
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - SYKEHJEMSPLASSER, HJEMMETJENESTE 
OG DAGSENTER  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 134/19 den 12.12.2019. 
 
Behandling: 
 
Helene Dypdal, Ap, ba om en vurdering av sin habilitet. Hun gikk i fra ved behandlingen av 
habilitetsspørsmålet. 22 representanter tilstede.  
 
Følgende vurdering er gjort av kommunedirektøren, ved kommunalsjef Chatrine Furu:  
 

Helene Dypdal har stilt spørsmål ved egen habilitet i sak om nedleggelse av 
sykehjemsplasser. Dypdal er styremedlem i demensforeningen som har levert et 
høringsinnspill til saken. Hver av styrets medlemmer står som avsendere av brevet, men 
Dypdal har ikke signert brevet for hånd, slik de øvrige representantene har. 
 
Dersom en folkevalgt har ledende stilling i eller er medlem av styre eller bedriftsforsamling 
i et selskap som er part i saken, vil vedkommende være automatisk inhabil ved behandling 
av en sak etter forvaltningsloven § 6, 1. ledd. 
I dette tilfellet er demensforeningen ikke en part i saken, men en organisasjon som har 
valgt å levere en uttalelse der det fremmes bekymring for den foreslåtte nedleggelsen. 
 
Selv om en folkevalgt ikke er direkte 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. 
 
At man har et privat eller politisk engasjement i en sak vil som hovedregel ikke medføre 
inhabilitet. Men det kan stille seg annerledes hvis den folkevalgte har gitt uttrykk for 
bestemte meninger om utfallet av en individuell sak eller har ledet en aksjon i tilknytning til 
den aktuelle saken. At man er i en alminnelig og dagligdags situasjon som mange befinner 
seg i, vil normalt ikke føre til inhabilitet, fordi det da ikke vil foreligge et særegent forhold.  
 
For at noe skal utgjøre en særlig fordel, tap eller ulempe for den folkevalgte eller en 
nærstående, 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 har det ikke fremkommet forhold som tilsier at dette er tilfelle for Dypdal. 
I tillegg vil det være langt flere enn Dybdal og demensforeningen som har interesse av 
tjenestetilbudet til den berørte innbyggergruppen.. 
 
Ut fra en helhetlig skjønnsmessig vurdering, anses Dybdals tilknytning til denne saken for å 
være av generell art, og det har ikke fremkommet forhold som tilsier at kommunestyrets 
vedtak vil innebære tap, fordel eller ulempe som spesielt rammer henne selv eller noen hun 
har en nær personlig tilknytning til. 

Konklusjon: Helene Dypdal anses ikke for å være inhabil etter forvaltningsloven § 6, 1. 
eller 2. ledd. 

 
 
Votering over habilitet:  
Helene Dypdal ble enstemmig vedtatt habil. 23 representanter tilstede ved behandling av saken.  
 
Behandling av saken:  
 
Randi Noreng, Bygdalista, satte fram følgende primærforslag:  

1. «Ingen nedleggelse av sykehjemsplasser i Søre, Forsettunet.  
2. Dagsenterdrift for 8 pasienter etableres i tidligere lokale for hjemmetjenesten 5 d/uka 

fra januar 2020.  
3. Inndekning nedtak stilinger, fortrinnsvis administrative.  
4. Dagsenterdrift for pasienter 5 dager/uke fra januar 2021.» 

 
Randi Noreng, Bygdalista, satte fram følgende sekundærforslag: endring til 
innstillingens punkt 4 og nytt punkt 5:  
«Punkt 4:  
Det legges opp til å tilby dagsenteraktivitet til 12 pasienter fem dager i uka fra januar 2021.  
Punkt 5:  
Det må tas forbehold om at nedlegging av 6 sykehjemsplasser ikke kan gjennomføres i hele 
økonomiplanperioden, Rommene i Søre gjenopprettes med enkle grep og tilbakeføres til 
sykehjemsplasser når det blir behov for det.» 
 
Votering:  

 Randi Norengs primærforslag fikk 2 stemmer og falt.  
 Innstillingens punkt 1-3 ble vedtatt mot 2 stemmer. 
 Endringsforslag punkt 4 ble enstemmig vedtatt.  
 Tilleggsforslag punkt 5 ble enstemmig vedtatt.  

 
 
 



 
 

 
 

 

Vedtak/innstilling: 
 
 
  

1. Seks sykehjemsplasser legges ned som sykehjemsplasser, og «Søre» ved Forsettunet tas 
i bruk som dagsenter for hjemmeboende personer med demens.  

2. Dagsenteret vil ha åtte plasser og være i drift fem dager i uka fra januar 2020.  
3. Økonomisk vil dette gi en besparelse på 3,4 millioner i 2020. 
4. Det legges opp til å tilbys dagsenteraktivitet til 12 pasienter 5 dager i uka fra januar 

2021. 
5. Det må tas forbehold om at nedlegging av 6 sykehjemsplasser ikke kan gjennomføres i 

hele økonomiplanperioden, Rommene i Søre gjenopprettes med enkle grep og 
tilbakeføres til sykehjemsplasser når det blir behov for det. 
 

 
 
 
 


