
 
Behandling i Kommunestyret 15.02.2021: 
Jan Erik Larsen, H, og Per Roger Bekken, Sp, ba om vurdering av sin habilitet. De ble begge 
funnet inhabile i saken. Terje Hylen tok Jan Erik Larsen sin plass. Rainer Heilmann tok Per 
Roger Bekken sin plass.  
 
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen: 
1. Kommunestyret tar de nye saksopplysningene til etterretning, og vedtar ny 

investeringsramme for legekontoret på inntil 19,3 mill. kroner.  
2. Økningen innarbeides i 1. tertialrapport 2021.  
3. Kommunedirektøren fremmer en egen sak hvor kommunestyret vedtar ramme for investering 

av inventar senest i kommunestyrets møte i mai 2021, slik at det kan innarbeides i 1. 
tertialrapport 2021. Det oppfordres til mest mulig   gjenbruk av inventar. 

4. Kommunestyret stadfester at den administrative prosessen for å kostnadsberegne effekten av 
tiltakene som ble tatt inn i prosjektet underveis og fram til budsjettbehandlingen i desember 
2020 har vært mangelfull. 

5. Kommunestyret finner det beklagelig at det ikke er lagt inn kostnader til investeringer i 
inventar i budsjettet for 2021, da planen er at nytt legekontor skal stå ferdig i løpet av 2021. 

 
 
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Erik Vangen Jordet: 
Kommunedirektøren stopper alt arbeid i forbindelse med nytt legekontor.  
Det legges frem en ny sak med følgende punkter:  
Utredning av lokaler til helsestasjon og legekontor med de behov og ønsker som nå er fremlagt 
både før og under nåværende prosess.   
En enkel analyse av fordeler/ulemper av ombygging eller nybygg.  
En analyse over ulike plasseringer for nybygg, både det nærliggende arealet (dagens 
parkeringsplass) og også alternativ plassering.  
Et kostnadsoverslag som inkluderer merutgifter som måtte påløpe i forhold til økt tidsbruk, bruk 
av andre lokaler og mer prosjektering.   
 
 
Forslag fra Pensjonistpartiet v/Jan Haugan: 
Pensjonistpartiet støtter AP sitt forslag med følgende tilleggspunkt: 
Det innhentes tilbud på leie av lokaler. Krav til funksjonalitet og tekniske løsninger beskrives av 
kommunen. 
 
Votering: 
Forslag fra Ap falt med 18 mot 9 stemmer. 
Forslag fra Jan Haugan ble trukket av forslagsstiller selv. 
Ved votering over forslag fra Sp, ble dette vedtatt med 20 mot 7 stemmer.  
 
 
Vedtak i Kommunestyret 15.02.2021: 
1. Kommunestyret tar de nye saksopplysningene til etterretning, og vedtar ny 

investeringsramme for legekontoret på inntil 19,3 mill. kroner.  
2. Økningen innarbeides i 1. tertialrapport 2021.  



3. Kommunedirektøren fremmer en egen sak hvor kommunestyret vedtar ramme for investering 
av inventar senest i kommunestyrets møte i mai 2021, slik at det kan innarbeides i 1. 
tertialrapport 2021. Det oppfordres til mest mulig   gjenbruk av inventar. 

4. Kommunestyret stadfester at den administrative prosessen for å kostnadsberegne effekten av 
tiltakene som ble tatt inn i prosjektet underveis og fram til budsjettbehandlingen i desember 
2020 har vært mangelfull. 

5. Kommunestyret finner det beklagelig at det ikke er lagt inn kostnader til investeringer i 
inventar i budsjettet for 2021, da planen er at nytt legekontor skal stå ferdig i løpet av 2021. 

 


