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Rådmannens forslag til vedtak:
Enighetsprotokoll mellom Søgne kommune og Søgne Legesenter datert 04.12.2013
godkjennes.

Bakgrunn for saken:
Med bakgrunn i inngått leieavtale om overtakelse av de tidligere apoteklokalene i Helsehuset
fra 01.01.2013 og flere utsettelser som følge av at servicetorget ikke kunne flytte inn i det
«nye» rådhuset, fremmet Søgne legesenter et krav om kompensasjon for «produksjonstap» og
andre påførte utgifter på til sammen kr 812.000,-. Bakgrunnen for kravet var at legesenteret
hadde foretatt tilsetting av nye leger og legesekretærer som ikke fikk utføre sitt arbeid som
følge av plassmangel.
Lokalene ble stilt til disposisjon for legesenteret pr 1. mai 2013. Først etter denne dato kunne
ominnredningsarbeidene starte.
Saksutredning:
Det har ikke vært diskusjon om at kommunen ikke har oppfylt sin avtalemessige forpliktelse til
å stille lokalene til disposisjon 01.01.2013. Kommunens representanter har imidlertid ikke
vært enig i erstatningskravets størrelse og begrunnelsen for dette.
Etter flere forhandlingsrunder har en kommet til enighet om at kommunen dekker
byggmesterens tilleggsregning relatert til forsinket innflytning med kr 87.313,- inkl. mva samt
økte lønnskostnader til ansatte, tapte inntekter til fastleger og vikarleger med i alt kr 330.000,-,
jfr vedlagte enighetsprotokoll. Det er tatt forbehold om formannskapets godkjenning.
Rådmannens merknader:
Det er uheldig at kommunen er brakt opp i denne situasjonen som følge av forsinkelsene ved
ferdigstillelse av rådhuset. Ut fra en helhetsvurdering vil en anbefale formannskapet å
godkjenne den fremforhandlede enighetsprotokollen.
Vedlegg
1 Enhetsprotokoll

ENIGHETSPROTOKOLL

I forbindelse med Søgne Legesenters krav mot Søgne kommune på erstatning for
forsinket overtakelse/ innflytting i tidligere apoteklokaler i Helsehuset i Søgne, er
partene etter forhandlinger blitt enige om følgende:

Søgne kommune dekker faktura nr 278/2013 fra Skjærgårdsbygg AS på kr 87.313,inkl. mva som inkluderer konsumprisindeks justert byggekostnad og forseringstillegg i
forsinkelsesperioden.

Økte lønnskostnader til helsesekretærer og tapte inntekter for fastleger og vikarlege
erstattes med kr 330.000,-.
Inkludert i dette beløpet ligger også kompensasjon fra Legesenteret til Søgne
kommune for ekstraordinær mengde avfall fra Legesenteret i forhold til hva som har
vært forutsatt dekket via Legesenterets andel av Helsehusets felleskostnader (20%).

Nærværende protokoll forutsettes
bindende for Søgne kommune.

godkjent

av Søgne

formannskap

før den er

SØGNE, den 4. desember 2013
7

For Søgne kommune:

For Søgne Legesepter AS:

