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SAMNANGER KOMMUNE

MØTEINNKALLING
_________________________________________________________________________

Utval:
Møtedato:
Møtetid:
Møtestad:

Utvalet for oppvekst og omsorg
07.02.2012
15:00 Kommunehuset

_________________________________________________________________________
Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling
Forfall til møtet eller ugildskap må meldast snarast råd til ekspedisjonen (tlf. 56 58 74 00 eller
e-post adm@samnanger.kommune.no), som vil kalla inn varamedlem.

Det vert orientering om barnehagelova og voksenopplæringslova.

leiar av utval
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SAKLISTE
Saker til handsaming på møtet
Sak nr.

Arkivsak

Sakstittel

Merknad

001/12
002/12

12/103
10/279

003/12
004/12

10/317
12/14

Faste saker
Samhandlingsreform - godkjenning av
avtalar om samarbeid
Skuleskyss
Namn på bustad- og hyttefelt i Samnnager
kommune.

Oversikt faste saker





Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av protokoll frå førre møte
Delegerte vedtak/referatsaker
Utvalet sitt kvarter
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr: 12/103
Sakstype: Politisk sak

Løpenr: 12/455

SAKSGANG
Møtedato Saksnr.
07.02.2012 001/12

Styre, utval, komité m.m.
Utvalet for oppvekst og omsorg

Saksbeh.
LS

FASTE SAKER
Oversikt faste saker:





Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av protokoll frå førre møte
Delegerte vedtak/referatsaker
Utvalet sitt kvarter

Oversikt delegerte vedtak/referatsaker som er meldt opp til møtet:
Arkivsak Dok.dato Dok.type
Avs./mott.
Tittel/innhald
12/72 30.01.2012
X
Statusrapport - Samnanger
barneskule
10/271 30.01.2012
X
Statusrapport- Ombygging av
Nordbygda skule til barnehage.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent
 Protokollen frå førre møte vert godkjent
 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering
___________________________________________________________________________
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Sakshandsamar: Tone Ramsli
Arkivsaksnr: 10/279
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m.
Utvalet for oppvekst og omsorg

Arkivkode: FA-G00
Løpenr: 12/16

Møtedato Saksnr.
07.02.2012 002/12

Saksbeh.
TR

SAMHANDLINGSREFORM - GODKJENNING AV AVTALAR OM SAMARBEID

___________________________________________________________________________
Dokument som er vedlagt:
Tjenesteavtale - inn og ut somatikk fra 2012 - endelig versjon til signering.pdf
Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden.docx
Handlingsplanen.xls
SAMARBEIDSAVTALE - overordnet.docx
Grunnlagsdokument - endeleg til utsending.doc
Utskrivningsklare pasienter.pdf
___________________________________________________________________________
Kva saka gjeld
Samarbeidssekretariatet(SSE) har i e-postar av 21. og 23.12.2011 oversendt følgjande dokument
til formell behandling i kommunen:.
- Felles grunnlagsdokument med handlingsplan
- Ny overordna samarbeidsavtale og kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa har ansvar
for.
- Tenesteavtale: Ny avtale for inn og utskriving
- Tenesteavtale: For omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinsk kjede.
Det er og gitt orientering om sak som var utarbeidd for dei overordna samarbeidsutvala om
prosessen for arbeidet med avtalar som skal vera vedtekne innan 01.07.12.
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Det er sendt ut avtalar som er signerte av aktuelle parter i spesialisthelsetenesta. Desse
avtalene ber dei om å få returnert innan fristen 31.01.12.Kommunar som ikkje har
kommunestyremøte før i februar må senda signerte avtalar tilbake umiddelbart etter at vedtak
er fatta.
Det har oppstått ein disputt på sentralt hald om når på døgeret helseføretaket skal kunne skriva
ut pasientar. Dette er no avklara, noko som tilseier at framlegg til avtale kan godkjennast.
Oppsummering av prosessen så langt:
Prosess for avtalearbeidet mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i
lokalsjukehusområdet.
Krav til avtaleverk
Stortinget vedtok i juni 2011 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Denne lova
forpliktar kommunar og helseføretak til å inngå samarbeidsavtale som skal bidra til at
pasientar og brukarar får eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester (§ 6-1). I § 6-2 er
det krav til innhaldet i avtalen. I brev frå departementet som vart sendt ut saman med nasjonal
rettleiar for lovpålagte samarbeidsavtalar mellom kommunar og
regionale helseføretak/helseføretak står det at det innan 31.01.12 skal ligge føre
samarbeidsavtaler som omfattar følgjande:
- Semje om kva helse- og omsorgsoppgåver forvaltningsnivåa er pålagt ansvaret for, og ein
felles oppfatning av kva tiltak partane til einkvar tid skal utføre.
- Retningsliner for innlegging på sjukehus.
- Retningsliner for samarbeid om utskrivingsklare pasientar som ein går ut i frå har behov
for kommunale tenester etter utskriving frå institusjon.
- Samarbeid om omforeina beredskapsplanar
- Samarbeid om planar for den akuttmedisinske kjede
Innan 01.07.12 skal samarbeidsavtalene som heilskap vera inngått.
Avtalane skal då i tillegg til avtalane ovanfor som minimum innehalde:
• Skildring av kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkelig hjelp.
• Retningsliner for:
– gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling for faglige nettverk
og hospitering.
– samarbeid knytt til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og læringsog
meistringstilbod for sikre samanhengande helse- og omsorgstenester til
pasientar med behov for koordinerte tenester.
• Samarbeid om:
– forsking, utdanning, praksis og læretid.
– jordmortenester.
– IKT-løysingar lokalt.
– førebygging.
Andre tema der det vert tilrådd å lage avtale
– Samarbeid om lokalmedisinske sentre
– Samarbeid om kvalitetsforbetring og pasient- og brukartryggleik
– Rutine for handtering av avvik og etablering av tilbakemeldings- og
evalueringssløyfer
Andre tema der det kan lagast avtale
– Fastlegar og avtalespesialistar
– Samarbeid med andre aktørar, ikkje minst NAV
Status avtaleverk:
Eksisterande overordna samarbeidsavtale og underavtalar dekker per i dag noko av krava til
avtaleverket som ligg i nasjonal rettleiar. Det er behov for avklaring av kva behov for
avtaler/retningsliner samarbeidspartane har for å kunne dekke lokale behov og for å kunne
møte krava i nasjonal rettleiar.
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Kva gjer vi med dette ?
Krava som er komne frå departementet er utfordrande for samarbeidspartnarane. For å kunne
gjennomføre arbeidet på en god måte innan fristane som er gitt er det viktig:
å legge til grunn prinsippa ein er samde om i felles grunnlagsdokument.
I tillegg er det behov for at vi saman:
Etablerer styringsgruppe og hovudprosjektgruppe
Etablerer arbeidsgrupper på dei områder der det behov og der det er krav om
avtale/retningslinje i nasjonal rettleiar
Forenklar arbeidet så mykje som mogeleg ved:
å slå saman arbeid med avtaleverk der det er naturleg (som avtale om inn og utskriving)
å ta utgangspunkt i og bygge vidare på tidlegare avtalar der det er naturleg
å sørgje for at avtaleverket blir samanhengande og heilskapleg. For å få dette til må det bli
utarbeidd gode mandat og sikrast systematisk oppfølging av arbeidet. Mellom anna skal
alle andre arbeidsgrupper i sitt mandat legge til grunn overordna samarbeidsavtale og
avtale om inn og utskriving for sitt arbeid
å gi avtaleverket sentral plass i handlingsplanen i felles grunnlagsdokument, knytt opp
mot dei strategiske grepa.
å ha ei forløpstilnærming til arbeidet med avtaleverket
Etablering av styringsgruppe og hovudprosjektgruppe.
Styringsgruppe:
Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i opptaksområdet har inngått forpliktande
samarbeidsavtaler der Samarbeidsutvala er overordna organ som mellom anna har ansvar for
å følgje opp underordna avtalar. Det vert føreslått at leiarane frå kvart Samarbeidsutval,
eventuelt nestleiar der leiar kjem frå sjukehusa, administrerande direktør ved Haraldsplass
Diakonale Sykehus og viseadministrerande direktør i Helse Bergen utgjer styringsgruppe for
arbeidet med avtaleverket.
Styringsgruppegruppe
Unni Solem
Nina Solberg Nygaard
Radina Trengereid
Anne Sissel Faugstad
Line Barmen
NN- nestleiar SU

Representerer
SR Voss Helse Bergen
SU Bergen kommune
Haraldsplass/
Helse Bergen
SU Bergensregionen
SU Nordhordland

Hovudprosjektgruppe:
Samarbeidssekretariatet har frå samarbeidsutvala fått ansvar for å sørgje for oppfølging av
avtaleverket i tråd med lovkrav og presiseringar i rettleiar. Det vert føreslått at
samarbeidssekretariatet supplert med nokre utvalde ressurspersonar i kommunane og
sjukehusa samt representant(ar) frå brukarane utgjer ei hovudprosjektgruppe som får ansvar
for å utarbeide forslag til ny overordna samarbeidsavtale og for koordinering av avtalearbeidet
frem mot 01.07.12. SSE foreslår at KS får tilbod om leie arbeidet med utarbeiding av felles
overordna avtale.
Hovudprosjektgruppe
Representerer
Magne Høgelid
SSE, Helse Bergen
Anne Kvalheim
SSE, Helse Bergen
Marit Strøm
SSE, Bergen kommune
Ingebjørg Toft
SSE, Bergensregionen
Hans Atle Soldal
SSE, Voss
Anne Hildegunn Færøy
SSE Nordhordland
Kim Sperstad
SSE Haraldsplass
Jon Askeland, Ordførar
SU Nordhordland
Kjell Wolff, etatsjef
SU Bergen
Richard Jacobsen, kommunelege
SU Voss
Rådmann
SU Bergensregionen
Anne- Berit Kolås
Brukarutvalet i helse Bergen
Brukarutvalet i Helse bergen
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Vurderingar og konsekvensar:
Som ein ser er det eit omfattande arbeidd som har vore utført og som er i gang for innføring av
samhandlingsreforma. Arbeidet med å få på plass gode og klare avtalar om ansvarsfordeling
mellom dei ulike forvaltnings- og tenestenivåa er viktig for å lukkast med reforma. Frå Samnanger
si side har det først og fremst vore einingsleiar for pleie- og omsorg som har arbeidd med reforma.
Kommuneoverlegen har og vore engasjert.
Når det gjeld den konkrete avtalen om inn- og utskriving av sjukehus, har ”vår region” hatt ein del
kritiske merknader. Delar av desse er tekne inn, men det er avtalt at ein skal arbeida vidare med det
ved første revisjon. Merknadane har gått på at ein del pliktar for helseføretaka har vore for vagt
formulert , det er formulert med kan og bør i staden for skal.
I siste runden kom det frå sentralt hald melding om at det ikkje skulle sette avgrensingar på når
helseføretaka kunne skriva ut pasientar. Dette gjekk kommunane sterkt imot, og departementet har i
skriv av 20.1.2012 akseptert den formuleringa som står om dette i avtaleutkastet.
Rådmannen har ikkje merknader til dei framlagde avtalane.
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Tjenesteavtale for samarbeid om innleggelse i og utskrivning fra
spesialisthelsetjenesten innen somatisk sektor for Helse Bergen
HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
1.

Bakgrunn
1.1
Avtalen bygger på
1.1.1. Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom kommunale
helse- og omsorgstjenester (1. linje) og spesialisthelsetjeneste (2. linje).
1.1.2. Prinsipper i grunnlagsdokument for samhandling mellom Helse Bergen
HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus AS og de 22 kommunene i
lokalsykehusområdet.
1.1.3. Kapittel 3 i Forskrift om kommunal medfinansiering av
spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.
1.2. Avtalen gjelder for samhandling:
- i overgangssituasjoner mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens helseog omsorgstjenester.
- når tilbudene fra 1. og 2. linje er gjensidig avhengig av hverandre.

2.

Formål
2.1. Å sikre kontinuitet i behandlingsforløpet.
2.2. Å sikre at helsetjenestene ytes på rett nivå
2.3. Å forankre samarbeidet mellom likeverdige parter, med brukeren/pasienten sitt
beste i fokus.
2.4. Å avklare oppgavefordeling og ansvarsforhold i samarbeidet om
enkeltbrukere/pasienter ved inn- og utskrivning fra somatisk sektor i
spesialisthelsetjenesten.
2.5
Å sikre forsvarlig og løpende dialog mellom og innenfor behandlingsnivåene
2.6
Redusere risiko for uheldige hendelser

3.

Begrepsavklaringer
3.1. Med sykehuset v/behandlingsansvarlig enhet forstår vi den avdeling som
pasienten til enhver tid er innlagt i.
3.2. Med kommunen forstår vi den kommunale helse- og omsorgstjeneste. Dette
innbefatter også fastleger, legevakt og private tjenester der kommunen har
driftsavtale med slike.
3.3
Med varsling forstås en strukturert kommunikasjon til en på forhånd oppgitt
kontaktadresse (se punkt 4.1). Så snart begge parter har etablert en løsning som
muliggjør elektronisk meldingsutveksling av slike varsel skal denne løsningen
være primær kontaktform. Inntil elektronisk løsning er klar skal varsling skje
per telefon, ved gjensidig bruk av sammenfallende sjekklister. Det påligger
partene å utarbeide sammenfallende sjekklister for å strukturere
kommunikasjonen ved varsling. Gjeldende avtale med vedlegg samt
utarbeidede forslag til sjekklister for kommuner og sykehus skal til en hver tid
være publisert på www.saman.no.
3.3.1 Med tidligvarsel forstås varsling til kommunen om innlagt pasient, jfr. §
8 i forskriften, der det antas at pasienten kan ha behov for kommunale helse- og
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omsorgstjenester etter utskrivning. Slikt varsel skal gis innen 24 timer etter at
pasienten er innlagt. Tidligvarsel skal inneholde informasjon om bakgrunn for
innleggelsen, og en prognose knyttet til forventet utskrivningstidspunkt og
hjelpebehov. Dersom det innenfor fristen på 24 timer ikke er mulig å gi et
kvalifisert anslag omkring utskrivningstidspunkt eller
funksjonsnivå/hjelpebehov ved utskrivning skal dette framgå av varselet, og
spesialisthelsetjenesten skal snarest mulig supplere med slik informasjon.
Innhold i tidligvarsel skal være formidlet før kommunen kan varsles om
utskrivningsklar pasient.
3.3.2 Varsel om utskrivningsklar pasient, jfr. Forskriftens § 10, skal gis i de
tilfeller der det er et behov for kommunale helse – og omsorgstjenester etter
utskrivning, til samme kontaktpunkt som for tidligvarsel. Varselet gis tidligst
mulig den dag pasienten er utskrivningsklar.

4.

Partenes kontaktpunkter og regulering av tidsrom for kontakt
4.1. Kommunen er ansvarlig for å oppgi en kontaktadresse (herunder ett
telefonnummer, samt 1 elektronisk adresse i Norsk helsenett så snart denne er
klar for å motta meldinger) for å håndtere pålagt varsling fra
spesialisthelsetjenesten. (Bergen kommune kan ha inntil 3 slike kontaktpunkt.)
Kommunen har plikt til å sørge for at dette kontaktpunktet er betjent av
personell med nødvendig kompetanse og myndighet for å kunne håndtere
varsel knyttet til pasienter med et nytt/økt hjelpebehov. Telefonnummeret for
mottak av varsel skal være betjent alle dager mellom kl. 08-1500. Kommunen
skal straks kunne svare på varsling, og må etablere et system for å kunne følge
opp alle henvendelser med varsel. Der det eventuelt kun er aktuelt med behov
for oppfølging fra fastlege etter utskrivning skal en ikke benytte dette
kontaktpunktet. Lege ved behandlingsansvarlig enhet skal ta kontakt med
fastlege når det er medisinsk indikasjon for dette i forhold til oppfølging av
pasienten. Dersom det vurderes som tilstrekkelig, informeres fastlege ved
utsending av epikrise.
4.2. Kontaktrutine for varsling per telefon – inntil begge avtaleparter har innført
elektronisk meldingsutveksling av pleie- og omsorgsmeldinger:
4.2.1 Begge parter skal legge til rette for en god dialog som muliggjør raskest
mulig overføring tilbake til et etablert tjenestetilbud for kjente pasienter med
uendret hjelpebehov, og et eksisterende tilbud fra pleie- og omsorgstjenesten.
Tidligvarsel og varsel om utskrivningsklar pasient kan i slike tilfeller slås
sammen. Når oppholdet for disse pasientene innenfor spesialisthelsetjenesten er
på under 24 timer kan i tillegg begge varsel ivaretas i direkte telefonkontakt
mellom behandlingsansvarlig enhet innenfor spesialisthelsetjenesten og den
involverte delen av pleie- og omsorgstjenesten, også utenfor tidsrom angitt i
punkt 4.1 ovenfor.
4.2.2 Tidligvarsel skal gis på telefon jfr. punkt 4.1. til kommunens oppgitte
kontaktadresse i tidsrommet 8-15 alle dager, og forutsetter gjensidig bruk av
sjekkliste og samtidig dokumentasjon i begge parters journalsystem.
4.2.3 Kontaktpunkt og tidsrom for varsel om utskrivningsklar pasient er som
for tidligvarsel i punkt 4.2.2 ovenfor, og forutsetter gjensidig bruk av sjekkliste
og samtidig dokumentasjon i begge parters journalsystem. Det presiseres at
registrering av utskrivningsklar pasient i elektronisk pasientjournal (DIPS) kun
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4.3

5.

kan gjøres etter at varsling er gjort. Ved nytt/økt hjelpebehov skal det tilstrebes
at slikt varsel gis tidligst mulig på dagen.
Kontaktrutine for varsling etter at elektronisk meldingsutveksling er etablert:
4.3.1 Tidligvarsel skal gjøres så snart som mulig, gjennom hele døgnet, og
senest innen 24 timer etter at pasienten er innlagt.
4.3.2 Varsel om utskrivningsklar pasient kan gis hele døgnet alle dager for
kjente pasienter med uendret bistandsbehov. Ved nytt/økt hjelpebehov skal det
tilstrebes at slikt varsel gis tidligst mulig på dagen, og før kl. 1500 for at
kommunal betalingsplikt skal utløses fra samme dag.

Rutiner for samhandling ved innleggelse
5.1. Elektive pasienter legges inn på bakgrunn av skriftlig henvisning.
5.2. Innleggende lege skal kunne konferere med sykehusets bakvakt per telefon før
innleggelse for øyeblikkelig hjelp, for å drøfte en best mulig tilnærming til
videre oppfølging av pasienten. Endelig beslutning om hvorvidt innleggelse er
nødvendig tas av innleggende lege.
5.3
Ved øyeblikkelig hjelp skal det foreligge en vurdering fra innleggende lege og
innleggelsesskriv skal følge pasienten. Unntakene er:
- i hastesaker der ambulanse/AMK vurderer behov for direkte innleggelse
- der pasienten har en direkte avtale med sykehuset (om ”åpen retur”).
5.4. For pasienter som allerede mottar pleie- og omsorgstjenester i kommunen bør i
tillegg sykepleiedokumentasjon følge pasienten ved innleggelse i sykehus. Ved
elektronisk meldingsutveksling skal kommunen oversende innleggelsesrapport
som svar på mottatt tidligvarsel.
5.5. Informasjon som om mulig skal følge pasienten ved innkomst til sykehus og
inkluderes i elektroniske innleggelsesrapport (jfr. pkt.5.4.).
5.5.1. Pasientens navn og personnummer
5.5.2. Adresse og telefonnummer der pasienten kommer fra for eksempel:
hjemmet, korttidsplass, hjemmesykepleiegruppe
5.5.3. Navn på innleggende lege og pasientens fastlege
5.5.4. Aktuell problemstilling og relevante diagnoser
5.5.5. Beskrivelse av endringer i pasientens funksjonsnivå i forhold til før
skaden/sykdom oppstod.
5.5.6. Individuell plan, der det foreligger og der det vurderes at denne kan
ha relevans for oppfølgingen i spesialisthelsetjenesten.
5.5.7. Oppdatert medikamentliste
5.5.8. Eventuelt behov for tolk (fremmedspråk, hørsel)
5.5.9. Nærmeste pårørende sitt navn og telefonnummer.
5.5.10. Informasjon om pasienten har omsorg for mindreårige barn, og om
de er ivaretatt.
5.5.11 Informasjon om pårørende er informert om innleggelsen
5.6. Dersom pasienten har behov for transport til sykehuset, skal slik transport
rekvireres av fastlege/innleggende lege. Denne avgjør eventuelt behov for
ledsager på reisen.
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6.

Rutiner for samhandling når pasienten er innlagt i sykehus
6.1. Sykehuset har ansvar for å gjennomføre vurdering av pasientens behov for
kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning, og gi tidligvarsel til
kommunen innen 24 timer etter innleggelsen, iht. krav i forskrift og føringer i
denne avtalen.
6.2. Sykehuset skal i samråd med pasienten – og/eller etter interne rutiner – ivareta
kontakten mot pårørende under innleggelsen. Som et ledd i dette inngår å påse
at eventuelle mindreårige barn blir ivaretatt i den aktuelle situasjonen.
6.3. All kontakt mellom sykehuset og kommunen skal dokumenteres i elektronisk
journal. Ved telefonisk kontakt skal nøyaktig klokkeslett og fullt navn på den
en har snakket med nedtegnes. Utfylte sjekklister i forbindelse med varsling
skal også lagres elektronisk i journal.
6.4. Sykehuset skal samordne sin informasjon for å sikre entydig kommunikasjon
overfor kommunen. Kommunen skal så snart som mulig orienteres ved endring
i behandlingsansvarlig enhet, der dette er av langvarig karakter og har
betydning for den videre kontakt og samhandling om pasienten.
6.5. Der det er usikkerhet om pasientens behov for helse- og omsorgstjenester etter
utskriving, har spesialisthelsetjenesten, i samråd med pasient, ansvar for å
holde kommunen oppdatert om vurderinger av behov for tjenester etter
utskrivning.
6.6
Dersom tidspunktet for utskrivning, eller hjelpebehov, angitt i tidligvarselet,
forandres skal kommunen få formidlet oppdatert informasjon om dette så snart
som mulig, til kontaktpunkt angitt i punkt 4.1.
6.7. For å avklare hjelpebehov kan det avtales vurderingsbesøk/samarbeidsmøte.
Dette skal eventuelt skje i samråd med pasienten.
6.8. Kommunen kan ikke kreve søknad fra pasient for å etablere nødvendige
helsetjenester i en overgangsperiode etter et sykehusopphold. Ved ønske fra
pasient, og der det kan være aktuelt med langvarig nye tjenester, skal
spesialisthelsetjenesten likevel bistå med å sende skriftlig søknad om tjenester.
6.9. Når pasienter som har mottatt kommunale helse- og omsorgstjenester dør skal
det gis melding til kommunen så raskt som mulig.

7. Rutiner for samhandling ved utskriving fra spesialisthelsetjenesten
7.1. Vurderingen av om en pasient er utskrivningsklar ligger til
spesialisthelsetjenesten, og skal skje iht. § 9 i gjeldende forskrift.
7.2
Forskriften oppstiller en plikt til å gjennomføre tidligvarsel og varsling om
utskrivningsklar pasient både i forhold til pasienter med nye/økte behov for
helse- og omsorgstjenester, så vel som for kjente pasienter som allerede mottar
pleie- og omsorgstjenester i eget hjem eller kommunal institusjon, og som
skrives ut fra sykehuset med uendret hjelpebehov. Forutsatt at de prosessuelle
kravene til varsling er oppfylt må kommunen ta i mot pasienten samme dag
som varsel om utskrivningsklar pasient er gitt for ikke å utløse betalingsplikt,
jfr. § 13 i forskriften. Dersom det varsles om utskrivningsklar pasient uten at
det foreligger korrekt tidligvarsel skal det gå minimum ett døgn fra slikt varsel
om utskrivningsklar pasient er gitt til kommunal betalingsplikt kan påløpe.
7.3. Pasienten kan ikke skrives ut før kommunen har gitt beskjed om kommunen
kan ta imot pasienten. Spesialisthelsetjenesten ved behandlingsansvarlig enhet
avtaler pasientens utreisetidspunkt med kommunen.
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7.4.
7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

8.

Dersom situasjonen endrer seg slik at en pasient ikke lenger er å regne som
utskrivningsklar skal sykehuset varsle kommunens kontaktpunkt umiddelbart.
Sykepleierapport og eventuelle rapporter fra andre relevante faggrupper skal
ved utskriving oversendes elektronisk og/eller følge pasienten. Epikrise fra lege
skal følge pasienten ved evt. overføring til kommunal institusjon. For øvrige
pasienter som trenger kommunal oppfølging oversendes epikrise til pasientens
fastlege, samt i tillegg henvisende/innleggende lege der dette er en annen enn
fastlege, samme dag som pasienten skrives ut. Minimumsdokumentasjon som
skal foreligge ved utskriving for pasienter som har behov for kommunal
oppfølging etter utskrivning skal inneholde:
7.5.1. diagnose og gjennomført behandling
7.5.2. oppdatert medikamentliste
7.5.3 avklaring av innleggende leges problemstilling(er), og plan for videre
medisinsk oppfølging
7.5.4 beskrivelse av endringer i funksjonsnivå
7.5.5. informasjon om søkte hjelpemidler
7.5.6. ernæringsplan dersom denne er påbegynt
Praktiske forhold som skal avklares før utskriving:
7.6.1. Sykehus og kommune må sammen med pasienten sikre at
tilfredsstillende hjelpemidler kommer på plass. Hovedansvaret for å
sørge for at pasienten får adekvate hjelpemidler ligger til kommunen,
men det forutsetter at hjelpebehovet er korrekt kommunisert mellom
nivåene.
7.6.2. Pasienter som skrives ut til hjemmet med spesialisert behandling, og
med behov for medisinsk utstyr (behandlingshjelpemidler), får dette
dekket av spesialisthelsetjenesten. Tilhørende forbruksmateriell
inkludert.
7.6.3. Utstyr og forbruksmateriell for perioden fra utskriving og fram til det
kan forventes at dette kan skaffes på hjemstedet må følge pasienten.
7.6.4. Ved forandringer i medikasjon/ernæringsbehandling skal nye resepter
følge pasienten. Dosert medisin og eventuelt næringsmidler for
perioden fra utskriving og til det kan forventes at dette kan fremskaffes
på hjemstedet må følge pasienten dersom det er behov for det.
7.6.5. Nye medikamenter og næringsmidler som krever individuell refusjon
fra Helfo skal være søkt om fra sykehuset.
7.6.6. Sykehuset er ansvarlig for å informere pårørende om utskrivingen, der
pasienten ikke kan gjøre dette selv.
Pasienter som har behov for pleie- og omsorgstjenester eller som skal til
sykehjem, skal som hovedregel skrives ut så tidlig på dagen som mulig.
Dersom pasienten har behov for transport til hjemmet/kommunal institusjon,
skal dette rekvireres av sykehuset. Sykehuset avgjør eventuelt behov for
ledsager.

Rutiner for samhandling ved poliklinisk konsultasjon/dagkirurgi/dagbehandling
8.1. Sykehuset må gjøre en vurdering av hva som er aktuell instans for videre
oppfølging av pasienten (fastlege, avtalespesialist, pleie- og omsorg, annet.)
8.2. Ved behov må det avtales oppfølging. Slik oppfølging blir gjerne avtalt samme
dag, og henvendelse til den aktuelle instans må da skje pr. telefon og/eller ved
elektronisk melding i Norsk helsenett der dette er etablert praksis. Ved behov
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8.3.
8.4.

8.5.
8.6.

for pleie- og omsorgstjenester må pasienten i utgangspunktet selv søke om
slike.
Alt utstyr som pasienten har behov for, rekvireres i pasientens navn og dekkes
av pasienten/trygdeordninger.
Ved forandringer i medikasjon skal nye resepter følge pasienten. Dosert
medisin for konsultasjonsdagen og til og med neste virkedag må følge
pasienten, dersom det er behov for umiddelbar oppstart av behandlingen. I
spesielle tilfeller kan det avtales utlevering av medisiner utover en virkedag når
lokale forhold tilsier det.
Utstyr og forbruksmateriell for konsultasjonsdagen, og frem til det kan
forventes at dette kan skaffes på hjemstedet, må følge pasienten.
Det er en målsetning at notat fra poliklinisk konsultasjon skal oversendes
fastlegen, og evt. henvisende lege, snarest mulig. Der det er behov for snarlig
kommunal oppfølging skal poliklinisk notat oversendes konsultasjonsdagen.

9. Oppfølging av økonomisk oppgjør for utskrivningsklare pasienter
Den kommunale betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter beregnes fra det
tidspunkt kommunen er varslet i overensstemmelse med de prosessuelle krav i
forskrift, og slik disse er konkretisert i denne avtalen. Sykehuset kan kreve betaling for
en utskrivingsklar periode også om det under påvente av et kommunalt helse- og
omsorgstilbud oppstår endringer i pasientens status som medfører at pasienten ikke
lenger er utskrivingsklar og der dette uten unødig opphold er meldt til kommunen
(avmelding av utskrivingsklar pasient). Det forutsettes at kravene i forskrift og denne
avtale er oppfylt for den aktuelle perioden.
Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sykehus vil rapportere hver
måned, ca. den 10. i hver mnd. Fakturagrunnlaget skal være kvalitetskontrollert av
avdelingene i sykehusene før faktura genereres. Det faktureres samlet for hver
kommune. Faktura sendes sentral fakturamottaker i kommunen, med angivelse av
ressursnummer (for kommuner som har dette). Kommuner må oppgi fakturaadresse
for utskrivningsklare pasienter til Regnskapsavdelingen i HB og på HDS.

10.

Håndtering av uenighet og uønskete hendelser
Avklaringer av mindre karakter skal forsøkes løst mellom partene på lavest mulig
nivå. Hvis det ikke lykkes å oppnå enighet ved slik kontakt tar eventuelt nærmeste
leder kontakt med leder på tilsvarende nivå i kommune/helseforetak. Ved uenighet ut
over dette nivået følger avtalen føringer for håndtering av tvister i overordnet
samhandlingsavtale.
Som et ledd i oppfølgingen av uønskete hendelser knyttet til behandling/oppfølging av
enkeltpasienter skal det være mulig å overføre saker inn i den andre parts
avvikssystem. På forespørsel fra samarbeidsutvalgene skal avtalepartene kunne legge
fram statistikk/data på et aggregert nivå. For øvrig skal det legges til rette for
samarbeidsmøter på et formålstjenlig nivå ved behov for avklaringer av ansvar m.v.
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11.

Iverksetting, evaluering og revisjon
Avtalepartene forplikter seg til å gjøre avtaleverket kjent for egne ansatte, samt sikre
etterlevelse av avtalen i egen organisasjon. Avtalen skal på en måneds varsel
evalueres/revideres innenfor avtaleperioden på initiativ fra en av partene. Behov for
revisjon skal vurderes årlig. Til grunn for evaluering/revidering skal det foreligge et
samarbeid mellom avtalepartene. I tillegg skal erfaringsmeldinger/meldinger om
uønskede hendelser, eventuelle endringer i lovverk eller sentrale krav som kan
medføre endret oppgavefordeling, legges til grunn for en evaluering/revidering.
Begge parter har et likestilt ansvar for å holde flytskjema og sjekklister løpende
oppdatert.
Avtalen er gjeldende fra signeringsdato og følger for øvrig føringer for
gyldighetsperiode, tvisteløsninger og oppsigelse fastsatt i overordnet
samhandlingsavtale.

Signeringsdato:

--------------------------

-----------------------------

------------------------

Sign. kommune

Sign. Haraldsplass Diakonale Sykehus

Sign. Helse Bergen

Vedlegg:
- Flytskjema for elektronisk meldingsutveksling
- Flytskjema for midlertidig telefonbasert løsning i påvente av elektronisk
meldingsutveksling av pleie- og omsorgsmeldinger.
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Tjenesteavtale for samarbeid om omforente beredskapsplaner og planer for den
akuttmedisinske kjeden.
1. Parter
Avtalen er inngått mellom kommunene i Helse Bergen sitt foretaksområde og Helse Bergen
HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
2.Bakgrunn
Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold til overordnet samarbeidsavtale.
Plikten til å utarbeide omforente beredskapsplaner er slått fast i helse og omsorgstjenesteloven
og i spesialisttjenesteloven. I henhold til overordnet nasjonal helse- og sosialberedskapsplan
(2007) skal kommuner og helseforetak samordne sine beredskapsplaner. Fylkesmannen er,
som sektor- og samordningsmyndighet, tillagt en sentral rolle i samordning og koordinering.
Det vises også til forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter
lov om helsemessig og sosial beredskap (2001-07-23).
«Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus» (2005-03-18), har som
formål å «bidra til å sikre at befolkningen får faglig forsvarlige akuttmedisinske tjenester
utenfor sykehus ved behov for øyeblikkelig hjelp, ved at det stilles krav til det faglige
innholdet i de akuttmedisinske tjenestene, krav til samarbeid i den akuttmedisinske kjede og
krav til samarbeid med brann, politi og hovedredningssentralene.»
I forskriften pkt 4 Samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene, heter det:
«De regionale helseforetakene og kommunen skal sikre en rasjonell og koordinert innsats i de
ulike leddene i den akuttmedisinske kjeden, og sørge for at innholdet i disse tjenestene er
samordnet med de øvrige nødetatene, hovedredningssentralene og andre myndigheter.
Organiseringen av de akuttmedisinske tjenestene skal legges til rette slik at personellet i disse
tjenestene får trening i samhandling. Ved etablering og drift av akuttmedisinske tjenester skal
tjenestene kunne kommunisere internt og på tvers av etablerte kommune- og regiongrenser i
et felles, lukket, enhetlig og landsdekkende kommunikasjonsnett.»
3.Formål
Gjennom denne avtale forplikter partene seg til å videreføre og utvikle samarbeidet innenfor
krise- og katastrofeberedskap, og i utvikling av den akuttmedisinske kjede.
4. Virkeområde
Avtalen omfatter helse- og omsorgstjenestens ansvar og oppgaver i den akuttmedisinske
kjeden, herunder krise- og katastrofeberedskap, og er avgrenset mot redningstjenester som
ligger under Justis- og Politidepartementet v/hovedredningssentralen (HRS).
Samvirkeprinsippet medfører dog at ressursene ved behov stilles til rådighet for HRS.

16/39
Den akuttmedisinske kjede omfatter medisinsk nødmeldetjeneste, kommunalt helsepersonell i
vakt, bil-, båt, og luftambulanser, nødmeldetjenesten og mottak for akuttinnleggelser i
kommuner og helseforetak.
5. Samarbeid innenfor krise- og katastrofeberedskap
Partene plikter:
1. å samordne og dele egne planer for sosial- og helsemessig beredskap for større ulykker,
kriser og katastrofer. Dette gjelder bl.a.:
a) utarbeide Risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for planlegging (ROSanalyser)
b) samarbeide om planlegging og gjennomføring av øvelser
c) utarbeide planer for forsyning og forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og
medisinsk utstyr
d) beskrive varslings- og krisekommunikasjon
e) samarbeide om opplæring og vedlikehold av kunnskap og kompetanse i
krisehåndtering
f) innkallingsrutiner for personell
2. å samarbeide med andre nødetater (som brann/redning og politi, redningstjeneste),
samfunnssektorer og frivillige organisasjoner for å sikre helhetlige beredskapsplaner og
krisehåndtering.
6. Samarbeid om planer og samhandling i den akuttmedisinske kjede
Partene plikter og samarbeid om utvikling av de akuttmedisinske tjenester slik at tilbudet
samlet blir tilgjengelig og av god kvalitet.
Dette gjelder bl.a.:
a) holde hverandre oppdatert om faktiske tilbud i de ulike tjenester i kjeden som sikrer at
pasienter så raskt som nødvendig kommer frem til riktig behandlingssted/-nivå
b) avklare innhold og kvalitet i døgntilbud for øyeblikkelig hjelp funksjoner, for å unngå
overlapping i, og usikkerhet omkring hvilket tilbud som gis hvor
c) etablere rutiner som sikrer godt informasjonsutveksling og kommunikasjon i
akuttmedisinske situasjoner, herunder i planlegging, mottak og bruk av nytt nødnett
som er under utbredelse nasjonalt
d) avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i akutte
situasjoner (alvorlig sykdom og traumer) i henhold til gjeldende lovverk, avgrenset
mot syketransport (transport av pasienter som ikke trenger ambulanse) og
luftambulanse
e) delta i og følge opp nasjonale og regionale satsinger innenfor prehospital akuttmedisin
f) tilrettelegge for at vaktpersonell i den akuttmedisinske kjeden har nødvendig kunnskap
om system, ansvar og roller
g) ta initiativ til, og delta i, trening og øvelser
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Helse Bergen HF skal:
Tilrettelegge for opplæring og trening til personell som inngår i lokale akuttmedisinske team,
herunder kurs som Kommune-BEST (Bedre og systematisk traumetrening i
kommunehelsetjenesten)
Kommunene skal:
Delta i tilrettelagt opplæring og øvelser, herunder å ivareta sin forholds vise andel av
kostnadene.
Partene kan samarbeide om informasjon til, og opplæring overfor andre instanser og
innbyggerne for å heve den allmenne beredskap i befolkningen.
7. Avvik/uenighet
Det vises til overordnet samarbeidsavtale vedrørende avvik og håndtering av uenighet.
Uenighet og tvist etter denne avtalen skal løses etter bestemmelsene i overordnet
samarbeidsavtale.
8. Iverksetting, revisjon og oppsigelse
Tjenesteavtalen trer i kraft ved signering. Tjenesteavtalen blir revidert ved behov.
Avtalen kan gjensidig sies opp med 12 måneder varsel. Etter oppsigelse skal det inngås ny
avtale innen det tidspunkt denne avtalen utløper.

Dato,

Dato,

_____________________

____________________

………………… kommune

…………… helseforetak
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Handlingsplan samhandling
- Del II AV FELLES GRUNNLAGSDOKUMENT
ANSVARLIG
NIVÅ:

Toppleiarmøtet

UTFØRANDE
LEDD:

Partane, koordinert av Samarbeidssekretariatet (SSE)

OVERORDNA
PRINSIPP:

Nr

S1

S2

S3

Brukarperspektiv i sentrum
Positive haldningar- kultur og klima
Dialog
Likeverd i samhandling
Likeverd i teneste

STRATEGISKE GREP

Robust og effektiv
samarbeidsstruktur

Felles
infrastruktur/elektronisk
kommunikasjon

Systematisk evaluering og
læring

Handlingsplanen er eit
strategisk grep
for å operasjonalisere felles
grunnlagsdokument, og skal
rullerast årleg.

TILTAK
1.1 Revisjon/videreutvikling av styringsstruktur i
ny overordna samarbeidsavtale

Ansvarsavklaring

2.1 Trygg overføring

Frist 31.12.2012.

2.2 Meldingsløftet
- meldingar mellom fastlege og sjukehus
- pleie og omsorgsmeldingar

S6

S7

S8

Felles prioriteringar
God likelydande
informasjon/styringsdata
tilgjengeleg for partane
Videreutvikle møteplassar både leiing og fag
Kompetansebygging og
rekruttering

Frist 31.12.2012.

3.2 Krav om utarbeiding av retningslinje iht.
lovverk

Frist 01.07.2012

3.3 Utvikle systematisk samarbeid om FOU
mellom sjukehusa, kommunane og
utdanningsinstitusjonane.

Frist 01.07.2012

5.1 Handlingsplan rulleres

Pasientforløpstilnærming

Frist 01.07.2012

Frist 01.07.2012
Frist 01.12.2012
Frist for første
forløp 31.12.2012.

6.1 Nøkkeldata

Implementert i løpet
av 2012

6.2 Felles nettside - www.saman.no

Implementert i løpet
av 2012

7.1 Revisjon av overordna samarbeidsavtale der
ein skal ha særleg fokus på etablering av faglege
nettverk knytt opp mot samarbeidsstrukturen

Frist 01.07.2012

8.1 Utarbeiding av retningslinje iht. lovverk.

Frist 01.07.2012

8.2 Rekruttering som eiga sak i alle SUa

Frist 01.12.2012

Frist 31.12.2012.

9.2 Pasienten som treng akutt hjelp
9.3 Pasienten med planlagt (elektiv) behandling
9.4 Krav om pasientforløpstilnæring i mandat for
arbeidet med avtaler og retningsliner i h.h.t lovverk

19324_1_P.xls

Frist for første
forløp 31.12.2012.

5.2 Forløpsarbeid

9.1 Etablering av pilot pasientforløp- kronisk syke
og personer med nedsett funksjonsevne
S9

Frist 31.12.2012.

3.1 System for oppfølging av avvik/ uønska
hendingar

4.2 Utarbeiding av samarbeidsavtale, med
retningslinjer, iht. krav i lovverk,

STATUS
2013

Frist 01.07.2012

Frist 01.07.2012

4.3 Retningslinje for følge/ledsager som bestilt av
Samarbeidsutvala
S5

STATUS
2012

1.2 Vurdere konsekvensar for
samarbeidssekretariatet ved ny vurdering av
samarbeidsstrukturen

4.1 Forløpsarbeid
S4

2012

Frist 01.07.2013
Frist 01.07.2013

Frist 01.01.12

23.12.2011
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OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE OM LOKAL
SAMHANDLINGSSTRUKTUR OG HVILKE HELSE- OG
OMSORGSOPPGAVER FORVALTNINGSNIVÅENE HAR ANSVAR
FOR
1. Parter
Avtalen er inngått mellom kommunene i Helse Bergen sitt foretaksområde og Helse
Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus AS, NKS Olaviken alderspsykiatriske
sykehus AS, Solli DPS, Hospitalet Betanien DPS og Voss DPS (NKS Bjørkeli).
2. Bakgrunn
Partene er etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14. juni 2011 § 6-1
mfl. pålagt å inngå samarbeidsavtale Ved inngåelse av samarbeidsavtalen og vedtakelse
av retningslinjer/tjenesteavtaler, oppfyller partene sin lovpålagte plikt til å inngå
samarbeidsavtale.
Når partene i denne samarbeidsavtalen bruker uttrykket “avtale” omfatter det både
samarbeidsavtalen og de fastsatte retningslinjer/tjenesteavtaler som omtalt nedenfor.
Partene erkjenner at dialog er et viktig fundament for gjennomføring og samhandling
knyttet til avtalen. De avtaler og retningslinjer som inngås skal være i overensstemmelse
med føringer gitt i felles Grunnlagsdokument.
3. Formål
Formålet er å konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunen og
helseforetaket, samt å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale
samhandlingsområder. Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig
tilbud om helse- og omsorgstjenester.
Samarbeidsavtalen skal angi overordnede bestemmelser om samarbeidsformer,
generelle bestemmelser som gjelder uavhengig av tjenesteområder mv, samt fastsette
en prosess for vedtakelse av tjenesteavtaler mellom partene.
Partene skal i tjenesteavtale gi mer detaljerte bestemmelser, blant annet om konkrete
pasientforløp, ansvars- og rolle fordeling i forhold til konkrete tiltak, partenes
informasjons og veiledningsansvar, finansiering, organisering, eventuelt behov for
avklaring av arbeidsgiveransvar, mv.
Tjenesteavtalene skal inngå som vedlegg til samarbeidsavtalen, og er på samme måte
som samarbeidsavtalen rettslig bindende mellom partene med mindre annet fremgår.
I tilfelle motstrid mellom denne avtalen og tjenesteavtaler skal denne avtalen ha forrang.
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Det er partenes intensjon at samarbeidet skal preges av en løsningsorientert tilnærming
og prinsippet om at avgjørelser tas så nært brukeren som mulig.
Det er partenes intensjon at pasientene/ brukerne som følge av partenes etterlevelse av
avtalen skal oppleve at tjenestene:
 er faglig gode
 er samordnet og helhetlige
 preges av kontinuitet
 blir utført på en god måte på tvers av kommunegrensene og forvaltningsnivåene
Samarbeidet skal bygge på likeverdighet mellom partene.
4. Virkeområdet
Kommunen og helseforetaket er gjennom lovverket tillagt hver sine kompetanse – og
ansvarsområder. Virkeområdet for samarbeidsavtalen vil være de områder hvor loven
pålegger partene å inngå samarbeidsavtale og områder hvor partenes ansvar overlapper
hverandre og hvor det slik er behov for samordning mellom partene.
5. Prosess for vedtakelse av tjenesteavtaler
Helse- og omsorgstjenesteloven § 6-2 oppstiller et minimumskrav til hva en avtale
mellom partene skal inneholde. Det følger av lovens 1. ledd at avtalen som et minimum
skal inneholde;
1.

enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt
ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre
2. tjenesteavtaler for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering,
rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og
sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for
koordinerte tjenester
3. tjenesteavtaler for innleggelse i sykehus
4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter § 3-5
tredje ledd
5. tjenesteavtaler for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov
for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon
6. tjenesteavtaler for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for
faglige nettverk og hospitering
7. tjenesteavtaler om forskning, utdanning, praksis og læretid
8. tjenesteavtaler om jordmortjenester
9. tjenesteavtaler om IKT-løsninger lokalt
10. tjenesteavtaler om forebygging
11. tjenesteavtaler om beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden
Partene er enig om at ovennevnte punkter skal fastsettes i egne tjenesteavtaler, og etter
hvert som de utarbeides, inntas som vedlegg til samarbeidsavtalen. Det kan også inngås
tjenesteavtaler på andre områder som partene er enig om. Tjenesteavtalene skal omfatte
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så mange kommuner som mulig. Dersom en eller flere kommuner har spesielle behov,
som ligg på sida av - eller går ut over - det som er avtalt av ordinære rutiner og vilkår,
kan det inngås særavtaler.
Tjenesteavtalene skal, etter frist fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, være
vedtatt mellom partene innen de tidspunkt som fremgår av punkt 4.3 i veilederen.
6. Samarbeidsformer
Partene er enige om at følgende samarbeidsformer skal etableres;
Avtalen skal fremme kommunikasjonen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene.
Det er et felles mål at utfordringer i samarbeidet skal håndteres på lavest mulig nivå. Det
vil si at det meste av kommunikasjonen skal gå på tvers, mellom de enhetene i de ulike
tjenestene som samarbeider om pasientene. Det er også behov for møtepunkt på høyere
nivå, der det er mulig å adressere eventuell uenighet og håndtere behovet for justeringer
og endringer i avtaleverket.
Det skal legges til rette for brukerrepresentasjon i alle organ og møtearenaer som inngår
i denne samhandlingsavtalen. Brukerrepresentant kan bli oppnemnd av brukerutvalget
ved det mest involverte sykehuset/helseforetak. Der brukerutvalget ser det som
hensiktsmessig bør det være to brukerrepresentanter.
Det blir lagt opp til følgende styringsstruktur for avtalen.
6.1. Årlig Toppledermøte, mellom politisk og administrativ toppledelse i alle
kommunene, og ledelsen ved Helse Bergen (HB) og Haraldsplass Diakonale Sykehus
(HDS).
Formål: Sikre forankring og etterlevelse av samhandlingsavtalen.
Organisering: Ansvar for å legge til rette for dette møtet ligg hos Helse Bergen, i samråd
med samarbeidssekretariatet (se punkt 6.4).
6.2. Fire overordnede samarbeidsutvalg, basert på etablerte kommuneregioner:
Nordhordland, Voss lokalsjukehusområde, Bergensregionen og Bergen kommune som
egen aktør.
Formål: Følge opp underordnede avtaler, utvikle og styre nettverk, felles prosjekt,
konkrete samarbeidstiltak osv.
Organisering. Alle kommuner i aktuelt område skal være representert i utvalget. Det skal
være representasjon fra spesialisthelsetjenesten i utvalgene i områder der sykehusene
har sektoransvar. Brukerrepresentasjonen skal - så langt det er mulig - forankres
gjennom utnevning av representanter fra relevante kommunale eller regionale råd. Andre
samarbeidspartnere kan innkalles og være representert på enkeltmøter i
samarbeidsutvalgene når dette er naturlig.
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6.3. De fire overordnede samarbeidsutvalgene møtes i et årlig Fellesmøte.
Formål med fellesmøtet:
Oppfølging av tjenesteavtaler som blir inngått for fagfelt, geografiske områder eller
brukergrupper, som ikke har ansvarsinndeling som stemmer med de fire overordnede
samarbeidsutvalgene. Andre samarbeidspartnere, herunder private ideelle aktører
innenfor spesialisthelsetjeneste, som har avtale med Helse Vest, skal innkalles og være
representert på fellesmøte med samarbeidsutvalgene. KS skal også være representert.
6.4. Samarbeidssekretariat (SSE)
Formålet er å være en koordinerende instans med følgende oppgaver:
 Sekretariat for de overordnete samarbeidsutvalgene
 Sikre koordinering innen samhandlingsstrukturen
 Planlegge møter i, og følge opp føringer gitt fra samarbeidsutvalgene og
toppledermøte
 Holde seg orientert om saker som blir behandlet i de regionale
samarbeidsutvalgene og andre underordnede utvalg.
 Sekretariatet skal fungere som bindeledd mellom samarbeidsutvalgene, og kan
medvirke til å plassere ansvar for behandling av saker i rett instans innenfor
samhandlingsstrukturen.
 Sekretariatet har ansvar for å gjøre avtalene kjent og formidle disse elektronisk.
Organisering: Personell på rådgivernivå fra spesialisthelsetjenesten, representasjon fra
kommunene i hvert utvalgsområde. Sekretariatet skal ha en leder.
7. Plikt til gjennomføring og forankring
Partene forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og brukere. Partene skal
også sette av nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for samarbeid.
Partene forplikter seg til å holde hverandre informert og sørge for gjensidig veiledning
innenfor det enkelte ansvarsområdet. Prosedyre for dette skal beskrives nærmere i
retningslinjer/tjenesteavtaler innenfor det enkelte ansvarsområde.
Partene forplikter seg til å:
 gjøre avtalens innhold/konsekvenser og beslutninger/ vedtak kjent og iverksatt
innenfor eget ansvarsområde
 orientere hverandre om endringer i rutiner, organisering og lignende som kan ha
innvirkning på de områdene avtalen omfatter.
 gjennomføre konsekvensutredninger ved planlegging av tiltak som berører den
annen part
 involvere den annen part før det treffes vedtak om tiltak som berører den annen
part
 opprette én klar adressat i egen virksomhet som har et overordnet ansvar for å
veilede og hjelpe ved samhandlingsbehov mellom tjenesteyterne
Partene skal ha etablert ordninger for god forvaltning av avtalen.
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8. Involvering av pasient- og brukerorganisasjoner
Etter helse og omsorgstjenesteloven § 6-1, 2 ledd skal pasient - og brukererfaringer
inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelse av avtalen. Pasient- og
brukerorganisasjoner skal også medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering,
oppfølging og endring av avtalen.
Partene er enige i at kravet til brukermedvirkning normalt skal oppfylles ved at
synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser,
uttalelser fra brukerutvalget ved Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus
AS, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede i en av partskommune skal tillegges vekt.
9. Håndtering av uenighet/avvik - tvisteløsning
I forhold til prinsipielle pasientrelaterte enkeltsaker – er partenes intensjon å løse
uenighet så nær pasient/bruker som mulig, på et lavest mulig tjenestenivå. Oppnås ikke
enighet opprettes en uenighetsprotokoll som sendes til medisinsk faglig rådgiver i
kommunen og det involverte foretak/sykehus, for drøfting og anbefaling av løsning/videre
oppfølging. Partene er enige om at reglene om taushetsplikt skal ivaretas ved utforming
av uenighetsprotokollen.
I forhold til prinsipielle saker knyttet til tjenesteavtaler eller øvrig tolkning av avtalen– er
partenes intensjon fortsatt å løse uenighet på lavest mulig tjenestenivå. Oppnås ikke
enighet sendes en uenighetsprotokoll til Samarbeidssekretariatet, som sørger for at
saken blir brakt inn for det eller de overordnete samarbeidsutvalg som er berørt, for
drøfting og anbefaling av løsning.
Hvis ikke enighet oppnås, sendes saken til nasjonalt organ. Partene er enige om at
uttalelsen herfra skal være bindende.
10. Mislighold
Dersom en av partene misligholder sin del av avtalen med vedlegg, og dette påfører den
annen part dokumenterte tap, kan tapet kreves dekket av den som misligholder avtalen.
11. Varighet, revisjon og oppsigelse
Avtalen trer i kraft fra 01.02.2012, og gjelder frem til en av partene sier opp avtalen med
ett års oppsigelsesfrist, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 6-5 andre ledd.
Partene er enige om å revidere avtalen innen 01.07.2012.
12. Innsending av avtaler til Helsedirektoratet
Etter avtale er signert av begge parter, skal Helse Bergen HF sende kopi av avtalen,
herunder også retningslinjer og tjenesteavtaler iht. jf. helse- og omsorgstjenesteloven §
6-1 etter hvert som disse foreligger, til Helsedirektoratet. Dette skal skje innen en måned
etter at avtalen/retningslinjen er inngått, og senest en måned etter utgangen av frist
fastsatt med hjemmel i § 6-3.
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Dato,

_________________
XX kommune

Dato,

Dato,

_______________________
Helse Bergen HF

____________________
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Dato,

Dato,

_______________

_______________

Olaviken

Hospitalet Betanien

alderspsykiatriske sykehus AS

Distriktspsykiatriske senter

Dato

Dato

______________

__________________

Solli DPS

Voss DPS (NKS Bjørkeli)
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Grunnlagsdokument for samarbeid
mellom Helse Bergen,
Haraldsplass og dei 22
kommunane i
lokalsjukehusområdet.
Oppfølging av
Samhandlingsreforma 2012
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Utfordringane og målsettinga med arbeidet
Det overordna utfordringsbildet for helsetenesta er godt skildra i andre sentrale dokument
og vert difor ikkje utførleg behandla i dette dokumentet.1 Ein har her difor avgrensa seg til
berre å vise til nokre av dei mest sentrale utfordringane:
-

at det har blitt mange fleire kronisk sjuke dei siste åra, mellom anna som følgje av
at mange fleire har fått sjukdomar på grunn av livsstil
at det vil verte svært mange fleire eldre dei komande åra. Nokre sjukdomar vil
som følgje av det auke mykje.
at det er mange som ikkje får eit samanhengande tenestetilbod på tvers av nivåa.
at kostnadsutviklinga før samhandlingsreforma ikkje var akseptabel.
at aktuelle løysingar må vere økonomisk bærekraftige
at det er stadig stigande forventningar til helsetenestene. Det er større
forventningar enn det som kan realiserast.

Det gjev også utfordringar at det i samhandlingsreforma er eit overordna mål å redusera
sosiale helseskilnader. I reforma ligg det og forventningar om å gje likeverdige tilbod om
helse- og omsorgstenester nærast mogleg pasienten og med kort ventetid. Innbyggarane
skal også oppleva auka livskvalitet.
Samhandlingsreforma har sitt utgangspunkt i desse utfordringane. Det er eit
hovudbodskap i reforma å spesialisere det vi må og desentralisere det vi kan. For å få
dette til er det nødvendig at:
- kommunane får nye oppgåver og større ansvar for koordinering
- sjukehusa skal gjennomføre ytterlegare spesialisering.
- spesialisthelsetenesta må utvikle si desentraliserte rolle, for på denne måten å
bidra til å auke tilgjenge til helsetenesta
I det at kommunane skal få nye oppgåver ligg det mellom anna krav om at et skal skje ei
satsing på helsefremjande og førebyggjande arbeid. Dette skal redusera press på
helsetenestene og dempa veksten i bruk av sjukehustenestene. Kommunane skal også
gjera ein større del av helsetenestene som blir gitt i dag. Dette gjeld både akutte tenester
og i høve pasientar med kronisk sjukdom og samansette lidingar. Helsetenestene gitt av
kommunane, skal gis med like god eller betre kvalitet og kostnadseffektivitet.
Kommunane må og ta del i oppbygging av kompetanse, fagutvikling og forsking for å
vera budd på nye oppgåver
At sjukehusa skal gjennomføre ytterlegare spesialisering betyr at det skal ytast endå betre
og meir fokuserte helsetenester på dei primærområda som berre sjukehusa kan ivareta.
Samtidig skal sjukehusa prioritere vidare satsing på forsking, fagutvikling og
kompetanseheving. Det blir ei viktig oppgåve for sjukehusa å bidra til at kommunane kan
ivareta sine nye oppgåver på ein god og effektiv måte.
Samhandlingsreforma er ein omfattande reform som gir partane gode muligheiter for å
utvikle gode og framtidsretta helsetenester for brukarane. Målet med dette arbeidet er å
legge best mogeleg til rette for denne utviklinga. Ein er i vårt område godt i gang med
1

Sjå m.a st. melding 47, nasjonal helse og omsorgsplan, lov om folkehelsearbeid og Lov om kommunale
helse- og omsorgstenester
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konkretisering av reforma og ein ynskjer å legga lista høgt for også å kunne vera i front i
framtida.
Det er difor viktig raskt å bli mest mogeleg samde om:
- Kva endringar i arbeidsdeling som skal vera ein konsekvens av
samhandlingsreforma.
- Kva krav dette stiller partane ovanfor, kvar for seg og saman.
- Kva prosessar og tiltak som er naudsynte for å kunne gjennomføre endringane på
ein god måte.
Ein har hatt eit helsefagleg utgangspunkt. Ein ønskjer å bidra til å etablere mest mogeleg
samanhengande helsetilbod til befolkninga. Ein har ikkje drøfta kva økonomiske
konsekvensar tiltaka vil kunne ha eller kostnadsdelinga mellom partane.
Dette dokumentet har som mål å vera ei hjelp for partane i å kunne møte utfordringane
som er skissert ovanfor. Del I av dokumentet fastlegg grunnleggande prinsipp og
strategiske grep som skal vere førande for samarbeidet i eit lengre perspektiv. Del II har et
kortare tidsperspektiv og vil vera ein konkret handlingsplan, som for å gjera
grunnlagsdokumentet til eit levande styringsverktøy må rullerast av styrande organ
innanfor samhandlingsstrukturen.

Del I Korleis skal vi samarbeide
Det er behov for samarbeid på alle nivå og å gjennomføra tiltak av svært ulik karakter for
å kunne møte utfordringsbildet på ein god måte.
Det er semje om:
- nokre prinsipp for samarbeid på alle nivå uavhengig av organisering og
samarbeidsstruktur
- nokre strategiske grep
- at konkrete tiltak skal utformast i ein handlingsplan

Prinsipp for samarbeid
Brukarperspektiv i sentrum
Samarbeidspartnarane er samde om å ta utgangspunkt i eit brukarperspektiv. Dvs. at:
- helsetilbodet som befolkninga får om fire år skal vera likeverdig eller betre enn i
dag, jfr. samhandlingsreforma.
- helsetilbodet skal gis på beste effektive omsorgsnivå. Ein må samstundes kunne
ivareta kravet til kvalitet ovanfor.
- det må vera god informasjon til og dialog med innbyggarane for å kunne visa at
endringar gir minst like gode helsetenester som før.
- det skal leggast til rette for god brukarmedverknad, hensiktsmessig innverknad
over eige behandlingsforløp og for ei prinsipiell likestilling av brukarkunnskap
med fagkunnskap.
Positive haldningar - kultur og klima
Erfaringsmessig er det avgjerande for samarbeid på tvers av nivåa i helsetenesta at ein har
positive haldningar, har god energi og er rause med kvarandre. Samarbeidsklimaet har
3
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lenge vore i positiv utvikling. Dette er forsterka gjennom eksisterande samarbeidsavtale
som mellom anna sikrar større likeverd mellom partane. Det har også danna fundament
for forbetra samhandling på utøvande nivå.
Dialog
Partane er einige om at det skal vere dialog før ein tar stilling til større endringar i eige
tilbod som har konsekvens for pasientgrupper og samarbeidspartar.
Prosessen skal setjast i gang i tide, slik at samarbeidspartane har tilstrekkeleg tid til å sikra
pasientane eit forsvarleg og heilskapleg behandlingsforløp/tilbod.
Likeverd i samhandling
God samhandling byggjer på likeverd mellom partane. Likeverdet skal understøttast av
avtaleverk og samhandlingsstruktur.
Likeverd i teneste
Innbyggarane skal få tilbod om likeverdige tenester og eit minimumskrav er at ein skal
kunne yte forsvarlege helsetenester. Det må unngåast at nokon systematisk fell utanfor.

Strategiske grep
Robust og effektiv samarbeidsstruktur
Ein robust samarbeidsstruktur føreset at samarbeidsorgana har legitimitet både fagleg og
politisk. Ein skal arbeide mot å få på plass samarbeidsorgan som legg til rette for effektive
avgjerdsprosessar. Det må tilførast tilstrekkeleg kompetanse og ressursar for å kunne
utvikle samarbeidet vidare gjennom samarbeidsstrukturen. Partane må gjennomføre
prosessar som sikrar dette.
Vidare utvikling av møteplassar - både leiing og fag
Samtidig med utvikling av den formelle samhandlingsstrukturen må det faglege
samarbeidet utviklast vidare. Det skal stimulerast til nye møteplassar/nettverk forankra i
samarbeidsstrukturen. Det skal stillast konkrete krav til mandat, oppgåver og evaluering.
Felles infrastruktur/elektronisk kommunikasjon
Ein skal utvikle felles infrastruktur der dette er føremålstenleg.
Det er forventa at partane, kvar for seg og saman legg til rette for elektronisk samhandling
slik nasjonale mål legg opp til. Det er sett i gang prosessar med utvikling av
lokalmedisinske sentra der det også kan vera naturleg å etablere felles fysisk infrastruktur
som ein del av utvikling av heilskaplege helsetenester.
Systematisk evaluering og læring
Kunnskap om og erfaringar frå samhandlingsprosjekt nasjonalt og lokalt må spreiast og
leggast til grunn for framtidige samarbeidsprosjekt og pasientbehandling.
Ansvarsavklaring
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Når ansvaret for å yte helsetenester endrar seg er det viktig at partane drøftar og blir
samde om korleis dette skal forståast. Partane skal gjennom dialog avklare korleis ein
praktisk gjennomfører nødvendige endringar. Det er aktuelt med mange ulike
verkemiddel som avtaler, felles retningsliner/prosedyrar eller einskildvedtak.
Dersom ein kommune ikkje på eiga hand kan eller ønskjer å utføre sjølv dei oppgåver
kvar kommune har ansvar for, må vedkomande kommune samarbeide med andre
kommunar og/eller sjukehus for å ivareta sitt ansvar. I dette ligg og at det trengs semje om
korleis ein går fram når endringar av oppgåve/ansvarsfordeling skal planleggast og
gjennomførast. Dette gjeld både endringar som følgjer felles strategi eller endra
rammevilkår for tilbod på eitt av nivåa.
Felles prioriteringar
Både kommunar og sjukehusa vil ha avgrensa ressursar. Partane må gjennom aktiv bruk
av samarbeidsstrukturen sikra best mogeleg samsvar når det gjeld prioriteringar og slik
også legge grunnlag for at tiltak blir gjennomført. Samstundes må kriteria for prioritering
gjerast kjent for brukarane slik at ein også styrer forventingane til brukarane mot rett nivå.
God likelydande informasjon/styringsdata tilgjengeleg for partane
Open og likeverdig kommunikasjon føreset utvikling av gode felles informasjonskanalar
både gjennom infrastruktur og møtearenaer.
Det er behov for å dokumentere helsetilstand og endringar i denne hjå innbyggarane. Det
er også behov for å evaluere effekt for innbyggjarane av dei samarbeidstiltak som blir
gjennomført.
Kompetansebygging og rekruttering
Vidareutvikling av samarbeidet med utdanningsinstitusjonane vert særleg viktig for å
sikre rett og nok kompetanse. Det må utviklast attraktive fagmiljø og gode arenaer for
fagleg utviklinga gjerne på tvers av kommunegrenser og nivå. Kunnskapsoverføring må
vera gjensidig.
Utvikling av felles handlingsplan
For å få grunnlagsdokumentet til å bli eit levande verktøy for samarbeid skal det utviklast
ein felles handlingsplan Handlingsplanen skal være knytt opp mot overordna prinsipp og
dei strategiske grepa i grunnlagsdokument del I.
Pasientforløpstilnærming
Det er eit hovudmål at pasienten og den einskilde pasientgruppe skal oppleve
samanhengande og gode tenester frå det som opplevast som ei helseteneste.
Det er difor nødvendig med ei pasientforløpstilnærming i samhandlingsarbeidet, i
arbeidet med oppfølging av tiltaka i handlingsplanen, i arbeid med nye samarbeidsavtalar
jfr krav i nasjonal veileder 2 og som eigne prosjekt der ein ser om ein kan oppnå semje om
form for framstilling, innhald og arbeidsdeling i felles forløp for store pasientgrupper.
2

Nasjonal veileder utarbeidet av HOD 04.10.2011 http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html
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Tre hovudforløp er:
o Den kronisk sjuke pasienten med samansette lidingar eller funksjonsnedsetjing.
o Pasienten som treng akutt hjelp
o Pasienten som får planlagt (elektiv) behandling
Ei sams framstilling av forløpa vil lette forståinga både av ansvarsdeling og
oppgåvedeling. Dermed vert også bruken av ressursar meir målretta.

FELLES GRUNNLAGSDOKUMENT DEL II
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2013
I handlingsplanen blir strategiske grep i Del I konkretisert i aktivitetar. I handlingsplanen
er det innarbeidd samhandlingsaktivitetar som følgjer direkte av nytt lov og forskriftsverk
og aktivitetar som er forankra i vedtak i samarbeidsutvala. Handlingsplanen skal vera
dynamisk og gjennomgå årlege revisjonar.
Felles grunnlagsdokument m/ handlingsplan gir ikkje eit fullstendig bilde av
samhandlingsaktiviteten. Det er ei rekke samarbeidsprosjekt i gang, mange er tildelt
samhandlingsmidlar frå eksterne kjelder. Gjennom nasjonal rettleiar for avtaleverk er det
også stilt krav om at det vert utarbeidd samarbeidsavtalar noko som genererer omfattande
ressursbruk i kommunar og sjukehus.
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Sakshandsamar: Karin H. Steinsland
Arkivsaksnr: 10/317
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m.
Utvalet for oppvekst og omsorg
SKULESKYSS -

Arkivkode: FA-N06
Løpenr: 12/228

Møtedato Saksnr.
07.02.2012 003/12

Saksbeh.
KHS

KRITERIER FOR TILSKOT

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Kriteriene for tilskot/dekking av utgifter til skuleskyss januar-mars 2012.
 Informasjon til: føresette for elevar i 2.-4.trinn som har mellom 2 og 4 km avstand til
skulen.
 Informasjon om: at føresette kan søkja tilskot til skoleskyss for perioden januar – mars 2012.
 Elevar som har full SFO-plass (morgon og ettermiddag) har ikkje rett på tilskot.
 Elevar som har deltidsplass i SFO ( kun ettermiddag), har rett på halvt tilskot.
 Søknaden sendast til Samnanger kommune v/ pedagogisk tenestekontor, ev til
økonomikontoret
 Vedlegg: kvitteringar for månadsbillett.
 Frist for søknad om tilskot til skuleskyss for januar-mars 2012 er 30.april 2012.
___________________________________________________________________________
Dokument som ikkje er vedlagt:
___________________________________________________________________________
Kva saka gjeld:
Oppfølging av kommunestyresak 068/11 Budsjett. Gjeld tilskot til dekking av skuleskyss for elevar
i 2.-4.trinn, januar – mars 2012, som ikkje har rett til fri skuleskyss etter Opplæringslova § 7-1.
”Ledige lønsmidlar i samband med vakanse (kultursjefstillinga). Beløpet blir brukt til
skoleskyss for 2-4 klasse i januar, februar og mars -12. Kommunen sender brev til foreldrene til de barna det
gjelder, og ber dem søke om skoleskyss etter behov.”

Vurderingar og konsekvensar:
I ks-sak 68/11, budsjett, vart det vedteke at føresette til elevar i 2.-4.trinn skal kunna søkja om
dekking av utgifter til skuleskyss for månadane januar, februar og mars 2012, etter behov.
Det er trong for nærare presisering / kriterier for kven får tilskot og om det ev skal dokumenterast.
For å få ei rett handsaming av søknader må kriteriene for tilskot/dekking av skyssutgiftene vera
klare.
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Informasjon til: føresette for elevar i 2.-4.trinn som har mellom 2 og 4 km avstand til
skulen.
Informasjon om: at føresette kan søkja tilskot til skoleskyss for perioden januar – mars 2012.
Elevar som har full SFO-plass (morgon og ettermiddag) har ikkje rett på tilskot.
Elevar som har deltidsplass i SFO ( kun ettermiddag), har rett på halvt tilskot.
Søknaden sendast til Samnanger kommune v/ pedagogisk tenestekontor, ev til
økonomikontoret
Vedlegg: kvitteringar for månadsbillett.
Frist for søknad om tilskot til skuleskyss for januar-mars 2012 er 30.april 2012.
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Sakshandsamar: Hilde-Lill Våge
Arkivsaksnr: 12/14
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m.
Utvalet for oppvekst og omsorg

Arkivkode: FA-L32
Løpenr: 12/99

Møtedato Saksnr.
07.02.2012 004/12

Saksbeh.
HLV

NAMN PÅ BUSTAD- OG HYTTEFELT I SAMNNAGER KOMMUNE.
OFFENTLEG HØYRING
Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Samnanger kommune legg følgjande hyttefelt og bustadfelt ut på offentleg høyring i 2 månader:
Nr 1. Holmane hyttefelt
Nr 2. a) Svensdalen hyttefelt, b) Kommunen ber om innspel, Øvre Marka er eit alternativ.
Nr 3. Haugen hyttefelt
Nr 4. Rolvsvåg bustadområde
Nr 5. Sagen bustadområde
Nr 6. Kommunen ber om innspel.
Samnanger kommune ber om fråseg på namn og skrivemåte innan 16 april 2012. Dei vedtekne
namna skal brukast i offentleg adressering.
___________________________________________________________________________
Dokument som ikkje er vedlagt:
___________________________________________________________________________
Kva saka gjeld: Vedta namn på bygge- og hyttefelt, jfr kart.
Bakgrunn for saka:
Kommunane vel både sjølve namnet og gjer vedtak om skrivemåten av namn på
 tettstader
 grender
 bustadfelt
 bydelar
 kommunale anlegg
 gater, vegar, parkar osv.
Fordi kommunane er adressemyndigheit etter matrikkellova, vedtek dei skrivemåten av namn som
skal brukast i offentleg adressering, jfr lov om stadnamn § 5, andre ledd.
Unnatak er gardsnamn og bruksnamn, jfr rettleiinga til forskrift om skrivemåten m.m. av stadnamn,
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kap. 3. Kommentarar til forskrifta, 3. Om saksbehandlinga, c) Om bruksnamn som skal vere del av
ei offisiell adresse.
Kommunane er høyringsinstans i alle namnesaker i kommunen.
Kommunane har plikt til å kunngjere alle stadnamnvedtak i kommunen, også vedtak frå andre
vedtaksorgan. Jf. §9 femte ledd i forskrift til lov om stadnamn.

Saksgang etter lov om stadnamn
Nokon
↓
vedtaksorganet

↓
kommunen

↓
stadnamntenesta i
Språkrådet
↓
vedtaksorganet
↓
Sentralt
stadnamnregister
(SSR)

tek opp namnesak etter lov om stadnamn. § 5 første ledd i lova seier kven
som kan reise namnesak. Saka sender ein til
§ 5 andre og tredje ledd i lova, som seier kven som er vedtaksorgan for dei
ulike namnetypane. Kommunen er vedtaksorgan for skrivemåten av namn på
vegar, gater, kommunale anlegg, bustadfelt, grender, tettstader osv. Statens
kartverk er vedtaksorgan for skrivemåten av alle naturnamn, seternamn og
nedervde gards- og bruksnamn. Statens kartverk er òg vedtaksorgan for
skrivemåten av stadnamn i all statleg samanheng dersom ikkje anna er
vedteke i lov eller forskrift. Kartverket har delegert saksbehandinga og
avgjerdsmakta til fylkeskartkontora. Vedtaksorganet førebur saka og sender
ho til
til høyring med to månaders frist. (Når kommunane er vedtaksorgan, har dei
saka allereie.) Kommunen sender brev til eigar/festar i saker som gjeld
bruksnavn. Lokale organisasjoner som har særleg interesse av eller tilknyting
til namnet, skal òg ha tilsendt eige brev. Kommunen behandlar saka og
sender ho til
for tilråding om skrivemåte, med kopi til vedtaksorganet. Stadnamntenesta
har då to månaders frist på å sende saka til
som gjer vedtak. Vedtaket blir sendt til kommunen, som kunngjer vedtaket
etter reglane i § 6 i lova (med opplysning etter § 10 om at det er lov å klage).
Vedtaket sender ein òg til stadnamntenesta i Språkrådet, andre offentlege
organ som skal bruke namnet i si teneste, og til
ved Statens kartverks fylkeskartkontor.

Vurderingar og konsekvensar:
Nedanfor er det framlegg namn på 4 hyttefelt og 2 bustadområde. Namna vert lagt ut på offentleg
høyring med høyringsfrist på 2 månader. Høyringa vert og sendt til lokale organisasjonar og
personar som har stor kunnskap og interesse stadnamn.
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Det er ikkje reguleringsplan for dette hytteområdet.
Hytteområdet vert i dag omtala som Holmane.

Hytteområde nummer 2.

Område A (raud pil) er regulert med namnet Svensdalen hyttefelt
Område B (blå pil) er ikkje regulert men kan vere omtala som Øvre Marka. Namn og skrivemåten
er usikker og kommunen må be om innspel.
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Hytteområde nummer 3.
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Området er regulert med namnet Haugen.

Bustadfelt nummer 4

Området er regulert med Rolvsvåg bustadområde.
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Hyttefelt nummer 5.
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Området er eit bustadområde som vert omtala Sagen.

Hyttefelt nummer 6

Hytteområdet har ikkje eige namn i reguleringsplan.
Ein større del området vert kalla Blåbærkjerret. Kommunen må be om innspel.
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