
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET - VM I 
VINTERTRIATLON  
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 58/22 den 21.09.2022. 
 
Behandling: 
 
Stein Erik Skjelsvold, Ap, tok opp sin habilitet fordi han er medlem av styret i selskapet 
Skeikampen Skiarena AS.  Han gikk fra ved behandlingen av habiliteten. 6 representanter  
tilstede.  
 
Kommunedirektørens vurdering av habiliteten:  
 

Stein Erik Skjelsvold har stilt spørsmål om egen habilitet i forbindelse med 
formannskapets behandling av sak om støtte fra næringsfondet.  
 
Som part i saken etter forvaltningslovens bestemmelser, regnes den som avgjørelsen 
direkte retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. Med dette menes 
adressaten for vedtaket, eksempelvis den som pålegges en plikt, får en tillatelse eller 
innvilges en søknad. En part kan være en juridisk eller en fysisk person.   
Hvis saken har rettslig betydning for et selskap ved at den påvirker dets rettigheter og 
plikter, vil det som klar hovedregel anses som part. Det må gjøres en helhetlig 
vurdering om det er rimelig å gi status som part, ut fra hvor nær tilknytning det har til 
saken og hvor sterkt det samlet sett blir berørt av den. 
 
Vedtaket anses å direkte gjelde Skeikampen Skiarena AS, da formannskapet skal ta 
stilling til om selskapet etter søknad skal få støtte fra næringsfondet, samt til hvilke 
vilkår som skal legges til grunn for støtten.  Som følge av dette anses selskapet for å 
være «part» etter forvaltningsloven § 2, 1. ledd bokstav e.  
 
I henhold til forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e, er en folkevalgt automatisk 
inhabil til å behandle en sak når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem 
av styret eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken. 
Styremedlem etter denne bestemmelsen omfatter både medlemmer som er 
oppnevnt av eierne og de som er oppnevnt av de ansatte. Som medlem av styret i 
Skeikampen Skiarena SA, vil Skjelsvold være omfattet av denne bestemmelsen, og 
således automatisk inhabil til å behandle saken.  
 
Konklusjon: Stien Erik Skjelsvold anses for å være inhabil ved behandlingen etter 
forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav e.  

 



 
 

 
 

 

 
Votering over habilitet:  
Stein Erik Skjelsvold ble enstemmig vedtatt inhabil.  
 
Jan Erik Kristiansen, Ap, tok plass. 7 representanter ved behandling av saken.  
 
Stig Melbø, TPL, satte fram dette forslaget:  
 
«Skeikampen Skiarena ytes et tilskudd på de vilkår som fremgår av retningslinjene for 
næringsfondet i Gausdal og slik det fremgår av vedlagte forslag til partnerskapsavtale.  

Forslag til partnerskapsavtale mellom Skeikampen Skiarena AS og Gausdal kommune vedtas, 
med et tilskudd på inntil kr. 300.000, -.  

Arbeidsfristen for gjennomføring settes til 31.12.2023.» 

Votering i saken:  
Kommunedirektørens forslag ble satt opp mot Stig Melbøs forslag.  
Stig Melbøs forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Skeikampen Skiarena ytes et tilskudd på de vilkår som fremgår av retningslinjene for 
næringsfondet i Gausdal slik det fremgår av vedlagte forslag til partnerskapsavtale. 

Forslag til vedlagt partnerskapsavtale mellom Skeikampen Skiarena AS og Gausdal kommune 
vedtas. 

Arbeidsfristen for gjennomføring settes til 31.12.2023. 

 
 
 


