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Rådmannens forslag til vedtak:
Det inngås samarbeidsavtale med Kristiansand kommune om ivaretagelse av
kommunelegefunksjoner, slik det framgår av vedlegg.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 06.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Det inngås samarbeidsavtale med Kristiansand kommune om ivaretagelse av
kommunelegefunksjoner, slik det framgår av vedlegg.
Repr.:…………………………………..( ) fremmet forslag:
Votering:
Vedtak/innstilling:

Bakgrunn for saken:
Søgne kommunes kommuneoverlege slutter i sin stilling 01.04.19. Med bakgrunn i den
pågående kommunereform velger administrasjonen å ikke ansette ny kommuneoverlege.

Saksutredning:
Søgne kommunes assisterende kommuneoverlege konstitueres som kommuneoverlege i
perioden 01.04 - 31.12 2019 i 32 % stilling. Det vurderes et behov for å supplere dette noe
ressursmessig, slik at en sikres at kommunes samlede kommunelegebehov ivaretas inntil ny
kommune er etablert fra 2020. Det inngås derfor avtale med Kristiansand kommune innenfor
enkelte av kommunelegens virkeområder.
Avtalens kostnad, stort kr 90 000,- finansieres over budsjettet til Felles omsorg.

Rådmannens merknader:

Avtale om felles kommunelegefunksjoner mellom Søgne
kommune og Kristiansand kommune
1. Avtalens virkeområder:
Kristiansand kommune skal levere kommuneoverlegefunksjoner til Søgne kommune, avgrenset til de
oppgavene Søgne ikke selv løser. Dette vil primært handle om miljørettet helsevern, men andre
samfunnsmedisinske oppgaver kan bli aktuelle etter nærmere avtale. Den utpekte kommuneoverlegen
skal også etter avtale saksbehandle relevante saker.
Når denne kommuneoverlegen behandler saker for Søgne kommune, er denne tillagt myndighet og
funksjon som kommuneoverlege i Søgne kommune, herunder delegert myndighet innen miljørettet
helsevern.

2. Kristiansand kommunes ansvar:
l samarbeid med Søgne kommune å utpeke en av legene som er ansatt i samfunnsmedisinske stillinger i
Kristiansand til ovennevnte deler av kommuneoverlegefunksjonen i Søgne. Pr. 1. april 2019 er
kommuneoverlege Dagfinn Haarr utpekt til å fylle disse funksjonene.
Stedfortrederfunksjonen som gjelder kommuneoverlegen i Kristiansand, kommer også til anvendelse i
samarbeidet med Søgne kommune, men det er ikke opprettet en formell beredskapsordning for
kommunelegen.

3. Omfang:
Legen som er tillagt begrensede kommuneoverlegefunksjoner i Søgne, skal gjennom
VPN/hjemmekontorløsning ha full tilgang fra sin vanlige arbeidsplass i Kristiansand til Søgne kommunes
saksbehandlingssystem og ellers nødvendige programmer. Legen skal være tilgjengelig daglig for
rådgivning etc. Legen skal være fysisk til stede i Søgne etter avtale og behov.
4. Vederlag:
Funksjonen anslås til å utgjøre rundt 10% stilling. Søgne kommune betaler kr 10.000 pr. måned for
funksjoner nevnt under pkt. 1 og 3.
Samlet sum for 2019, kr 90.000, faktureres fra Kristiansand kommune pr. 30.11.19.
5. Varighet og oppsigelse av avtalen.
Avtalen løper til og med 31.12.19 uten oppsigelse. Deretter opphører avtalen når nye Kristiansand
kommune formelt opprettes.
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