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Overordnet samarbeidsavtale samt tjeneste avtaler mellom UNN og
Nordreisa kommune - sak til behandling i kommunestyret
Henvisning til lovverk:
Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
Lov om spesialisthelsetjenester.
Vedlegg
1
Overordnet samarbeidsavtale mellom UNN og Nordreisa kommune
2
Enighet mellom kommunene og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar
for og tiltak partene skal utføre
3
Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering,
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlig og sammenhengende
helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester
4
Retningslinjer for innleggelse i sykehus
5
Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for
kommunale tjenester etter utskrivning fra sykehus
6
Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige
nettverk og hospitering
7
Samarbeid om forskning og utdanning
8
Samarbeid om jordmortjenseter
9
Samarbeid om IKT-løsninger lokalt
10 Samarbeid om forebygging
11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden
Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 20.12.2016
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Nordreisa kommune godkjenner overordnet samarbeidsavtale, samt tjenesteavtale 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.
2. Følgende tas med i tjenesteavtale 1, punkt 3.2.1:
Nordreisa kommune tilbyr svangerskaps- og barselomsorg i samarbeid med følgende
kommuner: Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen.
3. Følgende tas med i tjenesteavtale 1, punkt 3.2.2:
Nordreisa kommune gir tilbud om svangerskaps- og barselomsorg gjennom følgende
tiltak: interkommunal kommunejordmortjeneste, samarbeid med fastleger, helsestasjon
og helsesøster i kommunene Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen. Barselomsorg skjer i tett
samarbeid med personalet ved DMS Nord-Troms.
4. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, utarbeide og fornye avtalene, der det i
avtaleteksten ikke er gjort endringer av vesentlig betydning.

5. Rådmannen har ansvar for å gjøre avtalene kjent og tilgjengelig for ledere innen helse og
omsorg. Informasjon om avtalene publiseres på kommunens hjemmeside.

Rådmannens innstilling
1. Nordreisa kommune godkjenner overordnet samarbeidsavtale, samt tjenesteavtale 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.
2. Følgende tas med i tjenesteavtale 1, punkt 3.2.1:
Nordreisa kommune tilbyr svangerskaps- og barselomsorg i samarbeid med følgende
kommuner: Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen.
3. Følgende tas med i tjenesteavtale 1, punkt 3.2.2:
Nordreisa kommune gir tilbud om svangerskaps- og barselomsorg gjennom følgende
tiltak: interkommunal kommunejordmortjeneste, samarbeid med fastleger, helsestasjon
og helsesøster i kommunene Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen. Barselomsorg skjer i tett
samarbeid med personalet ved DMS Nord-Troms.
4. Kommunestyret delegerer til rådmannen å forhandle, utarbeide og fornye avtalene, der det i
avtaleteksten ikke er gjort endringer av vesentlig betydning.

5. Rådmannen har ansvar for å gjøre avtalene kjent og tilgjengelig for ledere innen helse og
omsorg. Informasjon om avtalene publiseres på kommunens hjemmeside.
Saksopplysninger
Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtaler mellom Nordreisa kommune fra 2012 er nå
revidert.
OSO (overordnet samarbeidsorgan) valgte et faglig utvalg til å foreta en revisjon av avtalene;
KSU 3/15. Nordreisa kommune hadde et medlem med i dette utvalget; Terje Olsen.

KSU 3/15 har hatt 6 møter, og det har vært invitert inn en rekke andre fagpersoner i behandlingen av
de ulike avtalene. I tillegg er det holdt en «Høringskonferanse» 24.02.16 med over 80 deltakere.
Det foreslås at gjeldende avtalestruktur videreføres. De reviderte avtalene er gjennomgått språklig
og redaksjonelt, og det er gjort endringer og oppdateringer av avtalene.
KSU 3/15 kan ikke se at det er foreslått «vesentlige endringer» i avtalenes intensjon eller partenes
forpliktelser.

Det faglige utvalget la fram forslag til nye avtaler for OSO 07.04.16 i sak 3/16, hvor OSO
gjorde følgende vedtak:
1. OSO anbefaler kommuner og UNN å inngå Overordnet samarbeidsavtale samt de 10
underliggende tjenesteavtalene.
2. OSO anbefaler at kommunestyrene delegerer til administrasjonen å forhandle, utarbeide og
fornye avtalene, der det i avtaleteksten ikke er gjort endringer av vesentlig betydning.
3. OSO ber KSU 3/15 til neste møte i OSO å legge fram forslag til plan for hvordan avtalene skal
gjøres kjent blant partene.
4. OSO ber KSU 3/15 utarbeide forslag til kortversjon/ retningslinje av tjenesteavtalene som legges
fram for OSO i OSO møte 22.september.
5. OSO ber KSU 3/15 utarbeide forslag til egen tjenesteavtale innenfor rus- psykisk helse, som
legges fram for OSO i OSO møte 22.september.
I forhold til punkt 3, og 4 gjorde OSO følgende vedtak i sak 15/16 16.06.16:
1. Informasjon fra KSU 3/15 avtalerevisjon tas til orientering.
2. Innspill fra OSO-møtet tas med i det videre arbeidet knyttet til kortversjoner og bekjentgjøring av
avtalene.
Forslag til kortversjoner av avtalene legges frem for OSO 01.12.16.

Forslag til egen tjenesteavtale innenfor rus- psykisk helse er ikke utarbeidet.
Vurdering
Med bakgrunn i de erfaringer partene har gjort seg siden avtalene første gang med tegnet i 2012,
samt at det har kommet endringer i lov og forskrift som innvirker på avtalene, er avtalene
revidert høsten 2016. Kommuner og brukerorganisasjoner har gjennom samarbeidsmøter og
dialogkafe medvirket til revidering av de tjenesteavtalene.
Rådmannen mener at prosessen med gjennomgang av avtalene har vært tilfredsstillende og at
kommunenes interesser er godt ivaretatt. Avtalene anbefales godkjent.

