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Notat til plan for legetjenesten 
 
Til: 
Rådmann/Leif Arne Vesteraas 
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Mette Mosby 
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Konsekvenser av formannskapets vedtak hvis dette blir kommunestyrets vedtak. 
 
Formannskapets vedtak: 
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. 
 
 
Oppdrager er så omfattende at det medfører behov for konsulent bidrag utenfra. Det vil da omfatte: 
  
Plan for legetjenesten i 10 års perspektiv 
1 Utredning på 8:2 avtaler 
2 Utredning Fastlønnsavtaler  
3 Utvidelse av kommunale bistillinger for sykehjemslege funksjon 
4 Kostnader ved eventuell rekrutteringsutfordring  
 
Vi har forespurt en konsulent for å få et foreløpig anslag. De mener dette vil være et oppdrag hvor 
man benytter rammeavtalens timehonorar for leger. Det vil si 880 kroner timen. Omfang i en start er 
rundt 150-200 timer, alt ettersom hvor omfattende det blir å komme frem til avtaler med 
fastlegekontorene på 8:2 avtaler. 
  
Det legges opp til en involvering fra legene i dette vedtaket som går utover det vi har avsatt tid til i 
vårt LSU (lokalt samarbeidsutvalg). Det vil derfor påløpe kostnader for møtetid for legene på samme 
sats. 13 fastleger vil tilsvare 880 kroner timen per lege. Alt ettersom hvor mange møtepunkt og hvor 
mye involvering man mener er nødvendig for å dekke vedtaket. En times møte med alle legene vil 
koste 11 440 kroner i tillegg til administrasjon forbundet med dette. 
 



 
 
 
 

 

Samlet sett må en påregne at en utredning vil ha en kostnad på rundt kr. 200 000,- i tillegg til det vi 
selv vil måtte bruke av saksbehandlerressurs. 
 
Vedtaket tilser at en vikarordning i ledig hjemmel ved Brandbu legegruppe skal fortsette. Det er i dag 
ansatt en vikar i hjemmelen. Vikaren betaler ikke felleskostnader til legegruppen fordi inntekten på 
listen ikke tilsier at dette er mulig i tillegg til å ha en egen lønn. Det vil si at vi i dag betaler 70 000 i 
måneden for felleskostnader. Basistilskuddet på listen tilfaller kommunene. Det var på 24 000 og 
reduserer da utgiften tilsvarende. Listen koster kommunen 46 000 i måneden.  
Vikaren i listen er ikke ferdig med turnus og vi vet derfor ikke hvor lenge vi kan opprettholde avtalen. 
Blir det behov for vikar fra vikarbyrå blir utgiften høyere. Det er i tidligere saksframlegg anslått til kr. 
110 000 i måneden.   
 
Hvis kommunen må ansette en fastlønnet lege i spesialisering(ALIS) i stillingen må vi påregne 
kostnaden skissert i saken på 1,1 million per år. Vi må da også påregne en kostnad for å kjøpe ut eier 
av hjemmelen. 
 
 
 
 
 
 
 


	Internt notat

