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Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/404-3 

Arkiv:                529  

Saksbehandler:  Jan-Hugo 
Sørensen 

 Dato:                 02.07.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/20 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg 09.07.2020 

 

Beredskapskompensasjon koronapandemien 

 
Vedlegg 
1 01.07.20 Svar fra Dr. Sanju Singh 
2 26.06.20 E-post fra kommunedirektør 
3 08.06.20 Den norske legeforening 
4 19.05.20 Fra Dr. Sanju Singh Redegjørelse for hvordan kommunalt smittevernarbeid som 

følge av Covid 19 har påvirket Nordreisa legekontor og legevakt 
5 27.04.20 artikkel fra Tidsskriftet Den norske legeforening - Kommunal organisering av 

behandlingstilbud for covid 19 pasienter 
6 12.05.20 E-post fra kommunedirektør 
7 30.04.20 Protokoll etter forhandlinger mellom Nordreisa kommune og  Den Norske 

Lægeforening 
8 17.04.20 Protokoll etter forhandlinger mellom Nordreisa kommune og Den Norske 

Lægeforening 
9 14.04.2020 KS Anbefaling om økonomiske vilkår for leger under koronapandemien 
10 31.03.20 E-post fra kommunedirektør 
11 30.03.20 KS om Kompensasjon for fastleger i karantene og isolasjon 
12 26.03.20 Fra Den Norske legeforening 
13 Mars 2020 KS Anbefaling om økonomisk vilkår for leger under koronapandemien 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Utkast til avtale med legene for perioden 09.04.20 – 30.04.20 og perioden 01.05.20 – 

31.05.20 godkjennes i samsvar med kommune direktørens forslag. 
2. Pålagt smittevernarbeid for perioden 01.06.20 – 31.12.20 kompenseres på timebasis med 

utgangspunkt i KS sine satser.  Det forutsettes at denne type smittevernarbeid er pålagt 
av kommuneoverlegen. 

3. Utbetalinger i henhold til punktene 1 og 2 ovenfor belastes koronamidler utbetalt fra 
staten. 

 
 

Saksutredning til møte i Helse- og omsorgsutvalgets møte 09.07.2020 
 
Innledning 
Regjeringen besluttet 12.03.20 omfattende tiltak for å stoppe spredningen av koronaviruset. 
Nordreisa kommune besluttet samtidig lokale begrensninger og tiltak i forhold til offentlige 
bygg, herunder helseinstitusjonene, DMS og legekontoret. 
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Disse nasjonale og lokale tiltakene medførte at legene ikke kunne drive legekontoret og 
legevakten som tidligere, og legene fikk betydelig reduksjon i sine inntekter som følge av de 
statlige og kommunale beslutningene.  Legene fikk heller ikke utnytte de leide legelokalene og 
personellet som forutsatt på grunn av de strenge restriksjonene som hadde som formål å stoppe 
smittespredningen. 
 
Den Norske Lægeforening v/ hovedtillitsvalgt Wivi Vikebø henvendte seg i brev datert 26.03.20 
med krav om kompensasjon som følge av koronapandemien. 
 
Saksopplysninger 
Legene i Nordreisa er alle deltidsansatt i Nordreisa kommune, med unntak av 
kommuneoverlegen som har 100 % fast stilling.  I tillegg driver legene fastlegevirksomhet i 
privat praksis, og har standard avtaler med kommunen som er framforhandlet sentralt mellom 
KS og Den Norske Lægeforening og delvis regulert gjennom statlige beslutninger. 
 
Legene betaler leie til Nordreisa kommune for kontorlokaler, helsesekretærer og 
forbruksmateriell. 
 
Kommunedirektøren gjennomførte drøftings- og forhandlingsmøter med legene 30.03.20, 
03.04.20 og 17.04.20.   Like etter utbruddet av pandemien i landet vårt var det stor usikkerhet 
hvordan legene kunne opprettholde sin virksomhet på en sikker måte, og organiseringen av 
legevakten og legetjenestene for øvrig skapte usikkerhet i økonomien for legene.  Både 
departementet og KS arbeidet for å finne gode løsninger.  I epost datert 31.03.20 bekreftet vi 
ovenfor legene at vi ville følge KS sine anbefalinger i saken i forhold til kompensasjon for 
fastleger som settes i karantene eller isolasjon.  I forhandlingsmøtet 17.04.20 ble det inngått 
enighetsprotokoll for kompensasjon for perioden 16.03.20 – 08.04.20, jfr. vedlagte protokoll.  
 
Flere av de andre kommunene i regionen har inngått ulike kompensasjonsavtaler med legene 
sine. 
 
KS anbefaler at kommunene kompenserer legene på følgende områder: 
 

 Kompensasjon for leger som blir satt i karantene eller isolasjon 
 Kompensasjon for arbeid ved luftveisklinikker 
 Kompensasjon for pålagt arbeide med smittevern 

 
Legene i Nordreisa har i brev av 19.05.20 og 08.06.20 krevd kompensasjon for perioden etter 
08.04.20, og vi har fått tilsendt dokumentasjon som viser at legene som følge av pandemien og 
smittevernarbeidet har hatt betydelige reduksjon i sine inntekter. 
 
Arbeidsgiver møtte legene til nytt forhandlingsmøte 29.05.20, og kommunedirektøren har senere 
også hatt samtaler med kommuneoverlegen. 
 
Etter en samlet vurdering har administrasjonen utarbeidet et forslag til avtale for periodene 
09.04.20 – 30.04.20 og 01.05.20 – 31.05.20.  Etter 01.06.20 foreslår vi at utført smittevernarbeid 
registreres og godtgjøres på timebasis med utgangspunkt i satser som KS har anbefalt. 
Forslag til avtale følger som vedlegg, og kommunedirektøren vil i møtet i sektorutvalget 
redegjøre nærmere for hvordan beregningene er bygd opp. 
 
Vi har i oversendelse av avtaleforslaget til legene tatt forbehold om politisk godkjenning av 
opplegget.  Dette begrunnes med at legene ikke bare er fast ansatt, men disse driver også 
virksomhet som selvstendig næringsdrivende. 
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Vurdering 
Legene i Nordreisa har gjort en god innsats for å organisere og opprettholde tilfredsstillende 
smitteverntiltak, både ved legekontoret, DMS, helseinstitusjonene og andre offentlige bygg.   
 
Kommuneoverlegen som har hatt det overordnede ansvaret har hatt en betydelig 
arbeidsbelastning, og har vært med og gitt råd til formannskapet og kommunestyret når ulike 
lokale restriksjoner har vært vurdert.  I den innledende fasen av pandemien var det 
kommuneoverlegen selv som fattet vedtakene i medhold av smittevernloven, men dette ble 
senere (etter anbefaling fra fylkesmannen) endret slik at kommunestyret delegerte sin myndighet 
til formannskapet.  Kommuneoverlegen har med sin innsats og framtreden vært med på å skape 
forståelse og trygghet rundt de smitteverntiltak som er iverksatt av staten og kommunen. 
 
Kommunedirektøren vurderer det som viktig at vi har en legetjeneste som både er stabil og 
robust.  I en slik sammenheng er det de samlede arbeids- og avtalevilkår som har betydning for 
at legene synes det er attraktivt å arbeide i Nordreisa kommune.  Flere andre kommuner i 
regionen har gitt legene kompensasjon som følge av pandemien.  Kommunene og sykehusene i 
landet konkurrerer om legene, sykepleiere og annet helsepersonell, og i denne sammenheng er 
det viktig at vi er konkurransedyktig på vilkårene. 
 
 
Anbefaling 
Kommunedirektøren vil anbefale at vi inngår avtale med legene for tidsrommet 09.04.20 – 
30.04.20 og 01.05.20 – 31.05.20, men med gradvis nedtrapping i forhold til avtalen for perioden 
16.03.20 – 08.04.20.  Videre anbefaler vi at pålagt smittevernarbeid for perioden 01.06.20 – 
31.12.20 kompenseres på timebasis, med utgangspunkt i KS sine satser som er framforhandlet 
med legeforeningen.
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Fra: Jan Hugo Sørensen <Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: onsdag 1. juli 2020 15:30 
Til: Sanju Singh <sukhjender@yahoo.com> 
Kopi: Wivi Vikebø <Wivi.Vikebo@nordreisa.kommune.no>; Øyvind Roarsen 
<Oyvind.Roarsen@nordreisa.kommune.no>; Rolf Rickard Printz 
<Rickard.Printz@nordreisa.kommune.no>; Herborg Ringstad <herborg.ringstad@nordtroms.net>; 
Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no> 
Emne: Sv: Beredskapskompensasjon koronapandemien  
  
Hei og takk for rask tilbakemelding. 
 
Utkast til avtale blir lagt fram for møte i Helse- og omsorgsutvalget 09.07.20, med forslag om 
at utvalget godkjenner avtalen. 
Dette som foreløpig informasjon. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Nordreisa kommune 
 
Jan-Hugo Sørensen 
kommunedirektør 
 
 
Kopi: Utvalgsleder, ordfører og sektorleder. 
 
Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46 
Telefon nr. +47 77 58 80 03 
 
 

 
 
www.nordreisa.kommune.no 
 

 
Fra: Sanju Singh <sukhjender@yahoo.com> 
Sendt: fredag 26. juni 2020 16:25 
Til: Jan Hugo Sørensen <Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no> 
Kopi: Wivi Vikebø <Wivi.Vikebo@nordreisa.kommune.no>; Øyvind Roarsen 
<Oyvind.Roarsen@nordreisa.kommune.no> 
Emne: Re: Beredskapskompensasjon koronapandemien  
  
Hei.  
 
Takk for tilbakemelding. Jeg og Wivi har gått gjennom tilbudet til Nordreisa Kommune og godtar 
herved tilbudet som skissert i pkt A, B og C.  
 
Mvh 
 
Sanju Singh 
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