
 
 
 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I Omsorgsutvalget 

 
Møtedato/sted 25.01.2012 - Formannskapssalen  Fra kl. 18.00 til kl. 19.45        

Møteleder Stein Bruland 

Møteinnkalling Innkalling med saksframlegg sendt 18.01.2012 

BEHANDLEDE SAKER 

Sak nr 1/12 

Møtende representanter: 

Stein Bruland (Krf), Knut Magne Bjørnstad (Ap), Tina Ødegård Hansen (Ap), Kaisa Storeheier 
(V), Anette Kaatorp Larsen (Sp), Johnny Aaserud (H) 
 
Fraværende representanter: 
Gunnar Line (Sp) 
 
Møtende vararepresentanter: 
Eldbjørg Heller Nylænde (Sp) 
 
Andre som møtte: 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen, sekretær Ranveig Hansen 
 
Kommunalsjef Anne Sofie Andersen gjennomgikk for Omsorgsutvalget politisk og 
administrativ organisering i Rakkestad kommune samt en orientering om de seksjonene 
Omsorgutvalget har spesielt ansvar for. 

Representanten Kaisa Storeheier reiste spørsmål om bruk av multidoser i institusjon og 
hjembaserte tjenester og om saksbehandling i forhold til ledsagerbevis for 
funksjonshemmede. Spørsmålene ble besvart av kommunalsjef Andersen. 

Omsorgutvalget ønsker at kommunalsjefen i utvalgsmøtene gir muntlig informasjon om 
spesielle forhold innenfor Omsorgsutvalgets ansvarsområde. 

Befaring for Omsorgsutvalgets medlemmer: Torsdag 09.02.2012 kl 09.00-16.00. 
Kommunalsjefen utarbeider en plan for dagen i samråd med aktuelle seksjonsledere. 

 

 
UNDERSKRIFTER 
 
Vi bekrefter at møteboken er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet 
 
 
 



 
 
 
 

Protokoll sendt til: 
Omsorgsutvalgets medlemmer og varamedlemmer, rådmann, kommunalsjef, kontorsjef, 
revisjon, kontrollutvalg, økonomisjef, regnskapssjef 
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SAMHANDLINGSREFORMEN AVTALEDOKUMENTER OG STYRINGSNOTAT 



RAKKESTAD KOMMUNE 
Omsorgsutvalget 
   
  
Saksbehandler Anne Sofie Andersen Arkiv nr. G20 &23 
Utvalg Saknr Møtedato  
Omsorgsutvalget 1/12 25.01.2012 
KOMMUNESTYRET 3/12 02.02.2012 
 
 
Utvalgssak 1/12 Saknr 12/111 Løpenr 1103/12 
 

1-12 SAMHANDLINGSREFORMEN AVTALEDOKUMENTER OG 
STYRINGSNOTAT 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Rakkestad kommunestyret vedtar Overordnet samarbeidsavtale mellom Rakkestad 
kommune og Sykehuset Østfold med tilhørende retningslinjer som fremlagt. 

2. Rakkestad kommunestyre tar fremlagte Styringsnotat for utvikling av helse- og 
omsorgstjenestene til orientering. 

 
 
 
OMSORGSUTVALGETs behandling: 
 
Utvalgsleders innstilling: 
Utvalgsleder innstiller i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.  
 
Utvalgsleders innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Omsorgsutvalgets innstilling til  kommunestyret :  
 

1. Rakkestad kommunestyret vedtar Overordnet samarbeidsavtale mellom Rakkestad 
kommune og Sykehuset Østfold med tilhørende retningslinjer som fremlagt. 

2. Rakkestad kommunestyre tar fremlagte Styringsnotat for utvikling av helse- og 
omsorgstjenestene til orientering. 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Vedlegg:  

1. Samarbeidsavtale mellom Rakkestad kommune og Sykehuset Østfold med tilhørende 
retningslinjer (utkast inntil signert avtale foreligger fra Sykehuset Østfold) 

2. Styringsnotat for utvikling av Helse- og omsorgstjenester i Rakkestad kommune 2012 
- 2015 

 



 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Samhandlingsreformen ble innført med nytt lovverk med virkning fra 1. januar 2012. Lov om 
helse- og omsorgstjenester i kommunene og Lov om Folkehelse er de mest sentrale for 
kommunal sektor. 
Lovverket gir kommunene et medfinansieringsansvar for pasienter med medisinsk 
behandling i spesialisthelsetjenesten, samt ansvar for alle utskrivningsklare pasienter.  
Utover disse økonomiske forpliktelsene er Samhandlingsreformen først og fremst en 
retningsreform som skal bidra til økt innsats for å forhindre sykdom, samt til mer samordnet 
pasientforløp når sykdom oppstår. 
Gjennom nytt lovverk er kommunene og helseforetakene forpliktet til å inngå juridisk 
bindende samarbeidsavtaler, inkludert en rekke samarbeidsrutiner. 
Frist for å inngå generell overordnet avtale er 31. januar 2012. Frist for å ha utarbeidet alle 
retningslinjer som er listet i generell del er satt til 1. juli 2012. 
Sammen med generell avtale legges i denne saken frem 4 samarbeidsprosedyrer fra spesiell 
del i avtaleverket. 
 
Kommunens ansvar for saken: 
Samarbeidsavtale mellom Rakkestad kommune og Sykehuset Østfold vedtas av 
kommunestyret. 
Retningslinjer tilhørende avtalen vedtas i Kommunestyret ved første gangs behandling. 
Påfølgende revisjoner og endringer i retningslinjene uten økonomiske eller prinsipielle 
konsekvenser vedtas i oppnevnte samarbeidsorganer, jf. pkt. 6 i Overordnet 
samarbeidsavtale. 
Styringsnotat danner grunnlag for videre arbeid med helse- og omsorgsplan for Rakkestad 
kommune. Planen legges frem for vedtak i kommunestyret i løpet av 2012 etter behandling i 
Omsorgsutvalget. 
 
Økonomi: 
Rakkestad kommune mottar 9,2 millioner som del av rammetilskuddet beregnet mot 
kommunens forventede kostnader knyttet til Samhandlingsreformen. 
Kommunes kostnader til medfinansiering av medisinske pasienter innlagt i 
spesialisthelsetjenesten er beregnet etter bruk i 2010, og utgjør 7,2 millioner i 2012.  
Det er forventet kostnader for betaling av utskrivingsklare pasienter – anslagsvis opp mot kr. 
100.000. 
Det er i budsjett for 2012 dessuten beregnet ca. 1,8 millioner til styrking av kjernetjenetster 
innen helse- og omsorg. 
 
 
Administrasjonens vurdering: 
Nytt avtaleverk mellom kommunen og Helseforetaket skal bidra til et gjensidig forpliktende 
og formalisert samarbeid. Avtaleverket består av en generell, overordnet del, og en spesiell 
del med samarbeidsprosedyrer. Disse delene er like for alle kommuner tilknyttet Sykehuset 
Østfold. I tillegg kan det mellom en enkelt kommune og sykehuset inngås en særskilt avtale 
del.  
I Østfold har sykehuset og kommunene allerede for flere år siden etablert faste 
samarbeidsarenaer og hatt en frivillig samarbeidsavtale som la grunnlag for samarbeid, blant 
annet rutiner for inn- og utskriving av pasienter. 
Fremlagt avtale med samarbeidsorganer bygger på eksisterende avtaleverk med de 
presiseringer og tilpasninger som sentrale veiledere har gitt. 



Det avtalepunktet som har vært gjenstand for mest diskusjoner er reglene for varsling om 
utskrivningsklare pasienter fra sykehus til kommune, når i løpet av døgnet og ukedagene 
dette kan gjøres og når kommunenes ansvar for pasienten, inkludert betaling for 
overliggedøgn trer inn. I fremlagte avtaletekst kan varsling skje til kommunen alle ukedager, 
inkludert helligdager i tidsrommet kl. 08.00 – 15.30. Kommunen vil da ha betalingsansvar fra 
påfølgende dag. 
 
Vedlagte styringsnotat gir en oversikt over de utviklingstrekk og strategier som ansees som 
nødvendig for å gjøre Rakkestad kommune rustet til å mestere økende oppgaver og 
utfordringer innen helse- og omsorg de kommende årene. Dette er meroppgaver både 
knyttet til forventede demografiske utviklingstrekk – eldrebølgen – og knyttet til 
Samhandlingsreformen.  
Styringsnotatet skal danne grunnlag for videre arbeid med en mer omfattende Helse- og 
omsorgsplan for Rakkestad kommune. Planen legges frem for politisk behandling i løpet av 
2012. 
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