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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 

Kommunestyret 99/2015 17.12.2015 

 

Ny avtale for legesamarbeidet 

 

Vedlegg 

1 Avtale om samarbeid om legetjenester mellom Nesseby og Tana 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

De gamle avtalene for legesamarbeid mellom Nesseby kommune og Tana kommune opphører 

fra 31.12.2015.  

 

Ny avtale for legesamarbeid vedtas som foreslått i vedlegget med virkning fra 1.1.2016. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret i Tana vedtok den 23. april i sak PS 17/2015 å si opp avtalen om legesamarbeid 

med Nesseby. 

 

Det har i løpet av tiden etter vært avholdt forhandlinger mellom kommunene på politisk og 

administrativt nivå. Man er blitt enige om noen prinsipper som formelt legges frem for de 

respektive kommunestyrene for endelig godkjenning. 

 

Prinsipper for ny legeavtale 

 Den gamle avtalen videreføres ut 2015 

 Tana kommune ettergir fakturaer vedrørende turnuslege og annet for ca halv mill 

 Det etterberegnes ikke økt vederlag for 2015 

 Fra 2015 er Tana administrativ vertskommune, mens Nesseby er samarbeidende 

kommune 

 Kommuneoverlege, leger, helsesekretærer, laboratoriebemanning og annet personale 

direkte tilknyttet legetjenesten og legevakt er inkludert i samarbeidet 



 Tana kommune er arbeidsgiver for all bemanning 

o Merknad: eksisterende bemanning i Nesseby kan formelt opprettholde sitt 

ansettelsesforhold i Nesseby dersom kommunen ønsker det. Ellers vil reglene om 

virksomhetsoverdragelse komme til anvendelse. 

 Det skal være et legeårsverk i Nesseby med tilhørende bemanning og turnuskandidat 

(hvis tildelt). Siden det er ett legekontor med flere lokaliteter, vil befolkningen kunne 

bruke velge legekontor i, også ved fravær og ferier. 

 Økonomisk oppgjør skjer ved at alle nettoutgifter og -inntekter samles i en pott som 

fordeles 1/3 til Nesseby og 2/3 til Tana. Beløpet kan avregnes inntil tre ganger årlig. 

o Skal medtas i beregningene: 

 Personalutgifter og –inntekter/refusjoner 

 Inventar, programvare, lisenser, kontorhold, kommunikasjon og lignende 

o Skal ikke medtas i beregningene: 

 Jordmor, helsesøster, fysioterapeut og lignende 

 Bygning og oppvarming 

 Andel av finansiering til spesialisthelsetjenesten 

 Nesseby kommune skal ha plass i lokalt samarbeidsutvalg. Det skal avholdes årlige 

møter på kommunalsjef- og/eller rådmannsnivå. 

 Avtalen kan sies opp senest 1. november, og vil da løpe ut påfølgende kalenderår. 

 

Prinsippene er nedfelt i avtalen som vedtas. KS Advokatene har bistått kommunen i utforming 

av avtalen. Se vedlegget for avtaletekst. 

  

Vurdering 

Avtalen er fremforhandlet politisk, og møter behovene for begge kommuner for å videreføre 

legesamarbeidet. De gamle avtalene erstattes av denne. Dersom en av kommunene begynner å 

rokke ved enigheten, vil man ikke kunne komme i gang fra nyttår, det anbefales derfor å vedta 

det nye samarbeidet slik det er foreslått. 

 

De ansatte i Nesseby har i dag avtalefestet at deres arbeidssted er i Nesseby. Dette må endres 

slik at de ansatte også kan jobbe i Tana. På samme måte må Tana-ansatte kunne jobbe i Nesseby 

ved behov. Av denne grunn er det enklest at alle ansatte formelt har sin tilknytning til 

vertskommunen. Dersom man ikke bruker reglene om virksomhetsoverdragelse, må 

arbeidsavtalene til de ansatte i Nesseby tilføyes en passende formulering slik at fleksibiliteten 

ivaretas. 

 

 

 

 



AVTALE OM SAMARBEID OM  

LEGETJENESTER   

MELLOM  

NESSEBY OG TANA 

 

1.         Vertskommunesamarbeid 

Nesseby og Tana kommune inngår en vertskommuneavtale med hjemmel i kommunelovens § 28 -1a 
og 1 b. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid med Tana 
kommune som vertskommune.  

Tana kommune skal som vertskommune organisere felles legetjeneste. Tjenesten er hjemlet blant 
annet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 26. april 2011.  

2. Nærmere om vertskommunens oppgaver 

Tana kommune er arbeidsgiver for fastlegene og personell. Partene vil i løpet av 2016 avgjøre 
hvorvidt helsepersonell fortsatt skal være ansatt i Nesseby kommune som i dag, eventuelt hvorvidt 
disse skal overføres til Tana kommune som arbeidsgiver. 

Vertskommunefunksjonen omfatter kommuneoverlegefunksjonen, kommunelegefunksjonen, 
fastlegefunksjonen, turnusleger og legevakt, herunder Ø-hjelp på dagtid, helsesekretærer og annet 
personell som er direkte tilknyttet legestasjonen. 

3. Geografisk plassering  

Hovedkontor for felles legekontor lokaliseres i Tana kommune. Det skal imidlertid være et 
legeårsverk tilstedeværelse i Nesseby. I tillegg kommer turnuslege og tilstrekkelig sekretær- og 
laboratoriebemanning.  

I ferier og andre korttidsfravær skal legekontoret i Tana ha tilstrekkelig kapasitet til å betjene begge 
kommunes befolkning. 

Befolkningen kan fritt velge hvilket legekontor de henvender seg til. 

4.        Lokalt samarbeidsutvalg 

Lokalt samarbeidsutvalg består av representanter for Tana kommune, Nesseby kommune og legenes 
representanter.   

5. Ansvar 

Tana og Nesseby kommune er hver ansvarlig overfor for sine innbyggere for at innbyggerne får de 
tjenester som følger blant annet av helse og omsorgstjenester av lov 26. april 2011. 

6. Økonomi 



Vertskommunen utarbeider forslag til budsjett og oversender dette til Nesseby kommune som ledd i 

budsjettbehandlingen. Budsjett er gyldige når begge kommuner har vedtatt det.  

Budsjettet skal være basert på at begge kommunene skal ha økonomisk nytte av samarbeidet. 

Driften skal ikke gi fortjeneste. 

Budsjettet fastsettes ut fra ordinære og påregnelige driftsutgifter, og inntekter. Eventuell økning i 

utgifter eller reduksjon i inntekter i løpet av året som ikke er budsjettert, fordeles mellom 

deltakerkommunene gjennom oppgjør i henhold til avtalt fordeling. 

Kostnadsfordelingen gjøres ved at nettoutgiftene til legetjenesten for begge kommunene samles i ett 

beløp. Kostnadene inkluderer legesekretærer og laboratoriepersonell, men ikke jordmor, helsesøster 

eller fysioterapeut og lignende. Utgifter til bygning og oppvarming regnes ikke med. Inventar, 

programvare, lisenser, kommunikasjon og lignende tas med. Kommunens andel av finansiering av 

spesialisthelsetjenesten som følge av samhandlingsreformen i somatikk holdes utenfor.  

Det samlede nettobeløpet fordeles slik at Nesseby kommune dekker 1/3 av beløpet mens Tana 

kommune dekker 2/3 av beløpet. Det innebærer at Tana og Nesseby står for henholdsvis 2/3 og 1/3 

av nettoutgiften.  

Beløpet avregnes og faktureres tre ganger per år, første gang etter 30. juni og 31. desember ved 

midlertidige beregninger. Endelig avregning gjøres når begge regnskapene er avlagt. Eventuelle 

endringer som følge av revisjon korrigeres i sammenheng med midlertidig beregning. 

7. Samarbeid 

Det tilstrebes et best mulig samarbeid mellom partene gjennom møter på rådmannsnivå der alle 
saker som berører tjenesten kan tas opp. Dersom en av partene ber om det, kan det også holdes 
møter på politisk nivå.  

8. Inntreden og uttreden av samarbeid 

Inntreden av nye deltakerkommuner kan skje dersom alle de opprinnelige deltakerkommunene 
slutter seg til dette. 

Den enkelte kommune kan med 1 års skriftlig varsel si opp samarbeidsavtalen.  

Ved uttreden bortfaller kommunens forpliktelse til å betale innskudd regnet fra og med 1.1. året 

etter at uttreden har skjedd. 

Ved uttreden av samarbeidet refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som kommunen har hatt 

gjennom samarbeidet. 

9. Mislighold  

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan den andre part heve avtalen med 
øyeblikkelig virkning.  

10.  Løsning av tvister 



Tvist om forståelse av denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger mellom partene. 

Kommunene kan anmode KS om å mekle for å finne en løsning. Fører forhandlingene ikke frem, kan 

hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Partene kan 

alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge etter bestemmelsen 

i i lov 14.5.2004 nr 25 om voldgift.  

Kommunene oppnevner hver sin representant til voldgiftsretten.  Disse oppnevner i fellesskap en 
tredjemann som leder. Oppnås ikke enighet, oppnevnes denne av tingrettens formann. 

Verneting er indre Finnmark tingrett. 

11. Ikrafttredelse  

Denne avtalen trer i kraft fra og med 1.1.2016 forutsatt at den er vedtatt i begge 
deltakerkommunene.  

 

Dato:___________   Dato:____________     
  

__________________        _____________________ 
Ordfører Tana               Ordfører Nesseby         

 

 


