
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM ETABLERINGSSTIPEND HOLTHAUGEN GÅRD 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 82/21 den 17.11.2021. 
 
Behandling: 
 
Ordfører fratrådte for å få vurdert sin habilitet. Varaordfører Stig Melbø overtok 
møteledelsen. I tillegg fratrådte Åslaug Enger Olsen for å få vurdert sin habilitet. 5 
representanter tilstede ved vurdering og votering over habiliteten.  
 

Kommunedirektørens vurdering av habiliteten;  
 
Åslaug Enger Olsen og Anette Musdalslien har stilt spørsmål ved egen habilitet i 
forbindelse med formannskapets behandling av sak om etableringsstipend til 
Holtehaugen gård.  
 
Holtehaugen gård søker om tilskudd til etablering av ysteri, utstyr for produksjon, 
samt vogn for utsalg. 
 
Vognen utsalget eventuelt skal skje fra, og som er omtalt i saken, er per i dag i Åslaug 
Enger Olsens eie. Olsen og Musdalslien har tidligere benyttet vognen til felles 
næringsvirksomhet, men Musdalslien har ikke hatt noen eierandel. 
Det foreligger per i dag ingen kjøpekontrakt for vognen og Olsen har foreløpig ikke er 
mottatt oppgjør. 
 
Som part i en sak regnes den avgjørelsen direkte retter seg mot eller saken ellers 
direkte gjelder. 
 
Som søker av etableringsstipend, anses Holtehaugen går v/Anita Veisten for å være 
part i saken.  
 
Verken Olsen eller Musdalslien er således automatisk inhabil til å behandle saken 
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 eller 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 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 vedkommende eller en hun 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. 
 
Olsen eier utsalgsvognen som Holthaugen gård blant annet søker om tilskudd til å 
anskaffe. Markedsverdien av vogna er av en viss størrelsesorden. Salget av vognen er 
ikke formalisert, og kan potensielt være betinget av om Holthaugen gård innvilges 
det omsøkte beløpet. Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Olsen å ha 
en særlig fordel, tap eller ulempe som følge av formannskapets behandling av saken. 
 
Musdalslien har selv ingen formell tilknytning til vognen og mottar ikke noe av 
salgssummen når salget er gjennomført. Det tilkommer henne heller ingen annen 
form for fordel, tap eller ulempe, uavhengig av om salget av vognen gjennomføres 
eller om Holtehaugen gård mottar det omsøkte beløpet eller ikke. Hennes tilknytning 
til vognen anses således for å være perifer. Imidlertid opplyser Olsen og Musdalslien 
at de har en nær personlig tilknytning til hverandre. Med bakgrunn i dette anses det 
også å foreligge et særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til Musdalsliens 
upartiskhet ved behandlingen.  
 
Konklusjon: Åslaug Enger Olsen og Anette Musdalslien anses for å være inhabile 
etter forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 

 
Votering over ordførers habilitet:  
Enstemmig vedtatt inhabil. Jon Arild Sagheim kom til som vara. 6 representanter.  
 
Votering over habiliteten til Åslaug Enger Olsen:  
Enstemmig vedtatt inhabil. Einar Einstad kom til som vara.  
 
7 representanter ved behandling av saken.  
 
Behandling av saken:  
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak/innstilling: 



 
 

 
 

 

 
 
Holthaugen gård v/ Anita Veisten ytes et tilskudd fra næringsfondet på kr. 41.000,- til 
investeringer i lokaler samt anskaffelser av maskiner og utstyr for produksjon. 

Tilskuddet ytes på de vilkår som fremgår av gjeldende Retningslinjer for næringsfondet i 
Gausdal og det gis frist til 31. desember 2022 med å gjennomføre tiltaket. 
 
 


