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KONTROLLUTVALGET: TILLEGGSBEVILGNING FOR OPPFØLGING AV SAKEN OM LEIE AV 
LOKALER I ØYER TIL LEGEKONTOR/LEGEVAKT  
 
 
Vedlegg: 
Saksdokumenter fra Kontrollutvalget (sak 22/17) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 88/17, møte 23.11.2017- Leie av lokaler i Øyer  
 
Sammendrag: 
Kommunestyret behandlet i sak 88/17 oversendelse av saken om leie av lokaler i Øyer til 
legekontor/legevakt til kontrollutvalget. Kontrollutvalget behandlet i møte 12.12. 2017 
hvordan bestillingen fra kommunestyret skulle besvares.  

Kontrollutvalget i Øyer kommune søker kommunestyret om ekstra bevilgning på 
kr. 150 000,- for å kunne gjennomføre bestillingen i kommunestyrets vedtak i sak 88/17.  

 
Saksutredning: 
Kommunestyret behandlet i sak 88/17 oversendelse av saken om leie av lokaler i Øyer til 
legekontor/legevakt til kontrollutvalget etter forslag fra Øyer SV og Øyer SP.  

Følgende enstemmige vedtak ble truffet:  

Sende sakene vedr. legesenter/legevakt til kontrollutvalget for vurdering  

Som følge av sak 77/17 Framtidig legestruktur har det kommet opplysninger i blant annet 
media som ikke stemmer overens med saksframlegg i denne saken og tidligere saker vedr. 
legesenter/legevakt (kommunestyresakene 67/16, 95/16 og 117/16). Øyer SV og Øyer Sp 
ønsker derfor sak, saksgang og prosess vedr. legesenter/legevakt i Øyer sentrum sendt til 
kontrollutvalget.  

1. Kommunestyret sender sakene vedr. legesenter/legevakt i Øyer sentrum til 
kontrollutvalget for gjennomgang.  

2. I tillegg til kontrollutvalgets generelle mandat ønsker kommunestyret følgende:  

a. En gjennomgang av saksgang og prosess med hensyn til rekkefølge og involvering.  

b. En vurdering av om innhold i saksframleggene stemmer overens med faktiske forhold.  

 
 
 
 



Kontrollutvalget Øyer behandlet saken i møte 12.12.2017 sak 21/17  

Protokoll  
Innlandet Revisjon IKS var til stede under behandlingen av saken og noterte seg innspill fra 
kontrollutvalget.  

Kontrollutvalget ønsket nytt punkt 2 i vedtaket og fattet følgende enstemmige  

Vedtak  
1. Kontrollutvalget ber Innlandet Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget gjennomføre en 
undersøkelse i henhold til kommunestyrets vedtak i sak 88/17.  

2. Formålet med undersøkelsen er om saken med leie av legekontor er blitt tilstrekkelig 
saksutredet;  

a. En gjennomgang av saksgang og prosess med hensyn til rekkefølge og involvering.  

b. En vurdering av om innhold i saksframleggene stemmer overens med faktiske forhold.  

3. Kontrollutvalget forutsetter at undersøkelsen gjøres innenfor en tidsramme på 150 timer.  

4. Kontrollutvalget ber om en statusrapport fra Innlandet Revisjon IKS på sitt møte i februar 
2018 som i tillegg til status på arbeidet også inneholder nærmere angivelse av tidsbruk, 
kostnad og framdriftsplan.  

Kontrollutvalget har etter dette fremmet egen søknad om finansiering av undersøkelsen 
(sak 22/17). Kontrollutvalget i Øyer kommune søker kommunestyret om ekstra bevilgning 
på  kr. 150 000,- for å kunne gjennomføre bestillingen i kommunestyrets vedtak i 
sak 88/17. 
 
Vurdering: 
Ordfører rår kommunestyret til å innvilge søknaden. Alternativt må kontrollutvalget 
reversere allerede bestilt forvaltningsrevisjon «Kommunalt psykiatri og rusarbeid». Dette er 
uheldig for kontrollutvalgets oppfølging av plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-
2019.  

Saldo disposisjonsfondet pr. 28.11.2017 er kr. 19.087.769  

 
 
Ordførerens forslag til vedtak: 

Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 150.000,- til kontrollutvalget for oppfølging av sak 88/17. 
Finansiering skjer gjennom bruk av disposisjonsfondet.  

 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 


