
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM STØTTE TIL KJØP AV NY 
LØYPEMASKIN - STI- OG LØYPEKOMITEEN GAUSDAL 
VESTFJELL NORD  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 77/19 den 26.09.2019. 
 
Behandling: 
 
Vurdering av habilitet.  
Alfred Johansen, Ap, spurte om sin habilitet. Han gikk i fra ved vurderingen. 22 representanter 
tilstede. 
 
Vurderingen:  
Alfred Johansen har stilt spørsmål ved egen habilitet i sak om tilskudd til løypemaskin. 
Johansen har hytte i Espedalen og er i den forbindelse medlem av hytteforeningen i Espedalen 
fjellgrend. Medlemmene i hytteforeningen har betalt inn kr 5000 i ekstra kontingent til 
anskaffelse av løypemaskinen som det nå søkes kommunen om tilskudd til. 
 
Dersom en folkevalgt selv, noen han har nær personlig tilknytning til eller et selskap der han 
har en ledende rolle er part i saken, vil man være automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 
1. ledd. Det er Sti- og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord som formelt søker om tilskudd 
til maskinen, og som direkte anses å være part i saken. Det har ikke fremkommet opplysninger 
om at Johansen har en rolle i Sti- og Løypekomiteen eller en annen rolle knyttet til anskaffelsen 
av løypemaskinen som tilsier at han er direkte inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er direkte 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 habilitets-vurderingen 
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. 
 
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 er Johansens hytte er en av rundt 300 hytter i Espedalen. I tillegg vil det være 
langt flere enn disse som har interesse av etableringen av et løypenett i det skisserte 
geografiske området; både innbyggere, fritidsinnbyggere og andre. Johansen er således én av 
en stor gruppe interessenter som vil ha glede og nytte av løypemaskinen og i motsatt fall en 
opplevd ulempe av at den ikke blir anskaffet. 
 
Medlemmene i hytteforeningen har betalt inn kr 5000 i ekstra kontingent, og dette er tilknyttet 
løypemaskinen. Om Gausdal kommune ikke bidrar med tilskudd i denne saken, vil den ekstra 
kontingenten som er innbetalt trolig ikke være tapt. Beløpet ville kunne tilbakebetales, anses 
som en form for sparing eller bidra til andre aktiviteter eller tiltak som kommer hytteeierne i 
Espedalen til gode. Beløpet anses heller ikke for å være av en slik størrelse, sett opp mot 
løypemaskinens totale kostnad, at det gir Johansen en klar eierinteresse i maskinen eller annen 
form for interesse som er av vesentlig betydning. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Johansens tilknytning til denne saken for å 
være av en forholdsvis generell art, og det har ikke fremkommet forhold som tilsier at 
kommunens innvilgelse eller avslag på søknad om tilskudd vil innebære tap, fordel eller ulempe 
som spesielt rammer ham selv eller noen han har en nær personlig tilknytning til. 
 
Konklusjon: Alfred Johansen anses ikke for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. eller 
2. ledd. 
 
Votering:  
Alfred Johansen ble enstemmig erklært habil.  
 
23 representanter tilstede ved behandling av saken. 
 
Behandling av saken. 
 
Inge Bugge Knudsen, MDG, satte fram følgende forslag:  
 
«Gausdal kommune har en anstrengt økonomi, men ut fra inntektene av eiendomsskatt av 
fritidsboligene i Vestre dalføre ser vi en skjevfordeling sammenlignet med Østre dalføre. Derfor 
følger vi forespørselen med følgende tilskudd:  

· 150’ kr. i år 2020 
· 200’ kr. i år 2021 
· 200’ kr. i år 2022 
· 200’ kr. i år 2023 



 
 

 
 

 

· 200’ kr. i år 2024 
950’ kr 

Dette innarbeides i budsjett 2020 og økonomiplanen.» 
 
Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram dette forslaget:  
 

1. «Det gis et tilskudd til Sti- og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord på inntil kr. 
400.000 til innkjøp av løypemaskin. Dersom søker oppnår full finansiering med et 
mindre tilskudd, tilbakebetales den overskytende delen seinest ved refusjon av mva.  

2. Tilskuddet begrunnes med at kommunen ser betydningen av økt aktivitet i denne delen 
av kommunen for å styrke bosetting og næringsvirksomhet, og at det innen reiseliv 
og hyttebygging ligger gode muligheter for utvikling.   

3. Tilskuddet finansieres slik: Disposisjonsfondet: Kr. 400.000.»  

 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram forslag om å utsettelse av saken til budsjettbehandlingen.   
 
Votering over utsettelse:  
Utsettelsesforslaget ble vedtatt mot 10 stemmer.   
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Saken ble utsatt til budsjettbehandlingen.  
 
 
 


