Samarbeidsråd for
Evenes, Tjeldsund og Skånland kommuner

Møtebok fra møte 16. desember 2011
Møtet fant sted:
Sted:
Tid:

Elvemo, kulturskolens lokaler
Fredag 16. desember 2011 kl. 09:00 – 15:45.

Til stede var:




Jardar Jensen
Bjørnar Pettersen
Merete Hessen





Steinar Sørensen
Bjørn Alling
Einar Aune

Dessuten møtte:





Arne Kristian Torbergsen, Unn Kristin Laberg, Elisabeth Øien, Esben Waage, Evald Joakimsen,
sak 12/11.
Janne Nilsen, sak 13/11 og 14/11, Liv Marit Torbergsen, sak 13/11.
Torbjørn Simonsen, sak 15/11.
Gerd Larsen, sak 16/11.

Møteleder:
Møtesekr.:

Jardar Jensen
Steinar Sørensen

Saksliste:
09/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11

Godkjenning av møtebok forrige møte
Gjensidig info fra kommunene
Konstituering ETS-rådet
Utvidet samarbeid ETS Kulturskole og kultursektoren
Samhandlingsreformen og LMS. Styringsgruppemøte
Rusprosjekt ETS
ETS legetjeneste
Fysioterapisamarbeidet
Eventuelt

Rådets behandlinger:
09/11 Godkjenning
møte

av møtebok forrige

13/11 Samhandlingsreformen og LMS.
Styringsgruppemøte

Rådets vedtak – enstemmig:

Rådets behandling:

Møteboken godkjennes.

Liv Marit
orienterte.

10/11 Gjensidig info fra kommunene

Rådets vedtak:

Rådets behandling:

1.

Saken utgikk av tidsmesssige årsaker.

2.

11/11 Konstituering ETS-rådet

3.

Torbergsen

og

Janne

Nilsen

ETS-rådet sluttet seg til endret
organisering av prosjektet.
Arbeidsgruppene gis frist til påske med å
fullføre sitt arbeid. Unntatt er gruppe for
elektronisk meldingsutveksling hvor
arbeidet tilpasses FUNNKe-prosjektet.
Kompetansegruppa gis frist til utgangen
av mai.

Rådets vedtak - enstemmig:
14/11 Rusprosjekt ETS
Ansvar for ledelse og sekretariat overtas av
Skånland kommune fra 2012.
12/11 Utvidet samarbeid ETS Kulturskole og
kultursektoren.

Rådets behandling:
Janne Nilsen orienterte.
Rådets behandling - enstemmig:

Rådets behandling:
Leder av kulturskolen orienterte og innledet til
debatt og kulturskolen, og kulturkonsulentene
om øvrig samarbeid.
Rådets vedtak - enstemmig:
1.
2.

3.
4.

Debatten tas til foreløpig orientering.
ETS-rådet ber om å få seg forelagt forslag
til strategiplan for kulturskolen i løpet av
1. kvartal 2012. Kulturskolen utarbeider
framdriftsplan for dette arbeidet innen
årsskiftet.
Som ledd i dette arbeidet gjennomføres
en brukerundersøkelse for kulturskolen.
Det utarbeides også plan for framtidig
samarbeid på kultursektoren i løpet av 1.
kvartal.

1.
2.
3.

Orienteringen tas til underretning.
ETS-rådet behandler rusforebyggende
handlingsplan i løpet av januar.
Det søkes om ekstern finansiering til
utprøving av felles koordinator i 2012.
Felles koordinator for rus søkes sett i
sammenheng
med
andre
samarbeidsområder.

15/11 ETS legetjeneste
Rådets behandling:
Torbjørn Simonsen orienterte, og presenterte
et strateginotat. Notatet vedlegges referatet.
Rådets vedtak - enstemmig:
ETS-rådet sluttet seg i hovedsak til
framdriftsskisse i notatet. Samarbeidsavtalen
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fremmes for behandling i kommunene innen
utgangen av mars.

3.

4.
16/11 Fysioterapisamarbeidet
Dok.:

Utredning fra Skånland kommune

Fysioterapitjenesten justeres til 4
driftshjemler så snart muligheten ligger til
rette for det.
ETS-rådet ber vertskommunen avvente
oppretting av stillingshjemmel for
kommunalt
tilsatt
terapeut,
og
forutsetter at denne behandles av rådet
før etablering.

Rådets behandling:
17/11 Eventuelt
Gerd Larsen orienterte og besvarte spørsmål.
Rådets behandling:
Rådets vedtak - enstemmig:
Det forelå ingen saker til eventuelt.
1.
2.

ETS-rådet berømmer arbeidsgruppen for
godt utført arbeid.
Utkast til samarbeidsavtale endres til
avtale iht. kl. § 28, og gis 1 år oppsigelse.

Bogen i Ofoten, 16. desember 2011

Steinar Sørensen
Refr.
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Strateginotat felles legetjeneste og legedistrikt
for Evenes, Tjeldsund og Skånland kommuner.
Målsetting om felles legetjeneste og legedistrikt er vedtatt av alle kommunestyrer. For å
implementere og iverksette vedtakene skal det nå arbeides etter tre følgende overordnede
strategier:
1. Etablere og igangsette felles legetjeneste og legedistrikt fra 1.1.2013.
2. Etablere ett legekontor i ETS lokalisert til Evenskjer innen 1.4.2013.
3. Skånland kommune vil legge til rette for at felles ETS-legekontor kan samlokaliseres i
tilknytning til Skånland sykehjem og være den medisinskfaglige støtte for felles
intermediærenhet i ETS.
For å få dette på plass skal følgende aktiviteter gjennomføres;
Inngåelse av ”Samarbeidsavtale om felles legetjeneste i ETS kommuner”
Samarbeidsavtalen skal i hovedsak omfatte følgende; legetjenestens oppgaver,
arbeidsgiverforhold – herunder prinsipper for rekruttering/tilsetting, delegasjon,
samarbeid, økonomi – herunder modell for kostnadsfordeling samt informasjon,
rapportering og evaluering.
- Utkast til samarbeidsavtale mellom Evenes Tjeldsund og Skånland presenteres på ETSrådsmøte 16. desember
- Samarbeidsavtalen behandles i de tre kommuners kommunestyrer innen 1.4.12.
- Hver kommune må når samarbeidsavtalene vedtas ha definert sine behov for hvilke
kommunale/offentlige oppgaver og til hvilket omfang legene skal tilpliktes slike oppgaver i
den enkelte kommune
- Vertskommunen utarbeider struktur for økonomi og fordeling av kostnader
ETS legevakt
-

-

-

Skånland som vertskommune overtar styringen av ETS legevakt
Legevaktssjeffunksjonen vil Skånland kommune definere inn under de
kommunale/offentlige oppgavene som lege under tilsetting vil tilpliktes.
Kommunelege 1 i Evenes og Tjeldsund løses fra samme tidspunkt fra funksjonen
En slik restrukturering av legevaktskoordineringen vil innebære kostnadsreduksjoner for
ETS legevakt som helhet samt gi en bedre koordinering og drift ettersom legevaktssjef og
sekretær er samlokalisert.
Restruktureringen iverksettes fra senest 1.3.12
Skånland kommune som vertskommune vil sørge for at distriktets/tjenestens fastleger tar
aktiv del i legevaktstjenesten for på en slik måte redusere behovet for dyr innleie av
legevaktsvikarer, senest fra det tidspunkt hvor felles legekontor er etablert og. Ny felles
kommuneoverlege forutsettes å gjøre denne driftsoppfølgingen for legevaktstjensten

Avstemming av lønns og kompensasjonsvilkår
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-

-

ETS kommuner har fra høsten 2011 likt lønnsnivå for legene. Fastlegens lønn utgjør
770 000 for helt årsverk for de kommunale oppgaver som ytes.
Tillegget for kommunelege 1-funksjon er også likt (15.000 pr år) for Evenes/Tjeldsund og
Skånland
Den enkelte kommune skal innen 1.5.2012 ha avklart og bragt legers vilkår i tråd med
legeavtalen (SFS 2305). Skånlands nivå og fortolkning av vilkår skal være veiledende for
Evenes og Tjeldsund kommuner i denne avklaringen.
Avklarte betingelser og lønn defineres som en personlig ordning i forbindelse med
omstilling og implementering av felles legetjeneste
Lønnsnivået for legene fryses i en 2-årsperiode da kommunene som arbeidsgivere finner at
dette lønnsnivået er tilfredsstilende og på et konkurransedyktig nivå

Felles kommuneoverlege
- I avtalen fremkommer det som et sentralt punkt for helhetlig koordinering av legetjeneste,
herunder utførelse av samfunnsmedisinske oppgaver og styring av tjenesten/distriktets
fastleger at kommunene inngår samarbeid om felles kommuneoverlege
- Med de utfordringer og endringer som skjer i forbindelse med samhandlingsreformen mht
samfunnsmedisin og forebygging settes det som krav at kommuneoverlegen skal være
spesialist i samfunnsmedisin.
- Skånland kommune som vertskommune vil starte rekruttering av denne fra snarest etter
at samarbeidsavtalen er vedtatt i kommunene og ressursbehovet for kommuneoverlegetjenester er definert av hver enkelt kommune
- Avtale om fristilling fra funksjoner som kommuneoverleger i Evens/Tjeldsund og Skånland
inngås og ”times” med rekruttering og tilsetting av ny felles kommuneoverlege
Økonomi, kostnadsfordeling og finansiering
 Strukturen for kostnadsfordeling/budsjett for tjenesten fremgår som et vedlegg til
Samarbeidsavtalen. Vertskommunen utarbeider skisse til økonomisk modell innen 1.3.12.
 Trolig vil den store gevinsten som alle 3 kommunene vil ha ved en sammenslåing til et
legedistrikt over 5000 innbyggere være at vi slipper utjevningstilskuddet. For Skånland
utgjør utjevningstilsuddet til 3 leger 275 000 kr. Vertskommunen verifiserer dette.
 Skånlands modell for leie og dekning av kostnader til hjelpepersonell forutsettes lagt til
grunn og at legene i Evenes og Tjeldsund trer inn i felles kontorlokalisering på disse
vilkårene.
 Besparelsene som samarbeidet om felles legetjeneste kan innebære forutsettes å kunne
finansiere opprettelse av felles kommuneoverlegestilling.
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