
 
 

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Grong kommune 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 25.02.2019 Kl 09:00 
Møtested: KUBEN 

 
Møtedeltakere: 
Berit Blengsli 
Torbjørn Østerås 
Tone Fornes 
 
Forfall: 
 
 
 
 
 
 
Kopi: 
 
 
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31. 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/Jorunn Sund på telefon 95 985 828, eller e-post: jorunn.sund@konsek.no  
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Trondheim/Steinkjer, 22.02.2019 
 
 
Berit Blengsli (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Jorunn Sund 
Konsek Trøndelag 

 
  



Sakliste 
 
Saksnr. Sakstittel 
06/19 Henvendelse til kontrollutvalget ang. legesituasjonen / fastlegetjenesten i 

Grong 
 
 
 



  
Henvendelse til kontrollutvalget ang. legesituasjonen / 
fastlegetjenesten i Grong  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 25.02.2019 06/19 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 18/249 - 21 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Saken legges frem uten innstilling til vedtak. 
 
Vedlegg 
Henvendelse til KU - legesitusajonen i Grong 
Bekrefter å ha mottatt henvendelsen m/underskrifter angående legedekning i Grong fra Siv 
Janne Falmår og Inge Johannes Formo 
 
Saksutredning 
Kontrollutvalget fikk en skriftlig henvendelse fra Siv Janne Falmår og Inge Johannes Formo 
m/ underskrifter fra flere i Grong som er misfornøyd med legedekningen i Grong kommune.  
I henvendelsen til kontrollutvalget legges det vekt på at pasienter ofte må repetere sin 
epikrise, da det ofte er nye vikarleger. Kronikere vil få en ekstra belastning ved å må gjenta 
sin sykdomshistorikk til mange vikarleger. Blir man ivaretatt godt nok?  
 
Erik Seem er gitt mulighet til tilsvar fordi hans navn er nevnt i vedlegget.  
Eriks Seem sitt tilsvar:  
"De uttalelsene fra meg som er referert i brev angående legekontoret fra Inge Johs Formo er 
ikke korrekte. Det jeg mente(og fortsatt mener) er at hvilke saker og måten de tas opp på fra 
ordfører til rådmann må avspeile det tillitsforholdet som må være mellom ordfører/rådmann. 
Det handler ikke om vennskap men om tillit. Når det gjelder Grong Legekontor har jeg tatt 
opp problemene der flere ganger både som  ordfører 
og som medlem i formannskapet de to siste periodene." 
 
 
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering 
Fastlegeordningen har kontrollutvalget fulgt opp og innkalt rådmannen gjevnlig siden 2015. 
Saken har også vært mye omtalt i media. Det er foretatt en forvaltningsundersøkelse i 2012, 
"Legekontor rutiner og forvaltning" med en oppfølgingsundersøkelse i 2013 
"fastlegetjenesten" 
 
Det er urovekkende at man i Grong kommune ikke har fått på plass en fastlegeordning som 
fungerer godt for Grong`s innbyggere. Har også fått opplyst av pasient- og brukerombudet i 
staten at det er utfordringer med stabil legetjeneste i flere Indre Namdal kommuner.  
 
Kontrollutvalget har under tidligere orienteringer om legetjenesten i kommunen blitt opplyst 
og orientert om utfordringene kommunen har med stabil legeordning og god lege- og 
helsestasjonstilbud. Kontrollutvalget er orientert om utsikter og endringer som er gjort når det 
gjelder legetjenesten / legekontor i kommunen. Det er ikke tilfredstillende at kontrollutvalget 
må purre / etterspørre oppfølging av handlingsplaner og fremdrift i saken.  
 
Kontrollutvalget ber om en orientering i saken fra rådmannen.  
 
Ut fra den informasjonen som gis av rådmannen må kontrollutvalget eventuelt be om en 
skriftlig redegjørelse på hva kommunen har gjennomført av tiltak og hvilke tiltak blir  iverksatt 
for å få til stabilitet i legetjenesten og et lege-og helsetilbud som fungerer godt for Grong`s 



innbyggere. Kan egne tiltak iverksettes for at kronikkere kan slippe den belasningen det er 
med å forholde seg til mange leger? Finnes det andre løsninger for de pasientene som er 
mest belastet med tilpasset løsning? 
 
 
 



















 

 

Postadresse: 
Postboks 2564 
7735 Steinkjer 

Fakturaadresse: 
Kongensgt. 9 
7013 Trondheim 
post@konsek.no  

Telefon: 468 51 950 
Bank: 8601.13.04038 
Org.nr: 988 799 475  

 

Siv Janne Falmår 
Ravnkloveien 34 
7870 GRONG 

Vår saksbehandler: Jorunn Sund, tlf.  959 85 828 
E-post: jorunn.sund@konsek.no  

Deres ref.:   
Vår ref.: 18/249-20     

Oppgis ved alle henvendelser  
Vår dato: 05.12.2018 

 

 
 
Henvendelse til kontrollutvalget angående opplevd legesituasjon i Grong 
kommune  
 
 
Bekrefter å ha mottatt brev fra dem. Kontrollutvalget har sitt neste møte den 28.januar 
2019. Ditt brev til kontrollutvalget med vedlegg vil bli lagt frem i møte. 
 
Revisor har på bestilling fra kontrollutvalget levert en oppfølgingsundersøkelse om 
fastlegetjenesten i 2013. Siden har legetjenesten vært oppfølgingstema i mange møter med 
orientering fra rådmannen. 
 
Det er slik at kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan, og er pålagt å behandle saker 
det får seg forelagt fra kommunestyre eller revisor. 
 
Når det gjelder andre henvendelser, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn 
under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken, og på hvilken måte. På 
bakgrunn av dette vil saken bli lagt frem for kontrollutvalget. 
 
 
 
 

Med hilsen 
Konsek Trøndelag IKS 
 
Jorunn Sund 
førstekonsulent 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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