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Møte i  Kommunestyret den 23.11.2017 - Sak: 88/17 

 

Ordfører holdt en orientering. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet forslag om å stryke punkt c og ba om gruppemøte. 
Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 

Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyresak fra Øyer SV og Øyer Sp 
 
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 (kommunestyresak 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. 
 
Forslag til vedtak: 

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».  
 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak i Kommunestyret: 

Kommunestyresak fra Øyer SV og Øyer Sp 
 
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 (kommunestyresak 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. 
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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. 
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