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INNBYGGERFORSLAG OM MATTILBUD  
 
Vedlegg:  
- Innbyggerforslaget 
- Orientering om ernæring mv. i kommunestyret 24.02.2022 
Utale fra råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - 
 
Sammendrag: 
Sak om innbyggerforslag legges fra for kommunestyret for behandling.   
  
 
Saksopplysninger 
 
Det er fremmet et innbyggerforslag om «Verdig mattilbud for kommunens eldreboende, 
gjenåpning av kafe ved Follebutunet». Forslaget med navneliste ligger som vedlegg til denne 
saken.  
 
Dette sier kommuneloven om innbyggerforslag: 

 
 § 12-1. Innbyggerforslag 
«Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder 
kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget 
plikter selv å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. 
Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. 
Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget 
gjelder kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.  
 
Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til forslaget senest seks måneder 
etter at det er fremmet. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til 
behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven. 
Forslagsstillerne skal informeres om vedtak som treffes, og om tiltak som 
gjennomføres som følge av forslaget. 



  
 
 

  
 
 

 

 
I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag med samme innhold som et 
tidligere innbyggerforslag. Det kan heller ikke fremmes innbyggerforslag med samme 
innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av 
valgperioden. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv ta stilling til om et forslag 
kan fremmes. 

Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragrafen, og som blir nedstemt i 
kommunestyret eller fylkestinget, kan bare påklages dersom forvaltningsloven eller 
annen lov gir klagerett.» 

Innsendte innbyggerforslag blir vurdert i forhold til kravene i kommuneloven, og settes opp 
som sak om lovens krav til underskrifter er oppfylt. Kommunestyret avgjør om forslaget 
innholdsmessig er lik en sak som kommunestyret tidligere har behandlet i samme periode. 
Kommunestyret kan velge å behandle en sak som har blitt behandlet før, men 
forslagsstillerne kan ikke kreve dette. 
 

Vurdering:  
 

I dette innbyggerforslaget er det mange nok innbyggere som har skrevet under.  
 
Essensen i innbyggerforlaget om kjøkkenet/mattilbud/kantinen ved Follebutunet (i 
innbyggerforslaget benevnt som kafe`) er behandlet 2 ganger i denne 
kommunestyreperioden i forbindelse med tiltaksplan for å komme i økonomisk balanse og 
ut av ROBEK-listen.  
 

• Kommunestyret 2. april 2020 i sak «Fornying og omstilling 2020 – tiltak for 
planområdene» 
I saksframlegget sto bl.a. dette om tiltaket: «En konsekvens av tiltaket er at 
bemannet kantine for medarbeidere og besøkende vil bli avviklet, og en ser på 
mulighet for å etablere automater der en kan kjøpe enkel mat, kaffe, brus, sjokolade 
mm.» 

• Kommunestyret 18. juni 2020 i sak «Fornying om omstilling 2020 – framtidens helse- 
og omsorgstjenester, samt tiltak for planområdene 11 og 12.»  

 
På denne bakgrunn kan kommunestyret avvise å behandle forslaget.  
 
Alternativ:  
Om kommunestyret ønsker å behandle saken vil kommunedirektøren råde til at det bestilles 
en utredning for en alternativ løsning for bruk av kantinelokalene ved Follebutunet. Det 
vurderes som uaktuelt – både økonomisk og praktisk – å gjenopprette tilbudet slik det var. 
Kommunen skal inn i en ny effektiviseringsprosess i 2023, med nye nedtak i rammene med 
virkning fra 2024/2025.  
 
I tiltaksplanen for effektivisering i saken fra 2. april 2020 var tiltaket beregnet slik i kr.:  



  
 
 

  
 
 

 

 
Nedleggelse av kjøkken ved Follebutunet, samt effektivisering av drift ved 
gjenværende 
hovedkjøkken i Forset 
2020: 0  
2021: -1 250 000  
2022: -1 400 000  
2023: -1 400 000 

 
Vi er også inne i en prosess med innovasjonsstrategi (nye måter å løse oppgaver på) og 
frivilligstrategi (for mobilisering av innbyggere). En utredning av et alternativ bruk av 
kantinelokalene ved Follebutunet kan innebære at frivillige kan stå for organisering og drift 
av et mat- og aktivitetstilbud. Det store engasjementet underskriftene i innbyggerforslaget 
viser må kunne gi grunnlag for en slik mulighet.  
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak.  
 
 

Saken legges fram uten forslag til vedtak: 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 86/22 den 07.12.2022. 
 
Behandling: 
 
Fellesforslag: 

1. Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede en sak som avklarer om det er mulig å 
etablere en kantineløsning på andre alternative måter, som bl.a. inkluderer 
frivilligheten.  

2. Saken legges frem for kommunestyret ila april 2023. 
 
Votering: 
Fellesforslaget enstemmig tiltrådt. 
 
 
 
Innstilling: 
 
 
Fellesforslag: 

1. Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede en sak som avklarer om det er mulig å 
etablere en kantineløsning på andre alternative måter, som bl.a. inkluderer 
frivilligheten.  

2. Saken legges frem for kommunestyret ila april 2023. 
 


