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OPPRETTELSE AV SAKSUTVALG FRAMTIDIG FASTLEGESTRUKTUR - MANDAT OG RAMME 
FOR ARBEIDET 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Kommunen må til enhver tid søke å løse sine oppgaver på en økonomisk rasjonell og faglig 
tilfredsstillende måte. 
 
Kommunestyret vedtok 27.09.2012 bl.a.  

1. at det utredes mulighet for og konsekvenser av 2 private legehjemler i Øyer sogn, 
med  avtalealternativer angående kommunens ansvar for lokaler og sekretær. 

2. kartlegging av nåværende og fremtidig behov for kommunale legehjemler i 
kommunen med tanke på samhandlingsreformen. 

 
Kommunestyret vedtok 25.08.2016 at vurderingen av private vs. kommunale fastleger 
fremlegges KST innen februar 2017. Videre jobbing med legevaktsaken i perioden 
september – november 2016 er årsaken til at sak om opprettelse av saksutvalg om 
framtidig fastlegestruktur ikke er framlagt før nå. 
 
Utredning av framtidig fastlegestruktur er en prinsipiell sak og rådmannen rår 
kommunestyret til å opprette et saksutvalg.  
 
Staten overfører mer ansvar som bl.a. innebærer økte krav til kompetansenivået i 
kommunene. I den forbindelse henvises det til St.meld  29, 2012-2013 Morgendagens 
Omsorg og St. meld 26, 2014-2015 Primærhelsetjenesten. 
 
Konsekvenser av samhandlingsreformen har blitt tydeligere de siste 3 årene. 
Spesialisthelsetjenesten skriver ut pasienter tidligere enn før 2012, samtidig trekker de seg 
mer og mer tilbake. En av konsekvensene for primærhelsetjenesten er at allmennlegene 
har fått flere oppgaver og en mer sentral rolle. Fagfeltet samfunnsmedisin (lovpålagte 
tjenester) er i stor vekst. 
 
 
 
 
Mandat til saksutvalget: 



Med utgangspunkt i kommunens ansvar på fagområdet skal saksutvalget vurdere og 
innstille overfor kommunestyret: 

 Antall legehjemler 

 Kommunal eller privatpraktiserende driftsform 

 Antall tjenestesteder 

 Finansieringen av modellen inkl avtaleverket mellom kommunen og legene 
 

Det er en del av saksutvalgets arbeid å skissere alternative løsninger. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar følgende mandat for saksutvalget: 
Med utgangspunkt i kommunens ansvar på fagområdet skal saksutvalget vurdere og 
innstille overfor kommunestyret: 
• Antall legehjemler 
• Kommunal eller privatpraktiserende driftsform 
• Antall tjenestesteder 
• Finansieringen av modellen inkl avtaleverket mellom kommunen og legene. 
  

2. Kommunestyret skal behandle innstillingen fra saksutvalget innen 01.10.17. 
 

3. Kommunestyret oppnevner flg. 5 medlemmer:         

  

1. ……….          

2. ………. 

3. ………. 

4. ………. 

5. ………. 

…………… oppnevnes som leder for utvalget. 
 Rådmannen oppnevner saksbehandler for utvalget. 

 
        
Eli Eriksrud Mike Görtz 
Konstituert rådmann 


