
STEIGEN
KOMMUNE

N'{ØTEINNKALLING

Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Steigen formannskap
Rådhuset, Leinesfjord
1s.04.2015 Tid: KI.09:00

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.757 78800 eller
postmottak@steigen.kommune. no

Vararepresentanter som evt. skal møte vil fü nærmere innkalling over telefon.

Representantene ordner med skyss på billigste måte.

SAKSLISTE

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel

PS 2t/75 151279

MELDINGER - DELEGERTE VEDTAK I PERIODEN 04.03.15.
08.04.15

PS 2211s t5/199
AWALE OM LEGEVAI(TSAMARBEID MELLOM
SALTENKOMMUNENE OG B,ODø KOMMT]NE

PS 23n5 t4/1151
FORDELING AV KONSESJONSPENGER
(SAKEN LEGGES FRAM I MØTET)

Eventuelt.

Postadresse:

Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesford
LEINESFJORD

Telefon: 90 97 40 19

Telefaks: 75'l 78810



MELDIIïGER . DELEGE,RTE \rEDTAK I PERIODEN 04.03. 1 5.08.M. 1 5

Utvalg
Steigen formannskap

Forslag til vedtak:

Meldingen t¿s til orientering.

Saksutredning:
Delegerte vedtak i perioden 04.03. 1 5 -08.04. 1 5.

Vedlegg: Liste over delegerte vedtak i perioden.



Delegerte vedtak
Dato: 04.03.2015 - 08.04.2015 Utvalg: FSK Steigen formannskap

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode
Resultat

151170 10.03.2015 DS 5/15 SAD/SERV/MS u63

151170

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - NORDSKOT OG
OMENG BYGDELAG Innvilget
10.03.2015 DS 6/15 SAD/SERV/MS U63

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - NORDSKOT OG
OMENG BYGDELAG Innvilget

I5lI70 76.03.2015 DS 7/15 SAD/SERV/MS u63

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - NORDSKOT OG
OMENG BYGDELAG Innvilget

151198 17.03.2015 DS 8/1s SAD/SERV/MS u63

SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING - LEINES
GRENDELAG Innvilget

1s1224 26.03.201s DS 9/ls SAD/SERV/MS u63

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING -
VONHEIM Innvilget



Sak 22115

AVTALE OM LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM SALTENKOMMUNENE OG
BODØ KOMMUNE

Arkiv: 026Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Siv Johansen
t5lr99

Saksnr.:
22115

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
15.04.2015

Forslag til vedtak:
1. Steigen kommune deltar i en interkommunal legevaktsformidlingog etablering av

nødnett saÍrmen med de andre Salten-kommunene.
2. Det interkommunale samarbeidet organiseres etter verskoÍìnìune-modellen med Bodø

kommune som vertskommune.
3. Økte kostnader må innarbeides i budsjettet for 2015.

Bakgrunn:
Saltenkommunene har valgt forskjellige løsninger knyttet til formidling av behov for
legevaktstjenester og etablering av nødnett. I Steigen kommune har vi en løsning med en lokal
sentral knyttet til bogruppe 3 pâ Steigentunet. Sentralen er av svært gammel ãrgang og det har
i mange åtr vært vurdert om den bør skiftes ut eller velge andre formidlingsløsninger. Nå har
Saltenkommunene gått saûrmen om å se på en felles løsning gjennom Bodø legevakt og det
foreligger nå en konkret avtale med mulighet for å inngå et slikt samarbeid.

Kommunene har behandlet denne sak i Salten Regionråd og fattet følgende vedtak:

Bodø kommune ivartar rollen som vertskommune (KL $28 ) for etablering av nødnett og
legevahsþrmidlingforþlgnende kommuner: Beiarn, Fauske, Gíldeskal, Meløy, Steigen,

Sødold og Tysfiords veststide. De øvrige kommuner i Salten, samt Værøy og Røst kan lmytte
seg til dersom det er ønskelig.

Saksutredning:

Bodø kommune etablerer er verstkommuneordning der de 11 kommunene er invitert inn til
deltakelse i felles legevaktsformidling og nødnettsetablering. Kostnad per innbygger er

stipulert til kr. 115 pr innbygger, se vedlagte kostnadsoverslag.

Vedlagte avtale er planlagt iverksatt fra 1. mai 2015. Dette innebærer en kostnad for tjensten
på kr.19l.388 for 2015. Dette beløp er ikke budsjettert.

Imidlertid koster den tjenesten Steigen kommune har i dag også noe. Disse kostnadene

innebærer følgende:
o Kr. 10 ekstra betaling pr. time for ansatt som har ansvar for legevaktsformidlingen,

dvs. ca. k. 90.000 pr. år. Dette beløp er heller ikke budsjettert.
. J tillegg kommer kostnader knltet til linjer og drift av disse, ca. kr. 10.000 pr. år.
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Totalt sett innebærer dette en kostnad pã ca. kr. 100.000 pr. år. Det vil med andre ord si at den
økte kostnaden i 2015 for Steigen kommune vil tilsvare ca.kr. 125.000.

Etablering av det nye nødnettet har de siste åtr vært gjennomført i stadig flere områder og
nåværende plan er etablering i <<vårt område> i2016. Etablering av dette er krevende, spesielt
kompetansemessig. Det ansees derfor svært formålstjenelig at dette kan etableres samlet for
flere kommuner.

Vurdering:
Den gamle legevaktssentralen er driftet på <overtid> og kommunen skal være glad for at den
har holdt så lenge som det den har. Det er derfor svært bra at det nå gis mulighet til å finne
andre løsninger. Det vil ikke være forsvarlig å gå videre med dagens løsning. Dersom Steigen
kommune skulle velge å fortsette med egen formidling, vil en være nødt til å investere i ny
sentral. Det er også andre ulemper knyttet til äha egen sentral og det er å sørge for å ha god
nok kompetanse og opplæring på plass for de som skal betjene sentralen. Slik kompetanse har
lagt bånd på fleksible løsninger i forhold til vaktordninger og kan ha medført dyrere
vikarløsninger. Det er vanskelig å anslå en merutgift for dette. På sikt ansees dette derfor for å

være en både dårligere og dyrere ordning for Steigen kommune.

Bodø legevakt har god kompetanse knyttet til akuttmedisin og erfaring fra slik formidling. De
er bemannet med sykepleiere hele døgnet som kan ivareta en slik tjeneste. Det anses derfor for
ãvære den best kvalifiserte tjeneste som en kan få til i Salten for å utføre en slik spesiell
oppgave. Ulempen kan nok sies å være at ansatte der mangler kunnskap om lokale forhold,
men med dagens teknologi bør ikke dette være uoverkommelige problemer som overskygger
fordelene.

Ut fra en helhetlig helsefaglig og øknomisk vurdering anbefales det derfor at Steigen
kommune velger äfølge den løsning som Salten-kommunene sanìmen har kommer fram til,
hvor Steigen kommune går inn i avtale om legevaktsformidling og nødnettetablering i en
verstskommunemodell med Bodø kommune.

Vedlegg:
Avtale om legevaktsamarbeid fra Bodø kommune, datert 10.03.2015.
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I bodø
KOMMUNE

Helsekontoret

Steigen kommune
8283 LEINESFJORD

Ê

I

I

oþto 10.03.2015
Saksbehandlêr: .... Vibeke N¡kolais€n

Tålefon d¡rekte: 75555461

Dåres ref.:

Løpenr ............,, I 8957/2015
Saksnr./vår ref.: 201511577

Arkivkode:

Avtale om legevaktsamarbeid

Samarbeidsavtale mellom Saltenkommunene og Bodø kommune orn legevaktsformidling og
nødnett i Salten.

Bakgrunn:
Vedtak i Salten regionråd 21.02.2014 om tilknytning til legevaktsformidling og nødnett i Salten ved
Bodø legevaktl
<Bodø kommune iyaretar rollen som vertskommune (KL S 28) Jbr etablering av nødnett og
legevaktsformídling þ r fø lgende kommuner :
Beiarn, Fauske, GildeskåL, Meløy, Steigen, Sørþld og Tysfiord vestside
De øvrige kammunene i Sctlten samt Værøy og Røst kan lotytte seg til dersom det er ønskelig.l

Kommunestyret i Bodø kommune behandlet den 27.03.2014 PS-sak 14136 med følgende vedtak:
I. <Bodø Kommune tilbyr seg å drifte legevakæþrmidling og nødnettfor kommunene í Salten,

samt Tysrtords vestside, Værøy og Røst etter vertskotnmunemodellen.
2. Kostnsdene þr økte driftsutgífter belastes samarbeidskommune.
3. Bodø legevakts investeringskostnctderþr nødnettet er innarbeidet í

investerings budsj ettet for 2 0 I 4. >

Avtalen
Avtalen er basert på kommunelovens paragraf 28- 1 a, vertskommunemodellen og gjelder i to år fra
01.05.2015. Det inngås med dette avtale om etablering og drift av telefonformidling ved
legevakthenvendelser i Salten hvor følgende kommuner tilbys å være med:
Beiam, Fauske, GildeskåI, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Hamarøy,Yærøy, Røst samt hele
Tysfiord.

Avtalen administreres av og delegeres til Bodø kommune som vertskommune. Samarbeidet er
regulert i kommunelovens pmagraf 28-l b.

Formål

Helsekontoret
Post6drosse:

Poslboks 3'19, 8001 Bodø

Bosøk3adrcsso:

Molovelen 20, 8003 Bodø

Têloloner:
S6ntralbord:
EkEpâd¡!lon:
Tolofax:

75 55 50 00

75 55 54 60

Eloktronlske ¡df€caer:
postmottsk@bodo.kommune.no

viboko.n¡kolals€n@bodo kommune.no

www,bodo, kommune,no

Orgnr.:
972 418 01 3

Bankkonto:
4500 55 00080



Bodø legevakt skal være legevaktsentral i henhold til akuttforskriften, og betjene legevakttelefonene
i samarbeidskommunene hele døgnet hele året.

Akuttforskriften $ 10. Nærmere om LV-sentralene:
LV-sentralene:

a) skøl motta og håndtere henvendelser via etfast legevaktnummer innenfor etfastsatt
geografisk område, herunder príoritere, iverksette ogfølge opp henvendelser til lege i
v aktb er eds knp, hj emrn esy kep le ier, j or dmor, lvi s et e am o g andr e r e I ev snt e íns t ans er

b) skal kunne kommunisere direWe og videreformidle henvendelser om akuttmedisinsk hjelp til
AMK-sentralen

c) må ha etforsvarlig systemþr dolumentasjon av kommunikasjon, og bør ha utstyrþr
logging av viktig trafikk.

1. Organisering, retningslinjer og instrukser
Styringsgruppen, på 3 medlemmer, velges av rådmannsgruppen av de involverte
samarbeidskommuner. Styringsgruppen skal behandle og vedta årlig virksomhetsplan og budsjett
for legevaktsformidlingen, Forslag til budsjett utarbeides av rådmannen i Bodø. Budsjettforslaget
skal foreligge til behandling og vedtak i styringsgruppen innen l.september hvert år, og deretter
formidles til kommunene.

Samarbeidskommunene har selv ansvar for organisering og drift av egne legevakter.

2. Lokalisering
Bodø kommune skal være vertskommune og ha arbeidsgiveransvar for ansatte ved Bodø legevakt
Bodø kommune stiller nødvendig utstyr for driften til disposisjon.

3. Styringsgruppe
Rådmennene i deltakende kommuner velget styringsgruppe for Bodø legevakt. Styringsgruppen har
3 representanter.

4. Budsjett og kostnadsfordeling
Rådmannen i vertskommunen er budsjettansvarlig for Bodø legevakt. Bodø kommune oppretter en
ekstra sykepleierressurs hele døgnetåret rundt, for å ivareta telefonformidlingen til
samarbeidskommunene. Kostnadene fordeles på de enkelte samarbeidskommunsr. Det utarbeides
budsjett innen l.september hvert år for kostnadene. Pris ved oppstart vil være l<r. 115.- pr innbygger
pr år forutsatt at alle kommuner i Salten deltar. Eget budsjett legges ved avtalen.
Kostnadene fordeles på kommunene med % vis fordelingsnøkkel basert på folketall pr. l januar
hvert år for dekning av kostnader. De enkelte kommuner faktureres a konto pr. 30. april hvert år.
Årsoppgjør giøres pr. 3 l.desember.

Bodø legevakt rapporterer halvårlig om aktuell aktivitet til kommunene, og om status om
formidlingen.

5. Varighet og oppsigelse

Avtale om legevaktsamarbeid 2av3



r Denne avt¿len gjelder fra ogmed 01.05.2015 til ogmed 31.12.2017
I Den enkelte kommune kan si opp avtalen med 1 års skriftlig varsel. Oppsigelsestiden

knyttes til budsjottår
. Oppsigelse kan kun s\ie med virkning fra 1. januar. Endringer i avtalen kan skje årlig og i

sammenheirg med budsj ettarbeidet
. Oppløsning av legevaktformidling i Salten kan giøres av den enkelte kommune ved

rådmannen/eventuelt etter kommunestyrevedtak. Ved oppløsning vil hver av avtalepartene
(kommunene) være ansvmlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketall ved siste
årsskifte.

Rådmann i kommune Rådmann i Bodøkommune

Avtale om legevaktsamarbeid



Overslag inntekter og utgifter for Salten legevakt

Salten legevakt.

Tanken er at Bodø legevakt overtar legevaktsformidlingen i hele Salen.

Eudsjett:

Utglfter
Drift av nødnettet, 5 operatørplasser

Øvrig drift nødnettet

Kontorutgift er/utvid ede lokaler
Ekstra sykepleierresurs
Ekstra sykepleierresurs helg
1 ekstra svkepleier helligdaser

Belop Arsverk

Sum økte utgifter 4 203 300

lnntekter
lnntekter samarbeidskommuner -3 833 300

Sum Okte inntekter -3 833 300

Netto utfg¡ftsøkning 370 000

3,39 D, A og N man-fre
7,47 D,A og N lør-søn

0,2 lul, pàske og nyttår utgjør 7 hellig dager
5,0

250 000

342 000

1s0 000

2 345 000
976 300

140 000

lnvestering nød nettet/helseradio
Refusjon fra staten

Sum lnvesteringskostnader

1837 Meløy kommune

1838 Gildeskål kommune

1839 Belarn kommune

1840 Saltdal kommune

1841 Fauske kommune

1845 Sørfold kommune

1848 Steigen kommune

1849 Hamarøy kommune

1850 Tysfjord kommune

1856 Røst kommune

L857 Vætøv kommune

Folketall ulÛodO Andel u/Bodo Pris per kom, Pris per innb

6454 0,19 739 063 115

20t4 0,06 230628 115

1 058 0,03 t2IL54 115

473s 0,14 542216 115

9 622 0,29 1 101 838 115

1 9s3 0,06 223643 115

2507 O,O7 287 082 115

1 811 0,0s 207 382 115

I 996 0,06 228567 115

s4s o,o2 62 409 115

780 0,02 89 320 115

1 300 000

-1 300 000

0

Sum 33 475 I 3 833 300


