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Rådmannens innstilling:
1. Ås kommunestyre vedtar å etablere Follo lokalmedisinsk senter og legevakt

sammen med kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.
Virksomheten lokaliseres ved Ahus, Ski sykehus.

2. Virksomheten organiseres som et interkommunalt selskap(IKS) etter Lov om
interkommunale selskaper av 29. januar 1999.

3. Vedlagte forslag til selskapsavtale fastsettes for den nye virksomheten.

4. Representantskapet/ ordførerne i deltagende kommuner, gis fullmakt til å
foreta mindre justeringer i selskapsavtalen som måtte bli nødvendig etter
kommunestyrebehandlingene av denne saken.

5. I tillegg til lovpålagt akuttmedisinsk enhet på til sammen 16 senger, utvides
sengeenheten med 8 senger for å gi plass til primært andre utskrivningsklare
pasienter med behov for etterbehandling og rehabilitering.

6. Kommunestyret garanterer for sin relative andel av det lån Follo
lokalmedisinske senter og legevakt IKS vil ta opp til bygging av selskapets
lokaler. Ås kommunes garantiansvar er på inntil 5 689 000 kr. Formannskapet
gis fullmakt til å utvide kommunens garantiansvar med ytterligere inntil 26 %
av ovennevnte beløp dersom det er tvingende nødvendig eksempelvis fordi
ikke alle kommunene velger å delta i det nye selskapet.

7. Det er en forutsetning for etableringen at minst fem follokommuner vedtar å
delta i selskapet

8. a. Kommunestyret forutsetter at driftsutgiftene for de nye akuttmedisinske
sengene ikke overstiger de statlige tilskudd kommunene vil få når plikten til
å gi et døgnbasert akuttmedisinske tilbud foreligger.

b. Overskytende senger på senteret vil kommunene selv dekke nødvendige
driftskostnader ved.

c. Driften av legevakten forutsettes dekket innenfor den kostnadsramme
kommunen har til dagens legevakt.

d. Vedlagte forslag til budsjett legges til grunn for den videre planlegging av
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prosjektet.

9. Follo legevakt, som i dag drives av Ahus på vegne av fem follokommuner,
tilbakeføres deltagende kommuner og skal inngå, sammen med den nye
døgnenheten, i Follo lokalmedisinske senter og legevakt. Tilbakeføringen skjer
ved virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljølovens § 16, etter at den nye
døgnenheten er ferdigstilt.

10.Selskapet Follo legevakt IKS avvikles. Selskapets ansatte/tilknyttede leger
tilbys ansettelse i den nye virksomheten ved virksomhetsoverdragelse og
selskapets aktiva og passiva overføres til Follo lokalmedisinske senter og
legevakt IKS. Styret/representantskapet for selskapet gis fullmakt til å avvikle
selskapet.

11. Inntil det nye selskapet er etablert og operativt, gis Oppegård kommune
ansvar for den videre planlegging, prosjektering og gjennomføring av
prosjektet. Faktiske og nødvendige utgifter(basert på selvkost) Oppegård
kommune forskutterer, blir refundert av det nye selskapet.

12.Det etableres en rådgivingsgruppe bestående av en representant fra
legevakten og to representanter fra kommunalsjefene/helse- og sosialsjefene i
Follo som deltar i utforming av det nye senteret, utarbeide driftsplaner, og
andre tiltak som er nødvendig for at senteret kan være operativt så snart
lokaler ferdigstilles.

13.Rådmannsgruppen/ Follorådet holdes løpende orientert og godkjenner
endelige byggeplaner.

Ås, 13.02.2014

Trine Christensen Marit Roxrud Leinhardt
Rådmann i Ås helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Hovedutvalg for helse og sosial
Formannskap
Kommunestyret

Vedlegg:
1. Forslag til selskapsavtale - Follo lokal.med. senter, 2. Kommentarer til
budsjettforslaget LMS.doc
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1. Selskapsavtale for Follo lokalmedisinske senter og legevakt
2. Driftsbudsjett 1. og 2 hele driftsår med kommentarer

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
I denne saken fremmes forslag om hvordan de follokommuner som vil går sammen
om å etablere et lokalmedisinsk senter ved Ski sykehus for å kunne ivareta plikten
kommunene får fra 1.1.2016 til å etablere et øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Dagens
felles legevakt, som i dag driftes av Ahus, foreslås organisatorisk å inngå i den nye
virksomheten for å oppnå synergieffekter både faglig og økonomisk.

Forslaget følger i hovedsak opp de forslag som Prosjektet Samhandlingsreformen i
Follo anbefalte i sluttrapport per 20. november 2012 og som Follorådet enstemmige
ga sin tilslutning til. Det nye i denne saken er det nye lokalmedisinske senteret
primært lokaliseres i nybygg i tilknytning til Ski sykehus. Samlokalisering med Ahus
Ski tilrettelegger for nært samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten og muliggjør tilgang på diagnostisk utstyr og faglig
kompetanse i senterets tjenestetilbud som ikke vil være mulig ved annen lokalisering.
Ahus har gitt administrativ tilslutning til foreliggende planer. Styrebehandling vil
ventelig kunne foreligge i månedsskifte januar/februar.

Foreliggende budsjetter viser at kommunes utgifter til drift av det nye øyeblikkelig
hjelp tilbudet og amortisering av nødvendige lån til bygging av senteret, kan dekkes
innenfor de økonomiske rammer kommunene blir tilført fra 2016.

Tiltaket anbefales organisert som et interkommunalt samarbeidstiltak etter Lov om
interkommunalt selskap(IKS) med kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden,
Oppegård, Ski og Ås som deltakere.

Saksopplysninger:
Prosjekt samhandlingsreformen i Follo ble nedsatt av Follorådet høsten 2009.
Prosjektet skulle fremme forslag hvordan Follo-kommunene sammen kan møte
utfordringer St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen, gir kommunene.

Reformen har som bl.a. som mål å sikre helhetlige helsetilbud for pasientene.
Kommunene skal tilby tjenester før, i stedet for og etter sykehusopphold. Fra
1.1.2016 skal det være etablert et døgnbasert øyeblikkelig hjelp tilbud. Dette er
oppgaver det anses hensiktsmessig for kommunene å etablere sammen.

I dag har kommunene et øyeblikkelig hjelp tilbud gjennom fastlegene på dagtid og
Follo legevakt på kveld og natt og i helger. Legevakten driftes av Ahus, Ski, på vegne
av follokommunene. Vestby deltar ikke i Follo legevakt, men samarbeider om denne
tjenesten med kommunene i Mosseregionen. Enebakk kommunes innbyggere har
legevakt hhv. på Nedre Romerike legevakt og Follo legevakt og inngår i samarbeidet
i Follo med 50 % av sine innbyggere.
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Fra 2016 vil kommunene ha plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp som døgntilbud etter lov
om kommunale helse- og omsorgstjenester (§ 3-5). Plikten kan ivaretas av
kommunene selv eller ved interkommunalt samarbeid.

Et sentralt krav til tilbudet er at pasientene skal få et bedre eller like godt tilbud i
kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud som de ville fått ved innleggelse i sykehus.
Det nye tilbudet skal bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser i
sykehus (Helsedirektoratets veiledningsmateriell 02/2012).
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold er beregnet til å utgjøre 240 000 liggedøgn på
landsbasis. Døgnpris er beregnet til 4330 kr., som kommunen vil få overført så snart
døgntilbudet er etablert.

Sentrale helsemyndigheter har beregnet follokommunenes behov for plasser og
driftstilskudd slik:

Kommune Plasser per
år

Antall
liggedøgn

Ø-hjelp kroner

Enebakk 1,20 (0,7 +
0,5)

439 1 900 000

Frogn 1,99 727 3 148 000
Nesodden 2,21 806 3 491 000
Oppegård 3,35 1 223 5 295 000
Ski 3,62 1 321 5 720 000
Vestby 1,82 664 2 875 000
Ås 2,10 767 3 321 000
Sum 16,29 5947 25 750

Målgruppe for det nye døgntilbudet er primært somatiske pasienter med langvarige
kroniske sykdommer, som tidvis må innlegges i institusjon ved forverring av
tilstanden. Dette kan eksempelvis være pasienter med Kols, diabetes, hjertesvikt og
andre tilstander av mer kronisk karakter som ikke trenger spesialisert
sykehusbehandling. Tilbudet kan også gjelde andre pasienter med behov for
observasjon og behandling, hvor innleggelse i institusjon er nødvendig. Dette kan
være fall uten brudd, feber eller eliminasjonsproblemer som vannlatingsbesvær,
diaré, forstoppelse og lignende. Før innleggelse i døgnenheten skal pasientene alltid
være tilsett av lege.

Prosjektgruppens anbefalinger
Prosjektgruppen(bestående av kommunalsjefer/Plo-sjefer og Ahus) har anbefalt at
Follokommunene går sammen om å etablere et lokalmedisinsk senter i Follo. Et
felles senter kan løse mer kompetansekrevende oppgaver enn om den enkelte
kommune selv etablerer et akutt døgntilbud. Dette er bl.a. begrunnet i behovet for til
kompetanse, rekruttering og robusthet. Lokalisering ved Ski sykehus vil dessuten
innebære en samlokalisering med legevakten, som har personell med erfaring med
behandling av akutte tilstander. Lokalisering på Ski sykehus vil lette tilgangen til
spesialisert diagnostisk utstyr og til den spesialistkompetanse sykehuset har.
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Prosjektgruppen har i sin rapport også omtalt andre forhold som det bør samarbeides
om så som; Administrasjons- og systemarbeid, IKT, Friskliv, Støttetjenester
(radiologi- og laboratorietjenester).

I denne saken tas i hovedsak bare opp de anbefalinger som gjelder etablering av en
felles akuttmedisinsk enhet. Dessuten fremmes forslag om at Follo legevakt og den
nye sengeenheten slås sammen i en virksomhet da begge tiltakene har som
hovedoppgave å behandle akutte sykdomstilstander. Begge deltjenestene er
kommunale oppgaver og det ligger vel til rette for å oppnå synergieffekter, både
faglig og økonomisk, ved å samle tjenestene i en virksomhet.

Dimensjonering
Som det fremgår av tabellen over trenger follokommunene til sammen(Vestby ikke
medregnet)16 døgnplasser i 2016 for å ivareta plikten til øyeblikkelig hjelp. Det er
dette antallet plasser som fullfinansieres gjennom økte statlige tilskudd.
Prosjektgruppen anbefaler videre at den nye døgnenheten dimensjoneres for
ytterligere 8 sengeplasser, slik at enheten til sammen får 24 plasser. Dette er bl.a.
begrunnet i befolkningsvekst, behov for flere plasser for å ta imot utskrivningsklare
pasienter og at utvidelsen vil gi rimeligere plasser enn ved opphold i
sykehus(anslagsvis kr 3000 pr døgn)
Rådmennene støtter dette forslaget fordi:

- innbyggertallet i Follo stiger raskt og det er realistisk å regne med at
kommunene etter
hvert vil få økte oppgaver på dette området

- utvidelsen kan benyttes til utskrivningsklare pasienter som kommunene i dag
ikke
alltid makter å ta tilbake umiddelbart (og som kommunene må betale for på
sykehusene).

- disse plassene blir rimeligere å drifte enn akuttplassene pga stordriftsfordel,
men også fordi omsorgs- behandlingsbehoveter mindre enn for øyeblikkelig-
hjelp plassene.

Høring
Etter at prosjektgruppens forslag forelå 20. november 2012, vedtok Follorådet å
sende sluttrapporten på høring til pasient-, bruker- og interesseorganisasjoner,
fagorganisasjoner, Follo-kommunene, Legevakten, Ahus, Cato-senteret,
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Kommunenes sentralforbund (KS) og Sunnaas
Sykehus HF. Høringsfristen var 15. januar 2013. Høringssvarene finnes på
www.follo.no/folloradet/.

Det kom inn høringsuttalelser fra Norges handicapforbund Øst, Eldrerådet i Ås
kommune, Akershus legeforening, Fagforbundet i alle Follo-kommunene,
Legevakten, Cato-senteret, allmennlege Tore Olai Høghjelle, virksomhetsleder
Thorbjørn Engh og Vestby kommune (saksframstilling til Rådet for
funksjonshemmede).

Alle støtter i hovedsak anbefalingene i rapporten. Flere vektlegger at det må sikres
gode IKT-løsninger.

http://www.follo.no/folloradet/
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Norges handicapforbund Øst støtter at samarbeidet blir mer robust jo flere kommuner
som samarbeider. De ser interkommunalt tilbud for utskrivningsklare pasienter under
60 år som interessant for denne målgruppen, men at ulempen ved tiltaket at
sykehjemsavdelinger ikke får beholde kompetansen. De støtter at lokalmedisinsk
senter skal ha tilgang til radiologi- og laboratorietjenester.

Follo legevakt mener lokalmedisinsk senter bør ligge i nærheten av legevakten, men
organiseres innenfor eget IKS, og at legevakten organiseres og drives slik som i dag.

Thorbjørn Engh, KS; viser til at tallmaterialet Helsedirektoratet har lagt til grunn for
kapasitetsvurderingen i øyeblikkelig hjelp døgntilbud er beheftet med usikkerhet. Han
er bekymret for om det nye tilbudet vil ha tilstrekkelig kapasitet, og at dette vil svekke
befolkningens tillit til tilbudet.

Vestby kommune har søkt om endret sykehustilknytning, fra Ahus til Sykehuset
Østfold HF. Dersom uendret sykehustilknytning, ønsker Vestby kommune å være
tilknyttet lokalmedisinsk senter i Follo. Tilbud for utskrivningsklare pasienter i
lokalmedisinsk senter bør finansieres av kommunene som bruker plassene.

CatoSenteret mener det er viktig og riktig å etablere tilbud utenfor sykehjem for
befolkningsgruppen under 60 år. CatoSenteret har høy kompetanse på rehabilitering,
og har ledig kapasitet og vil gjerne delta i et samarbeid med Folloregionen om å
starte opp et slikt tilbud. CatoSenteret ønsker å være med i nettverket Friskliv Follo.
De vil gjerne være aktør for Follo-kommunene i påvente av oppbygging av en
frisklivsklinikk, eller som en permanent løsning.

Fagforbundene i Follo viser til at flere yrkesgrupper har kompetanse innenfor
områdene samhandlingsreformen skal ivareta. De fremhever at ansattes
representanter er viktige samarbeidspartnere ved iverksetting av prosjektet.

Tidligere behandling i Follorådet
Follorådet ga i november 2012 sin støtte til hovedtrekkene i rapporten. Det ble
nedsatt en arbeidsgruppe for å jobbe videre med et mer konkret forslag til etablering
og drift av et felles lokalmedisinsk senter, herunder organisasjonsmodell,
finansiering, samarbeid med Ahus om øyeblikkelig hjelp døgntilbud mellom
kommunene og helseforetak. Arbeidsgruppen har bestått av helse- og
sosialsjefene/kommunalsjefene i follokommunene og rådmann Harald Toft,
Oppegård.

Arbeidsgruppens anbefalinger:

Organisasjonsmodell
Etter at flere organisasjonsmodeller har vært vurdert, anbefales at det nye
lokalmedisinske senteret organiseres som interkommunalt selskap, IKS, hvor alle
follokommunene inviteres til å delta. (Enebakk med 50 % av sitt innbyggertall, da
deler av kommunen er orientert mot Nedre Romerike). Denne organisasjonsformen
er benyttet for en rekke andre samarbeidstiltak i Follokommunene og erfaringene er i
hovedsak positive for virksomheter av noe størrelse.
Organisering som et samarbeidstiltak etter kommunelovens § 27, som også er mye
benyttet i Follo, har vært nøye vurdert. Slik organisering anses ikke egnet for dette
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tiltaket bl.a. fordi foreliggende planer medfører betydelige investeringer i lokaler og
utstyr, som kommunene bør eie sammen i et eget selskap/juridisk enhet.

Med dette som utgangspunkt er det utarbeidet forslag til en selskapsavtale som
følger saken som vedlegg 1. Selskapsavtalene er bygget ”over samme lest” som for
andre IKS-er hvor follokommuner er deltagere/eiere.

Follo legevakt tilbakeføres til interkommunal drift etter at den for fire år siden, etter
avtale med deltagerkommune, ble overført til Aker Universitetssykehus, siden Ahus.
Legetjenesten på legevakten ble liggende igjen i et eget IKS. Dette er en fragmentert
og uhensiktsmessig organisering og oppgavene foreslås overført til den nye
virksomheten.

Lokalisering
Da arbeidsgruppen avga sin rapport var forslaget at basert på tilbud fra Ahus om å
stille ledig sengepost på Ski sykehus til disposisjon for follokommunene. Kort tid etter
ble dette tilbudet trukket fordi Ahus selv trengte lokalene til eget bruk. Siden har det
vært jobbet med planer for å bygge en ny etasje på dagens sykehus med 24
døgnplasser. Fremdriften på disse planene har trukket ut fordi det etter hvert ble klart
at et slikt påbygg ville kreve ny reguleringsplan. Ski kommune er i gang med
reguleringsplanarbeidet og har ambisjon om at denne skal kunne ferdigbehandles i
mars/ april 2014. Som vanlig er når det gjelder reguleringsplanarbeid, er det alltid
usikkerhet knyttet til utfallet.
Parallelt har Oppegård kommune, i samarbeid med Ahus, foretatt undersøkelser av
om Ski sykehus bygningsteknisk er dimensjonert slik at en uten betydelig kostnader
kan bygge på sykehuset i høyden. Et eksternt ingeniørfirma som har vært engasjert
for dette formålet, har nylig meddelt at det må fortas omfattende forsterkningsarbeid i
bærende konstruksjoner for at sykehuset kan utvides med en ny etasje. Dessuten er
det på det rene at et påbygg vil berøre tekniske installasjoner som ventilasjon, heis
etc. på sykehuset, som er relativt gamle anlegg. Påbygg kan derfor utløse krav om
oppgraderinger og ikke ubetydelige tilleggskostnader for prosjektet. Dessuten vil en
ny etasje på eksisterende bygning på Ski sykehus gi en komplisert eiendomsstruktur.

Etter innspill fra representant for Ski kommune, er det derfor foretatt en vurdering av
om et areal på nordsiden av eksisterende sykehus kan være egnet for et nybygg.
Arealet er på vel 3 da, hvorav halvparten eies av sykehuset, det resterende av Ski
kommune. Arealet fremgår av vedlagte kartskisse.
Vurderingene så langt viser at et tilbygg på i størrelsesorden 2000m2, fordelt på 2-3
etasjer lar seg innpasse. Dette vil være tilstrekkelig til å gi plass til ca 25
sengeplasser og lokaler for legevakten.

Administrasjonen på Ahus er positiv til å selge nødvendig tomtegrunn,
styrebehandling kan skje i månedsskifte jan/febr. Ski kommune har ikke behandlet
spørsmålet, men foreløpige tilbakemeldinger derfra er positive. Fordelen med å
bygge nytt på egen tomt er flere:

- et nytt bygg skreddersydd for formålet
- unngår kompliserte sameieforhold med Ahus
- oppnår betydelige statlige tilskudd, som for sykehjem, til bygging
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- nybygget vil ha direkte forbindelse til dagens sykehus, de faglige og
økonomiske synergier som er identifisert ved samlokalisering med sykehuset
vil opprettholdes med denne løsningen.

Det er viktig raskt å avklare om tilbygg ved Ski sykehus er en løsning det skal jobbes
videre med. Mest kritisk for å kunne realisere dette alternativet er
reguleringsspørsmålet og om Ski kommune er villig til å selge tomtegrunn.

Kostnader

Investeringer
Basert på erfaringstall fra Oppegård kommunes pågående bygging av sykehjem,
anses det realistisk å kunne oppføre et nybygg på i størrelsesorden 2000m2, til en
investeringskostnad på kr 83 mill kr. Anslaget er basert på følgende
kostnadselementer:

Byggekostnader 2000m2 a kr 35 000 kr 70 mill
Tomtekjøp 3 da a kr 1 mill kr 3 mill
Inventar og utstyr kr 6 mill
Reserve kr 4 mill
Sum investeringer kr 83 mill

Finansieringsplan:
Mva- refusjon kr 16 mill
Statlige tilskudd, 17 rom, a kr 1 815 000 kr 30,9 mill
Låneopptak kr 36,1 mill
Sum finansiering kr 83 mill

Utgifter til avdrag og rente på investeringslån vil beløpe seg til 2,9 mill kr første hele
driftsår (basert på 4 % rente og nedbetaling over 25 år) Amortiseringskostnadene
forutsettes dekket over senterets driftsbudsjett.
Det forutsettes at hver av de deltagende kommuner garanterer for sin relative andel
basert på folketallet i kommunene, jfr. vedlagte budsjettoppstillinger.

Årlige driftsutgifter
Legevaktens nettoutgifter blir i dag finansiert ved tilskudd fra kommunene. Ved
tilbakeføring til kommunene legges til grunn at driften kan videreføres innenfor
gjeldende kostnadsramme.

Som det fremgår av vedlagte driftsbudsjett med kommentarer, vil den nye
døgnenheten med de lovpålagte nye 16 sengene kunne driftes, inkludert
amortisering av omtalte investeringslån, med et ”overskudd” på 0,5 –1,5 mill kr
avhengig av hvor mange kommuner som blir med i tiltaket. ”Overskuddet” er i
vedlagte budsjettalternativer lagt i på post 40, med benevnelsen uforutsette
utgifter/reserve. De overskytende 8 tilleggssengene har en lagt til grunn en
driftskostnad på kr 3000 pr døgn. Dersom disse plassene benyttes til å ta ut
ferdigbehandlede pasienter fra sykehusene betyr dette en besparelse på 25 % i
forhold til gjeldende betaling for ”overliggere”.
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Kostnadsfordelingsmodell.
Det vises til Selskapsavtalens § 6.

Som det fremgår av 6§ 6.1 foreslås den nye sengeenhetens netto driftsutgifter
dekket med 25 % etter folketallet i deltagerkommunene, de resterende 75 % fordeles
på deltagerkommunene etter faktisk bruk av sengene. Det anses rimelig og rettferdig
at de kommuner som bruker tilbudet betaler den største andelen av kostnadene i
forhold til faktisk forbruk. Dette vil også stimulere deltagerkommunene til ikke å bruke
tilbudet i utrengsmål. Kapasiteten i sengeenheten er svært begrenset, og det er
nødvendig at kommunene også har økonomiske insitamenter for å tilbakeføre
pasientene til egen kommunes omsorg så raskt det er faglig forsvarlig. Dersom ikke
dette skjer er det stor fare for at kapasiteten i sengeenheten blir sprengt og den ikke
har kapasitet til å ta inn nye pasienter som trenger akutt observasjon og behandling.

Nettoutgiftene til legevakten fordeler i dag mellom deltagerkommune med 50 %
basert på folketallet i deltagerkommune, 50 % etter antallet konsultasjoner fra
innbyggerne i de deltagende kommuner. Denne fordelingen foreslås videreført jfr.
Selskapsavtalens § 6.2.
Det har vært gjort innvendinger til denne kostnadsfordelingsnøkkelen fra enkelte
kommuner. De kommuner som bruker legevakten mest mener at de betaler en
uforholdsmessig stor andel av utgiftene. Spesielt er det påpekt at det er mer tids- og
kostnadskrevende for tjenesten å foreta sykebesøk til pasienter som bor langt unna
legevakten. Det er vanskelig å se at det er holdepunkter for denne kritikken. Legene
som forestår hjemmebesøk godtgjøres direkte fra staten etter egne tariffer hvor
reiselengde tas hensyn til(frem til kl. 23.00). Dessuten viser tilgjengelig statistikk fra
legevakten at hjemmebesøk til pasienter i legevaktens mer perifere nedslagsfelt
foretas relativt sjeldnere enn til pasienter i de mer sentrale områdene.

Fremdrift
Kommunene får nye plikter for å gi øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 1.1.16. Det betyr
at det må foreligge godkjent reguleringsplan og det nye senteret må være prosjektert
og klart for anbudsinnhenting før sommerferien 2014 for at det skal kunne bygges og
være driftsklart i tide. Ski er i en nøkkelrolle både som reguleringsmyndighet og fordi
de må selge tomt for at et nybygg ved Ski sykehus skal kunne bygges.

I forslaget her er det videre foreslått at det skal etableres et nytt IKS. Det vil ta noe tid
før det er etablert og nødvendig kompetanse er på plass for å forestå planlegging,
prosjektering og iverksette et byggeprosjekt. Ettersom Oppegård kommune allerede
er engasjert i prosjektet med byggfaglig kompetanse, vil en løsning kunne være at
Oppegård kommune tar ansvar for å drive prosessen videre. Det vil bety at så snart
Ski kommune har avklart sin standpunkttagen til tomtesalg og har tatt foreløpige
vurderinger om mulighetene for tilbygg, må planlegging av byggeplaner/prosjektering
iverksettes samtidig som reguleringsplanarbeidet pågår. Et slikt opplegg vil innebære
at Oppegård kommune må forskuttere utgifter som påløper, frem til det nye selskapet
overtar. En forutsetning for å kunne gjøre det er at faktiske og nødvendige utgifter
refunderes, når selskapet overtar.

Rådmannens vurdering og anbefaling.
Samhandlingsreformen har gitt kommunesektoren nye og krevende utfordringer.
Reformen så lang har i stor grad gått om å samarbeide med sykehusene om å
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tilbakeføre utskrivningsklare pasienter raskere til kommunehelsetjenesten. Denne del
av reformen har vært en suksess ved at den har bidratt til å frigjøre sykehuskapasitet
og korte ned liggetider i medisinske sykehusavdelinger. Neste skritt i reformen er å
bygge opp øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene og forhindre unødige
sykehusinnleggelser. Kommunalsjefene/helse- og sosialsjefene i Follo har anbefalt at
follokommunene går sammen om denne oppgaven ved å etablere en lokalmedisinsk
enhet ved Ski sykehus. Denne anbefalingen har de rådmennene og Follorådet
tidligere sluttet seg til, senest ved behandling av denne saken 19.12.2013. Underveis
har Vestby kommune reservert seg for å delta fordi de allerede har
legevaktsamarbeid med Mosseregionen og ønsker å inngå i det nye opptaksområdet
for nytt Østfoldsykehus.

Hovedbegrunnelsen for at follokommunene bør gå sammen om et
lokalmedisinsksenter er at kommunene sammen vil kunne gi et langt bedre tilbud til
pasientene enn om hver kommune skal løse oppgaven hver for seg. Nesten 50 % av
landets kommuner har allerede etablert øyeblikkelig hjelp tilbud. Erfaringene så langt
viser at de kommunene som har satset på interkommunalt samarbeid har oppnådd
bedre resultater både faglig og økonomisk. Follo har også den fordel at ved
lokalisering ved Ski sykehus, kan det oppnås synergier både faglig og økonomisk
gjennom samarbeid med sykehuset og ved at legevakten kan integreres i
lokalmedisinsk senter.

En hovedutfordring i Follo har vært å skaffe egnede lokaler. Ut fra den informasjon
som nå foreligger, anses det som det klart beste alternativet at de follokommunene
som ønsker det går sammen om å realisere et nybygg ved Ski sykehus som
kommunene eier og drifter gjennom et nytt IKS. Imidlertid vil en slik løsning avhenge
at den aktuelle tomten lar seg regulere til formålet og at Ski og Ahus vil selge
nødvendig tomtegrunn. Dersom dette ikke fører frem, vil kommunene måtte søke
etter andre løsninger, mest sannsynlig hver kommune for seg. Ved annen
lokalisering vil det nye tjenestetilbudet dessuten miste tilgang til den faglige
kompetanse som samlokalisering på Ski sykehus muliggjør.

Som redegjort for ovenfor og i vedlegg, vil de seks kommunene som har meldt
interesse for å delta, kunne etablere og drifte en ny lokalmedisinsk sengeenhet
innenfor de økonomiske rammer som kommunene er stilt i utsikt fra 1.1. 2016,
inkludert amortisering av nødvendige lån. Forutsatt at minst fire andre kommuner blir
med, anbefales at Oppegård kommune inngår i det videre samarbeidet med sikte på
å etablere øyeblikkelig hjelp tilbud ved Ski sykehus.

Dersom realisering av planene ved Ski sykehus ikke fører frem vil ny sak bli fremmet
for kommunestyret innen 1.7. 2014.


