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Ola Nordal 
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Saker til behandling  

F-73/19 
Kommunens tilbud om legevaktstjenester og kommunale akutte 
døgnplasser fra 2021 
 
Saksbehandler:  Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.:  15/04031-23 
Saksgang  Møtedato 

1 Formannskapet 73/19 11.12.2019 
2 Kommunestyret  11.12.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Follo lokalmedisinske senter IKS avvikles ihht Selskapsavtalens § 18. Søknad 

om avvikling sendes rette departement. 

 

2. Punkt 1 forutsetter enighet blant eierne. Dersom det ikke oppnås enighet om 
avvikling eller en av deltakerkommunene varsler uttreden av selskapet varsler 
Ås kommune uttreden ihht selskapsavtalens § 17. Et varsel om uttreden av 
selskapet sendes innen 31.12.2019.  

 
3. Ås kommune samarbeider om tilbudet som i dag ytes av Follo lokalmedisinske 

senter IKS med øvrige Follokommuner som ønsker det fra 01.01.2021. 
 
 

 
Ås, 19.11.2019 
 
Trine Christensen Marit Leinhardt 
Rådmann Kommunalsjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Daglig leder Follo lokalmedisinske senter IKS  
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Saksutredning: 
 
 
Sammendrag: 
Saken dreier seg om hvordan arbeidet rundt legevakt og kommunale øyeblikkelige 
døgnplasser skal reorganiseres gjennom neste år.  Follo lokalmedisinsk senter IKS 
må avvikles for å kunne komme i gang med nye løsninger i forhold til et samarbeid 
om tjenestene sammen med de andre medeierne og Nordre Follo kommune. Denne 
saken går likelydende i Enebakk, Frogn og Ås kommuner. 
 
Fakta i saken: 
Legevakt og kommunale akutte døgnplasser (KAD) innenfor både rus/psykiatri og 
somatisk helse er noe av de mest kompliserte - og kompetansekrevende tjenestene 
kommunene må levere, 24 timer i døgnet - 365 dager i året. Tjenesten er kostbar, 
sterkt regulert av lovverk, det er høye forventninger til tjenestene blant innbyggerne 
og tjenesten er godt brukt. 
 
Det har vært en lang tradisjon om å samarbeide rundt drift av legevakt i Norge, og 
Follokommunene har i de senere år samarbeidet om disse tjenestene gjennom Follo 
Lokalmedisinske senter IKS (heretter Follo LMS) på Ski sykehus. Disse tjenestene 
har vært legevaktstjenester og kommunale akutte døgnplasser (KAD) innenfor 
somatikk, rus og psykiatri. 
 
Tjenestene i samarbeidet har utviklet seg over tid, i tråd med lovendringer i forhold til 
samhandlingsreformen og andre sentrale føringer. I 2014 etablerte Follokommunene 
kommunale akutte døgnplasser for somatikk. I 2016 etablerte man kommunale 
akutte døgnplasser for rus og psykiatri og i 2019 etablerte noen av eierkommunene 
(Enebakk, Frogn og Ås) felles daglegevakt her. 
 
Tjenestene ivaretar veldig mange ulike problemstillinger og sykdomstilfeller. Opp i 
mot 40 % av alle som kommer til legevakt og noen videre til KAD ankommer i 
ambulanse eller i politibil. 
 
Ski og Oppegård etablerer Nordre Follo kommune 01.01.2020. I den forbindelse sa 
de opp sin avtale med IKS`et 31.12.2018, med virkning fra 01.01.2020 (ett års 
oppsigelsestid). Dette med begrunnelse i at de ønsket å løse tjenesten selv ikke i et 
IKS. Nesodden kommune sa samtidig opp sin avtale, med den begrunnelse av at de 
ønsket å etablere tilbudet i egen kommune. Et ofte uttalt ønske blant på grunn av 
reisevei. 
 
Enebakk -, Frogn – og Ås kommuner sa ikke opp avtalen, og står fra 01.01.2020 som 
eiere av selskapet, og skal fortsette driften, nedskalert, for 3 kommuner. I arbeidet 
med å nedskalere tilbudet i selskapet har det kommet frem hvor lovregulert, 
kompetansekrevende og kostbar tjenesten er – og at stordriftsfordelene ved å være 
mange kommuner er svært store. For Ås kommune sin del har tilbudet en 
kostnadsøkning på ca. 12 millioner fra 2019 til 2020 etter nedskalering, slik at dette 
også er et «dårligere» tilbud enn tidligere. Dette synliggjøres i Handlingsprogram 
med budsjett 2020 – 2023 under tjenesteområdet Kommunehelse. 
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Vurdering: 
I tillegg til disse problematiske endringene vil det nye tilbudet være forvirrende for 
befolkningen i Follo, med 2 legevakter og 2 kommunale akutte døgn enheter i 
samme bygg (Ski sykehus), og der man skal henvende seg i forhold til hvilken 
kommune man bor i. 
 
I dette arbeidet viste det seg etter hvert at legevaktssentralen med telefonnummer 
116 117 ikke kan splittes opp i flere telefonsentraler i Follo. Det aksepteres ikke av 
Helsedirektoratet. Derfor må alle kommunene fortsatt samarbeide om denne 
telefonsentralen i all overskuelig framtid. Telefonsentralen er en viktig funksjon i 
legevakten. Det er her det første møtet med innbyggerne er, og her veiledes og 
sorteres pasientene før de kommer til legevakten. Nasjonale krav tilsier at 80 % av 
alle innringere skal få svar innen 2 minutter. Dette er et krav selskapet ikke har klart å 
oppfylle. Det siste året har denne svarprosenten ligget på 62-69 %. Sentralen bør 
derfor styrkes fra 2 til 3 sykepleiere på vakt hele døgnet. Det tilsier ca. 14 årsverk 
men kan eventuelt nedjusteres i de roligste periodene på døgnet / uka. 
Rådmannen mener at tilbudet fra 2020 ikke er godt nok dessuten at det blir for 
kostbart. Kommunen har derfor rettet en henvendelse til Nordre Follo kommune som 
følger: 
 

Ås kommune henvender seg med dette til Nordre Follo kommune med 
forespørsel om å kjøpe – eller samarbeide om, i et vertskommunesamarbeid 
eller liknende, legevaktstjenester 24 timer pr døgn / 365 dager pr år og 
kommunale akutte døgnplasser for både somatikk og rus/psykiatri fra 
01.01.2021. Tilbudet kan eventuelt gis i denne form også tidligere om det er 
hensiktsmessig og lar seg gjøre. 
Ås kommune ønsker en snarlig bekreftelse på denne henvendelsen, slik at vi 
kan iverksette de prosesser som da må til i egen kommune før 31.12.2019. 

 
Nordre Follo svaret i sitt brev til Ås kommunes henvendelse: 
 

Nordre Follo takker for henvendelsen vedrørende kjøp eller 
vertskommunesamarbeid om døgnlegevakt, legevaktsentral – og KAD 
tjenester fra 2021. 
I henhold til vedtak i Fellesnemda 06.12.2018 kan Nordre Follo bekrefte at det 
åpnes for salg av tjenestene til Follokommunene. Et eventuelt samarbeid i 
form av vertskommunesamarbeid må til politisk behandling.  
Nordre Follo vil invitere til dialog i uke 47 og ønsker en snarlig avklaring av 
driftsform. 
Nordre Follo ser frem til videre arbeid til beste for innbyggerne i Folloregionen. 

 
Eierkommunene må derfor nå først vedta avvikling av selskapet for så å sende 
søknad om dette til departementet. Når dette er godkjent vil representantskapet 
opprette et avviklingsstyre som gjennomfører avviklingen etter de lover og regler som 
er gjeldene på feltet. Avslutningsvis gjennomføres avslutningen av selskapet med et 
avslutningsregnskap. Dette skal politisk behandles i alle eierkommunene. 
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Økonomiske konsekvenser: 
Dette er for tidlig å vurdere helt eksakt da det kommer an på tilbudet man jobber frem 
med de andre kommunene, spesielt i forhold til kvalitet og innhold, og må derfor 
konkretiseres på et senere tidspunkt. Allikevel må det påpekes at dette er en tjeneste 
med betydelige stordriftsfordeler som er en av motivasjonene til å gjøre dette grepet, 
som denne saken er. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Fortsette i et IKS om andre kommuner også ønsker dette eller forsøke å på sikt 
etablere tjenesten lokalt på egen hånd i Ås kommune. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Legevakt og kommunale akutte døgnplasser (KAD) innenfor både rus/psykiatri og 
somatisk helse er noe av de mest kompliserte - og kompetansekrevende tjenestene 
kommunene må levere, 24 timer i døgnet og 365 dager i året. Derfor er dette en 
tjeneste det er mange stordriftsfordeler ved, både i forhold til rekruttering av 
kvalifisert personell, kvalitet og økonomi. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at man gjennomfører disse vedtakene og jobber mot en 
felles løsning innen 2021. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart og oppsigelse innen 31.12.2019. 
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