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Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag for 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. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag for opposisjonen: 
«Pkt.1: 
Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten opprettholdes med 2 legekontorer. 
1 legekontor i Øyer og 1 legekontor på Tretten. 
 
Pkt. 2: 
Tolegekontormoddell forutsetter at det avsettes tilstrekkelig med midler til bemanning. 
 
Pkt. 3: 
Ved ansettelse fastsettes tjenestested». 

 
Mari Botterud (H) ba posisjonen og opposisjonen om å ta et nytt gruppemøte for et mulig 
omforent forslag. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende omforente forslag: 
1.Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten opprettholdes med 2 legekontor. 1 legekontor 
i Øyer og 1 legekontor på Tretten. 
 
2. Tolegekontormoddell forutsetter at det avsettes tilstrekkelig med midler til bemanning. 
 
3.Kommunestyret vedtar at det åpnes for fleksibilitet ved rekrutering av leger, knyttet til 
ansettelse eller privat praksis. 
 
Omforent forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
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Vedtak i Formannskapet: 

Formannskapets innstilling: 
1.Kommunestyret vedtar at fastlegetjenesten opprettholdes med 2 legekontor. 1 legekontor 
i Øyer og 1 legekontor på Tretten. 
 
2. Tolegekontormoddell forutsetter at det avsettes tilstrekkelig med midler til bemanning. 
 
3.Kommunestyret vedtar at det åpnes for fleksibilitet ved rekrutering av leger, knyttet til 
ansettelse eller privat praksis. 
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