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Tilbakemelding på melding om at forslag til Plan for legetjenesten er i strid med Rammeavtalen 
 
Gran kommune har mottatt brev fra deg som tillitsvalgt for fastlegene i Gran. I brevet hevder du at 
Plan for legetjenesten er i strid med Rammeavtalen ASA 4310. Din påstand er knyttet til 
kommunestyrets vedtak om å etablere et kommunalt drevet legekontor. 
 
I saken som var til politisk behandling 15.november, vedtok kommunestyret å etablere et 
kommunalt fastlegekontor som samlokaliseres med nytt sykehjem. Kommunen har flere faglige 
begrunnelser for å ville etablere et slikt kontor nettopp ved det nye sykehjemmet. 
 
Av saksfremlegget til kommunestyret framkommer at kommunen kan velge å etablere en nulliste 
eller å inndra en eksisterende hjemmel. Gran kommune har ingen intensjon om å inndra 
legehjemler som er besatt. En inndragning vil kunne vurderes ved langtids ledighet og når 
hjemmelen samtidig har vært utlyst gjentatte ganger. Da vil en i tillegg måtte komme til enighet 
med legen som selger hjemmelen. Kommunen forholder seg til gjeldende lov-  og avtaleverk. En 
etablering av en eventuell null liste er sett i sammenheng med at det blir ytret ønske om kortere 
lister og mer håndterbar arbeidssituasjon for fastlegene.  
Kommunen ser at etablering av en nulliste kan oppleves som en trussel med tanke på 
pasientgrunnlag og slik sett økonomien ved det enkelte legesenter. Kommunen må likevel kunne se 
lenger fram og vurdere hvordan legetjenestene skal se ut fram i tid. 
 
Plan for legetjenesten er ikke politisk vedtatt. Den er en plan som skal fungere som et 
arbeidsredskap. Den er ikke et statisk dokument, men må endres ut fra politiske, faglige, 
avtalemessige og økonomiske føringer. Den peker ut en retning. Et kommunalt fastlegekontor ved 
et nytt sykehjem/Sagatangen har vært i planen til helse og omsorg siden 2014. Den følger også opp 
en retning som kommunen mener er nødvendig å rette seg inn mot framover: At yngre leger ønsker 
fast lønn i stedet for selvstendig næringsdrift. 
 
Fastlegene fikk oversendt utkast til Plan for legetjenesten i februar 2018. Planutkastet var til 
behandling i LSU ved flere anledninger våren 2018. Fastlegene sendte inn merknader og de ble tatt 
opp i møtet. En så ikke at alle punktene kunne tas hensyn til.   
 
Gran kommune tar fastlegekrisen alvorlig. Fastlegesituasjonen i Gran er sårbar, noe kommunen har 
erfart, ikke minst i 2018. Kommunen følger med på det som skjer sentralt mellom legeforeningen, 
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KS og staten, men ser ikke at det er kommunens oppgave å innføre nye, lokale løsninger i perioden 
dette arbeidet pågår.  
 
Eventuelle endringer som kommer i forbindelse med dette arbeidet, vil en vurdere hvordan skal 
innarbeides i planen. Da vil det være aktuelt å drøfte den på ny i LSU.  
 
Kommunens har et ansvar for at befolkningen har fastlege. Kommunen ønsker å lytte til legene, 
men kommunen har også et helhetlig ansvar for legetjenesten og for å legge til rette for en utvikling 
som sikrer at befolkningen får det legetilbudet den skal ha.  
Kommunen ønsker en god og helhetlig utvikling for legetjenesten, både med tanke på 
fastlegeordningen og øvrig legetjenester kommunen skal dekke. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Forebygging og utvikling (lege/fysio/ergo) 
 
 
 
Kjersti Høibø Tysland 
enhetsleder 
Saksbehandlers telefon:  61338596 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
Mottaker 
Legene i Gran v/tillitsvalgt Marianne Heier Nappen, Nedre Hagali 18, 2760 BRANDBU  
 
 
Kopi til:  
Rådmann, Lars Ole Saugnes, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 
Ordfører, Willy Westhagen, Rådhusvegen 39, 2770 JAREN 


