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Møte i  Formannskapet den 19.01.2021 - Sak: 6/21 
 
Habilitetsspørsmål: 
Nisveta Tiro (SV) har reist spørsmål om sin habilitet. Bakgrunnen er kommunedirektørens 
innstilling punkt 3. Saken handler om hvorvidt kommunen skal rette en forespørsel til 
Gausdal og Lillehammer kommuner om deltagelse i arbeidet med evaluering av 
politikerløsningen. Nisveta Tiro er ansatt i Gausdal kommune ved politisk sekretariat. Saken 
kommer opp som følge av misnøye blant politikerne i Øyer med dagens løsning, og hun 
jobber direkte i og med løsningen i sin jobb i Gausdal. Nisveta Tiro fratrådte. 
 
Habilitetsvurdering fra kommunens juridiske rådgiver: 
«Spørsmålet om inhabilitet vurderes etter kommuneloven § 11-10 og forvaltningsloven § 6. 
Følgende fremgår av kommuneloven § 11-10 annet ledd: 
"En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i 
kommunen eller fylkeskommunen, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et 
folkevalgt organ i henholdsvis kommunen eller fylkeskommunen." 
Det fremgår direkte av ordlyden i bestemmelsen at inhabilitet kun er aktuelt dersom den 
samme saken har vært forberedt/vedtatt i en annen kommune først; jf. ordlyden "er inhabil til 
senere å behandle den samme saken". I denne saken dreier det seg om å sende en 
henvendelse, og saken anses som en "ny sak" i lovens forstand. Inhabilitet inntrer derfor ikke 
etter kommuneloven § 11-10.  
 
Kommunedirektøren kan heller ikke se at det foreligger forhold etter forvaltningsloven § 6 
annet ledd som taler for at Tiro er inhabil. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på 
om avgjørelsen kan innebære «særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han 
har nær personlig tilknytning til». I bestemmelsen er det stilt vilkår om at det særegne 
forholdet må være «egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Tiro oppnår hverken en 
særlig fordel, tap eller ulempe i denne saken. Hun kan derfor ikke anses om inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 annet ledd.  
 
Konklusjon: Nisveta Tiro er habil til å behandle sak 6/21». 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Nisveta Tiro erklæres habil i henhold til forvaltningsloven 
§ 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble vedtatt med 5 stemmer (3 SP, 1 H, 1 AP – Dag Norvald 
Hansen) mot 1 stemme (AP - Brit K Lundgård). Nisveta Tiro tiltrådte. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag til punkt 2: 
Arbeidsgruppen som sammensettes er et folkevalgt organ med tre medlemmer. 
Kommunedirektøren oppnevner sekretariat for organet.  
 
Avstemming: 
Brit K Lundgårds forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag til punkt 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
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1. Kommunestyret ber om at det legges fram sak knyttet til anskaffelse av Microsoft 
Office – lisenser til politikere. Lisensene må ivareta bruk av Teams. Saken legges fram 
i mars. 

2. Arbeidsgruppen som sammensettes er et folkevalgt organ med tre medlemmer. 
Kommunedirektøren oppnevner sekretariat for organet.  

3. Kommunestyret ber om at det rettes en forespørsel til Gausdal og Lillehammer om 
deltagelse i arbeidet med evaluering av politikerløsningen. 

4. Evalueringsrapporten skal legges frem for kommunestyret innen juni 2021 og skal 
inneholde forslag til endringer, samt forslag til iverksettelse av endringer. 

 


