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AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID (VKS-AVTALE) kommunal  akutt  korttidsplass

sykehjem, mellom  Lunner  og Gran

1  Partene i avtalen

Parter i avtalen er Gran kommune og Lunner kommune.

Samarbeidsavtalen er inngått med hjemmel i kommuneloven § 28a.

Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven  §  28b.

https://lovdat.no

Gran kommune er vertskommune. Lunner kommune er samarbeidskommune.

2  Formål

{VKS'et} er opprettet med hovedformål å samarbeide om intermediæravdeling som innebærer forsterket

sykehjemsavdeling inkludert kommunal akutt døgn-plasser. Plassene skal ivareta behovet før, istedenfor og

etter sykehusinnleggelse der det er medisinsk forsvarlig. 1-2 plasser er forbeholdt KAD resterende

plasser forsterket sykehjem.

Samarbeidet skjer på grunnlag av kommunenes ansvar etter helse og omsorgstjenesteloven.

Kommunenes ansvar for øyeblikkelig hjelp § 3-5.

Vedtak om opphold fattes av vertskommunens tildelingsenhet  i  nært samarbeid med helse og

omsorgstjenesten, bruker og pårørende i pasientens hjemkommune. Det er utarbeidet egne rutine for

innskriving og utskriving av intermediæravdeling. Rutinen legges ved som vedlegg til avtalen.

Det er utarbeidet egne rutiner for bruk av KAD plassene. Følger som vedlegg til avtalen.

Det er egne rutiner for innleggelse og utskriving fra KAD og intermediæravdeling(vedlegg) og

inngangsbudsjett vurdert etter kjente kostnader pr. mars 2018

3 Oppgaver og myndighet som overføres til vertskommunen

Oppgaver og beslutningsmyndighet etter lovene nevnt over, delegeres fra kommunestyret i Lunner

kommune, via rådmannen i Lunner, til rådmannen i Gran kommune innenfor rammen av denne avtalen.

Opplistingen av paragrafer over er uttømmende Det betyr at myndigheten etter øvrige bestemmelser i

relevante lover, forskrifter eller rundskriv beholdes i de respektive kommuner.

De respektive kommuner beholder sitt ansvar for at de personer kommunen har ansvar for etter ovennevnte

bestemmelser, får de ytelser de etter loven har krav på.

Andre oppgaver innenfor helse og omsorgstjenesteloven ligger igjen i deltakerkommunene hver for seg

4  Instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor vertskommunen

Lunner kommune kan gi Gran kommune instruks om utøving av den delegerte myndighet i saker som alene

gjelder Lunner kommune, eller personer Lunner kommune etter gjeldende lov- og regelverk har ansvar for.

£050



AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Gran kommune skal i slike saker uten ugrunnet opphold videreformidle denne instruksen til tjenesteleder for

{I$—et}.

For vedtak Gran kommune kan treffe etter delegert myndighet etter denne avtale, har Lunner kommune

samme omgjøringsmyndighet som etterforvaltningsloven § 35første ledd, jf. kommune/oven § 28b nr. 6. Der

Lunner kommune beslutter å omgjøre slikt vedtak skal det gis instruks om omgjøring til vertskommunen.

vertskommunen plikter da å omgjøre det vedtak som tjenestelederen har gjort etter delegert myndighet fra

vertskommunen.

5 Klagesaker

Vertskommunens funksjon som underinstans i klagesaker etter forvaltningsloven § 33 annet ledd, jf.

kommuneloven  §  28f nr. 3, utøves av helse- og omsorgssjef.

Rådmannen i samarbeidskommunen skal orienteres om klagesaker som angår person som bor i

samarbeidskommunen.

6  Innhold og kvalitet på tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Samarbeidskommunen skal ha full innsikt i data for tjenestekvalitet og brukertilfredshet for tjenestene som

blir fremskaffet gjennom vertskommunens styrings- og rapporteringssystem.

Samarbeidskommunen kan når den ønsker det, administrativt drøfte med administrasjonen i vertskommunen

innhold og kvalitet på de deler av tjenestens område som omfattes av denne avtalen.

7  Salg av tjenester

Kjøp av plasser utover avtalen vil medføre etteroppgjør.

8 Målstyring, årsbudsjett/Økonomiplan og regnskap

Deltakerkommunene skal årlig fastsette konkrete og realistiske mål for tjenesten.

Deltakerkommunene skal i felleskap utarbeide budsjett for de oppgaver som omfattes av denne avtalen.

Budsjettforslaget, med den kommunevise fordeling av utgifter, inngår i den årlige budsjettbehandlingen i

hver kommune.

Budsjettet skal spesifiseres slik:

1. Lønns- og driftskostnader for {lS-et}.

2. Overheadkostnader etter avtalt standard.

3. Investeringer (avskrivning og renter).

Inngangsbudsjett følger som vedlegg til avtalen.

Det skal i tillegg ligge ved en oversikt over tjenestesalg, spesifisert for hver avtale (tjenestesalg).
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Dersom kommunestyrene  ikke blir enige  om årsbudsjett/økonomiplan for kommende år, legges inneværende

årsbudsjett  og gjeldende økonomiplan, justert for Iønns- og prisstigning (stotsbudsjettets forutsetninger), som

budsjett for kommende år.

vertskommunen fører regnskap for samarbeidet. Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA-rapportering

ivaretas på en effektiv måte.

Overstående aktiviteter er detaljert i rutinebeskrivelse for interkommunale samarbeid.

9  Vertskommunens myndighet til å pådra samarbeidskommunene økonomiske forpliktelser

vertskommunen har myndighet på {tjenestens} område å pådra samarbeidskommunene økonomiske

forpliktelser innenfor gjeldende budsjett. Denne myndighet videre delegeres til tjenesteleder for {tjenesten}.

Vertskommunen har ansvar for å initiere nødvendige budsjettjusteringer.

10 Kostnadsfordeling mellom deltakerkommunene

Avtalen innebærer at Lunner kjøper 3 plasser i Gran kommunes 20 pasienters IMA (forsterket

sykehjemsavdeling)

Per mars 2018 er dette et budsjettestimat med prinsipper for beregningsgrunnlag og utgiftsfordeling.

Estimatet er basert på vedtatt totalramme for byggeprosjektet på Sagatangen, og på faktiske utgifter for

Grans IMA på Marka.

Frist for krav og betalingsfrister framgår av felles rutinebeskrivelse for interkommunale samarbeid.

11 Rapporteringsrutiner

Gran kommune skal rapportere til Lunner kommune i samsvar med gjeldende rutiner for interkommunale

samarbeid, inntatt som vedlegg til denne avtale.

Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og tjenesteyting

til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA), blir ikke endret ved denne avtalen.

12 Avtaleperiode, endringer, uttreden og avvikling

_ 21 y . . . . . . . .
Avtalen gjelder fra ..../ .....2019, med bindingstid i 10 ar. Avtalen løper videre med mindre den blir sagt opp.

For begge deltakerkommunene gjelder: Ensidig uttreden av samarbeidet etter 10 år, kan skje gjennom vedtak

i ett av kommunestyrene. Avtalen må sies opp med minst ett års varsel regnet fra 31.12.

Ved behov for endring av avtalen, skal dette drøftes mellom administrasjonssjefene i deltakerkommunene.

Deres vurdering skal legges fram for de respektive kommunestyrer med tilråding om eventuelle endringer.

Endringer krever enighet mellom kommunestyrene. Det kan ikke delegeres til andre å gjøre endringer i

avtalen.
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Avvikling av samarbeidet kan skje ved gjensidig vedtak om dette i begge kommunestyrene, på et tidspunkt

man blir enig om.

For samarbeidskommunen Lunner gjelder særskilt: Medfører Lunners ensidige oppsigelse av avtalen at

plassene må legges ned, skal Lunner refundere Gran kommune det beløpet som Husbanken krever

tilbakebetalt.

13 iverksetting

Avtalen iverksettes 01.09.2023(planlagt innflytting). Oppgaver og myndighet etter nærværende avtale

overføres til Gran kommune med virkning fra det tidspunkt.

14 Tvister

Tvist om forståelse av avtalen avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av fylkesmannen.

Det samme gjelder tvist om utglftsfordelingen.

15 Vedlegg til avtalen

Som del av denne avtalen skal følgende rutinebeskrivelser og retningslinjer ligge ved:

1. Viljeserklæring for samarbeid mellom Gran, Jevnaker og Lunner.

2. Rutinehándbok for det interkommunale samarbeidet på Hadeland.

3. Rutiner for inn og utskriving av intermediæravdeling

4. Rutine for KAD-plasser.

5. lnngangsbudsjett (Estimat og prinsipper per mars 2018).

Avtalen er vedtatt i kommunestyrene i Lunner 06.09.2018 (sak 73/18)

og Gran 24.05.2018(sak 16/00963 og erstatter eksisterende avtale(-r) ved iverksettelse.
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rådmann Gran kommun rå ann unner kommune

Vår ref.: 11/03824


