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Utvalg
Flatanger Kommunestyre

Utvalgssak

Møtedato

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret godkjenner vedlagte overordnet samarbeidsavtale samt underliggende
tjenesteavtaler.
2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, revidere og godkjenne endringer i
foreliggende tjenesteavtaler.
3. Kommunestyret ber om at praktisering av avtalene skal preges av gjensidig tillit mellom
partene, og med tydelig ønske om at innbyggernes behov for kvalitet og trygghet for
tjenester, skal prege utvikling av god samhandlingspraksis.
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Saksopplysninger
Samhandlingsreformens formål:
Samhandlingsreformen startet sin innføring 01.01.12. En av reformens hovedmålsettinger er økt
satsing på helsefremmende og forebyggende tiltak med resultat - redusert behov for vekst i
spesialisthelsetjenesten. Målet skal nås blant annet ved at kommunale helse- og
omsorgstjenester skal videreutvikles og spesialisthelsetjenesten skal ”spisses”. Pasienter og
brukere skal motta bedre koordinerte og helhetlige helse- og omsorgstjenester. Rett behandling,
på rett nivå, til rett tid er målsettingen. For kommunene er oppdraget å styrke de kommunale
tiltakene før, i stedet for og etter behandling i sykehus.
De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede
samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene. Denne saken omhandler de lovfestede
samarbeidsavtalene mellom kommunene og Rus- behandling Midt Norge HF(som er et eget
foretak på linje med Helse Nord Trøndelag)
Nye lover og forskrifter:
Stortinget vedtok 14. juni 2011 2 nye lover som begge er trådt i kraft 01.01.12:
 Lov om folkehelsearbeid, (folkehelseloven).
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., (helse- og omsorgstjenesteloven).
De nye lovene fører til endringer i en rekke andre lover og forskrifter, bla. i
spesialisthelsetjenesteloven, helsepersonellov, pasientrettighetslov, fastlegeforskrift etc.
Lovkrav om samarbeidsavtaler
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 14 06 2011 nr. 30, kapittel seks,
bestemmer at ”kommunestyret selv” skal inngå samarbeidsavtale med det regionale
helseforetaket. Dette betyr at hver enkelt kommune i foretaksområdet skal inngå
samarbeidsavtaler med «sitt» helseforetak, St. Olav Hospital HF
Avtalene skal være juridisk bindende, og det er hver kommune som vil være avtalepart overfor
St. Olav Hospital HF.
Helse og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller 11 minimumskrav til hva avtalen mellom
partene skal inneholde (ref. vedlagte forslag til overordnet samarbeidsavtale, pkt. 6.1). For fire
av disse kravene skal avtale være inngått innen 31.01.12, og for de 7 øvrige innen 01.07.12. Det
er adgang til at partene kan inngå avtale om samarbeid ut over de minimumskravene som er gitt

i Helse- og omsorgstjenestelovens § 6-2 (ref. Vedlagte forslag til overordnet samarbeidsavtale
pkt. 6.2).
Forslag til avtaletekster vedlagt denne saken, bygger også på veileder gitt fra statlige
myndigheter og tidligere intensjonsavtale inngått mellom Rus-behandling Midt Norge HF og de
fleste kommunene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag samt Nord-Trøndelag.
Om arbeidet med forslag til avtaler/videre prosess med avtalene.
Fra kommunene i Midt Norge deltok;
Fra Møre og Romsdal:
Liv Trædal
Nils Morsund
Sør Trøndelag:
Boel Helgesen
Siv Ekrem
Nord Trøndelag:
Marit Pedersen
Inge Falstad
I tillegg deltok Ottar Wist fa KS
Fra Helse Midt Norge deltok:
Kristin Tømmervik
Elise Solheim
Svanhild Jenssen
Toril Grøtte(referent)
Brukerrepresentant:
Erik Holm
Representanter for brukernes organisasjoner samt fra de ansattes organisasjoner, trekkes på
ordinær måte inn i beslutningsprosessen, både i kommunene og ved helseforetakets behandling.
Dette er i tråd med gjeldende praksis og avtaler.
Gjenstående forhandlinger vedrørende minimumskravene gitt i Helse- og omsorgstjenesteloven;
Innen 1. juli 2012 skal partene ha inngått tjenesteavtaler og avklart retningslinjer for
samhandling for de gjenværende 7 minimumskravene som framgår av lovens § 6-2, punktene 2,
4, 6, 7, 8, 9, og 10.
Disse forhandlingene vil påbegynnes straks de innledende forhandlingene er sluttført.
Den kommunale forhandlingsdelegasjonen vil tilrå at kommunene ved kommunestyret vedtar
forslagene til avtaletekster slik fremmet som vedlegg i saken.
Rune Strøm
Rådmann

Liv Ingeborg Brønstad
Helse- og omsorgssjef

