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FORSLAG TIL

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO
LOKALMEDISINSKE SENTER OG LEGEVAKT

§ 1. Navn
Follo lokalmedisinske senter og legevakt eret interkommunalt samarbeidstiltak som er
opprettet etter lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 (heretter kalt IKS).
Selskapet består av to tjenesteenheter, et lokalmedisinsk senter og legevakt. Selskapet er et
eget rettsubjekt, som skal registreres i Foretaksregisteret.

§ 2. Deltakere
Deltakere i selskapet er:

Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn. 4, 1912 Enebakk
Frogn kommune, org.nr. 963 999 089, Rådhusvn. 6, 1440 Drøbak
Nesodden kommune, org. nr. 944 383 565, Kongleveien 2, 1450 Nesoddtangen
Oppegård kommune, org.nr. 944 384 081, Kolbotnvn. 30, 1410 Kolbotn
Ski kommune, org.nr. 960 507 878, Idrettsvn. 8, 1400 Ski
Ås kommune, org.nr. 964 948 798, Skoleveien 1, 1430 Ås

§ 3. Formål og oppgaver

Selskapetsformål er å utvikle og gi helsetilbud til innbyggerne, i forlengelsen avhelse- og
omsorgstjenesten i den enkelte deltakerkommune og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

§ 3.1 Legevaktensformål er å gi råd, veiledning og formidle eller gi legehjelp til de som bor
eller oppholder seg i deltagerkommunene og som trenger øyeblikkelig hjelp.
Legevaktsentralen er døgnåpen og skal gi råd og veiledning og formidle legehjelp.
Legevakten skal yte øyeblikkelig hjelp i den perioden av døgnet hvor fastlegene i kommunene
ikke har åpne kontorer, og skal også gi legehjelp til lokalmedisinsk senter.

§ 3.2 Lokalmedisinsk senter er en døgnenhet som skal tilby observasjon, behandling og
rehabilitering til pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og som bor eller oppholder seg i
deltagerkommunene og som ikke trenger sykehusbehandling. Nærmere inklusjon- og
ekslusjonskriterier vil bli fastsatt for enheten.

§ 4. Lokalisering
Selskapet er lokalisert i Ski kommune. Vertskommunen eller en annen deltakerkommune skal
vederlagsfritt gi selskapet råd og bistå selskapet på områder hvor det selv ikke har
kompetanse. Omfang og godtgjørelse for mer omfattende tjenester som for eksempel
økonomi, regnskap, innkjøp, IKT etc. skal baseres på selvkost og nedfelles i en egen avtale
som styret godkjenner.

§ 5. Innskuddsplikt og eierandeler
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Deltagerne gjør før driftsstart innskudd i selskapet på til sammen 2 mill kr for å dekke
nødvendige utgifter før driftsstart og sikre nødvendig likviditet. Deltagerne hefter ubegrenset
med følgende prosentandeler av selskapets samlede forpliktelser, beregnet i forhold til
kommunens innbyggertall pr. 01.01.2013:

Enebakk kommune 4,7 prosentandeler
Frogn kommune 13,9 prosentandeler
Nesodden kommune 16,1 prosentandeler
Oppegård kommune 23,3 prosentandeler
Ski kommune 26,3 prosentandeler
Ås kommune 15,7 prosentandeler

Prosentandelen justeres årlig. Ved fakturering legges innbyggertallet pr. 01.01 i regnskapsåret
til grunn.

§ 6. Finansiering

§6.1 Lokalmedisinsk sengeenhet

25 % av sengeenhetens netto driftsutgifter fordeles på deltagerkommunene etter folketallet
pr.1.1. i regnskapsåret.(Enebakk inngår med 50 % av folketallet) De resterende 75 % av netto
driftsutgifter fordeles på deltagerkommunene etter faktisk bruk av sengeplassene.

For å sikre nødvendig likviditet i selskapet, skal deltagerkommunene forskuddsvis pr.
15.1,15.4.15.7 og 15.10 innbetale 25% av selskapets budsjetterte netto driftsutgifter fordelt på
deltagerkommunene etter innbyggertall pr. 1.1. i regnskapsåret. Styret kan fastsetteannen
forskuddsinnbetaling basert på deltagernes faktiske bruk av sengeplasser forutgående driftsår.

§6.2Legevakten

Legevaktens netto driftsutgifter fordeles på deltagerkommunene med 50 % basert på
folketallet pr.1.1. i regnskapsåret. Enebakk inngår med 50 % av folketallet) De resterende 50
% av netto driftsutgifter fordeles etter antall konsultasjoner.

Deltagernes andel av selskapets budsjetterte driftsutgifter til legevakten innbetales selskapet
pr. 15.1,15.4,15.7 og 15.10 med like andeler.

Senest i forbindelse med fremlegging av årsregnskap skal styret endelig fordele utgiftene
mellom kommunene etter bestemmelsene i §§ 6.1 og 6.2

§ 7. Representantskapet

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av ordførerne i
deltagerkommunene, med varaordførerne som personlige vararepresentanter.
Valget skjer normalt for en periode på 4 –fire –år og følger kommunestyrets valgperiode.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.
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Hver representant har èn stemme.

Den enkelte deltaker (kommunestyre) har instruksjonsmyndighet ovenfor sin representanti
representantskapet.

§ 8. Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til representant-
skapsmøte skal skje skriftlig og minst fire uker før møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling
av deltakerne i virksomheten. Innkallingen skal inneholde en saksliste.

Representantskapsmøtet skal behandle:

1. Årsberetning og årsregnskap
2. Valg til styret
3. Valg av revisor
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Budsjettforutsetninger og -rammer
6. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av
møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.

Inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler avgjøres av representantskapet.

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmålskal
innkalles med to ukers varsel når to styremedlemmer eller en av deltagerne ber om det eller
om representantskapets leder finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet. Styremedlemmene og daglig
leder har møte- og talerett.

Vedtak gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

§ 9. Styret
1. Styret velges av representantskapet ogskal bestå av en representant og personlig

varamedlem fra hver av deltakerkommunene, samt en representant valgt av og blant de
ansatte. Styremedlemmene valgt av representantskapet velges for kommunestyreperioden
på fire år. Styret sitter til nytt styre er valgt.

2. Den som er utelukket fra valg til kontrollutvalget i selskapets deltakerkommuner, jfr.
Kommuneloven § 77, nr 2, kan heller ikke velges inn i styre.

3. Daglig leder har innstillings-, møte- og talerett i styremøter, om styretikke for det enkelte
tilfellet bestemmer noe annet.

4. Hvert styremedlem har en stemme.
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5. Styremøter avholdes når lederen finner det påkrevd eller når minst en tredjedel av styrets
medlemmer krever det. Innkallingen skal skje med rimelig varsel og skal, så langt mulig,
inneholde en saksliste utarbeidet av styrelederen. Innkallingen skal også sendes til
deltakerkommunene.

6. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, deriblant
leder eller nestleder. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de møtende –
men likevel mer enn 1/3-del av samtlige styremedlemmer –har stemt for. Ved
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

7. Styret skal påse at selskapet drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtale,
årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer som er fastsatt for selskapet.

8. Styret ansetter daglig leder. Styret har instruksjonsmyndighet overfor daglig leder.

9. Representant for de ansatte har møte- og talerett i styret når disse behandler saker som
gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har ikke rett til å
delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med
arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidsgiverorganisasjoner eller
oppsigelse av tariffavtaler.

10. Styret godtgjøres etter retningslinjer og satser som gjelder for lignende/tilsvarende styre,
råd og utvalg for folkevalgte i vertskommunen, med mindre representantskapet bestemmer
annet.

§ 10. Daglig leder.

1. Selskapet skal ha en daglig leder som forestår den daglige ledelsen av selskapetetter de
retningslinjer som fremgår av selskapsavtalen, budsjett og handlingsplaner og andre
retningslinjer, vedtak og instruksjoner styret og representantskap har gitt. Daglig leder er
overordnet øvrige ansatte i virksomheten.

2. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller
av stor betydning. Slike saker kan den daglige leder bare avgjøre når styret i den enkelte
sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes
uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om
saken.

3. Det etableres et ansettelsesutvalg som består av daglig leder, nærmeste foresatte til den
skal ansettes og en tillitsvalgt. Daglig leder har instruksjonsmyndighet ovenfor øvrige
ansatte i selskapet.

4. Daglig leder er representantskapets og styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende
har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at
vedkommende ikke skal kunne møte.
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5. Daglig leder skal se til at det er regelmessig kommunikasjon mellom selskapet og
hjelpeapparatet i deltagerkommunene. Hensikten er at senteret brukere sikres adekvat
oppfølging fra hjemkommunen og å unngå at opphold på senteret blir unødig langvarige.

§ 11. Organisering av tilsynsfunksjoner og samarbeid med
deltagerkommunene.

Daglig leder skal holde styret orientert om forhold av betydning for selskapet, herunder
økonomi- og personalforhold, og søke samarbeid med eierkommunenes administrative ledelse
på områder hvor selskapet ikke har spesiell kompetanse. Vedkommende skal rapportere til
styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte
bestemme.

Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan
forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes
til deltakerne.

Det etableres et samarbeidsorgan mellom selskapets leder, lederne av helse- omsorgstjenesten
i deltagerkommunene og Ahus for å sikre tilfredsstillende koordinering mellom selskapet,
sykehuset og kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester. Samarbeidsorganet møtes minst
2 ggr.pr år, og daglig leder innkaller med mindre annet blir avtalt mellom de som inngår i
samarbeidsorganet.

§ 12. Klager
1. Klage på enkeltvedtak, herunder vedr. ytelser, tjenester m.v. fra selskapet, rettestil styret.

2. Styrets vedtak på klager som ikke har særskilt forløp etter særlovgivningen, kan påklages
videre til klagenemnda i vertskommunen som siste klageinstans. Slik påklage fremmes
ovenfor styret som avgir sin uttalelse samtidig med oversendelse av påklage til
klagenemnda v/ rådmannen i vertskommunen.

Forvaltningslovens regler i kap. VI gjelder.

§ 13. Representasjon og signatur
1. Styret representerer virksomheten utad.

2. Daglig leder representerer selskapet i saker i den daglige driften som faller inn under
daglig leders myndighet, jfr. § 11.

§ 14. Lån og garantistillelse
Selskapet kan ikke ta opp lån uten særskilt vedtak i representantskap og i deltagernes
kommunestyrer. Til finansiering av lokaler og utstyr ved etablering har deltagerne gitt garanti
for låneopptak på til sammen inntil kr 36,1 mill kr. Deltagernes formannskap er gitt fullmakt
av respektive kommunestyrer til eventuelt å kunne øke garantirammen med ytterligere26 %
dersom det blir færre deltagere enn opprinnelig planlagt.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres
økonomiske forpliktelser.
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§ 15. Arbeidsgiveransvar
Selskapet har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i selskapet,
herunder fastsettelse av lønn til de ansatte. Lønns- og avtalevilkår skal fastsettes etter de
rammer og retningslinjer som gjelder deltakerkommunene/ kontorkommunen.

Styret skal se til at arbeidstakernes rettigheter etter lov og avtaleverk blir ivaretatt.

§ 16. Regnskap og revisjon
1. Regnskapet skal avgis etter kommunale regnskapsprinsipper.

2. Daglig leder utarbeider regnskap og årsmelding som etter behandling i styre og
representantskap sendes deltagerkommunene.

3. Follo Distriktsrevisjon reviderer selskapet med mindre representantskapet bestemmer
annet.

§ 17. Endringer i selskapsavtalen
Alle endringer i selskapsavtalen må vedtas av de enkelte kommunestyrer. Dogkan
representantskapet godkjenne endringer i deltakelsen fra andre kommuner i Follo.

§ 18. Uttreden
Den enkelte deltaker kan med 12 måneders skriftlig varsel til styret si opp sittdeltakerforhold
i selskapet og kreve seg utløst av dette. Uttreden kan kun skje pr 31.12.

Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristensutløp, men kan
likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd. Jfr. § 5 og eventuelt senere
investeringstilskudd.

Ved uttreden fra selskapet hefter deltakeren for sin andel av selskapsforpliktelsene på
uttredelsestidspunktet, jfr. § 5 i selskapsavtalen.

§ 19. Oppløsning og avvikling
Selskapet kan avvikles dersom deltakerne er enige om det. Ved avvikling overtas
arbeidsgiveransvaret for de ansatte av eierkommunene etter eierandelene i§ 5.Eventuelle
tvister i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning avgjøres ved voldgift, jfr.
selskapsavtalens § 20, om ikke annen løsning følger av lov eller forskrift.

Ved oppløsning blir eiendeler og gjeld å fordele mellom de deltagende kommuner etter den
fordelingsnøkkel som følger av avtalens § 5.

§ 20. Voldgift
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av eiendeler og gjeld i
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en
voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning
følger av lov eller forskrift.
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§ 21. Annet
1 Reglene i IKS gjelder der hvor nærværende selskapsavtale ikke bestemmer annet.
Jf. IKS §§ 32 –37.

2 Enhver annen endring av denne selskapsavtale enn omtalt i § 17 må godkjennes i
kommunestyrene i deltagerkommunene.

3 Styret og enhver ansatt ved senteret er underlagt taushetsplikt om private forhold de måtte
bli kjent med i sine verv/stillinger, og må underskrive erklæring om dette.

- - - - -

Selskapsavtalen er fastsatt av kommunestyrene i vedtak:

Enebakk kommunestyre …………………………….

Frogn kommunestyre …………………………….

Nesodden kommunestyre …………………………….

Oppegård kommunestyre …………………………….

Ski kommunestyre ……………………………..

Ås kommunestyre …………………………….

Denne avtalen er utarbeidet i 7 eksemplarer. Ett til hver av deltakerne og ett til selskapet.
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