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Oppsigelse av samarbeidsavtale vedrørende FDV og kjøkken Tana Helsesenter. 
 
Det vises til gjeldene samarbeidsavtale mellom Tana Kommune og daværende Helse 
Finnmark HF inngått i 2009, vedrørende FDV og kjøkkentjeneste ved Tana Helsesenter. Det 
vises videre til prosess med mål om revisjon av denne avtale som har pågått i overkant av 1 
år.  
 
Finnmarkssykehuset HF registrerer at prosessen med revisjon av gjeldene avtale, dessverre 
ikke har resultert i enighet. Foretaket beklager at dette er situasjonen og peker på punktene 
knyttet til oppsigelsesregulering og kostnadsdeling knyttet til renhold som punktene der er 
uenighet om. Foretaket har hatt et klart mål om forenkling og fornying av avtalen i denne 
prosessen, og mener å ha tilstrebet enighet. Når man nå er kommet til det faktum at man 
ikke blir enige om de to siste punktene, må foretaket innse at dette ikke fører fram. 
Foretaket mener Tana kommune ikke viser tilstrekkelig ønske om å komme til enighet, og 
dermed at kommunen må bære den risiko dette fører med seg. Finnmarkssykehuset kan 
ikke ta på seg kostnader og risiko knyttet til avtalens innhold, som burde ligge hos Tana 
kommune og dermed er en ny avtale ikke mulig å oppnå. 
 
Som kommunen også er kjent med skal foretaket investere over 4 MNOK i kjøkkenet i Tana, 
som i hovedsak leverer tjeneste til kommunen. Det er også ut fra dette punkt viktig for 
foretaket at kommunen er med å bære egne kostnader og risiko. 
 
På bakgrunn av at ny avtale ikke er mulig enes om, sier Finnmarkssykehuset HF herved opp 
gjeldende avtale. Da avtalen ikke har egen klausul om oppsigelsestid legges det til grunn 6 
måneder oppsigelsestid, som er rimelig. 
 
Tana kommune har tidligere hevdet at avtalen er uoppsigelig. Dette er foretaket ikke enig i.  
 
Finnmarkssykehusets oppfatning er at hvis en avtalen skal være uoppsigelig må dette 
fremkomme klart og entydig av avtalen. 
 
Det vises til at avtalen ikke inneholder en egen paragraf omhandlende oppsigelse. Derimot 
er det heller ikke noe i avtalen som sier at avtalen er uoppsigelig. Det er ingen klausul om 
uoppsigelighet.  
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Slik avtalen fremstår løper den på ubestemt tid. Dette betyr ikke igjen at avtalen er 
uoppsigelig. At en avtaler at en avtale løper på ubestemt tid, er for at en ikke ønsker eller ser 
behovet på tidspunkt for avtaleinngåelse, å måtte reforhandle avtalen med jevne 
mellomrom. 
 
Foretaket legger til grunn at det må opprettes en ny avtale, etter endt oppsigelsestid, som 
regulerer hvordan bruk av fellesarealer, bruk av den andre parts eiendom og evt kjøp av 
tjenester hos den andre part. 
 
Foretaket ber om snarlig svar på denne henvendelse med en bekreftelse på at avtalen er 
sagt opp og videre dialog om en ny avtale. 
 
Med vennlig hilsen 
Øyvin S Grongstad 
Drifts- og eiendomssjef 
Finnmarkssykehuset HF 
 


