Samarbeidsavtale
om avtalehjemmel knyttet til manuellterapi
1. Parter

2. Bakgrunn og
rettslig grunnlag

Arendal kommune er vertskommune for avtalehjemmel knyttet til
manuellterapi.
Følgende kommuner er parter i avtalen med Arendal:
Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør og Tvedestrand.
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i
kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.
Kommunen plikter å ha et tilstrekkelig og tilgjengelig fysioterapitilbud i henhold til lov om kommunale helse – og
omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og
brukergrupper.
Lovens formål er bl.a. å:
1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom,
skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne
2. sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
3. sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for
pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes
behov.

3. Formål og
virkeområde

Formålet med avtalen er å sikre at avtalepartene har et
tilstrekkelig og tilgjengelig tilbud innenfor spesialitetene
lymfødem, barnefysioterapi, psykomotorisk fysioterapi og
manuellterapi.

4. Avtaleperiode

Avtaleperiode for spesialitet innenfor manuellterapi gjelder fra
01.07.2019 og fram til hjemmelsinnehaver slutter.
Når hjemmelsinnehaver slutter plikter vertskommunen å drøfte
videreføring av avtalen med partene i avtalen.
Ved en evt. innløsing av avtalehjemmel ved ledighet (jfr. ASA
4313) fordeles kostnadene på kommunene etter avtalt
fordelingsnøkkel for finansiering av stillingene, jfr. Avtalens pkt.8.

5. Avtalehjemmelen

Avtalehjemmelens størrelse er 100% og hele hjemmelen skal
benyttes til manuellterapi.
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6. Vertskommunenes
ansvar

Vertskommunens ansvar:





Lyse ut og tildele hjemmel i henhold til Rammeavtale ASA
4313
Oppfølging av hjemmelsinnehaver i henhold til
Rammeavtale ASA 4313
Sikre sentrumsnær lokalisering bl.a. for å sikre
tilgjengelighet for pasientene, og i tilknytning til andre
avtalehjemler der det er mulig
Årlig rapportere til Helse – og omsorgslederforum om det
totale tilbudet knyttet til den enkelte spesialitet. Alle tre
kommune samordner rapporteringen, og innhenter også
tallgrunnlag fra de øvrige kommunene i Østre Agder.

7. Oppsigelse

Avtalen kan sier opp av avtalepartene. Oppsigelsestiden er 1 år
fra 01.01. påfølgende år.

8. Økonomi

Driftskostnadene fordeles prosentvis på avtalepartene basert på
den enkelte kommunes innbyggertall pr. 01.01 året før
budsjettåret.
Østre Agder fakturerer på vegne av vertskommunen A-konto de
øvrige avtalepartene to ganger pr. år med betalingsfrist 1.juli og
30.november.
Kostnadene justeres etter driftstilskuddets størrelse som er
basert på resultat fra årlige takstforhandlinger.

9. Mislighold av
avtalen

Dersom vertskommunen misligholder sine forpliktelser og det
medfører dokumentert tap hos en av de deltakende kommuner,
kan tapet kreves dekket av vertskommunen.
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For Arendal kommune

……………………………………
For Grimstad kommune
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For Froland kommune
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For Risør kommune
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For Gjerstad kommune
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For Tvedestrand kommune
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