
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM STØTTE FRA GAUSDAL 
NÆRINGSFOND TIL ETABLERING  AV FYSIO- OG 
MASASJETERAPI I SVASTUM ARENA  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 11/20 den 12.02.2020. 
 
Behandling: 
Paul Kristian Lillelien, Sp, reiste spørsmål rundt egen habilitet. Han gikk fra under vurdering 
og behandling av habiliteten. 6 representanter.  

Administrasjonens vurdering av habilitetsspørsmålet:  

«Enkeltpersonforetaket Fysio- og Massasje Terapi ENK, som anses å være part i saken, 
søker om tilskudd fra næringsfondet til å starte fysio- og massasjeterapi i Svatsum. 
Lillelien opplyser at han ikke har noen familiær eller personlig tilknytning til selskapet 
eller de involverte personene. Imidlertid sitter han i styret som drifter Svatsum arena der 
selskapet ønsker å etablere seg, og styret er positive til all form for aktivitet som startes 
opp der. 

 Dersom en folkevalgt har ledende stilling i eller er medlem av styre eller 
bedriftsforsamling i et selskap som er part i saken, vil vedkommende være automatisk 
inhabil ved behandling av en sak etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. I dette tilfellet er 
Svatsum arena ikke part i saken etter lovens definisjon. Det har heller ikke fremkommet 
andre forhold som tilsier at Lillelien er automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. 
ledd. 

Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil, kan man være inhabil etter en 
skjønnsmessig vurdering 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 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. 

 I dette tilfellet fremgår det at representanten har et personlig engasjement for Svatsum 
og et ønske om mer aktivitet der. At man har et privat eller politisk engasjement i en sak 
vil som hovedregel ikke medføre inhabilitet. Men det kan stille seg annerledes hvis den 
folkevalgte har gitt uttrykk for bestemte meninger om utfallet av en individuell sak eller 



 
 

 
 

 

har ledet en aksjon i tilknytning til den aktuelle saken. At man er i en alminnelig og 
dagligdags situasjon som mange befinner seg i, vil normalt ikke føre til inhabilitet, fordi 
det da ikke vil foreligge et særegent forhold.  

  

For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte eller en 
nærstående, må det være noe som tilkommer vedkommende 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.  

I dette tilfellet vil Svatsum arena, der Lillelien er styremedlem, muligens ha en slags 
vinning i form av leieinntekter dersom selskapet får det omsøkte tilskuddet og velger å 
etablere seg der. 

Dette inntekten er trolig svært begrenset mtp at beløpet skal dekke løpende driftsutgifter 
for bygget o.l. Inntekten tilkommer heller ikke Lillelien personlig. 

Etableringen vil bidra til næringsutvikling  og økt tjenestetilbud i en del av bygda han er 
engasjert i, men denne fordelen vil likeverdig tilkomme alle andre som er bosatt i 
Svatsum og omegn.   

Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Lilleliens tilknytning til denne saken 
for å være av generell art. Det har ikke fremkommet forhold som tilsier at 
kommunestyrets vedtak eller et eventuelt påfølgende leieforhold mellom søker og 
Svatsum arena vil innebære tap, fordel eller ulempe som spesielt tilkommer ham selv eller 
noen han har en nær personlig tilknytning til. 

Konklusjon: Paul Kristian Lillelien anses ikke for å være inhabil etter forvaltningsloven § 
6, 1. eller 2. ledd. 

 

 

Votering over habilitetsspørsmålet (6 representanter):  

Paul Kristian Lillelien, Sp, ble enstemmig erklært habil. 
 

Behandling av saken – 7 representanter: 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
Vedtak: 



 
 

 
 

 

 
1. Fysio- og Massasje Terapi ENK ytes på de vilkår som fremgår av Retningslinjer for 

næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 48.000,- til etablering av fysio- og 
massasjeterapi, investering i utstyr og utarbeidelse av markedsføring. 

 
2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 

14703.1901.3253 økes med kr. 48.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 48.000 

 
 
 
 


