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Formannskapet-24.03.2021- 088/21
Vedtak:
Mindretallsanken tas til følge. Saken tas for øvrig til orientering.
Utvalg for samarbeid-09.03.2021- 009/21
Innstilling:
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren om å utlyse flere hele og faste stillinger på
Legevakten også som kveld, natt og helgestillinger, jf vedtaket i sak 011/20 i Kommunestyret 5.
februar 2020. Andelen fast ansatte på heltid må dog ikke gå på bekostning av leger i spesialisering
som trenger vakter for å få sin spesialisering godkjent, eller erfarne fastleger med kommunal avtale
som ønsker vekselbruk mellom fastlegepraksis og Legevakten.
Utvalg for samarbeid bes holdes løpende orientert om utviklingen i denne saken.
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren gjennomføre en medarbeiderundersøkelse blant de
ansatte ved Legevakta.
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren gjennomføre en brukerundersøkelse av Legevakta.
Hensikten med undersøkelsen er å måle hvordan brukerne opplever kvaliteten i tjenestene som
leveres ved Legevakta.
Mindretallsanke fra utvalgsleder Bjørn Røtnes (H):
Saken ble anket under møtet av utvalgsleder Bjørn Røtnes (H).
Saken forelegges formannskapet til avgjørelse, jf. reglementets del I "Felles saksbehandlingsregler
for folkevalgte organer" § 3 - 13.

Mindretallsanken støttes av represetant Five (H), Steen (V) og Bjerke (FRP).
Protokolltilførsel fra Bjørn Sigurd Hjetland (UNIO)
Bakgrunnen for forslag og vedtak i sak SAM 009/21 er utvalgets bekymring for hvorvidt den
kommunale legevakten i best mulig grad legger til rette for heltidsstillinger også på kveld, natt og i
helgevakter. Flertallet i utvalget anser heltidskultur i Bærum kommune som en del av utvalgets
mandat.
Protokolltilførsel fra Bjørn Røtnes (H)
Saken ankes fordi forslaget innebærer at Utvalg for samarbeid fatter vedtak som går utenfor SAMs
ansvarsområde, jfr reglement for SAM §§ 2 og 3, og som har konsekvenser inn i BIOMs
ansvarsområde (Reglement for BIOM §§2 og 3).

Utvalg for samarbeid-09.03.2021-009/21
Innstilling:
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren om å utlyse flere hele og faste stillinger på
Legevakten også som kveld, natt og helgestillinger, jf vedtaket i sak 011/20 i Kommunestyret 5.
februar 2020. Andelen fast ansatte på heltid må dog ikke gå på bekostning av leger i spesialisering
som trenger vakter for å få sin spesialisering godkjent, eller erfarne fastleger med kommunal avtale
som ønsker vekselbruk mellom fastlegepraksis og Legevakten.
Utvalg for samarbeid bes holdes løpende orientert om utviklingen i denne saken.
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren gjennomføre en medarbeiderundersøkelse blant de
ansatte ved Legevakta.
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren gjennomføre en brukerundersøkelse av Legevakta.
Hensikten med undersøkelsen er å måle hvordan brukerne opplever kvaliteten i tjenestene som
leveres ved Legevakta.
Mindretallsanke fra utvalgsleder Bjørn Røtnes (H):
Saken ble anket under møtet av utvalgsleder Bjørn Røtnes (H).
Saken forelegges formannskapet til avgjørelse, jf. reglementets del I "Felles saksbehandlingsregler
for folkevalgte organer" § 3 - 13.
Mindretallsanken støttes av represetant Five (H), Steen (V) og Bjerke (FRP).
Protokolltilførsel fra Bjørn Sigurd Hjetland (UNIO)
Bakgrunnen for forslag og vedtak i sak SAM 009/21 er utvalgets bekymring for hvorvidt den
kommunale legevakten i best mulig grad legger til rette for heltidsstillinger også på kveld, natt og i
helgevakter. Flertallet i utvalget anser heltidskultur i Bærum kommune som en del av utvalgets
mandat.
Protokolltilførsel fra Bjørn Røtnes (H)
Saken ankes fordi forslaget innebærer at Utvalg for samarbeid fatter vedtak som går utenfor SAMs

ansvarsområde, jfr reglement for SAM §§ 2 og 3, og som har konsekvenser inn i BIOMs
ansvarsområde (Reglement for BIOM §§2 og 3).

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

SAKEN I KORTE TREKK
Saken gjelder orientering om status på Asker og Bærum legevakt i etterkant av aksjon fra Den
norske legeforening (Dnlf) hvor mange leger sa opp sin avtale ved Legevakten.
Det vises til tidligere fremlagte notater til Utvalg for samarbeid om saken.
I etterkant av aksjonen, er det stilt spørsmål ved kommunens individuelle avtaler med de
privatpraktiserende legene. Kommunen tok initiativ til å avklare de spørsmål Dnlf stilte ved
eksisterende avtale i samarbeid med KS og Dnlf sentralt. Nytt avtaleutkast foreligger. I den nye
avtalen tydeliggjøres at legene er arbeidstagere i Bærum kommune. Kommunen legger særavtale
(SFS 2305), som inngår i Hovedtariffavtalen(HTA), til grunn for avtalene. Dette innebærer
godtgjøring i tråd med HTA og kompensasjon ved sykefravær.
Midlertidig avtale med Dnlf som ble inngått i romjulen som følge av en uavklart situasjon varte frem
til 28. februar 2021. Denne blir ikke videreført. Det innebærer at man går tilbake på ordinær
godtgjøring i hht SFS 2305.
Til orientering har kommunedirektøren dialog med og har avholdt flere møter med tillitsvalgts
representanter for fastlegene i Asker og Bærum om vaktplaner, opplæring og fremtidig
bemanning av legevakten. Flere fastleger har ønsket å komme i gang med vakter på legevakt,
disse har allerede hatt oppstart i sine turnuser, eller har nært forestående oppstartstidspunkt.
Andre ønsker noe mer tid og har behov for flere avklaringer. Dette jobbes det med i partnerskap
med legerepresentantene.

I møtet i Utvalg for samarbeid 9.februar 2021 ble det stilt spørsmål fra Repr. Mortensen (AP)
vedrørende organisering av Legevakten.
Saker vedrørende organisering av tjenesten, dersom det får konsekvens for innbyggere, behandles
av Hovedutvalg for bistand og omsorg.
Det legges imidlertid her frem en orientering om status i arbeidet med oppfølging av legetilbudet.

Den norske legeforening (Dnlf) sendte lørdag 16. januar varsel om uforsvarlig
organisering ved legevakten i Asker og Bærum til Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV).
Statsforvalteren åpnet på bakgrunn av medieomtale og varselet, tilsyn 20.1.21. Bærum kommune
ble bedt om opplysninger i saken med frist 27.1.21. Kommunedirektøren har besvart
henvendelsen innen fristen. Alle dokumenter i saken er lagt frem for Hovedutvalg for bistand og
omsorg og fremkommer i denne linken.

10.02.2021 mottok Bærum kommune tilbakemelding fra Statsforvalteren i Oslo og Viken (se
vedlegg). Statsforvalteren avsluttet saken uten videre tilsynsmessig oppfølging.

Status ift legetilbudet på Legevakten
Legevakten er på dagtid bemannet med 3,8 årsverk fordelt på 6 leger som er fast ansatt. Bemanning
på ettermiddag/kveld, natt og helger har tidligere bestått av ca. 128 fastleger, sykehusleger og leger
som har sitt arbeidsforhold andre steder.
Av de 70 legene som sa opp, er 22 fastleger i Asker og Bærum. Disse er gjennom sin fastlegeavtale
forpliktet til å delta i legevakt, jf. fastlegeforskriftens § 13. Etter at kommunen
hadde foreholdt dem dette, valgte alle fastlegene å trekke tilbake sine oppsigelser innen 04.01.21.
De øvrige legene i legevaktsordningen er hovedsakelig sykehusgrenspesialister, i tillegg til et mindre
antall som er fastleger i andre kommuner, eller som har sitt arbeidsforhold andre
steder. Kommunen valgte å ta deres oppsigelser til etterretning, fordi legenes aksjon har avdekket
en sårbarhet i legevaktens drift: De avtaler som var inngått, satte legene i posisjon til å lamme
driften på kort varsel gjennom en samordnet oppsigelse. De endringer som beskrives nedenfor, har
som formål og virkning å redusere denne sårbarheten, samt å styrke legevaktens dekning av leger
med allmennmedisinsk kompetanse jf. krav i akuttmedisinforskriften.
Det understrekes at de endringer som er gjort, ikke innebærer noen omorganisering av
Legevakten slik Den norske legeforening omtaler det som i sitt brev til Statsforvalteren av
16.01.2021. Endringen består i at fastleger i Asker og Bærum rekrutteres til erstatning for de legene
som avslutter sitt avtaleforhold. Organiseringen av legevaktordningen forblir imidlertid den
samme.
Det er foretatt en spørreundersøkelse blant fastlegene i Asker og Bærum for å avklare hvor
mange som hadde rett til fritak fra legevakttjeneste. Tillitsvalgte og kommunen er omforent om
disse. Av 113 fastleger i Bærum fritas 37 leger grunnet alder og 19 helt eller midlertidig grunnet
helse, store omsorgsoppgaver eller andre grunner. I tillegg kommer fastlegene i Asker.
Det er således tilstrekkelig antall fastleger som kan tilpliktes til legevakttjeneste, til at kommunen
dekker opp for legene som fratrådte.
Kommunen har videre vurdert og iverksatt tiltak for å sikre tilstrekkelig og kompetent bemanning i
en overgangsfase fra ikrafttredelsen av legenes oppsigelser og frem til
legevakten er permanent bemannet med – hovedsakelig – fastleger.
Kommunen understreker at kravet til forsvarlige helse- og omsorgstjenester er ivaretatt ved
legevakten. Organiseringen er ikke endret. Legevakten har opprettholdt en forsvarlig bemanning i
tråd med bemanningsplanene, og har også planlagt med forsvarlig bemanning i tråd med
bemanningsplanene i et overskuelig tidsperspektiv fremover. Det skal tilføyes at som følge av covid19 har Legevakten for tiden lav pågang av pasienter, og følgelig en viss grad av overbemanning i
forhold til behovet.
Legene med oppsigelser som kommunen valgte å ta til etterretning, fikk tilbud om å
forlenge oppsigelsestiden til 15.03.21. 6 leger takket ja til en slik

forlengelse, mens 40 leger fratrådte ved oppsigelsestidens utløp 18.01.2021.
Som følge av legenes oppsigelser har legevakten per nå rekruttert inn 7 vikarer midlertidig. Sammen
med legene som fortsatt tjenestegjør, dekker disse legevaktens bemanningsbehov.

Vedlegg:
Tilsynssak avsluttes - Asker og Bærum legevakt (L)(7396969)
Plan for legetjenesten i Bærum kommune 2017 - 2020
Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp - gjennomgang av tilbud

5297371
5307910
5307913

Behandlingen i møtet 24.03.2021 Formannskapet
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Formannskapet ber Kommunedirektøren om å utlyse flere hele og faste stillinger på Legevakten
også som kveld, natt og helgestillinger, jf vedtaket i sak 011/20 i Kommunestyret 5. februar 2020.
Andelen fast ansatte på heltid må dog ikke gå på bekostning av leger i spesialisering som trenger
vakter for å få sin spesialiseringgodkjent, eller erfarne fastleger med kommunal avtale som ønsker
vekselbruk mellomfastlegepraksis og Legevakten.
Utvalg for samarbeid holdes løpende orientert om utviklingen i denne saken.
Kommunedirektøren bes gjennomføre en medarbeiderundersøkelse blant de ansatte ved
Legevakta.
Kommunedirektøren bes gjennomføre en brukerundersøkelse av Legevakta. Hensikten med
undersøkelsen er å måle hvordan brukerne opplever kvaliteten i tjenestene som leveres ved
Legevakta.

Forslag fremmet av Lisbeth Hammer Krog, H
Mindretallsanken tas til følge. Saken tas for øvrig til orientering.
Votering:
Stein Stugus forslag fikk 4 stemmer (R, 2Ap, Sp) og falt.
Ordfører Lisbeth Hammer Krogs forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (2Ap, R).
Formannskapet-24.03.2021- 088/21:
Vedtak:
Mindretallsanken tas til følge. Saken tas for øvrig til orientering.

Behandlingen i møtet 09.03.2021 Utvalg for samarbeid
Forslag fremmet av Kirsti Margrethe Mortensen, Ap
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren om å utlyse flere hele og faste stillinger på
Legevakten også som kveld, natt og helgestillinger, jf vedtaket i sak 011/20 i Kommunestyret 5.
februar 2020. Andelen fast ansatte på heltid må dog
ikke gå på bekostning av leger i spesialisering som trenger vakter for å få sin spesialisering
godkjent, eller erfarne fastleger med kommunal avtale som ønsker vekselbruk mellom
fastlegepraksis og Legevakten.
Utvalg for samarbeid bes holdes løpende orientert om utviklingen i denne saken.

Forslag fremmet av Kirsti Margrethe Mortensen, Ap
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren gjennomføre en medarbeiderundersøkelse blant de
ansatte ved Legevakta.
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren gjennomføre en brukerundersøkelse av Legevakta.
Hensikten med undersøkelsen er å måle hvordan brukerne opplever kvaliteten i tjenestene som
leveres ved Legevakta.

Votering:
Tilleggsforslag 1 "Hele og faste stillinger ved Legevakten" fra representant Mortensen (AP) fikk fem
(AP, SV, LOK, LOK og UNIO) mot fire (H, H, V og FRP) stemmer
Tilleggsforslag 2 "Behov for undersøkelser ved Legevakta" fra representant Mortensen (AP) fikk fem
(AP, SV, LOK, LOK og UNIO) mot fire (H, H, V og FRP) stemme
Mindretallsanke fra utvalgsleder Bjørn Røtnes (H):
Saken ble anket under møtet av utvalgsleder Bjørn Røtnes (H).
Saken forelegges formannskapet til avgjørelse, jf. reglementets del I "Felles saksbehandlingsregler
for folkevalgte organer" § 3 - 13.
Mindretallsanken støttes av represetant Five (H), Steen (V) og Bjerke (FRP).
Utvalg for samarbeid-09.03.2021- 009/21:
Innstilling:
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren om å utlyse flere hele og faste stillinger på
Legevakten også som kveld, natt og helgestillinger, jf vedtaket i sak 011/20 i Kommunestyret 5.
februar 2020. Andelen fast ansatte på heltid må dog ikke gå på bekostning av leger i spesialisering
som trenger vakter for å få sin spesialisering godkjent, eller erfarne fastleger med kommunal avtale
som ønsker vekselbruk mellom fastlegepraksis og Legevakten.
Utvalg for samarbeid bes holdes løpende orientert om utviklingen i denne saken.
Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren gjennomføre en medarbeiderundersøkelse blant de
ansatte ved Legevakta.

Utvalg for samarbeid ber Kommunedirektøren gjennomføre en brukerundersøkelse av Legevakta.
Hensikten med undersøkelsen er å måle hvordan brukerne opplever kvaliteten i tjenestene som
leveres ved Legevakta.
Mindretallsanke fra utvalgsleder Bjørn Røtnes (H):
Saken ble anket under møtet av utvalgsleder Bjørn Røtnes (H).
Saken forelegges formannskapet til avgjørelse, jf. reglementets del I "Felles saksbehandlingsregler
for folkevalgte organer" § 3 - 13.
Mindretallsanken støttes av represetant Five (H), Steen (V) og Bjerke (FRP).
Protokolltilførsel fra Bjørn Sigurd Hjetland (UNIO)
Bakgrunnen for forslag og vedtak i sak SAM 009/21 er utvalgets bekymring for hvorvidt den
kommunale legevakten i best mulig grad legger til rette for heltidsstillinger også på kveld, natt og i
helgevakter. Flertallet i utvalget anser heltidskultur i Bærum kommune som en del av utvalgets
mandat.
Protokolltilførsel fra Bjørn Røtnes (H)
Saken ankes fordi forslaget innebærer at Utvalg for samarbeid fatter vedtak som går utenfor SAMs
ansvarsområde, jfr reglement for SAM §§ 2 og 3, og som har konsekvenser inn i BIOMs
ansvarsområde (Reglement for BIOM §§2 og 3).

