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Plan for legetjenesten og driftsform ved Sagatangen legekontor. Inndragning av fastlegehjemmel 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 03.09.2020 sak 34/20 
 
Formannskapets behandling 03.09.2020: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Rådmann Leif Arne Vesteraas 
Lars Erik Flatø (Ap) 
Mette Mosby 
Morten Hagen (GBL) 
Anne Marie Sterten (Sp) 
Varaordfører Pål-Arne Oulie (Sp) 
 
Morten Hagen (GBL) la fram følgende forslag på vegne av GBL som alternativ til innstillingen: 
1. Saken sendes tilbake til rådmannen for ytterligere utredning. 
2. Kommunestyret ber om at rådmannen reviderer Plan for legetjenesten i Gran slik at den presenterer 

en helhetlig løsning for fastlegetjenesten i hele kommunen i et 10-års perspektiv.  
3. Dette må inkludere utredning av alternativ organisering av fastlegeordningen basert på 8.2 og/eller 

fastlønn og utvidelse av kommunale bistillinger for sykehjemslegefunksjonen, slik fastlegene ber om i 
sitt brev datert 19.8.2020. Kommunens kostnader ved de ulike alternativene estimeres, også 
kostnadene hvis man viderefører dagens ordning og rekrutteringsproblemer gjør at kommunen må 
dekke vikarkostnader.  

4. Kommunestyret forutsetter at legene involveres i arbeidet. 
 
Anne Marie Sterten (Sp) ba om gruppemøte. Det ble avholdt gruppemøter. 
 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen satt opp mot det alternative forslaget fra Morten Hagen (GBL) på vegne av 
GBL. Forslaget fra Morten Hagen (GBL) ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 03.09.2020: 
1. Saken sendes tilbake til rådmannen for ytterligere utredning. 
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2. Kommunestyret ber om at rådmannen reviderer Plan for legetjenesten i Gran slik at den presenterer 
en helhetlig løsning for fastlegetjenesten i hele kommunen i et 10-års perspektiv.  

3. Dette må inkludere utredning av alternativ organisering av fastlegeordningen basert på 8.2 og/eller 
fastlønn og utvidelse av kommunale bistillinger for sykehjemslegefunksjonen, slik fastlegene ber om 
i sitt brev datert 19.8.2020. Kommunens kostnader ved de ulike alternativene estimeres, også 
kostnadene hvis man viderefører dagens ordning og rekrutteringsproblemer gjør at kommunen må 
dekke vikarkostnader.  

4. Kommunestyret forutsetter at legene involveres i arbeidet. 
 
 


