eidsiva, avtale 

om salg av aksjer i Eidsiva til IEH og ethvert annet dokument som det 
etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig at godkjennes og/eller 
undertegnes i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av 
punktene i) – vi) ovenfor og Transaksjonsavtalen; og 

 
(c) tegne selskapets andel av kapitalforhøyelsen i IEH, samt utføre enhver 

annen handling som det etter fullmektigens syn er nødvendig eller ønskelig 
at utføres i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av 
punktene i) – vi) ovenfor og Transaksjonsavtalen. 

 
 
 


