Samarbeidsavtale mellom Overhalla kommune og Namsos
kommune om legevakt og legevakttelefon.
Vedtatt i kommunestyret/formannskapet i Overhalla kommune den xx.xx.18
Vedtatt i fellesnemnda for Nye Namsos kommune den xx.xx.18. Vedtaket i fellesnemnda er fattet etter pk. 12 i
reglement med mandat og fullmakt for fellesnemnda fra kommunestyrene i Fosnes, Namdalseid og Namsos.

1 Deltakere
Samarbeidskommune: Overhalla kommune
Vertskommune: Namsos kommune fra
2 Organisering
Legevakt på ettermiddag, kveld og natt samt i helge og høytidsdager og legevakttelefon
organiseres av vertskommunen som en interkommunal tjeneste. Administrativ og faglig
ledelse knyttes til kommuneoverlegen i vertskommunen.
3 Oppgaver og avgjørelsesmyndighet som legges til vertskommunen
Overhalla kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i
kommuneloven § 28-1 b med Namsos kommune som vertskommune om
1. Legevakt i perioden 15.30 – 23.00 på hverdager (15.00 – 23.00 i perioden 15.05. –
15.09) og perioden 08.00 – 23.00 på helg- og høytidsdager.
2. Legevakt i perioden 23.00 – 08.00 alle ukedager organiseres i LINA-samarbeidet.
3. Namdal legevaktssentral: Legevaktnummer 116117 hele døgnet hele uken.
Legevakttelefonsamarbeidet organiseres i LINA-samarbeidet.
4. Kommuneoverlegen i vertskommunen delegeres ansvar for myndigheten til å innvilge
vaktfritak etter reglene i avtale mellom KS og Den norske legeforening, SFS 2305
§ 7-2.
Tiltakene i pk. 1, 2 og 3 over skal oppfylle samarbeidskommunes ansvar for helse- og
omsorgstjenester i Lov av 24.06.11 om helse og omsorgstjenester mm. § 3-2, pk. 3. med
tilhørende forskrifter, samt innfri krav og standarder i gjeldende avtaleverk på de over angitte
områder og tidspunkter.

4

Innhold i tjenesten

4.1 Målsetninger med samarbeidet
Målet med samarbeidet om legevakttjenester er:
• En faglig god og robust legevakttjeneste for innbyggerne som innfrir krav og
kvalitetskriterier i lov, forskrifter og avtaler og gir økt kvalitet i tjenesten.
• En legevakttjeneste som utnytter nærheten til Sykehuset Namsos med lokalisering av
legevakt på sykehuset og med gode samarbeidsavtaler og –rutiner med akuttfunksjonene
på sykehuset til beste for pasientene
• At legevakten er effektivt organisert og administrert, herunder
o At vi har en gjennomarbeidet prosedyreperm som sikrer kvaliteten for pasienten,
samhandlingen mellom aktørene og med det sikrer pasienten gode pasientforløp.
o Et godt kvalitetssystem
o At samarbeidsrelasjonene mellom kommunene og mellom partene i arbeidslivet er
godt ivaretatt.
o God faglighet og gode systemer for behandling av klager.
• At felles legevakt gir robusthet i akutte situasjoner
• At samarbeid skal gi likebehandling, forutsigbarhet og redusert vaktbelastning for ale
legene i samarbeidskommunene.
• At en legevakttjeneste som er faglig god, godt organisert med forutsigbarhet og gode
administrative systemer vil styrke rekrutteringen til kommunelegestillinger i
samarbeidskommunene.
• At en interkommunal legevakt skal være kostnadseffektiv for kommunene.
5 Samarbeidskommunens forpliktelser
Samarbeidskommunen er pliktige til å dekke sine vakter knyttet til de avtalehjemlene og
stillinger for turnuslege som kommunen til enhver tid har. Kun hjemler som innehas av leger
med fritak for vakt som følge av alder unntas fra denne bestemmelsen.
Fastlønnede leger (herunder turnusleger) og allmennleger med individuell avtale i
samarbeidskommunen har plikt til å delta i felles legevakt med sin andel av vaktbelastningen.
Dette skal nedfelles i de avtalene som samarbeidskommunen gjør med hver enkelt lege. Fritak
for lege fra deltagelse i legevakt følger særavtalens (SFS 2305) bestemmelser er delegert til
kommuneoverlegen i vertskommunen, j.fr. kap. 3, pk. 4 i denne avtalen.
6 Vertskommunens forpliktelser
Vertskommunen skal organisere og drifte legevakt og medisinsk nødmeldetjeneste for
samarbeidskommunene etter lov, forskrifter og avtaleverk. Legevakten skal være lokalisert på
eller i umiddelbar nærhet av Sykehuset Namsos.
Vertskommunen har ansvar for å gjennomføre lokale forhandlinger om særavtaler for
legevakt, jfr. SFS 2305, §§ 5, 7, 8 og 9. Vaktbelastningen skal fordeles jevnt på legehjemler
med unntak av hjemler som besittes av leger som har fritak pga. alder. Vertskommunen har
samme forpliktelse som samarbeidskommunen for vakter knyttet til legehjemler og avtaler
med hver enkelt lege, jfr. pk. 5 over. Vertskommunene skal ha min 50% fast legevaktslege
som fortrinnsvis skal gå inn å dekke legevakter knyttet til vakante stillinger og leger som har
fritak for andre grunner enn alder. Legevakt på ettermiddag i ukedager og på dag/ettermiddag
i helgene skal ha tilstedeværende hjelpepersonell. Det forutsettes at det er etablerte

bakvaktsordninger for hhv. Indre og Ytre Namdal som sikrer utrykning for lege fra ved behov
i disse distriktene i tidsrommet 23.00 – 08.00 alle dager.
Vertkommunen har ansvar for at det til enhver tid er en oppdatert prosedyreperm/veileder.
Det skal finnes et godt kvalitetssystem der fokus skal være forbedring og læring for
organisasjon og tilknyttet personell.
Namsos kommune ivaretar arbeidsgiverfunksjon for ordningen og utbetaler oppgavepliktige
godtgjørelser herunder også arbeidsgivers andel av pensjon til KLP.
7 Tidspunkt for overforing av oppgaver og avgjørelsesmyndighet
Overføring av oppgaver og myndighet i henhold til denne avtale skjer fra 01.01.2020. Denne
avtalen erstatter tidligere avtale mellom Midtre Namdal Samkommune og Overhalla
kommune
8 Rapportering og dialog
Vertskommunen rapporterer årsregnskap og årsrapport hvert år. I tillegg utarbeider
kommuneoverlegen en egen årsrapport om legevaktene og legevaktstelefonen der
kommunevise nøkkeltall for bruk av legevakt og legevaktstelefon, en oversikt og utvikling i
pasientmassen og ressursbruk. Denne rapporten skal i tillegg til å sendes
samarbeidskommunene også legges fram for samarbeidsorganet og sendes Regionrådet i
Namdalen til orientering.
Det skal avholdes et dialogmøte om vertskommuneavtalene en gang pr år i forbindelse med
budsjettarbeidet. Begge parter kan i tillegg til det årlige dialogmøte når som helst gjennom
året be om et drøftingsmøte om tjenesteleveransen.
9 Informasjon til innbyggerne
Samarbeidskommunen informerer sine innbyggere og sitt tjenesteapparat om organisering av
legevakten. I den løpende drift er det vertskommunens ansvar å gi publikumsrettet
informasjon – også til innbyggerne i samarbeidskommunen. Samarbeidskommunen skal på
sin hjemmeside lage en link til vertskommunens hjemmeside vedr. legevakt/legevakttelefon.
10 Økonomi
10.1 Legevakt kveld og helg/høytidsdag – administrative kostnader.
Kommunestyret i Namsos (fellesnemnda i Nye Namsos for budsjettåret 2020) vedtar budsjett
for tjenesten. Fordeling av kostnader mellom vertskommunen og samarbeidskommunen skal
fremgå av budsjettet. Samarbeidskommunen skal gis mulighet en gang pr. år, i forbindelse
med budsjettprosessen, å komme med innspill om nivå på ytelse, samt om fastsettelse av
kostnadsandel. Utgangspunktet for beregning av samarbeidskommunens kostnadsandel for
budsjettåret 2020, skal være samarbeidskommunen sin andel av kostnad for tjenesten i Midtre
Namdal samkommune i 2018, med et tillegg for andel administrasjonskostnader. Kostnaden
justertes for deflator og eventuelle andre endringer i felleskostnader, herunder lønn, pensjon,
lisenser etc. For 2018 vil andel av kostnader utgjøre 0,453 mill. kroner for
samarbeidskommunen og tilsvare et deltakeransvar på 22% av den samlede tjenesten.

Samarbeidskommunens andel av samlet budsjett for tjenesten vil tilsvare
samarbeidskommunens deltakeransvar det enkelte budsjettår. Samarbeidskommunen vil
dermed være forpliktet til å dekke sin andel av eventuelle merforbruk, og likedan redusere sin
kostnad ved mindreforbruk i tjenesten. Andelen av totalen – og dermed andelen av det årlige
deltakeransvaret – vil fastsettes årlig som del av budsjettprosessen, og vil kunne endre seg ved
en utvidelse av samarbeidet med flere kommuner. Kostnadsutvikling og andel av
deltakeransvar skal drøftes i det årlige kontaktmøte.
Samarbeidskommunen refunderer til vertskommunen sin andel for dekning av driftsutgifter
for samarbeidsordningen en gang pr år med forfall 01.07 etter faktura fra vertskommunen. Det
gjøres en avregning av mer/mindreforbruk iht. deltakeransvar ved årets slutt.
Gevinstrealisering som følge av kommunesammenslåing mellom Namsos, Fosnes og
Namdalseid skal i sin helhet tilfalle vertskommunen, og vil påvirke det relative
deltakeransvaret.
Generell effektivisering eller endringer av nivå på tjenestene fordeles iht. fastsatt
deltakeransvar det enkelte år.
Samarbeidskommunen faktureres for kostnader for vakante vakter knyttet til leger som har
fritak av andre grunner enn alder og vakante hjemler når fastansatt legevaktslege eller lege
med avtale med MNS/Namsos kommune dekker vaktene etter avtale mellom
samarbeidskommunene i LiNa-nettverket. En utvidelse av samarbeidet med flere kommuner,
kan danne grunnlag for en reforhandling av kostnaden i avtalen.
Avtalen baserer seg på den avtalen med HNT som gjelder pr nå. En reforhandling av denne
vil kunne gi grunnleggende endringer i forutsetninger for avtalen. Forhandlinger samordnes
med LINA-legevakt og prosedyrer for dette er omtalt i kap. 10.2, pk. a.
10.2 Legevakt 23.00 – 08.00 og legevaktstelefon
Punktet regulerer vertskommunegodtgjørelse for legevakt beskrevet i kap. 3 pk. 2 og 3
Namsos kommune vedtar årlige driftsbudsjett for legevakt 23.00 til 08.00 og legevakttelefon
(LINA). Innstilling til budsjett med oversikt over kostnadsfordelingen sendes ut i god tid til
kommunene før behandling og gir samarbeidskommunene muligheter for innspill.
LINA finansieres gjennom refusjon fra samarbeidskommunene. Refusjon beregnes etter
følgende delingsmodell:
a. Generelt
Namsos kommune forhandler avtale om legevakttjenestene med HF Nord Trøndelag og
innebærer legevaktbordet, husleiefaktor, personell og IT/supportavtale (Hemit). I tillegg
beregnes kostnader knyttet til administrative funksjoner og ledelse. Ev reforhandlinger av
avtalene med HNT skal gjennomføres etter drøftinger i samhandlingsutvalget og
Regionrådet i Namdalen. Samarbeidskommunene skal ha representanter i
forhandlingsdelegasjonen. Forhandlingsresultatet skal godkjennes kommunestyret i
Namsos kommune.

b. Legevaktstelefonen
Vertskommunen inngår rammeavtale med HF Nord Trøndelag om betjening av
legevakthenvendelser. Kostnaden med legevaktstelefonen fordeles mellom samarbeidende
kommuner på følgende måte: 40 % likt fordelt mellom kommunene og 60 % fordelt etter
antall henvendelser.
c. Legevakt 23.00 – 08.00.
Omfatter vaktgodtgjørelse for lege i vakt, skyssgodtgjørelse og bakvaktsordning for Indre
og Ytre Namdal. 50 % av kostnadene dekkes likt mellom alle kommuner. 50 % fordeles
etter innbyggertall. Kommunene som inngår i denne tjenesten dekker 34 % av utgiftene
som omfattes av Midtre Namdal samkommunes/Namsos kommunes forhandlede avtale
om legevakttjenestene med HF Nord Trøndelag og innebærer Husleiefaktor, personell og
IT/supportavtale (Hemit) i tillegg til vertskommunens kostnader til ledelse og
administrasjon.
Samarbeidskommunen faktureres for kostnader for vakante vakter knyttet til leger som har
fritak av andre grunner enn alder og vakante hjemler når fastansatt legevaktslege eller lege
som MNS/Namsos kommune har avtale med dekker vaktene.
10.3 Oppgjør
Samarbeidskommunen refunderer til vertskommunen sin andel til dekning av driftsutgifter for
samarbeidsordningene basert på budsjett en gang pr år med forfall 01.07. etter faktura fra
vertskommunen. Etter regnskapsavslutning gjøres en sluttavregning for faktiske medgåtte
utgifter knyttet til kap. 10.2. Oppgjør for vakante vakter gjøres kvartalsvis.
11 Samarbeidsarena
Det skal være et felles samarbeidsutvalg for begge legevaktsordningene og legevaktstelefonen
bestående av to representanter (både fra fag og administrasjon) fra hver av regionene Indre
Namdal, Midtre Namdal og Ytre Namdal samt en repr. fra fagforeningen, daglig leder for
legevakt og faglig leder for legevakt. Fra hver region bør en av de to valgte representantene ha
et overordnet ansvar for legevakttjenesten i sin region. Samarbeidsutvalget møtes inntil to
ganger årlig og der evaluering av ordningen er hovedtema. Utvalget kan komme med
innspill/forslag til forandringer av legevaktordningen. Samarbeidsutvalget skal arbeide med
forbedring av ordningen på basis av registrerte avvik.
Regionrådet i Namdal er ordningens politiske møtested og vil sammen med
samarbeidsutvalget være rådgivende organ for samarbeidet.
12 Tilsyn, kontroll og klagebehandling
Tilsyn og kontroll etter kommuneloven utføres av revisjonsordningen for Namsos kommune
og kontrollutvalget i Namsos kommune. Tilsyn og kontroll etter lov om Helse og
omsorgstjenester utføres av Fylkesmannen. Vertskommunen har ansvar for behandling av
klager på tjenestene som omfattes av samarbeidsavtalen.
13 Uttreden og avvikling av samarbeidet.
Hvis begge parter er enige, kan en oppløse samarbeidet i henhold til denne avtale med
øyeblikkelig virkning. Både vertskommunen og samarbeidskommunen kan med minst ett års

skriftlig varsel si opp avtalen. Oppsigelsestiden tar til å løpe fra 1. januar det påfølgende år
uttreden er blitt varslet. Dette med hjemmel i kommunelovens § 28-1 i.
14 Endring av samarbeidsavtalen
Denne avtale kan endres dersom krav om dette fremsettes av minst en av partene i
samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning i både samarbeidskommunens
kommunestyre og i vertskommunens kommunestyre. Krav om endring som vil ha
konsekvenser for andre samarbeidskommuner og krever endringer i deres
vertskommuneavtaler skal også godkjennes av kommunestyrene i disse kommunene.
15 Tvist
Dersom det oppstår tvister i forbindelse med avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger
før den eventuelt bringes for de ordinære domstolene. Som verneting vedtas Namdal Tingrett.
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