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Forslag til vedtak: 
  

1. Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering 
      2. Kommunedirektøren, eller de han bemyndiger, innkalles til kontrollutvalgets møte      

04.05. for å orientere om: 
• Kommunens organiserering av legetjenesten,, organisering, ressurser og utfordringer 

vedr. rekruttering,  fritak legevakt, tilsynslegefunksjon  sykeheim,  kombinasjonen fast 
ansatte leger og leger med driftstilskudd 

• Årsakene til at kommunen har fellesliste og hvordan en 
ivaretar  Fastlegeordningsforskriftens § 11 krav til felleslister. 

•  Har Snåsa tilstrekkelig samfunnsmedisinsk ressurs for å ivareta de lov og 
forskriftsmessige 
pålagte krav og oppgaver? 

  
Saksopplysninger 
Kontrollutvalgsleder orienterte i KU-sak 05/23 den 09.02.23 om muntlig henvendelse 
vedrørende kommunens legetjeneste.  Den 14.02.23  oversendte 
kontrollutvalgsleder  sekretariatet, med kopi til kontrollutvalgets medlemmer,  skriftlig 
henvendelse fra Morten Kjøbli vedr. kommunens legetjeneste for videre behandling. 
Henvendelsen vil være tilgjengelig i møtet. 
  
 Henvendelsen der blant annet forhold vedr.  fastlegeordningen og bruk av fellesliste, 
organisering og ulike forhold m.v., samt om kommunen har tilstrekkelig samfunnsmedisinsk 
ressurs for å ivareta lovpålagte oppgaver.  
  
Kontrollutvalget er kommunens kontrollorgan som fører kontroll med forvaltningen, er ikke et 
klageorgan og behandler ikke enkeltsaker. Kontrollutvalget er pålagt å behandle saker det får 
seg forelagt fra kommunestyret eller revisor.  
Kontrollutvalget skal ikke vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak som er 
truffet av politiske organer. Det samme gjelder vedtak truffet av administrasjonen, med 
hjemmel i delegert myndighet. 
  
Når det gjelder henvendelser fra andre, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn 
under kontrollutvalgets ansvarsområde, om det kan og vil prioritere saken og på evt. hvilken 
måte.  
  
Vurdering 
Sekretariatet viser til ovenforstående og kontrollutvalget må selv ta stilling hvordan de vil 
håndtere  henvendelsen.  
 
En mulig tilnærmingsmåte for kontrollutvalget,  utover å ta henvendelsen til orientering,  for  å 
skaffe seg mer kunnskap om saksområdet   kan være  på et generelt og overordnet 
grunnlag  å  be om en orientering fra kommunedirektøren, eller de han bemyndiger 
vedrørende: 
 

•  Kommunens organiserering av legetjenesten,, organisering, ressurser og 
utfordringer vedr. rekruttering,  fritak legevakt, 



tilsynslegefunksjon  sykeheim,  kombinasjonen fast ansatte leger og leger med 
driftstilskudd 

• Årsakene til at kommunen har fellesliste og hvordan en 
ivaretar  Fastlegeordningsforskriftens § 11 krav til felleslister. 

• Har Snåsa tilstrekkelig samfunnsmedisinsk ressurs for å ivareta de lov og 
forskriftsmessige 
pålagte krav og oppgaver? 

 
Sekretariatet viser i så henseende til forslaget til vedtak.   
  
  
 
 


