
VERTSKOMMUNEAVTALE OM HELSESYKEPLEIER (Utkast) 

     mellom  

     Nesna kommune 

                   og 

      Træna kommune 

 

1. HJEMMELSGRUNNLAG – ORGANISERING AV SAMARBEIDET - VERTSKOMMUNE 

Samarbeidet er organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i 

kommuneloven av 22.juni 2018 nr. 83 § 20-2 med Nesna kommune som vertskommune. 

2. FORMÅL 

Nesna kommune skal ha ansvaret for å utføre og ivareta alle lovpålagte helsestasjons- og 

skolehelsetjenesteoppgaver i Træna kommune i henhold til det til enhver tid gjeldende lov og 

forskrifter som gjelder for dette fagområdet. 

3. FULLMAKTER  

Trena kommune delegerer sin myndighet og sine plikter som følger av den til enhver tid 

gjeldende lov og forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten til kommunedirektøren i Nesna kommune. 

Kommunedirektøren i Nesna kommune kan videredelgere sin myndighet slik det finnes 

hensiktsmessig for å sikre ivaretagelse og oppfyllelse av oppgavene i denne avtale. 

4. NÆRMERE OM OPPGAVER FOR VERTSKOMMUNEN 

Nesna kommune skal utføre følgene oppgaver på vegne av Træna kommune: 

• Ivareta alle lovpålagte helsestasjons og skolehelsestasjonstjenester  

• Utføre barnekontroller, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, samarbeidsmøter i tråd 
med de til enhver tid gjeldende nasjonale anbefalinger og veiledere. 

• Sikre at innbyggerne i Træna kommune får nødvendig bistand hver onsdag og torsdag. Dette 
skal skje ved tilstedeværelse av helsesykepleier onsdager og med kontordag i Nesna hver 
torsdag hver uke. Ved behov skal helsesykepleier være til stede på Træna begge dager. Dette 
kan endres etter avtale mellom partene i denne avtalen. 

• Nesna skal sørg efor at familietjenesten skal være tilgjengelig både fra kontor og 
hjemmekontor på Nesna, og skal delta på møter via Teams/telefon ved behov  

Til utførelse av disse oppgavene skal Nesna kommune stille til disposisjon en 50% 
helsesykepleierressurs.  

Den eller de som utfører oppgavene er ansatt i Nesna kommune. Nesna kommune bestemmer 
selv hvem som utfører oppgavene. Ved sykefravær uten mulighet for å sikre vikar, plikter Nesna 
kommune snarest mulig å varsle Træna kommune.  

 



5. TRÆNA KOMMUNE SINE PLIKTER 

Træna kommune skal:  
 

• Stille med egnet overnattingssted for den som utfører oppgavene på vegne av Nesna 
kommune for å sikre at oppgavene kan utføres på onsdag og torsdag hver uke. Hyppigere 
ved behov.  

• Sørge for opplæring i fagsystem (Infodoc)  

• Stille kontorplass tilgjengelig med pc, annet relevant datautstyr og telefon, med eget 
«Trænanummer» som kan benyttes både på Træna og Nesna  

 
6. KOSTNADER 
 
Træna kommune betaler tilsvarende en 50 % stillingsressurs inkl. sosiale kostnader med et 
årslønnsgrunnlag på NOK 600 000,-. Det er forutsatt normal lønnsutvikling. 
I tillegg legges det til et administrativt påslag på 2,5 % av lønnsbeløpet. 
 
Partene er innforstått med at ressursbruken pr mnd kan variere. Det gis ikke verken avslag eller 
påslag for dette, med mindre partene blir enige om noe annet. 

 
Ved behov for fysisk oppmøte i Træna kommune, dekker Træna kommune kostnadene ved 
dette. Reisetid inngår i arbeidstid. Utover dette dekker Træna kommune reiseutgifter i henhold 
til statens satser. I tillegg dekkes billetter og drivstoff mot dokumentasjon. 
Træna kommune betaler kostgodtgjøring i henhold til statens satser.  
 
Træna kommune betaler for vedlikehold/lisenser/oppgradering av eget fagsystem og evt. ekstern 
bistand. 
 
I tilfeller der det er mulig, og ønskelig fra begge avtalepartene, kjøpes eksterne tjenester samlet 
for Træna og Nesna. Kostnadene i slike tilfeller fordeles likt på kommunene. 
 
7. RAPPORTERING 
 
Nesna kommune skal utarbeide halvårlige rapporter. Rapportene skal inneholde til tilstrekkelige 
opplysninger til at Træna kommune kan ivareta sine forpliktelser internt og eventuelt eksternt 
overfor tilsynsmyndighetene. 
Hver av partene kan ta kontakt med hverandre ved behov.  

Træna kommune kan be representanter fra Nesna kommune om å møte for å orientere politiske 

organer. 

8. SØKSMÅL/KRAV 

Partene er innforstått med at krav som bringes inn for domstolen og som omfatter oppgaver 

Nesna har utført på egne av Træna kommune, må rettes mot Træna kommune v/ ordfører. 

Årsaken er at Træna kommune kan ikke gjennom denne avtale si fra seg sitt lovpålagte ansvar.   

9. AVTALENS VARIGHET og OPPSIGELSE 

Denne avtale gjelder fra 01.01.2021 og løper i ett år uten rett til oppsigelse i avtaleperioden. Det 

vil si at avtalen opphører 31.12.2021 dersom ikke partene avtaler annet.  

 



10. VED OPPHØR 

Ved opphør skal partene gjøre opp eventuelle utestående beløp som de er forpliktet til å betale i 

henhold til denne avtale. 

Hver av partene beholder det de selv har betalt for. Er noe kjøpt inn i fellesskap, gjøres dette opp 

med en fordeling i henhold til det hver av partene har skutt inn.  

11. TVISTER 

Eventuelle tvister knyttet til denne avtale, skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom 

forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære domstoler 

med Rana tingrett som verneting. 

 

 

      **** 

    TRÆNA/NESNA ______20____ 

 

 

___________________________   ___________________________ 

For Træna kommune    For Nesna kommune 


