
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - INNBYGGERFORSLAG OM MATTILBUD  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 87/22 den 15.12.2022. 
 
Behandling: 
 
Kommunedirektørens vurdering:  
 

Randi Noreng har reist spørsmål om sin habilitet i forbindelse med kommunestyrets 
behandling av sak om innbyggerforslag om mattilbud. Formannskapet har innstilt 
overfor kommunestyret at saken skal utredes videre.  
 
Randi Noreng har tidligere arbeidet ved kjøkkenet på Forsettunet og Follebutunet. Nå 
arbeider hun i hjemmetjenesten med praktisk bistand/oppvarming av mat ved 
Follebutunet. 
  
Innbyggerforslaget dreier seg om reversering av tiltak knyttet til kjøkken/mattilbud, 
herunder tilbudet ved Follebutunet. Dette vil kunne medføre konsekvenser for 
medarbeiderne, inkludert Nordeng.  
  
Som folkevalgt er man automatisk inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd bokstav 
a, dersom man er part i saken. Som part regnes person som en avgjørelse retter seg 
mot eller som saken ellers direkte gjelder, jfr. forvaltningsloven § 2. I dette tilfellet, 
retter ikke saken seg direkte mot Nordeng, og hun anses ikke for å være «part» etter 
lovens definisjon. 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 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 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. I dette tilfellet fremgår det at representanten har et 
ansettelsesforhold i tjenesten tiltaket gjelder, og forslag om hel eller delvis 
reversering vil  kunne medføre direkte konsekvenser for Nordeng. 



 
 

 
 

 

 
  
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. I dette tilfellet kan tiltaket få 
konsekvenser for en mindre og definert krets, det vil si tilsatte som arbeider med 
mattilbud i helse og mestring, der Nordeng er en av de berørte. 
  
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Nordengs tilknytning til denne 
saken for å være av en slik art at det foreligger et særegent forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til den folkevalgtes upartiskhet ved behandlingen.   

Konklusjon: Randi Nordeng anses for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 2. 
ledd. 

  
Votering om habilitet: 22 representanter til stede.  
Randi Noreng, Bygdalista, ble vedtatt inhabil med 21 mot 1 stemmer.  
 
Ivar Wold, Bygdalista, kom til. 23 representanter tilstede.  
 
Behandling av saken: 
 
Orientering:  

• I forbindelse med saken om innbyggerforslag: Om ernæring, mattilbud og måltider, 
ved enhetsleder Inger Ellen Walhovd.  

 
Hans Høistad, Ap, satte fram dette forslaget til punkt 1:  

1. «Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede en sak som avklarer om det er mulig å 
etablere en kantineløsning på andre alternative måter, ved begge sykehjemmene, 
som kan inkludere frivilligheten.» 

 
Votering i saken:  
 
Punkt 1: Forslaget til Hans Høistad ble enstemmig vedtatt.  
Punkt 2: Enstemmig vedtatt som innstillingen.  
 
 
Vedtak/innstilling: 
 



 
 

 
 

 

 
1. Kommunedirektøren får i oppdrag å utrede en sak som avklarer om det er mulig å 

etablere en kantineløsning på andre alternative måter, ved begge sykehjemmene, 
som kan inkludere frivilligheten.  

2. Saken legges frem for kommunestyret ila april 2023. 
 
 
 
 
 


