
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER - 
ETABLERING AV HELDØGNS OMSORG (HDO) I SYKEHJEMSAVDELING, SAMT 
FREMTIDIG  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 98/20 den 10.12.2020. 
 
Behandling: 
Randi Noreng reiste spørsmål rundt egen habilitet i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av sak om HDO. Randi Noreng gikk fra ved vurdering og votering over habiliteten. 
22 representanter tilstede.   
 
 
Kommunedirektørens vurdering:  

Bakgrunnen for habilitetsspørsmålet er at Noreng er ansatt ved institusjonskjøkkenet i 
enhet helse og mestring og har arbeidssted Follebutunet, der En eventuell HDO-avdeling 
er tenkt etablert. 
 
Verken Noreng eller noen av hennes nærstående er part i saken. Det foreligger således 
ikke automatisk inhabilitet etter fvl § 6, 1. ledd. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er automatisk 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 en som er part i saken 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, 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.  
 
Tiltaket vil, om det bli vedtatt, kunne påvirke medarbeidere i pleieavdeling ved 
Follebutunet og hjemmetjenesten, gjennom endret organisering og/eller endrede 
oppgaver. Dersom bemanningsendringen ikke fullt ut kan løses ved naturlig avgang, vil 



 
 

 
 

 

det kunne påvirke ansettelsesforholdet til enkelte i enhet helse og mestring. Hvor 
mange og hvem dette eventuelt vil berøre vil ikke bli klart før det er gjennomført en 
prosess i enheten. Dette vil uansett ikke berøre kjøkkenpersonalet. 
Det ikke fremkommet opplysninger som tilsier at Noreng har et forhold til saken eller 
noen av de som potensielt kan bli berørt som gjør at det anses å foreligge et særegent 
forhold som er egnet til å svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved 
behandlingen. 
Etter en helhetlig vurdering, anses Randi Noreng ikke for å være inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, 2. ledd. 
 
Dersom det skulle foreligge andre typer forhold som ikke er kjent på 
vurderingstidspunktet, men som vil kunne anses som særlig tap, fordel eller ulempe for 
representanten eller noen hun har nær personlig tilknytning til, så må Noreng eventuelt 
selv opplyse om dette. 

 
 
Votering over habilitet– med 22 stemmer.  
Randi Noreng ble enstemmig vedtatt habil i saken.  
 
23 representanter ved behandling av saken.  
 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram dette utsettelsesforslaget:  
 
«Saken utsettes. Dette er ikke i samsvar med kommunestyrets vedtak i kommunestyresak 
46/20 og kommunedirektørens saksframlegg. Forslaget er at saken sendes tilbake til 
tjenesteutvalget til ny behandling.» 
 
Votering over utsettelse:  
Forslag om utsettelse fikk 2 stemmer og falt.  
 
Viggo Haugen, Bygdalista, satte senere i møtet fram utsettelsesforslaget på nytt.  
 
Ordfører spurte kommunestyret om det var ønske om å behandle utsettelsesforslaget på 
nytt. Votering: 2 stemte for å behandle utsettelsesforslaget på nytt, og derfor gikk en videre 
til ordinær behandling av saken. 
 
Votering over saken:  
Punkt 1-5 vedtatt mot 2 stemmer 
Punkt 6; vedtatt mot 2 stemmer 
Punkt 7: vedtatt mot 2 stemmer 
Punkt 8: vedtatt mot 2 stemmer  
 
 



 
 

 
 

 

Viggo Haugen, Bygdalista, ønsket en protokolltilførsel. Etter at Viggo Haugen leste den opp, 
godkjente ordfører at den skal legges ved protokollen, jfr. reglement for folkevalgte organ 
2019-2023.  
 
Dette er protokolltilførselen fra Viggo Haugen, Bygdalista: 

«Vedtak fattet i kommunestyret 18.06.2020. Sak 46/20.  
Antall sykehjemsavdelinger og plasser opprettholdes. Framtidig behov for 
sykehjemsplasser opprettholdes. Framtidig behov for sykehjemsplasser må sees 
i  sammenheng med forebyggende og rehabiliterende tiltak i kommunen og eventuell 
etablering av HDO plasser. Det er ikke samsvar mellom kommunestyre vedtaket og 
kommunedirektørens budsjett framlegg. Kommunestyret har vedtak om at antall 
sykehjemsavdelinger  og plasser opprettholdes.» 
 
 

 
 
Vedtak/innstilling: 
 

1. Det etableres omsorgsboliger med heldøgns omsorg (etter SSBs definisjon, med 
døgnbemanning) i en avdeling ved Follebutunet.  

2. Overgangen fra sykehjemsplasser til HDO-plasser i avdelingen skal skje gradvis. 
Eksisterende vedtak om langtidsplass i institusjon videreføres, om pasienten ikke selv 
ønsker å bli vurdert for HDO-plass. 

3. Ved behov, kan pasienter med vedtak om korttids- eller langtidsplass i institusjon få 
plass i HDO-avdelingen, for å sikre fleksibilitet og en mest mulig effektiv utnyttelse av 
plassene.  

4. Økonomisk effekt som følge av overgang fra sykehjemsplasser til HDO er lagt inn i 
økonomiplanen for perioden 2021-2024. Denne utgjør 1 mill. kr i 2021, 3, mill. kr i 
2022 og 4 mill. kr fra 2023. 

5. Husleie, utgifter fellesareal og strøm for omsorgsbolig med heldøgns omsorg ved 
Follebutunet, skal tilsvare prisene for bolig i bofellesskap for eldre. I tillegg påløper 
gebyr for «servicepakke», samt 18 timer praktisk bistand per måned, ut fra gjeldende 
satser. I 2021 utgjør «servicepakken» kr 5.120 per måned. 

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak om fremtidig bruk av 
Flatavegen 6 når mulighet for interkommunalt samarbeid knyttet til botilbud med 
bemanning er ferdig utredet. Saken må inneholde en vurdering av eventuelle 
fremtidige tjenestebehov, samt estimerte investerings- og driftsutgifter. Inntil videre 
skal lokalene ikke tas i bruk. 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 


