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Møte i  Kommunestyret den 22.03.2018 - Sak: 14/18 

 

Arnfinn Gillebo (KrF) reiste spørsmål om sin habilitet i saken som styremedlem i Øyer 
kommunale boligstiftelse. Ordfører fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til 
Forvaltningsloven § 6 bokstav e. Arnfinn Gillebo fratrådte. Ordførerens forslag ble vedtatt 
mot en stemme. 
 
Anne Aronsveen (H) reiste spørsmål om sin habilitet i saken som styremedlem i Øyer 
kommunale boligstiftelse. Ordfører fremmet forslag om at hun erklæres inhabil i henhold til 
Forvaltningsloven § 6 bokstav e. Anne Aronsveen fratrådte. Ordførerens forslag ble vedtatt 
mot en stemme. 
 
Lisa Kramprud (AP) reiste spørsmål om sin habilitet i saken som varamedlem til styret i Øyer 
kommunale boligstiftelse. Ordfører fremmet forslag om at hun erklæres inhabil i henhold til 
Forvaltningsloven § 6 bokstav e. Lisa Kramprud fratrådte. Ordførerens forslag ble vedtatt mot 
en stemme. 
 
Bjarne Sivertsen (KrF) tiltrådte. Ane Bræin Aas (H) tiltrådte. 
 
Saken ble behandlet med 24 representanter i kommunestyret. 
 
Kommuneoverlege Anders Brabrand orienterte om nytt vedlegg 8: Utredning av økonomiske 
konsekvenser (vedtak i FSK-sak 21/18, 13.03.2018). 
 
Spørsmål innsendt fra Stein Plukkerud (SP) ble besvart av sektorleder pleie og omsorg Mike 
Gørtz, kommuneoverlege Anders Brabrand og rådmann Ådne Bakke. 
 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer AP: 

1. «Kommunestyret tar saksutredningen til orientering. 
2. Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten opprettholdes med 2 legekontor. 1 

legekontor i Øyer og 1 legekontor på Tretten. 
3. Kommunestyret vedtar at det åpnes for fleksibilitet ved rekrutering av leger, knyttet 

til ansettelse eller privat praksis. 
4. Ved ansettelse fastsettes arbeidssted. 
5. Kommunestyret vedtar at samarbeid, veiledning, nettverksutvikling m.m. utvikles på 

tvers av tjenestesteder ved hjelp av teknisk utstyr. 
6. Kommunestyret ber rådmannen arbeide for generell bedre service, digitale tjenester 

og telefontjenester ved begge tjenestesteder». 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgendetilleggs forslag: 
«De økonomiske konsekvensene tas til behandling i forbindelse med rebudsjettering». 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag: 

1. «Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten i kommunen samles til et felles 

fastlegekontor i dagens fastlegekontor i Øyer sentrum.  

2. Kommunestyret vedtar at valg av økonomisk driftsmodell i fastlegetjenesten 

delegeres rådmannen.   
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3. Kommunestyret vedtar at enhet Psykisk helse og rus og enhet Hjemmetjenesten tar i 

bruk ledige lokalene på Tretten (fastlege kontor). 

4. Kommunestyret vedtar at bygningen kommunen eier i Øvregate som består av to 

leiligheter og dagens base for Tretten arbeidslag av Hjemmetjeneste tilbys Øyer 

Kommunale Boligstiftelsen (ØKB). Kommunestyret delegerer gjennomføringen av 

salget til rådmannen. 

5. Kommunestyret vedtar at selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med 

driftshjemmel fra kommunen (Tretten sogn) tilbys lokaler som tilsvarer ca 184 kvm i 

underetasjen til «Kontorbygget på Tretten». Fysioterapeutene tilbys samme leiepris 

pr kvm som selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal 

driftshjemmel betaler ved Øyer fastlegekontor. 

6. Kommunestyret vedtar at bevilgningen i investeringsbudsjettet for 2019 i forbindelse 

med utbedring av kontorbygget på Tretten blir stilt til disposisjon i 2018».   

 

Stein Plukkerud (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Det ble først stemt over Forutsetninger for å samle legekontorene i Øyer, vedtatt i FSK-sak 
21/18, 13.03.2018 som falt med 18 mot 6 stemmer. 
 
Ved alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Øyer AP sitt forslag ble 
Øyer AP sitt forslag vedtatt med 15 mot 9 stemmer. 
 
Det ble så stemt over Nisveta Tiros tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar saksutredningen til orientering. 
 

2. Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten opprettholdes med 2 legekontor. 1 
legekontor i Øyer og 1 legekontor på Tretten. 

 
3. Kommunestyret vedtar at det åpnes for fleksibilitet ved rekrutering av leger, knyttet 

til ansettelse eller privat praksis. 
4. Ved ansettelse fastsettes arbeidssted. 

 
5. Kommunestyret vedtar at samarbeid, veiledning, nettverksutvikling m.m. utvikles på 

tvers av tjenestesteder ved hjelp av teknisk utstyr. 
 

6. Kommunestyret ber rådmannen arbeide for generell bedre service, digitale tjenester 
og telefontjenester ved begge tjenestesteder. 
 

De økonomiske konsekvensene tas til behandling i forbindelse med rebudsjettering 
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Arnfinn Gillebo tiltrådte. Anne Aronsveen tiltrådte. Lisa Kramprud tiltrådte. 
 
Bjarne Sivertsen fratrådte. Ane Bræin Aas fratrådte. 
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