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Avtale om kjøp av diverse helsetjenester for Indre Gullesfjord fra Lødingen kommune

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre tiltrer ny avtale med Lødingen kommune vedkommende kjøp av
helsestasjonstjenester, skolehelsetjenester og fysioterapitjenester som vist i vedlegg til saken. Ny
avtale erstatter tidligere avtale om helsetjenester mellom kommunene av 1984 med senere
justeringer.
2. Kommunestyret vedtar budsjettregulering nr K-13/11 som vist i vedlegg til saken, for inndekning
av kjøp av helsetjenester for 2008 og 2009 med inntil 130 000 kr.

Vedlegg:
Avtale mellom Kvæfjord og Lødingen kommuner om kjøp av helsetjenester for Indre Gullesfjord
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-13/11
Dokumenter i saken:
K-sak 46/11 Budsjettregulering - lønnsoppgjøret 2011 med videre
H/S-sak 004/03 Kjøp av helsetjenester fra Lødingen kommune
Forslag til budsjett og økonomiplan 2012-2015
Kvæfjord kommune 22.11.2011 Ny avtale om kjøp av helsetjenester for Indre Gullesfjord
Lødingen kommune 25.10.2011 Ny avtale om kjøp av helsetjenester for Indre Gullesfjord – korrigert refu
Kvæfjord kommune 16.3.2011 11:29 helsetjenester for Indre Gullesfjord
Kvæfjord kommune 13.4.2011 Avtale om kjøp av helsetjenester for Indre Gullesfjord
Saksopplysninger
Det ble i 1984 inngått avtale mellom Lødingen og Kvæfjord kommuner om helsetjenester for deler av
Gullesfjordområdet, da avgrenset til strekningen Forøyseter-Våtvoll-Gullesfjordbotn-Gullholm. Avtalen
regulerte kjøp av legetjenester, helsestasjonstjenester og skolehelsetjenester, hvoretter Kvæfjord årlig
betalte til Lødingen med basis i disse tjenestenes nettoutgifter, fordelt etter andeler av innbyggertall.
Etter fastlegeordningens inntreden, la Rikstrygdeverket i 2002 til grunn at kommunenes mellomværende
med (alle) andre kommuner pga at innbyggerne velger fastlege i annen kommune, fastsettes via et sentralt
oppgjør. Kvæfjord la til grunn at fastlegeordningen tilsidesatte de deler av avtalen mellom kommunene

som gjaldt legetjenester og at avtalen etter dette kun var gjeldende for de deler av tjenestene som vedrørte
helsestasjonstjenester og skolehelsetjenester. Dette ble kommunisert med Lødingen, som på sin side
framholdt at jordmortjenester og fysioterapitjenester burde tas inn i avtalen mellom kommunene.
Helse- og sosialutvalget i Kvæfjord ble under sak 004/03 i møte 12.2.2003 orientert om et forslag til ny
avtale, som deretter ble oversendt Lødingen. Forslaget innskrenket det geografiske område til strekningen
Våtvoll-Gullesfjordbotn-Gullholm, men tok inn jordmortjenester og fysioterapitjenester i tråd med forslag
fra Lødingen.
Lødingen har ikke tiltrådt dette avtaleforslaget, vi oppfatter derfor at senere betalingskrav ikke har et
tilstrekkelig grunnlag i overenskomst mellom partene. Det er ønskelig at kjøp av helsetjenester inntil
videre fortsatt kan reguleres i forståelse mellom partene. Det ble derfor i brev av 13.4.2010 fremmet nytt
avtaleforslag med justeringer hvor det for det første ble tatt høyde for kjøp av fysioterapitjenester, for det
andre justert for at Kvæfjord kjøper jordmortjenester fra UNN Harstad og for det tredje ble det vist til at
der lå til lokal behandling forslag om overføring av skoleelever tilhørende Moelv skolekrets som får sitt
opplæringstilbud i Lødingen til Flesnes skole i Kvæfjord med virkning fra 1.8.2010, noe som eventuelt
kunne virke inn på grunnlaget for kjøp av skolehelsetjenester. Avtalen tar utgangspunkt i et folketall på
100 personer ut fra Statistisk sentralbyrås tall for Indre Gullesfjord, senest 1.1.2010 med 116 personer og
gitt et skjønnsmessig fradrag for Forøyseter/Langvassbukt som er tatt inn i SSBs definisjon av Indre
Gullesfjord, men ikke i avtalens punkt 2.
Det foreligger nå tilbakemelding fra Lødingen kommune som tiltrer vårt seneste avtaleforslag av 2010.
Kommunestyret har i tilknytning til K-sak 46/11 Budsjettregulering - lønnsoppgjøret 2011 med videre
bevilget 95 000 kr til kjøp av helsetjenester for Indre Gullesfjord. Det framgår av saksframlegget at ”der
løper fra lang tid tilbake avtale med Lødingen kommune, for legetjenester dog tilsidesatt fra 2003 ved innføring av
fastlegeordningen og fra 2008 ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp av noen av partene. Vi har i melding til Lødingen
av 16.3.2011 vist til at Kvæfjord kommune i 2010 fremmet forslag om ny avtale ”uten at vi kan se at dette er
vurdert nærmere av Lødingen” og videre at ”vi velger i denne omgang å foreta innbetaling i henhold til framført
krav for året 2010, selv om vi oppfatter dette å være mer omfangsrikt enn vårt forslag til ny avtale”, dette også med
henvisning til at det ikke er foretatt oppgjør for 2008 og 2009. For inndekning av framført krav foreslås det
bevilgning med 68 000 kr til forebygging, helsestasjons og skolehelsetjenester over RO2 Kultur/oppvekst og med
27 000 kr til diagnose, behandling, rehabilitering/habilitering over RO3 Helse/omsorg.”

Vurderinger
Det foreslås at kommunestyret tiltrer foreliggende forslag til avtale, hvorved kjøp av helsetjenester for
Indre Gullesfjord fra Lødingen kommune kommer i ordnede former. Restkravet for 2008/2009 beløper
seg til 138 090 kr, korrigert for endelig krav vedkommende 2010 antas kravet å beløpe seg til noe i
underkant av 130 000 kr.
Kravet tilhører i utgangspunktet budsjettets daværende RO5 Helse. Ut fra kommunens organisatoriske
tilpasninger etter avviklingen av helseavdelingen, vil kravet nå tilhøre RO2 Kultur/oppvekst med om lag
71,5 prosent og RO3 Helse/omsorg med 28,5 prosent, jf overnevnte utdrag fra framlegget til K-sak 46/11.
Det foreslås derfor at disse budsjettområdene i sum tilføres inntil 130 000 kr for endelig oppgjør av
framført krav fra Lødingen kommune. Så vidt sent i året foreslås det budsjettsaldering ved nedjustering av
ubrukte reservebevilgninger, dernest via oppjustering av årets netto inntektsutjevning i tråd med anslag
fra Finansdepartementet om økt skatteinngang til kommunal sektor.

Birger Bjørnstad
Administrasjonssjef

AVTALE MELLOM KVÆFJORD OG LØDINGEN KOMMUNER
OM KJØP AV HELSETJENESTER FOR INDRE GULLESFJORD
Kvæfjord kommune kjøper helsetjenester fra Lødingen kommune etter følgende retningslinjer:
1 Avtalegrunnlag
Denne avtale har basis i tidligere avtale mellom kommunene av 1984, senere justert pr 1.6.2001
og deretter utarbeidd som nytt avtaleforslag i vedlegg til brev fra Kvæfjord kommune til
Lødingen kommune av 10.3.2003.
2 Geografisk dekningsområde
Strekningen Våtvoll-Gullesfjordbotn-Gullholm i Indre Gullesfjord.
3 Kommunale tjenester som omfattes av avtalen
a) helsestasjonstjenester
b) skolehelsetjenester
c) fysioterapitjenester.
4 Oppgjør – grunnlag
Oppgjør skjer på basis av tjenestenes netto årlige utgifter i Lødingen kommunes regnskap,
fordelt etter beregnet andel av innbyggere med slik fordelingsnøkkel:
100 personer i Indre Gullesfjord/
(sum av folketall i Lødingen pr 1.1. i året + 100 personer i Indre Gullesfjord).
5 Oppgjør – tidspunkt
Betaling foretas en gang pr år, innen 1.juli og etter regning fra Lødingen kommune. For det
første betaler Kvæfjord kommune et acontobeløp med anslagsvis halve årsoppgjøret for
inneværende budsjettår.
For det andre foretas endelig oppgjør for forrige år på basis av Lødingen kommunes
regnskapsførte nettoutgift for de tjenester som inngår i punkt 3, fordelt etter andel av
innbyggertall i henhold til fordelingsnøkkel i punkt 4.
6 Annet
Denne avtale erstatter alle tidligere avtaler nevnt i punkt 1. Partene kan kreve avtalen revidert pr
1.januar hvert år. Avtalen kan sies opp av en av partene med 12 måneders varsel.

Borkenes/Lødingen den ……………2010
……………………………
for Kvæfjord kommune

…………………………….
for Lødingen kommune

