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Møte i  Kommunestyret den 23.11.2017 - Sak: 77/17 

 

Ordfører orienterte.  Ordfører har mottatt en underskriftsliste på ca 1000 navn som 
protesterer på at legekontoret på Tretten flyttes til Øyer. Listen legges på kommunens 
servicetorg på rådhuset. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP: 

1. «Kommunestyret ber om at saken utsettes og at et utvidet saksframlegg legges fram 
for kommunestyret når flere momenter er belyst. 

2. Kommunestyret ber om at det utarbeides en grundigere vurdering av hvilke 
konsekvenser alle ulike alternative løsninger antas å få. Herunder muligheten for å 
organisere legetjenesten som en helhetlig faglig legetjeneste med to legekontorer. 

3. Kommunestyret ber om en vurdering av betydningen av å ha lege samlokalisert med 
resten av helse- og sosialtjenesten i kommunen. 

4. Kommunestyret ber om en plan for hva ev. ledige lokaler ved begge legekontorene 
kan benyttes til sett i lys av plassmangel i ulike sektorer i kommunen». 

 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende tillegg til formannskapets innstilling for Øyer AP:  
«4.Kommunestyret vedtar at samarbeid, veiledning, nettverksutvikling m.m. utvikles på tvers 
av tjenestesteder ved hjelp av teknisk utstyr. 
5.Kommunestyret ber rådmannen arbeide for generell bedreservice, digitale tjenester og 
telefontjenester ved begge tjenestesteder». 
 
Det ble foreslått at det skulle stemmes over om utsettelsesforslaget til Øyer SP før videre 
behandling av saken, dette ble vedtatt med 14 mot 11 stemmer.  
 
Forslaget fra Øyer AP ble utsatt. 
 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Utsettelsesforslaget fra Øyer SP ble vedtatt med 13 mot 12 stemmer. 
 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

1. Kommunestyret ber om at saken utsettes og at et utvidet saksframlegg legges fram 
for kommunestyret når flere momenter er belyst. 
 

2. Kommunestyret ber om at det utarbeides en grundigere vurdering av hvilke 
konsekvenser alle ulike alternative løsninger antas å få. Herunder muligheten for å 
organisere legetjenesten som en helhetlig faglig legetjeneste med to legekontorer. 

 
3. Kommunestyret ber om en vurdering av betydningen av å ha lege samlokalisert med 

resten av helse- og sosialtjenesten i kommunen. 
 

4. Kommunestyret ber om en plan for hva ev. ledige lokaler ved begge legekontorene 
kan benyttes til sett i lys av plassmangel i ulike sektorer i kommunen. 
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