
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV RULLEPARK  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 51/22 den 16.06.2022. 
 
Behandling: 
 
Ordfører Anette Musdalslien, Sp, ba om å få fritak ved behandling av saken.  
Hun gikk i fra ved vurdering og behandling. 22 representanter. Varaordfører overtok 
møteledelsen.  
 
Kommunedirektørens vurdering av fritak:  
 

Ordførers ektefelle har over en lengere periode arbeidet aktivt for realisering av 
rulleparken i kraft av sin rolle i Gausdal skilag. 
 
Selv om det ikke foreligger forhold som tilsier inhabilitet, har en folkevalgt i henhold 
til kommuneloven § 11-11 anledning til å be om fritak fra å delta ved behandlingen av 
en sak dersom personlige grunner tilsier fritak. For å falle inn under denne 
bestemmelsen må man be om fritaket før saken tas opp til behandling.  Det er det 
folkevalgte organet selv som avgjør om den folkevalgte skal fritas. 
 
Bakgrunnen for bestemmelsen er at selv om det ikke foreligger noen 
inhabilitetsgrunn, kan det oppstå situasjoner hvor det vil medføre en personlig 
belastning for en folkevalgt å delta ved behandlingen av en sak. Når bestemmelsen 
kommer til anvendelse er det heller ikke nødvendig å ta stilling til om vedkommende 
er inhabil eller ikke. Regelen åpner for at et medlem kan be om fritak og at man 
dermed kan slippe å gå inn i vanskelige grensedragninger og vurderinger om 
vedkommendes habilitet. 
 
Bestemmelsen bør imidlertid brukes med varsomhet, så den ikke fører til en uthuling 
av det alminnelige prinsipp om møteplikt og plikt til å delta ved de avgjørelser som 
treffes. Rent politiske hensyn eller problemer i forhold til velgergrupper eller eget 
parti gir ikke i seg selv grunnlag for fritak. Den vil derimot kunne komme til 
anvendelse dersom en folkevalgt opplever det å delta i behandlingen som en 
personlig belastning. 

 
Votering over fritaket:  
Anette Musdalslien fikk fritak med 13 mot 9 stemmer.  
 
22 representanter ved behandling av saken.  
 



 
 

 
 

 

 
Votering i saken:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 

1. Formannskapet bevilger kr 80 000,- fra formannskapets tilleggsbevilgning til Gausdal 
Skilag for bygging av rullepark. 

2. Gausdal kommune tar over eier- og driftsansvar etter at anlegget er ferdig bygget. 
Det forutsettes at anlegget tilfredsstiller de krav som stilles for slike anlegg, og at 
kulturdepartementet i forhold til spillemidler godkjenner at anlegget overføres 
kommunen. 

 
 
 
 


