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Møte i  Kommunestyret den 25.03.2021 - Sak: 48/21 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer Arbeiderparti: 
Under spørsmål 1. Hva er utfordringene med dagens sykehusstruktur sett fra kommunens 
perspektiv? 
Foreslår vi at det føyes til 2 nye avsnitt mellom avsnitt 2 og 3 i høringssvaret: 
En dårlig fungerende samhandlingsreform er en utfordring med dagens sykehusstruktur. 
Samhandlingsreformen har ført til at stadig flere sykdommer som tidligere ble behandlet av 
spesialisthelsetjenesten nå behandles av kommunehelsetjenesten. Liggetiden på sykehusene 
reduseres og dette gjør at sykere pasienter skrives ut av sykehusene for tidlig i 
behandlingsløpet, reinnlegges etter en liten periode i kommunene og vi får 
svingdørspasienter. 
 
Dagens sykehusstruktur byr også på en utfordring for kommuner med mye fritidsbebyggelse. 
Fritidsinnbyggerne/deltidsinnbyggerne har krav på de samme helsetjenestene som de 
fastboende i henhold til loven, dette skaper en ubalanse når dimensjoneringer av 
spesialisthelsetjenestene tar utgangspunkt i fastboende. Når penger skal fordeles mellom 
kommunene telles i for stor grad kun de fastboende innbyggerne, det samme gjelder når 
staten skal dimensjonere sine tjenester da telles bosted. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Avsnitt 1 i tilleggsforslaget fra Øyer AP falt med 9 stemmer (7 AP, 2 H) mot 12 stemmer  
(10 SP, 2 SV). 
Avsnitt 2 i tilleggsforslaget fra Øyer AP ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Kommunestyret i Øyer slutter seg til uttalelsen som beskrevet i denne saken. 
 
Nytt avsnitt mellom avsnitt 2 og 3 i høringssvaret: 
Dagens sykehusstruktur byr også på en utfordring for kommuner med mye fritidsbebyggelse. 
Fritidsinnbyggerne/deltidsinnbyggerne har krav på de samme helsetjenestene som de 
fastboende i henhold til loven, dette skaper en ubalanse når dimensjoneringer av 
spesialisthelsetjenestene tar utgangspunkt i fastboende. Når penger skal fordeles mellom 
kommunene telles i for stor grad kun de fastboende innbyggerne, det samme gjelder når 
staten skal dimensjonere sine tjenester da telles bosted.  
 


