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Overordnet samarbeidsavtalemellom VestreViken heleforetak og Bærumkommune

Eldrerådet-05.03.2019- 016/19
Anbefaling:
Forslagtil revidert Overordnetsamarbeidsavtalemellom Bærumkommuneog VestreViken
heleforetakvedtas.Det tas forbehold om eventuelleendringeri sammensettingav Overordnet
samarbeidsutvalg.

Rådfor menneskermed nedsatt funksjonsevne-04.03.2019- 016/19
Vedtak:
SakenOverordnetsamarbeidsavtalemellom VestreVikenhelseforetakog Bærumkommunetas til
orientering.
Rådmannensf orslagtil vedtak:
Forslagtil revidert Overordnetsamarbeidsavtalemellom Bærumkommuneog VestreViken
heleforetakvedtas.Det tas forbehold om eventuelleendringeri sammensettingav Overordnet
samarbeidsutvalg.

SAKENI KORTETREKK
Sakenpresenterer forslagtil revidert overordnetsamarbeidsavtalemellom VestreViken

helseforetak og Bærum kommune. Avtalen skal behandles politisk i hver kommune i regionen før
signering med Vestre Viken. Avtalen gjelder fra 01.04.19. Forslaget til avtale følger saken som
vedlegg.
Bakgrunnen for revisjonen er behovet for en forenkling og modernisering av avtalestrukturen, samt
tilpasning til lovverk og nasjonale føringer. Samarbeidsavtaler ble lovpålagt i 2012. Erfaringene i
disse årene er at avtalestrukturen har vært for omfattende og at avtalene i varierende grad har vært
kjent og nyttig for partene.
Forslaget til reviderte overordnet samarbeidsavtale omfatter nytt kapittel 3, «Avtaleinstituttet»,
som skiller mellom lovpålagt samarbeidsavtale og andre avtaler og retningslinjer. Videre nytt
kapittel 4, «Sentrale plikter, oppgaver og ansvar», som erstatter tildeligere tjenesteavtaler.
Forslag til ny avtale medfører ikke endringer i ansvarsforholdet mellom foretaket og kommunene.
Avtalen har fått et modernisert språk, i tråd med nasjonale styringsdokumenter. Tjenesteavtalen
om helhetlige pasientforløp blir videført som egen avtale.
Forslag til revidert avtale er behandlet i Overordnet samarbeidsutvalg (OSU). OSU gav sin tilslutning
til avtalen, men har igangsatt et arbeid med å se på sammensetting av OSU. Rådmannen anbefaler
at Bærum kommune tar forbehold om eventuelle endringer i sammensetting av OSU.
Tidligere behandling
11/186225 - Overordnet samarbeidsavtale mellom Bærum kommune og Vestre Viken HF
17/74802 - Overordnet samarbeidsavtale mellom Bærum kommune og Vestre Viken - signert
Bakgrunn
Etter Lov om kommunal helse og omsorgstjeneste § 6-1 har kommunen plikt til å inngå
samarbeidsavtaler med helseforetaket. En overordnet samarbeidsavtale (OSA) mellom Vestre Viken
HF og de 26 kommunene i helseforetaket sitt område ble første gang utarbeidet høsten 2011 med
mindre revideringer i 2014 og 2017. I tillegg til OSA er det inngått 12 tjenesteavtaler, dette i
overensstemmelse med § 6-2 i helse- og omsorgstjenesteloven. Selv om hver enkelt kommune er
avtalepart med helseforetaket, har arbeidet med samarbeidsavtalene på kommunal side blitt
ivaretatt av Kommunehelsesamarbeidet (KHS).
Det har etter hvert vokst frem et behov for å revidere gjeldene avtaleverk. Erfaringen viser at
avtalene er dårlig forankret i kommunene, dette kan skyldes at avtaleverket er uoversiktlig med
mange avtaler, mye tekst, utydelig avtalehierarki og et språk som ikke er tilpasset utviklingen i
regelverket.
Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) ga følgende føringer for revisjonen:
· Overordnet samarbeidsavtale skal revideres og utvides med sentrale punkter fra dagens
tjenesteavtaler.
· Alle dagens tjenesteavtaler utgår, med unntak av tjenesteavtalen om helhetlige
pasientforløp, som videreføres og justeres med en tilpasning til nytt lovverk og nye
nasjonale retningslinjer.
· Eget tvisteløsningsutvalg utgår. Beskrivelse av prosedyre for uenighet og tvist legges inn i
Overordnet samarbeidsavtale.
· Tjenesteavtale om akuttmedisinsk beredskap fra 2017 innarbeides i Overordnet

samarbeidsavtale.
Dagens avtaler ligger på Vestre Viken HF internettside under samhandling;
https://vestreviken.no/helsefaglig/samhandling.
Prosess/medvirkning internt og eksternt
Revisjonen av avtalen er gjennomført av en arbeidsgruppe med representanter fra kommunene og
Vestre Viken. Arbeidsgruppen har bestått av:
Kommunalsjef i Øvre Eiker Kari Hesselberg (leder)
Samhandlingskoordinator i Hallingdalsregionen Øystein Lappegard
Kommunejurist i Drammen kommune Mari Kristine Rollag
Samhandlingskoordinator i Bærum kommune Anne Marie Flovik
Avdelingssjef Mai Bente Myrvold, Vestre Viken Drammen sykehus
Avdelingssjef Reidar Aasheim, Vestre Viken Ringerike sykehus
Samhandlingssjef Christine Furuholmen, Vestre Viken.

Vedlegg:
Avtale - overordnet samarbeidsavtale mellom Bærum kommune og
Vestre Viken - signert (L)(4537895)
Overordnet samarbeidsavtale - Revisjon 2018

4221693
4221708

Behandlingen i møtet 05.03.2019 Eldrerådet
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Eldrerådet-05.03.2019- 016/19:
Anbefaling:
Forslag til revidert Overordnet samarbeidsavtale mellom Bærum kommune og Vestre Viken
heleforetak vedtas. Det tas forbehold om eventuelle endringer i sammensetting av Overordnet
samarbeidsutvalg.

Behandlingen i møtet 04.03.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orientering.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne-04.03.2019- 016/19:
Vedtak:

Saken Overordnet samarbeidsavtale mellom Vestre Viken helseforetak og Bærum kommune tas til
orientering.

