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Møte i  Kommunestyret den 28.01.2021 - Sak: 6/21 
 
Habilitetsspørsmål: 
Nisveta Tiro (SV) stilte 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. 
 
Brit K Lundgård (AP) sin habilitetsvurdering vedrørende habilitetsspørsmålet fra Nisveta Tiro i 
sak 6/21: 
«I formannskapet ble Nisveta Tiro erklært habil etter forslag fra Ordfører, mot en stemme 
som var min.  
I forkant av kommunestyremøte 28.januar ba jeg ordfører om å få lov å fremføre min 
begrunnelse for å stemme mot hans forslag i Formannskapet.  
Habilitetsvurdering i sak 6/21 
I sak 6/21 ba Nisveta Tiro om vurdering av sin habilitet da saken ble behandlet i 
Formannskapet og det ble konkludert med at Tiro var habil og kunne delta i behandlingen. 
Jeg stemte mot dette i Formannskapet og har deretter bedt Ordfører om å få fremføre min 
begrunnelse i dette spørsmålet i kommunestyret.  
Min begrunnelse knytter seg til Forvaltningsloven §6 annet ledd, inhabilitet etter en 
skjønnsmessig vurdering.  
Etter denne bestemmelsen kan en folkevalgt bli inhabil hvis det foreligger «andre særegne 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet».  
Særegent forhold. Øyer, Gausdal og Lillehammer har en felles interkommunal ordning for IKT 
gjennom IKOMM. Dette gjelder fellesløsninger for ansatte og folkevalgte. I saken om 
maskinvaren IPAD og programvaren First Agenda og egen e-post, er det kun i Øyer det 
er uttrykt misnøye med løsningen. Nisveta Tiro er folkevalgt i Øyer og ansatt i Gausdal 
kommune der hun jobber direkte med de løsningene som nå skal vurderes, dette at hun 
jobber direkte med løsningen i et interkommunalt samarbeid, er et særegent forhold for 
henne. Gjennom sin jobb har hun tilgang til informasjon og vurderinger som andre 
folkevalgte ikke har tilgang til og hun kan påvirke hvilke løsninger som brukes.  
«Særlig fordel, tap eller ulempe for henne selv» At hun og hennes jobb i Gausdal direkte kan 
påvirkes av de løsninger som Øyer nå utreder fordi de kan bryte med «fellesløsningene» som 
er innført og dermed påvirke hele det interkommunale samarbeidet på IKT vurderer jeg dette 
til å kunne medføre en direkte ulempe for henne og hennes jobb i Gausdal.  Den særlige 
ulempen kan være av både ideell, økonomisk, faglig eller prestisjemessige grunner.  
Og at dette særegne forholdet kan være «egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet». 
Det er ikke avgjørende om en selv vurderer at en er upartisk og ikke lar seg påvirke. Det er 
tilstrekkelig at omstendighetene i saken er egnet til å svekke tilliten. 
Min konklusjon: Nisveta Tiro erklæres inhabil i sak 6/21.» 
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På bakgrunn av Brit K Lundgård sin konklusjon i habilitetsvurderingen vedrørende Nisveta 
Tiro sitt habilitetsspørsmål  fremmet ordføreren forslag om at Nisveta Tiro erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) følgende forslag: 
Forslag til navn i sak 6/21 fra Øyer SP og Øyer SV 
Laila J. Skåden og Niklas Aas Skovdahl 
Formannskapets innstilling. 
 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
Tilleggsforslag fra Øyer Ap og Øyer Høyre til pkt. 2, se nytt pkt.2 a 
vårt forslag til vedtak blir da slik:  
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.  

a) Det settes sammen en arbeidsgruppe som får som mandat å evaluere løsningene som tilbys 
de folkevalgte og foreslå eventuelle alternative løsninger. Dette gjelder maskinvaren IPAD 
og programvaren for møtegjennomføring First Agenda i tillegg til e-postløsningen. 
Arbeidsgruppen skal og vurdere om det kan være mulig å få en løsning til direkte søk på 
politiske vedtak fra kommunens nettside uten å måtte vite dato for møtet.   

b) Arbeidsgruppen som sammensettes er et folkevalgt organ med tre medlemmer. 
Kommunedirektøren oppnevner sekretariat for organet. (Denne teksten er fra innstillingen 
fra Formannskapet) 

c) Disse medlemmene oppnevnes i arbeidsgruppen:  
     i. Posisjon 
     ii. Opposisjon: Gudbrand Sletten AP, vara Anne Aronsveen H 
     iii. Posisjon  

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 endringene. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling med forslag til medlemmer i arbeidsgruppa ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Tilleggsforslaget fra Øyer AP og Øyer Høyre til nytt pkt.2 a falt med 11 stemmer (9 SP, 1 SV,  
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1 AP-Gudbrand Sletten) mot 9 stemmer (6 AP, 2 H, 1 SP-Lars Høvren). 
 
 
Vedtak: 
Vedtak i Kommunestyret: 

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: 
Posisjon: Laila Jonassen Skåden (SP) og Niklas Aas Skovdahl (SV) 
Opposisjon: Gudbrand Sletten (AP) – varamedlem Anne Aronsveen (H). 
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. 

 


