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Værnesregionen DMS – samarbeidsavtale
Rådmannens forslag til vedtak:
A.
Vedlagte samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS
datert 23.april 2012 godkjennes og legges til grunn for samarbeidet.
B.
Stjørdal kommune delegerer følgende myndighet og oppgaver til den folkevalgte
nemnda:
1.
Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §
3-2, punkt 5:
• Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
2.
Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §
3-2, punkt 6:
a) Plass i institusjon, herunder sykehjem og
b) Avlastningstiltak
3.
Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §
3-5, 1. ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp
4.
Myndighet til å yte tjenester hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §
3-5, 1. ledd: kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp døgnopphold.
5.
Myndighet til å treffe beslutninger som underinstans i klagesaker som ikke er av
prinsipiell betydning og klagesaker hvor vedtaket er hjemlet i lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester § 3-2.5 og § 3-2.6 bokstav a og b.
6.
Myndighet til å kreve vederlag av pasient og bruker for opphold i institusjon hjemlet i
lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 11-2.

7.
Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til
kommuneadministrasjonen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5- 8.
8.
Myndighet til å treffe beslutninger om utlevering av opplysninger til statens helsetilsyn
og fylkesmannen hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5- 9.
9.
Myndighet til å utføre rapportering til SSB og årlig KOSTRA rapportering herunder
registrering av individuell pleie og omsorgsstatistikk IPLOS hjemlet i lov av 18. mai 2001 nr 24
om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) og forskrift av
17.februar 2006 nr 2004 om pseudonymt register for individbasert pleie og omsorgsstatistikk.
10.
Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for
lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, Budsjett, tertialrapporter og årsmelding i
tillegg til saker av prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller som legges frem av
rådmannen i vertskommunen.
Den felles folkevalgte nemnda delegerer sin myndighet med unntak av myndighet anvist i pkt
10 videre til rådmannen i vertskommunen. Dette inkludert myndighet til å ta stilling til og
behandle klager som underinstans i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
C.

Det etableres en klagenemnd med 2 representanter fra Stjørdal kommune og 1
representant fra hver av de andre 3 deltakende kommuner.

D.

Fra Stjørdal kommune er Ole Andreas Aftret og Ruth Elin Øfsti oppnevnt til
klagenemnden.

E.

Rapportering skjer i henhold til bestemmelser i samarbeidsavtalen.

Til kommunestyret:




Vertskommuneavtalen
Særavtalen
Husleieavtalen

Saksopplysninger:
Værnesregionen distriktsmedisinske senter DMS er det interkommunale distriktsmedisinske
senteret for kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal.
Driften av dette senteret er basert på tidligere politiske vedtak om interkommunalt samarbeid om
Værnesregionen DMS mellom kommunene Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. Til grunn for
dette samarbeidet ble det lagt en prosjektrapport fra en interkommunal prosjektgruppe.
Det er behov for en samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom kommunene. På
bakgrunn av dette er det nå utarbeidet forslag til en samarbeidsavtale.
Den vedlagte samarbeidsavtalen er basert på vedtak i alle kommunene om at det
interkommunale samarbeidet skal organiseres etter kommuneloven § 28 c vertskommune med
felles folkevalgt nemnd.
Utkastet til samarbeidsavtale for Værnesregionen DMS legges med dette frem til politisk
behandling.

Vurdering:
Utkastet til samarbeidsavtale er basert på politisk vedtak i kommunene om at organiseringen av
det interkommunale samarbeidet skal baseres på vertskommunemodellen med felles folkevalgt
nemnd. Slik organisering er hjemlet i kommuneloven § 28 c.
Samarbeidsavtalen datert 23.april 2012 har følgende hovedpunkter:
•

Politisk styring

Her beskrives sammensetning og arbeidsmetode for den felles folkevalgte nemnda.
Den felles folkevalgte nemnda vil ha følgende sammensetning:
Tydal kommune
Selbu kommune
Stjørdal kommune
Meråker kommune
•

2 representanter
2 representanter
5 representanter
2 representanter

Den folkevalgte nemndas myndighet og oppgaver

Under dette punktet beskrives hvilken myndighet og oppgaver de enkelte kommunene må
delegere til den folkevalgte nemnda. Denne myndigheten må nemnda delegere videre til
rådmann i vertskommunen med unntak av følgende punkt:
Myndighet til å behandle saker av prinsipiell karakter med utøvelse av politisk skjønn for
lovpålagte oppgaver. Dette vil være virksomhetsplan, Budsjett, tertialrapporter og årsmelding
i tillegg til saker av prinsipiell karakter som nemnda selv initierer eller som legges frem av
rådmannen i vertskommunen.
•

Begrensninger i den folkevalgte nemndas myndighet

Den folkevalgte nemnda vil ikke ha myndighet til å ta ut søksmål eller inngå forlik i forbindelse
med eventuell rettstvist knyttet til myndighet eller oppgaver som ligger til nemnda.
Nemnda vil heller ikke ha myndighet til å utøve instruksjonsrett knyttet til arbeidsgiverrollen.
•

Vertskommunens ansvar

Under dette punktet er det satt opp hva som er vertskommunens ansvar. Hovedpunktet her er å
drifte Værnesregionen DMS basert på delegasjoner fra folkevalgt nemnd.
Skal vertskommunen kunne ivareta sitt ansvar må den folkevalgte nemnda delegere sin
myndighet til rådmann i vertskommunen. Dette er derfor inntatt i forslaget til vedtak i denne
saken.
•

Oppgaver som faller utenfor vertskommunens ansvar

Under dette punktet er det satt opp hvilke oppgaver deltakerkommunene selv må ivareta. Det er
følgende:
A. Vedta planer for den enkelte kommune.
B. Anlegge eller motta søksmål.

•

Koordinering i Værnesregionen

Flere interkommunale enheter som skal samarbeide med 3 forskjellige helseforetak og fire ulike
kommuner krever koordinering.
I dette punktet beskrives det hvordan koordineringen av de interkommunale enhetene skal
foregå.
•

Organisering av Værnesregionen DMS

Under dette punktet beskrives organiseringen av Værnesregionen DMS.
Tjenesten organiseres som en tjeneste under en enhetsleder. Denne delegeres fullmakt fra
Rådmannen i vertskommunen via en samhandlingsleder. Denne organiseringen vil kunne bli
endret i løpet av 2012.
•

Rapportering

Værnesregionen DMS rapporterer til rådmannen i vertskommunen. Rådmannen rapporterer over
virksomheten inkludert regnskap til felles folkevalgt nemnd pr. tertial og avlegger årsrapport.
•

Finansiering

I avtalens pkt. 10, er det foreslått at vertskommunens utgifter til lønn og driftskostnader (kurs/
kompetanseheving/ IKT) fordeles mellom kommunene.
Det er videre foreslått at fordeling av ugiftene på de enkelte kommunene utredes og vedtas i
egen saksutredning for alle samarbeidsprosjekt samlet.
•

Klageinstans

Under dette punktet har en beskrevet saksgangen for klager.
Det opprettes en interkommunal klagenemnd oppnevnt av kommunestyrene i
deltakerkommunene. Det oppnevnes 1 person fra hver deltakerkommune til å delta i denne
klagenemnden.
Klagebehandlingen ellers skal skje i henhold til gjeldende lovverk. Dette innebærer at hvis
klagen ikke etterkommes til gunst for brukeren skal klagesaken sendes til Fylkesmann i det
fylket pasienten er bosatt.
•

Evaluering

Dagens ordning med interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS ble vedtatt i
kommunene i 2011. Det foreslås derfor at det foretas en evaluering av dette samarbeidet i 2015.

Konklusjon:
Værnesregionen DMS har vært operativ som interkommunal enhet i ca 1 år. En har i dag flere
positive tilbakemeldinger på det interkommunale samarbeidet.

Den nye samarbeidsavtalen er utformet med tanke på at tjenesten skal beholde dagens
organisering og behandlingstilbud. I tillegg til dette er det inntatt delegasjoner som gjør det
mulig å etablere tilbud om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold ved institusjonen.
Vedlagte samarbeidsavtale datert 23.april 2012 vil legge et godt grunnlag for videre
interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS og utvikling av denne enheten.
En vil på bakgrunn av dette foreslå at vedlagte samarbeidsavtale for interkommunalt samarbeid
om Værnesregionen DMS datert 23.april 2012 vedtas og legges til grunn for det
interkommunale samarbeidet om denne enheten.

