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1. Formål med avtalen
Formålet med denne samarbeidsavtalen er å formalisere det pågående
interkommunale samarbeidet om Asker og Bærum legevakt.
Asker og Bærum legevakt skal i all hovedsak være en videreføring av dagens
interkommunale legevakt, regulert i samarbeidsavtale mellom kommunene
Asker og Bærum datert 10. januar 2012, samt avtale om leie av lokaler til
legevakt mellom Vestre Viken HF og kommunene Asker og Bærum datert 29.
desember 2011.
Legevakten skal vurdere henvendelser om øyeblikkelig hjelp og foreta
nødvendig oppfølging, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr.
3 bokstav a og akuttmedisinforskriften § 6.
Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter
kommuneloven § 20-2, og myndighet delegeres til vertskommunen i samsvar
med disse bestemmelsene.

2. Deltakerne
Vertskommune:
Samarbeidskommune:

Bærum
Asker

3. Vertskommunens ansvar og forpliktelser
Bærum kommune påtar seg følgende:


Drifte Asker og Bærum legevakt og sikre behovet for øyeblikkelig hjelp
for personer som oppholder seg i Bærum og i følgende lokalområder i
Asker:
Holmen, Nesøya, Sentrum, Dikemark, Heggedal, Vollen



Benytte sin styringsrett i fastlegeavtalene for å sikre nødvendig
legedekning ved Asker og Bærum legevakt, jf. fastlegeforskriften § 13.

4. Samarbeidskommunens ansvar og forpliktelser
Asker kommune påtar seg følgende:


Drifte Bråset legevakt og sikre behovet for øyeblikkelig hjelp for
personer som oppholder seg i følgende lokalområder i Asker:
Klokkarstua, Tofte, Sætre, Røyken, Spikkestad, Slemmestad



Benytte sin styringsrett i fastlegeavtalene for å sikre nødvendig
legedekning ved begge legevaktene, jf. fastlegeforskriften § 13.
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5. Økonomi
Budsjettet for Asker og Bærum legevakt skal utarbeides etter prinsipp om
nøktern og kostnadseffektiv administrasjon og utførelse av tjenesten. Det skal
etableres enighet mellom kommunene om budsjettets rammer. Beløpet
justeres hvert år for pris- og lønnsvekst, og eventuelt for ekstraordinære
forhold.
Bærum kommune fakturerer Asker kommune etterskuddsvis per 1.4. hvert
år, basert på regnskap for legevaktens netto driftskostnader foregående år.
Fordelingsnøkkelen for beregning av vederlagets størrelse mellom Asker og
Bærum er kommunens innbyggertall per 31.12. i regnskapsåret. I Asker
kommunes innbyggertall inngår kun lokalområdene Holmen, Nesøya,
Sentrum, Dikemark, Heggedal og Vollen.
I tillegg skal Asker kommune dekke 6 % av Bærum kommunes overordnede
administrasjonskostnader.

6. Tilsyn og kontroll med ordningen
Bærum kommune er ansvarlig for at eventuelle pålegg og sanksjoner fra
statlig tilsyn med virksomheten blir fulgt opp, jf. kommuneloven § 20-10.
Asker kommune skal orienteres om alle statlig tilsyn.
Bærum kommunes kontrollutvalg fører kontroll med virksomheten, jf.
kommuneloven § 20-9.

7. Vedtak og klagebehandling
Klagebehandling av vedtak som kan påklages etter forvaltningsloven, skal
skje i henhold til bestemmelsene i kommuneloven § 20-5. Administrasjonen i
Bærum kommune er underinstans etter forvaltningsloven § 33 andre ledd.

8. Ikrafttredelse og varighet
Samarbeidsavtalen trer i kraft fra 1.1.2020. Samtidig utløper tidligere
samarbeidsavtale om felles legevakt, datert 10. januar 2012.
Bærum kommune orienterer Fylkesmannen i Oslo og Viken om samarbeidet.

9. Oppløsning og uttreden
Samarbeidsavtalen kan sies opp skriftlig med minst 12 måneders varsel, med
virkning fra første årsskiftet etter at fristen har utløpt, jf. kommunelovens
§ 20-8.
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Dersom deltakerne er enige om det, kan vertskommunesamarbeidet oppløses
med øyeblikkelig virkning.
Samarbeidet kan ikke oppløses før det er etablert faglig forsvarlig alternativ
legevaktordning for begge deltakerne.

Denne avtalen er undertegnet i 2 (to) eksemplarer, ett til hver av partene.

[DATO]

____________________
For Asker kommune

____________________
For Bærum kommune
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