
 

          

 
 
 

 
Øyer kommune har ca. 5 100 innbyggere, og ligger helt sør i Gudbrandsdalen. Folketallsutviklingen i kommunen 
er stabil. Øyer var tradisjonelt en primærnæringskommune med industri relatert til primærnæringene. 
Reiselivsnæringen har hatt en rivende utvikling, og kommunen er i dag en kjent reiselivsdestinasjon. Øyer har 
flott natur, med rike muligheter til aktiviteter, bl.a. Hafjell alpinanlegg, skiløyper og fint fjellterreng. I 
kommunen er det rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har felles arbeidsmarked med nabokommunene, 
spesielt Lillehammer. Barnehagedekningen i kommunen er god. Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger, 
fleksibel arbeidstid og godt arbeidsmiljø. 
 

 

Kommuneoverlege  
Arkiv-ID: 17/23. 
 
Det er ledig fast 30 % stilling som kommuneoverlege for Øyer kommune fra dags dato. 
 
Kommuneoverlegefunksjonen er en sentral og viktig tjeneste i kommunens arbeid innenfor 
mange fagområder. I lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse og 
omsorgstjenesteloven) står det i § 5-5: "Kommunen skal ha en eller flere kommuneleger som 
skal utføre de oppgaver kommunelegen er tillagt i lov eller instruks. Kommunen kan 
samarbeide med andre kommuner om ansettelse av kommunelege. Kommunelegen plikter 
på anmodning fra departementet å delta i lokal redningssentral. Kommunelegen skal være 
medisinskfaglig rådgiver for kommunen." Arbeidsoppgaver innen smittevern, samfunnsfaglig 
rådgivning, helsemessig og sosial beredskap mm.  
 
Til stillingen søker vi en offentlig godkjent lege (norsk godkjenning). Det må fremlegges 
politiattest etter Lov om helsepersonell § 20 a, ikke eldre enn 3 mnd. 
 
Det er ønske om en lege med interesse for kommunehelsetjeneste og samfunnsmedisin, 
gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig samt evne til løsningsorientert tenkning 
med fokus på tverrfaglig samarbeid og samhandling. Personlig egnethet, stabilitet og god 
arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser. Erfaring fra lignende stillinger vil 
være en fordel. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. 
 
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, 
reglement og tariffavtaler.  
 
Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du under Ledige stillinger 
på www.oyer.kommune.no Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, 
men legges fram ved evt. Intervju. 
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til Enhetsleder for helse og forebyggende tjenester Leni 
Strømstad, tlf. 988 26 681 
eller e-post leni.stromstad@oyer.kommune.no. 
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