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SAMMENDRAG: 
Sti- og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord søker om et tilskudd på kr. 950.000 til 
innkjøp av ny løypemaskin. Rådmannen tilrår at søknaden avslås ut fra kommunens 
økonomiske situasjon og at dette ikke er lovpålagt oppgave. Søknaden kan eventuelt 
vurderes på nytt ved behandlinga av økonomiplanen.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Bakgrunn 
Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord søker kommunen om støtte til kjøp av ny 
løypemaskin. Maskina skal dekke samme området som Gausdal Løypeservice har kjørt. 
Løypenettet strekker seg fra Strand Fjellstue/Espedalen Fjellgrend via Vassenden og opp til 
Jentfjell, Roasetra, Finntjernmorka, Ongsjøen, Leppe, Synstgardsetra, Vetafjellet til 
Hornsjøsetra.  
 
Den gamle maskina medførte så store påkostninger at den er levert tilbake, så de står uten 
tilbud for kommende vinter. Gausdal Løypeservice ønsker ikke lenger å ha løypekjøring i egen 
regi, men er villige til å kjøre maskina under forutsetning av at Sti- og Løypekomiteen tar eier- 
og driftsansvar.  
 
Økonomi 
Det søkes om et tilskudd på kr. 950.000. De er tilbudt ny maskin til kr. 2.600.000. 
 
Finansiering: 
 
 Sparebankstiftelsen   300.000  (innvilga) 

Gjensidigestiftelsen   300.000 (ikke innvilga) 



  
 
 

  
 
 

 

Sparebank 1 Gudbrandsdal    70.000 (tilsagn) 
Strand Fjellstue     50.000 (tilsagn) 
Egenkapital    830.000 (andelstegning hytteeiere) 
Sti- og løypekomiteen     30.000 
Momsrefusjon    370.000 (anslag 15-18 %) 
Sum finansiering   1.950.000  

 
Manglende beløp er dermed ca. kr. 650.000, og dersom tilskudd fra Gjensidigestiftelsen uteblir 
så mangler kr. 950.000. Andelstegning pågår fortsatt, men søker antar at det blir mindre beløp 
heretter.  
 
Tidligere praksis 
Kommunen samarbeider med idrettslaga om løypemaskin som brukes på løypenettet rundt 
Segalstad Bru, lysløyper og skoler/barnehager, og der idrettslaga har skirenn. Kommunal 
bevilgning ved siste innkjøp i 2016 var inntil kr. 500.000. 
 
Det har vært gitt bevilgning fra næringsfondet noen få ganger: 
 Værskei Parkering og Hyttetjenester   50.000 i 2004 
 Gausdal Løypeservice    50.000 i 2004 
Dette har vært til bedrifter som har hatt som formål å kjøre skiløyper mot betaling, og vært 
begrunna med bedriftsutvikling.  
 
 
VURDERING: 
Det er et veldig verdifullt arbeide som gjøres med å utvikle løypenettet og kjøre opp skispor. 
Dette er til nytte for hytteeiere og fastboende, og har ringvirkninger i forhold til næringslivet. 
For folkehelsa er dette også positivt ved at gode skiløyper trekker befolkninga ut til fysisk 
aktivitet. Kommunen bidrar til dette arbeidet gjennom årlig driftstilskudd til løypelaga (kr. 
150.000 pr. år), samt et søkbart investeringstilskudd på kr. 100.000 til investeringer i utbedring 
av løypenettet. Til Skeikampen Pluss gis det også ei årlig bevilgning til drift og utvikling av sti- 
og løypenettet. For løypemaskina som idrettslaga eier, er det et spesielt opplegg bl.a. fordi den 
brukes til løyper ved kommunale skoler og barnehager.  
 
Rådmannen ønsker i utgangspunktet å være positiv til søknaden ut fra det verdifulle arbeidet 
som blir gjort. Samtidig står kommunen overfor store økonomiske utfordringer. Det framgår 
av gjeldende budsjett og økonomiplan, at kommunens driftsbudsjett må nedjusteres betydelig 
de kommende år. Dette gjør at administrasjonen ikke finner det mulig å kunne støtte denne 
søknaden. 
 
Ideelt sett bør slike søknader vurderes i sammenheng med økonomiplanen, som behandles i 
desember. Dette for å ha ei samla vurdering av aktuelle tiltak. Ordfører ønsker at saken skal 
legges fram for politisk behandling i formannskap og kommunestyre i september. 
 
Økonomisk handlingsrom: 



  
 
 

  
 
 

 

- Næringsfondet. Næringsfondet har for 2019 ei økonomisk ramme for tildelinger 
gjennom året på kr. 150.000. Dette beløpet er oppbrukt. Det kan forventes noenlunde 
samme ramme for neste år. I forhold til tidligere bevilgninger fra næringsfondet til kjøp 
av løypemaskin, er at det tidligere har vært gitt til bedrifter som driver løypekjøring 
som næring. Nå er det søknad fra hytteeierforening, så da må det i tilfelle begrunnes 
med at det har ringvirkninger for øvrig næringsliv og spesielt næringslivet i en del av 
kommunen der det er lite av ny aktivitet utenom hyttebygging.  

- Formannskapets tilleggsbevilgningspost. For 2019 er den på kr. 200.000, og pr. dato 
gjenstår det kr. 50.000. Det må imidlertid påregnes at det skal brukes noe av dette til 
kommunens årlige bidrag til TV-aksjonen, og hele beløpet vil derfor ikke være 
tilgjengelig. 

- Disposisjonsfond. Kommunen har per nå tilgjengelige midler på disposisjonsfond, men i 
økonomiplanen er det forutsatt å saldere drifta i de kommende år med bruk av disse 
midlene. Samtidig er det nå kommet melding fra regjeringa om ytterligere reduksjon av 
inntekter gjennom lovendringer i eiendomsskatteloven. Rådmannen mener den 
økonomiske situasjonen er såpass utfordrende at det ikke bør gis stor bevilgning 
gjennom enkeltvedtak uten å sjå dette i sammenheng med andre behov. 

 
 
Konklusjon 
Ut fra kommunens økonomiske situasjon og de store nedtak i drifta i åra framover kan ikke 
rådmannen tilrå å innvilge søknaden. Dette kan eventuelt vurderes på nytt gjennom ny 
økonomiplan, men rådmannen mener at det i tilfelle må bli med et vesentlig mindre beløp enn 
omsøkt.  
 
Dersom det er politisk flertall for å gi støtte, så må det i hovedsak finansieres fra 
disposisjonsfondet evt. med mindre beløp fra næringsfond og formannskapets 
tilleggsbevilgningspost.  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 
Søknad fra Sti- og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord om tilskudd til kjøp av løypemaskin 
avslås. Dette begrunnes med kommunens anstrengte økonomiske situasjon, og at dette ikke er 
en lovpålagt oppgave for kommunen.  
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 63/19 den 17.09.2019. 
 
Behandling: 
Det ble votert over rådmannens innstilling. 
Enstemmig tiltrådt.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Innstilling: 
Søknad fra Sti- og Løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord om tilskudd til kjøp av løypemaskin 
avslås. Dette begrunnes med kommunens anstrengte økonomiske situasjon, og at dette ikke er 
en lovpålagt oppgave for kommunen.  
 
 
 
 
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: 
Saken ble utsatt til budsjettbehandlingen.  
 
 
 


