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SAKSPROTOKOLL – STØTTE FRA GAUSDAL NÆRINGSFOND – 
MULIGHETSSTUDIE 1 FOR KITTILBU UTMARKSMUSEUM/BESØKSSENTER 
LANGSUA 
 
Formannskapet behanldet saken den 10.06.20220. saknr. 44/20  
 
Behandling:  
Anette Musdalslien, Sp, tok opp sin habilitet. Hun gikk i fra ved vurderingen. 6 representanter 
tilstede. Varaordfører tok over møteledelsen.   
 
Administrasjonens vurdering:  

 
Ordfører har stilt spørsmål om egen habilitet ved formannskapets behandling av sak om 
støtte fra næringsfond til mulighetsstudie fase 1 for Kittilbu 
utmarksmuseum/besøkssenter Langsua.  
 
Randsfjordmuseet AS, avdeling Kittilbu, søker om midler fra næringsfondet i Gausdal 
til gjennomføring av mulighetsstudie. Mulighetsstudien skal legge grunnlaget for å 
utvikle den opplevelsesbaserte formidlingen og den kommersielle driften.  
Randsfjordmuseet AS anses å være part i saken. Ordfører har ingen formell rolle i 
selskapet som medfører automatisk inhabilitet etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
 
Ordfører har vært representant i en styringsgruppe som har arbeidet med 
mulighetsstudien, og har således medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for denne 
aktuelle saken. 
 
I følge kommuneloven § 11-10 (inhabilitet for folkevalgte), er en folkevalgt som har 
vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen, inhabil til 
senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i kommunen. Denne 
bestemmelsen kommer imidlertid kun til anvendelse når man tidligere har hatt befatning 
med saken som ansatt i kommunen, ikke når man har vært i befatning med saken i kraft 
av å være folkevalgt. Ordfører anses således heller ikke for å være inhabil etter denne 
bestemmelsen. 
.  
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 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. 
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 fremgår det at ordfører har deltatt i et arbeid som ligger til grunn for 
søknad om midler til utvikling av Langsua nasjonalpark. De omsøkte midlene vil tilfalle 
Randsfjordmuseet, og formannskapets vedtak anses således ikke å innebære en særlig 
fordel, tap eller ulempe for ordfører selv eller noen hun har nær personlig tilknytning til. 
I henhold til kommunedirektørens vurdering i saksfremlegget, vil tildelingen kunne 
virke positivt på utviklingen av formidlingsarbeidet, for den kommersielle driften av 
stedet og særlig som et element i den totale satsingen på reiseliv og opplevelser i 
området. En eventuell fordel vil i dette tilfellet ikke tilkomme ordfører personlig, men 
Gausdal kommune som helhet. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses ordfører tilknytning til denne saken 
for å være av generell art. Det har ikke fremkommet forhold som tilsier at 
formannskapets vedtak vil innebære tap, fordel eller ulempe som spesielt tilkommer 
henne selv eller noen hun har en nær personlig tilknytning til. 

Konklusjon: Ordfører anses ikke for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. 
eller 2. ledd, eller kommuneloven § 11-10, og kan således delta ved behandlingen 
av saken. 

 
Votering over habilitet:  
Anette Musdalslien, Sp, ble enstemmig vedtatt som habil.  
 
Hun kom tilbake i møtet. 7 representanter tilstede ved behandling av saken.  
 
Saksinformasjon fra kommunedirektøren ved Dag Vågsnes. 

 Det har siden saken ble skrevet vært utvikling i 2 andre saker som har vært behandlet 
under næringsfondsordningen. Oppsummert er det per i dag kr. 88 000 mer igjen på 
næringsfondet enn det som framgår i saken.   

 
Votering i saken:  
Enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak: 
 

1. Randsfjordmuseet AS, avdeling Kittilbu, ytes på de vilkår som fremgår av 
Retningslinjer for næringsfondet i Gausdal, et tilskudd på kr. 100.000,- til 
gjennomføring av mulighetsstudie. 
 

2. Tilskuddet finansieres fra næringsfond og det gjøres slik endring i budsjett for 2020 
14703.1901.3253 økes med kr.100.000 
19502.1901.3253 økes med kr. 100.000 

 


