
Inderøy kommune
7670 Inderøy

Møteinnkalling

Utvalg: Formannskapet

Møtested: Inderøy samfunnshus, møterom: Kantina

Dato: 09.09.2010

Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed.

Ole Tronstad
ordfører Solbjørg Kirknes

sekr

Side 1



Sakliste

Utvalgs-

saksnr Innhold

Untatt

off.

Saker til behandling

PS 64/10 Inderøy Helsehus A/S - avtaler om leie og garantier. Avtaler 
med legegruppen om nye samarbeidsavtaler/privat drift

PS 65/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker

Saker til behandling

PS 66/10 Ordføreren orienterer

Side 2



Side 3

Saker til behandling



Side 4

Saker til behandling



Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1381-60
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim
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Utvalg Utvalgssak Møtedato

Formannskapet 64/10 09.09.2010

Inderøy Helsehus A/S - avtaler om leie og garantier. Avtaler med legegruppen 
om nye samarbeidsavtaler/privat drift

Rådmannens forslag til vedtak

Formannskapet godkjenner vedlagte avtaler.

Vedtaket er fattet i medhold av kommunelovens § 13.

Vedlegg
1 Underskrevet avtale mellom legene og Inderøy kommune
2 Avtale om økonomisk samarbeid
3 Kontrakt ved leie av lokaler
4 Tegninger Inderøy helsesenter
5 Kontrakt ved leie av lokaler - Avtale mellom Inderøy Helsehus AS og Inderøy kommune
6 Inderøy Helsehus AS - Underskrevet kjøpekontrakt
7 Situasjonskart
8 Særutskrift sak 63/09 i formannskapet - Avtaler med leger og fyioterapeuter om grunnlag 

for etablering av nytt lege og fysioterapisenter m.v.

Side 5



Bakgrunn

I formannskapssak 63/09 fikk rådmannen fullmakt til å avslutte forhandlingene med

interessentgruppen bak nytt lege og fysioterapisenter – bestående av to leger og tre 
private fysioterapeuter med avtale med kommunen - og inngå nødvendige avtaler på 
grunnlag av retningslinjer gitt i saken.

Formannskapet forelegges nå et avtaleverk som tilrås godkjent.  Det er anmodet om et ekstra 
formannskapsmøte ettersom fremdrift i videre prosjektering fra interessentene side,  er gjort 
avhengig av en endelig avtale mellom partene.  Dersom det skal være mulig å realisere 
utbyggingen innen medio 2011 – som er en betingelse for gjeldende fremdriftsplaner vedrørende 
realisering av familiesenter  i nåværende helsehus – er vi avhengig av snarlig igangsetting av 
bygging av nytt lege og fysioterapisenter. Interessentene tar sikte på å være i gang med 
utbyggingen  i løpet av oktober dersom avtaler  kommer på plass nå og med ferdigstilling 
forpliktet til 15.08.2011. ( så langt dette kan eksakt forpliktes)

Rådmannen har hatt fullmakt til å inngå nødvendige avtaler på grunnlag av retningslinjer gitt i 
sak 63/09. Det vil alltid være et fortolkningsspørsmål hvor langt fullmakten ved denne 
formuleringen går. Prosjektets innhold er uendret og kommunens hovedmålsettinger med 
forhandlingen er nådd.  Men avtaleformer og betingelse avviker fra det grunnlag som forelå i 
sak 63/09  og dette nødvendiggjør uansett ny politisk behandling. Ettersom prosjektets innhold 
er det samme og endringene primært er knyttet til endrede betingelser,  anses det tilstrekkelig å 
legge saken frem for formannskapet.

Det tilrås inngått langsiktige leieavtaler (dog med full refusjon fra legegruppen fra 2013 ved 
overgang til privat drift)  og pådras en kostnadsøkning i 2011 og 2012.  Det tilliger 
kommunestyret og fatte beslutning.  Det tilrås at formannskapet benytter seg av hasteparagrafen, 
jfr. begrunnelse over.

Rådmannen presiserer at de avtalene som nå foreligger,  i sitt innhold og betingelser , er på linje 
med det rådmannen i sine orienteringer til politiske organer de siste månedene har antydet som 
det mest sannsynlig utfall av forhandlingene. 

Vedlagte avtaler har i seg følgende realiteter - nummerering med referanse til avtalevedlegg:

1. Tomtesalget omfatter 3,9 mål – i opprinnelig utkast var skissert 2,5 mål. Det er lagt  inn 
differensierte priser.

2. Avtalen innebærer at Inderøy kommune leier lokaler for legetjenesten i Inderøy og 
fremleier til legene. Leieperioden er på 15 år (tidligere skissert 10) med ensidig rett til 
5+5 års forlengelse for kommunen. Leien er satt til kr. 1475,- pr kvm knyttet til det siste 
budsjettet for byggekostnader pr. kvm. (17200)

3. Avtalen regulerer legenes rett og plikt til – så lenge Inderøy kommune har leieavtaler i
Inderøy Helsehus A/S – og drive legevirksomheten fra disse lokalene. Videre reguleres 
et opplegg for videre drøftinger – basert på hovedretningslinjene i en foreslått avtale fra 
Inderøy kommune – om overgang til rent privat drift senest fra 01.01.2013. 

Kommunen har naturlig nok hatt løpende kontakt med KS og KS-advokatene under 
utarbeidelse av avtaleverket.
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Spesielt om overgangsordninger.

Fysioterapitjenesten er sagt opp fra nåværende lokaler fra 15.01.  Kommunen vil – i 
samforstand med Samfunnshuset – tilby midlertidige lokaler i Samfunnshuset fra samme dato.

Vurdering

Kommunens målsettinger kan sammenfattes slik:

- Realisere planene om et familiesenter innen medio 2011.  Dette forutsetter at 
legetjenesten flytter ut av nåværende lokaler i Helsehuset.

-
- Bidra til å få på plass bedre fasiliteter og mer hensiktsmessige og konkurransedyktige 

lokaler for legetjenesten og fysioterapitjenesten i Inderøy – så langt kommunens ansvar 
her strekker seg.

-
- Legge til rette for en fortsatt samlet legetjeneste – dvs. drift fra samme lokaliteter.

Det faktum at det foreslåtte konsept gir rom for et større og moderne treningssenter,  
representerer en ren tileggsgevinst for Inderøysamfunnet. 

Etter rådmannens skjønn tilfredsstiller løsningen de målsettinger som er satt vedrørende 
innhold. Vi er noe forsinket i forhold til mål om å realisere familiesenter pr. 01.01.2011, men 
forsinkelsen kan vanskelig oppfattes som vesentlig. Vi har i dag avtale med entrepenør om at 
omgjøringsarbeider i Helsehuset skal starte medio 2011 og vi antar at den avtalte dato for 
utflytting ikke gir kontraktsmessige utfordringer.

For så vidt gjelder betingelsene er vurderingene:

Tomtesalget.  Det er avtalt en pris som gir en gjennomsnittspris på ca kr. 200,- pr. kvm.  Denne 
prisen må sees i sammenheng med det samlede avtaleopplegg og kommunens prioriterte 
målsetting om lokalisering av legetjenesten i nærheten av nåværende helsehus. Til 
sammenligning ble tomten på nedre Venna med grunnlag i en gammel forpliktende avtale solgt 
til kr. 59,- pr kvm. 

Det er nødvendig for kommunen å gå inn med en forpliktende langsiktig leieavtale for å 
realisere senteret.  15 år er akseptabelt som en forpliktende leieperiode. Kommunen har 
ensidig rett til å leie ytterligere i 10 år.

Leieprisen er satt til kr. 1475,- med angitte usikkerheter. Husleien er på nivå med hva man må 
forvente i nybygg i dag. Husleien ligger lavere enn effektiv husleie i nåværende Helsehus. 
Bemerk også at legetjenestens lokaler er tyngre ”utstyrt” enn ordinære kontorlokaler. 
Rådmannen finner på denne bakgrunn husleiekravet som akseptabelt.

Det blir en økning i samlet leieareal på vel 50 % eller ca 200 kvm (ca 600 kvm totalt) for 
legetjenesten. I utgangspunktet er dagens fasiliteter ikke funksjonelle og for begrensende. Det 
nye senteret gir muligheter for utvidelse av antallet hjemler/arbeidsplasser. (jfr. f.eks 
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samhandlingsreformen) Det gis muligheter for å ta inn studenter (medisineropplæringen) med 
de fordeler det gir i rekrutteringssammenheng.

For så vidt gjelder overgangen til privat drift har det lenge vært forhandlet ut fra en målsetting 
om å realisere dette fra 01.01.2013. Dette er et kompromiss – som alltid det vil være i 
forhandlinger. Dette har selvsagt økonomisk betydning. Oppdaterte beregninger indikerer at 
Inderøy kommune med dagens avtaleverk ”subsidierer” legetjenesten (ikke uvanlig i norske 
distriktskommuner !!) med i størrelsesorden 0,8 mill.  kroner. 

Med denne avtalen vil ”subsidieringen” øke noe i 2011 og 2012 (vel kr. 300.000,- i 2012) , men 
forutsetningsvis elimineres fra 2013 ved overgang til rent privat drift. Økningen i 
”subsidieringen” i 2011/2012 skyldes rett og slett økt husleie som følge av at legetjenestens 
lokaler øker med ca 200 kvm i det nye senteret.

Vi har akseptert å videreføre dagens økonomiske avtaler frem til 2013 og ta økte 
husleiekostnader som følge av økt leieareal – mot aksept for full overtagelse/refusjon av 
kostnadene fra 2013 som følge av etablering av privat drift. Disse forhandlingene skal være 
avsluttet innen utgangen av 2011.

Inderøy kommune vil fra innflyttingstidspunktet i 2011 måtte forvente å svare for en 
husleie/inkl driftskostnader i størrelsesorden kr. 90.000,- pr måned (+/-)i det nye senteret. Fra 
2013 forutsettes at disse leiekostnadene refunderes fullt ut – dog slik at Inderøy kommune må 
dekke leie- og driftskostnader for den offentlige delen. ( i praksis turnuslege)

Vi har foran anført at en husleie på kr. 1475,- (+/-) vanskelig kan anses som urimelig. Samtidig 
er det sannsynlig (men ikke utvilsomt !) at kommunen vil være i stand til å realisere et 
tilsvarende bygg og til lavere kapitalkostnad – isolert sett. (kommunen har en lavere 
innlånskostnad)  Dette er imidlertid p.t. et ikke utredet alternativ og er i så fall et annet 
prosjekt/løsning enn det som nå fremstår som aktuelt, se nedenfor.

Konsekvenser av ikke å godkjenne avtalen.  

Dersom formannskapet konkluderer med at avtalen ikke er god nok og dermed ikke bør 
godkjennes, vil andre alternativer måtte utredes. Utfallet er usikkert og vil selvsagt være sterkt 
avhengig av hvilke valg de private i så fall gjør. Vi må uansett være forberedt på at det i praksis 
vil ta noe mer tid og realisere familiesenteret.  Selv om vi formelt kan kreve at legene flytter ut 
av dagens Helsehus medio 2011, vil det i praksis være vanskelig hvis ikke legene selv ser 
mulighetene for en utflytting innen angjeldende dato.

Andre alternativ er – og som gir kommunen styringsmuligheter:

1. å tilby aktørene å overta prosjektet - eventuelt inngå medeierskap.  Denne muligheten 
har vært berørt i  forhandlingene, men ikke realitetsvurdert og så langt ikke ansett 
aktuell for interessentene. Denne muligheten har også sine prinsipielle sider ettersom 
en ikke ubetydelig av prosjektet gjelder en rent privat virksomhet – treningssenteret.

2. å realisere et eget bygg dedikert for eksempel kun legetjenesten i tilknytning til 
nåværende helsehus. Dette er fullt mulig og kan realiseres innen rimelig tid og til - en 
isolert sett  - like gunstig (om ikke gunstigere) husleie.  Vi er i så fall avhengig av å få en 
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avtale som forplikter legene til å drive fra disse lokalene. (det presiseres at legene pr. i 
dag står fritt til å bestemme hvor i Straumen de vil utøve sin virksomhet)

Så lenge det har vært ansett mulig å realisere de opprinnelige intensjoner og målsettinger, har 
det vært lite aktuelt og realitetsutrede alternativer. 

Det er ført samtaler og forhandinger med utgangspunkt i dette hovedkonseptet i to år. Vi fikk 
et gjennombrudd i forhandlingene helt i siste fase. Avgjørende for kommunen har vært at 
legegruppen samlet kunne forplikte seg på alternativet – herunder forplikte seg å på å starte 
realitetsforhandlinger om privat drift. Dette har falt på plass. 

Rådmannen vil for egen del anføre - at på tross av kompliserte og langvarige forhandlinger – så 
har forhandlingsklimaet vært godt og konstruktivt.

Ut fra en samlet vurdering av fordeler og ulemper finner rådmannen og ville anbefale  at 
avtalene godkjennes. Jeg legger til grunn at denne løsningen samlet sett over tid vil gi de 
beste muligheter for Inderøy kommunens befolkning når det gjelder tilgang til gode og 
konkurransedyktige tjenester på et kritisk tjenesteområde.

Jeg vil dog presisere at kommunen fortsatt har tid til å utrede alternative løsninger – hvis man 
er villig til å utsette realiseringen av familiesenteret og akseptere noe større usikkerhet 
vedrørende innhold, form og lokalisering av vår fremtidige legetjeneste.

Konklusjon

Rådmannen tilrår at avtaleopplegget godkjennes.
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Mellom Inderøy kommune og legegruppen/legene er det inngått følgei

II1111 I
030353

1. Det forhandles videre med sikte på ferdigstilling av ny avtale om økonomisk samarbeid i
samsvar med hovedretningslinjene i vedlagte forslag utarbeidet av Inderøy kommune, datert
april 2010. Dette forutsetter rent privat drift av legetjenesten fra 01.01.2013.

2. Partene er allerede nå enige om følgende:

a. Legene forplikter seg til å drive sin virksomhet i det nye lege- og
fysioterapisenteret fra det tidspunkt senteret står innflyttingsklart og så lenge
kommunens garanti- og leieforhold varer, jfr. vedlagte avtale mellom Inderøy
Helsehus AJS og Inderøy kommune datert 31.08.2010.

d. I forbindelse med overgang til rent privat drift fra 01.01.2013 forutsettes at
Inderøy kommune fremleier Inderøy kommunes leieareal i Inderøy Helsehus
A/S til legene til de betingelser som kommunen har i sin avtale med Inderøy
Helsehus A/S. Den respektive legehjemmel svarer for sin arealandel i
fremleieavtalen med Inderøy kommune. (direkte areal med tilhørende
fellesarealer.) Når det gjelder turnuslege vises til bestemmelsene i ASA 4310,
pkt 11.2. (Inderøy kommunes avtale om leie/garanti med Inderøy Helsehus
A/S inngår som vedlegg til denne avtale)

1

b. Kommunen og den enkelte lege forplikter seg til å lyse ut/inngå vikaravtaler
med lokalisering i de samme lokalene. Eventuell ledighet i den enkelte leges
hjemmel skal også lyses ut med lokalisiering i de nevnte lokalene. Den lege
som i et slikt tilfelle fratrer har rett og plikt til å overdra denne rett og plikt til
lokalene til overtagende lege som en del av den praksis som overdras, jfr. punkt
5.6 ASA 4010.

c. Også eventuelle nyopprettede hjemler skal søkes utlyst med lokalisering i
Inderøy helsehus AS. Dette er imidlertid et forhold som Inderøy kommune selv
rår over og må avgjøre i forbindelse med eventuell utlysning av ny hjemmel og
basert på de avtaler som eventuelt inngås i den forbindelse både mellom
kommunen, Inderøy Helsehus as og den nye legen.

IIIIII
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Antti Koistinen

f. Inntil ny samarbeidsavtale er konkludert, jfr. punkt 1 overfor, videreføres
nåværende betingelser om økonomisk samarbeid i individuelle avtaler frem til
01.01.2013.

g.

Inderøy 31. august 2010.

For legegruppen:

Forhandlinger om ny samarbeidsavtale skal være sluttført innen 31.12.2011.
Dersom forhandlinger ikke fører fram til en ny omforent avtale, bortfaller
gjeldende samarbeidsavtale, jfr pkt " Økonomisk samarbeid etter § 8.2 i
rammeavtalen" i de individuelle avtaler, fra 31.12.2012 uten ytterligere
oppsigelse.(oppfattes som automatisk oppsagt pr. 31.12.2011)

h. Det tas nødvendig forbehold for godkjenning i politiske organer.

---?For Inderøy kornriiune /

( Jon Arve Hollekim

Elisabeth Hustad ahl
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Jon Arve Hollekim

Fra: Antti Koistinen [akoist@online.no]
Sendt: 6. september 2010 19:26
Til: erik.knoph@tele2.no
Emne: SV: Avtale legegruppen som grunnlag for avtale mellom Inderøy kommune og

Inderøy Helsehus A/S

Hei Erik,

Jeg vil komme med på avtalen, som Inderöy kommune og legene i Inderdy har kommet enige
med.

Vennlig hilsen,
Antti Koistinen,

adr: Kutsetintie 14.B
81280 Uimaharju, Finland

/_‘_4(2r

67d.

Side 12



1. Avtalens bakgrunn

AVTALE OM ØKONOMISK SAMARI
1

Legene Erik Knoph, Frank Andre Opdahl, Antti Koistinen og Elisabeth Hustad (i
fellesskap kalt legene) er alle selvstendig næringsdrivende leger i Inderøy kommune
med individuelle avtaler om allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen. Alle
legene har i dag i sine individuelle avtaler nedfelt bestemmelser om økonomisk
samarbeid. I forbindelse med at legenes virksomhet senest fra 1. mai 2011 skal drives
fra Inderøy Helsehus som skal oppføres av Inderøy Helsehus as er legene og Inderøy
kommune (i fellesskap kalt partene) enig om at nærværende avtale om økonomisk
samarbeid skal erstatte alle tidligere avtaler om økonomisk samarbeid mellom partene
både individuelle avtaler og eventuelle avtaler inngått i fellesskap.

2.  Lokalisasjon

Inderøy kommune forplikter seg til å leie nødvendige lokaler av Inderøy Helsehus as
slik at alle legene kan drive sin legevirksomhet i lokalene på en hensiktsmessig måte.
De lokalene som stilles til legenes disposisjon fremkommer av bilag 1 til denne avtale
og inkluderer strøm, renhold, vaktmestertjeneste og lignende. Lokalene skal stilles til
disposisjon for en periode på minimum 15 år regnet fra innflyttningsdagen. I samme
periode forplikter legene seg på sin side å drive sin legevirksomhet fra disse lokalene.

Kommunen og den enkelte lege forplikter seg til å lyse ut/inngå vikaravtaler med
lokalisering i de samme lokalene. Eventuell ledighet i den enkelte leges hjemmel skal
også lyses ut med lokalisering i de nevnte lokalene. Den lege som i et slikt tilfelle
fratrer har rett og plikt til å overdra denne rett og plikt til lokalene til overtagende lege
som en del av den praksis som overdrag jf nåværende punkt 5.6 i ASA 4010.

Også eventuelle nyopprettede hjemler skal søkes utlyst med lokalisering i Inderøy
helsehus as. Dette er imidlertid et forhold som Inderøy kommune selv rår over og må
avgjøre i forbindelse med eventuell utlysning av ny hjemmel og basert på de avtaler
som eventuelt inngås i den forbindelse både mellom kommunen, Inderøy Helsehus as
og den nye legen.

3. Øvrige forhold som stilles til legenes disposisjon

I perioden frem til 1. januar 2013 stiller Inderøy kommune følgende til disposisjon for
legene:

• Hjelpepersonell tilsvarende 4 årsverk
• Utstyr, herunder data og programvarer
• Administrative hjelpetjenester
• Annet

Som nevnt under punkt 2 er det enighet mellom partene at legevirksomheten skal
drives i de samme lokalene også ut over 1. januar 2013. Partene er derfor enige om at

11111
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legene i fellesskap kjøper det utstyr som pr 1. januar 2013 er knyttet til driften av
legekontoret. Kjøpesummen fastsettes på bakgrunn av en uavhengig takst eller en
nærmere bestemt kjøpesum som partene måtte bli enige om.

Legene har også etter 1. januar 2013 plikt til å inngå arbeidsavtaler med det
hjelpepersonell som pr 1. januar 2013 arbeider på legekontoret på de lønns- og
pensjonsbetingelser de da har, jf arbeidsmiljøloven § 16-2, med mindre de ansatte etter
avtale viderefører sitt ansettelsesforhold til kommunen med endrede arbeidsoppgaver.

Dersom  og blir ansatt av legekontoret forplikter
Inderøy kommune seg til å dekke legekontorets eventuelle merutgifter til pensjon som
følge av reguleringspremie eller uttak av AFP fra 62-65.

4. Vederlag

Legene driver sin kurative legevirksomhet som selvstendig næringsvirksomhet.
Dersom legene mottar ytelser fra kommunen i form av hjelpepersonell, lokaler,
forbruksvarer osv, skal legene som et utgangspunkt refundere kommunens utlegg i sin
helhet med mindre kommunen og legene av rekrutteringshensyn o.a. skriftlig avtaler
redusert innbetaling for en tidfestet periode.

På denne bakgrunn er partene enig om at legene pr oppstart av denne avtalen (senest
mai 2011) og frem til 1. januar 2013 betaler et beløp til kommunen tilsvarende
basistilskuddet og praksiskompensasjon. Oppgjøret skjer gjennom at kommunen ikke
foretar utbetaling til legene av basistilskuddet og praksiskompensasjonen.

Dersom noen av det hjelpepersonell som etter oppstart av denne avtalen avslutter sitt
arbeidsforhold til kommunen erstattes disse av personell ansatt direkte av legene som
også har det fulle arbeidsgiveransvaret for disse. Lønn og sosiale kostnader for
hjelpepersonell som på denne måten er ansatt direkte av legene, dekkes av kommunen
frem til 1. januar 2013 gjennom utbetaling av basistilskudd til legene med et beløp
som tilsvarer lønn og sosiale kostnader. Punkt 3 siste ledd om lønns- og
pensjonsbetingelser gjelder ikke for personale som ansettes på denne måten.

Etter 1. januar 2013 betaler Inderøy kommune basistilskudd og eventuell
praksiskompensasjon til legene som måtte overstige det kommunen betaler i husleie
for det lokale legene disponerer. Dersom den husleie kommunen betaler overstiger
legenes rett til basistilskudd og praksiskompensasjon er dette kommunens ansvar og
kan ikke belastes legene så lenge denne avtales punkt 2 gjelder. Denne garantien
gjelder ikke for leger som har eierandel i Inderøy Helsehus A/S.

5. Andre forhold

Nærværende avtale er inngått i 5 eksemplarer — ett til hver av partene — og trer i stedet
for enhver tidligere avtale/avtalepunkter om økonomisk samarbeid.
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Inderøy, april 2010

For Inderøy kommune Erik Knoph

Frank Andre Opdahl

Antti Koi stinen

Elisabeth Hustad
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KONTRAKT VED LEIE AV

DEL I - GENERELLE BESTEMMELSER

1.1 Forankring mv.

1.2 Virkeområde

1.3 Partsforhold

1.4 Eiendommen

1.5 Andre avtaler

IIIIII
030355

Denne avtalen er inngått under henvisning til Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven).
Presiseringer i avtalen formulert som hoveddeler med underpunkt er å anse som avvik fra
standardvilkårene i Husleieloven, og anses herved som skriftlig opplyst ved inngåelse av
avtalen. For øvrig er leieavtalen inngått på grunnlag av eller med henvisning til
standardvilkårene i Husleieloven.

Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakers og utleierens rettigheter
og plikter i leieforholdet.

Parter i denne avtalen er Inderøy Helsehus AS som utleier og Inderøy kommune som
leietaker.

Avtale mellom Inderøy Helsehus AS, org.nr 895373362, og Inderøy kommune,
org.nr 963955162 om leie av/garantier for lokaler

Areal regulert i denne avtalen er lokalisert til Inderøy Helsehus AS med adresse Venna, 7670
Inderøy.

Se også Avtale om økonomisk samarbeid mellom allmennleger med kommunal fastlegeavtale
i Inderøy kommune og Inderøy kommune.

II
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DEL II - LEIEFORPLIKTELSER. AREAL

Inderøy kommune leier lokaler av Inderøy Helsehus A/S til kommunens legetjeneste.

Arealet er spesifisert som bilag 1 i denne avtalen.

Leieavtalen gjøres gjeldende for 15 år fra innflytningsdato. Leieavtalen er uoppsigelig i
avtaleperioden. Husleien reforhandles og fastsettes til gjengs husleie, se også del III

Ved utløpet av avtaleperioden har Inderøy kommune rett til inntil 5+5 års forlengelse av
avtaleperioden.

Inderøy kommune har rett til - når som helst - og fremleie til et selskap eid av
fastleger/fastlegetjenesten i Inderøy eller andre. Inderøy Helsehus A/S forplikter seg til å
godkjenne dette.

DEL III - ØVRIGE BESTEMMELSER

3.1 Avtalt leie og andre ytel ser

Avtalt husleie er kroner 1475,- pr kvm direkte leieareal og andel fellesarealer ved en
dokumentert netto byggekostnad på kr. 17200,- pr. kvm (BA). Endelig husleie fastlegges
etter at revisorbekreftet byggekostnad foreligger. Leiebeløpet justeres forholdsmessig. Ved et
avvik på mer enn 10 % kan kreves nye forhandlinger vedrørende dette punkt og tilhørende
punkt, kfr. pkt 3.2.1 og 3.2.2.

Utleiers utgifter til drift, renhold, strøm, oppvarming og andre felleskostnader — herunder
kommunale avgifter - skal fordeles forholdsmessig mellom brukerne av eiendommen etter
faktiske kostnader eller andel leid areal, hvor det ikke er praktisk eller økonomisk forsvarlig å
fordele etter dokumentert ressursbruk. Leieren kan kreve at utleieren hvert år legger fram
regnskap som viser størrelsen på kostnadene og fordelingen av disse på eiendommen.

3.2 Indeksregulering

3.2.1 Husleien kan årlig reguleres med 75 % av endringer i konsumprisindeksen.

3.2.2 Endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i
verk.
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3.2.3 Den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen
kan settes i verk.

3.3 Oppgjørsmåte

Husleien skal betales forskuddsvis to ganger i året, 1 mnd. før terminforfall for renter og
avdrag.

3.4 Partenes plikter i avtaleperioden

Her gjøres gjeldende Husleielovens § 5 i sin helhet.

3.5 Leietaker har rett til fremleie av lokalene til relevant virksomhet etter samtykke fra
utleier. Utleier kan ikke nekte framleie uten en åpenbart saklig begrunnelse.

3.5 Prosessuelle bestemmelser

For øvrig gjelder husleielovens bestemmelser så langt som naturlig.

Problemer av ulik karakter tas fortløpende opp for drøfting og søkes løst snarest mulig.

3.6 Diverse

Leieavtalen er utferdiget med _1 vedlegg og er underskrevet i 2 eksemplarer.

3.7  Forbehold

Det tas nødvendig forbehold for godkjenning i politiske organer.

3.8 Underskrifter

Sted og dato
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For Helsehuset A/S For Inderøy kommune

Utleier Leietaker

Gjenta med blokkbokstaver

Utleier Leietaker
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1111111111
KONTRAKT VED LEIE AV

Avtale mellom Inderøy Helsehus AS, org.nr 895373362, og Inderøy kommune,
org.nr 963955162 om leie av/garantier for lokaler

DEL I - GENERELLE BESTEMMELSER

1.1 Forankring mv.

Denne avtalen er inngått under henvisning til Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven).
Presiseringer i avtalen formulert som hoveddeler med underpunkt er å anse som avvik fra
standardvilkårene i Husleieloven, og anses herved som skriftlig opplyst ved inngåelse av
avtalen. For øvrig er leieavtalen inngått på grunnlag av eller med henvisning til
standardvilkårene i Husleieloven.

1.2 Virkeområde

Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakers og utleierens rettigheter
og plikter i leieforholdet.

1.3 Partsforhold

Parter i denne avtalen er Inderøy Helsehus AS som utleier og Inderøy kommune som
leietaker.

1.4 Eiendommen

Areal regulert i denne avtalen er lokalisert til Inderøy Helsehus AS med adresse Venna, 7670
Inderøy.

1.5 Andre avtaler

Se også Avtale om økonomisk samarbeid mellom allmennleger med kommunal fastlegeavtale
i Inderøy kommune og Inderøy kommune.

Side 21



DEL II - LEIEFORPLIKTELSER. AREAL

Inderøy kommune leier lokaler av Inderøy Helsehus A/S til kommunens legetjeneste.

Arealet er spesifisert som bilag 1 i denne avtalen.

Leieavtalen gjøres gjeldende for 15 år fra innflytningsdato. Leieavtalen er uoppsigelig i
avtaleperioden. Husleien reforhandles og fastsettes til gjengs husleie, se også del III

Ved utløpet av avtaleperioden har Inderøy kommune rett til inntil 5+5 års forlengelse av
avtaleperioden.

Inderøy kommune har rett til - når som helst - og fremleie til et selskap eid av
fastleger/fastlegetjenesten i Inderøy eller andre. Inderøy Helsehus A/S forplikter seg til å
godkjenne dette.

DEL III - ØVRIGE BESTEMMELSER

3.1 Avtalt leie og andre ytelser

Avtalt husleie er kroner 1475,- pr kvm direkte leieareal og andel fellesarealer ved en
dokumentert netto byggekostnad på kr. 17200,- pr. kvm (BA). Endelig husleie fastlegges
etter at revisorbekreftet byggekostnad foreligger. Leiebeløpet justeres forholdsmessig. Ved et
avvik på mer enn 10 % kan kreves nye forhandlinger vedrørende dette punkt og tilhørende
punkt, kfr. pkt 3.2.1 og 3.2.2.

Utleiers utgifter til drift, renhold, strøm, oppvarming og andre felleskostnader — herunder
kommunale avgifter - skal fordeles forholdsmessig mellom brukerne av eiendommen etter
faktiske kostnader eller andel leid areal, hvor det ikke er praktisk eller økonomisk forsvarlig å
fordele etter dokumentert ressursbruk. Leieren kan kreve at utleieren hvert år legger fram
regnskap som viser størrelsen på kostnadene og fordelingen av disse på eiendommen.

3.2 Indeksregulering

3.2.1 Husleien kan årlig reguleres med 75 % av endringer i konsumprisindeksen.

3.2.2 Endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i
verk.
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3.2.3 Den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen
kan settes i verk.

3.3 Oppgjørsmåte

Husleien skal betales forskuddsvis to ganger i året, 1 mnd. før terminforfall for renter og
avdrag.

3.4 Partenes plikter i avtaleperioden

Her gjøres gjeldende Husleielovens § 5 i sin helhet.

3.5 Leietaker har rett til fremleie av lokalene til relevant virksomhet etter samtykke fra
utleier. Utleier kan ikke nekte framleie uten en åpenbart saklig begrunnelse.

3.5 Prosessuelle bestemmelser

For øvrig gjelder husleielovens bestemmelser så langt som naturlig.

Problemer av ulik karakter tas fortløpende opp for drøfting og søkes løst snarest mulig.

3.6 Diverse

Leieavtalen er utferdiget med 1 vedlegg og er underskrevet i _2 eksemplarer.

3.7 Forbehold

Det tas nødvendig forbehold for godkjenning i politiske organer.

3.8 Underskrifter

Sted og dato
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For Helsehuset A/S For Inderøy kommune

Utlei

Gjenta med blokkbokstaver

E-Rw4 tin/bpwiftya(tWER)

Utleier

Leietaker

/1/  

Leietaker
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a. Inntil 1500,- kvm

b. Inntil 2500,- kvm

c. Inntil 3800,- kvm

KJØPEKONTRAKT

kr. 59,00

kr. 150,00

kr. 340,00

11111 ili o
03034

Mellom Inderøy kommune, organisasjonsnr. 963955162 som selger og Inderøy Helsehus as,

foretaksnr. 895373362 som kjøper inngås følgende kjøpekontrakt:

I

Vann. Kloakk og strøm mv. er lagt til tomtegrensen. Vann(50 mm), spillvann(160 mm) og

overvann(200 med mer)

Il

2. Selger besørger og bekoster oppmåling og fradeling for registerføring av den solgte parsell.

Kjøper besørger og bekoster egenerklæring /konsesjon og tinglysing av overdragelse.

I

3. Kjøper er kjent med forslaget til omlegging av veg inn til Venna-området — og som kan bli lagt

inn til grense mot vest. Kjøper har ingen innsigelser til en slik vegløsning.

4. Arealet overtas som besiktiget og fritt for pengeheftelser.

5. Arealet skal nyttes til lokaler for nytt senter for leger, fysioterapeuter og privat

treningsinstitutt eller tilsvarende formål.

6. Kjøpesummen for det areal som erverves bestemmes slik:

8. Inderøy kommune gis rett til tilbakekjøp av tomta til kostpris dersom prosjektet ikke realiseres

som forutsatt, jfr. punkt 5 og punkt 9 i denne avtale.

9. Kjøper forplikter seg til å ferdigstille nytt lege- og fysioterapisenter innen 15.08.2011 og slik at

nåværende lokaler i helsehuset er fraflyttet senest denne dato.

1
1. Inderøy kommune selger et tomteareal på inntil 4100 m2 til kjøper. Yttergrensene for arealet

som selges er vist på vedlagte kart, som inngår som signert vedlegg 1 til nærværende avtale. I

arealet er inkludert parkeringsareal for Inderøy Helsehus as sitt behov. Endelig areal fastlegges

i forbindelse med oppmålingsforretning.

7. Arealet overtas fra 15.09.2010. Kjøpesummen forfaller til betaling pr. 30 dager etter

overtakelse. Umiddelbart etter at kjøpesummen er dokumentert innbetalt til selgers konto nr.

4451.06.00662, stiller selger skjøte til kjøpers disposisjon.

10. Partene er enige om et tettest mulig samarbeid for en estetisk god utforming av området — hva

gjelder bygningsmessig uttrykk, grøntarealer og parkeringsplasser.

III
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11. Partene forplikter seg til å inngå avtale om langsiktige leveranser av fjernvarme for

minimum 80 % (inntil 100 %)av Inderøy Helsehus as sitt årlige behov for oppvarming fra et

sentralanlegg eller alternativt anlegg - til konkurransedyktige betingelser. Det inngås egen

avtale om dette.

12. Kjøper er kjent med følgende planer:

Kjøper vil ikke ha innsigelser til bebygging på nabotomt inn til nabogrense i den grad dette ikke kommer
i konflikt med offentligrettslige krav.

12. Det tas forbehold for godkjenning av politiske organer.

31.08.2010

For selger:

A

fncerøy kommun‘

v/rådmannen

a. Planene om etablering av et sentralanlegg for vannbåren varme i Venna-området.

b. Planer om legging av veg inn til Venna-området.

c. Mulig bebyggelse av nabotomt.

For kjøper:

7Anderøy elsehus as
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Situasjonskart
08.04.2010
Målestokk 1:1000
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Inderøy kommune

Arkivsak. Nr.:
2009/1381-3
Saksbehandler:
Jon Arve Hollekim

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Hovedutvalg Folk 44/09 25.08.2009

Formannskapet 63/09 26.08.2009

Avtaler med leger og fysioterapeuter om grunnlag for etablering av nytt lege og 
fysioterapisenter m.v.

Rådmannens forslag til vedtak

Rådmannen gis fullmakt til å avslutte forhandlingene med interessentgruppen bak nytt lege og 
fysioterapisenter og inngå nødvendige avtaler på grunnlag av retningslinjer gitt i denne sak, kfr.  
gjeldende avtaleutkast.

Behandling i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009 

Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Uttalelse i Hovedutvalg Folk - 25.08.2009:
Rådmannen gis fullmakt til å avslutte forhandlingene med interessentgruppen bak nytt lege og 
fysioterapisenter og inngå nødvendige avtaler på grunnlag av retningslinjer gitt i denne sak, kfr.  
gjeldende avtaleutkast.

Behandling i Formannskapet - 26.08.2009 
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Avstemming:
Rådmannens forslag enstemmig.

Vedtak i Formannskapet - 26.08.2009
Rådmannen gis fullmakt til å avslutte forhandlingene med interessentgruppen bak nytt lege og 
fysioterapisenter og inngå nødvendige avtaler på grunnlag av retningslinjer gitt i denne sak, kfr.  
gjeldende avtaleutkast.

Vedlegg – avtaleutkast:
1 Avtale mellom Inderøy kommune og selskap under stiftelse om salg av tomt for realisering 

av nytt lege- og fysioterapisenter m.v.
2 Avtale mellom Inderøy kommune og selskap under stiftelse om leie av/garantier for arealer 

i nytt senter
3Rammeavtale mellom fastleger og Inderøy kommune vedrørende drift av legetjenesten 
fra 01.08.2010

4 Kartutsnitt.

Bakgrunn

Tidligere politisk behandling.

Formannskapet fattet i sak 06/01128 Bygging og lokalisering av nytt administrasjonsbygg 
vedtak om å samlokalisere administrasjonen i tilknytning til helsehuset på Venna. 

Det ble på det aktuelle tidspunkt lagt til grunn at den private legetjenesten og 
fysioterapitjenesten primært ønsket å videreføre virksomheten lokalisert til Helsehuset men på 
andre betingelser. 

Vedtakets pkt 6 lyder således:

”Det innledes nye forhandlinger med legetjenesten og fysioterapitjenesten om langsiktig bruk 
av nåværende lokaler for leger og fysioterapeuter i Helsehuset. En avtale om langsiktig bruk til 
legetjeneste kan basere seg på leieavtaler eller seksjonering. (medeierskap) Det settes en frist 
til 01.11.2008 for en avklaring. ”

Forhandlinger og revidert forhandlingsgrunnlag 

Forhandlinger ble tatt opp tidlig høst 2008. Som hovedutvalg og formannskap er skriftlig og 
muntlig informert om ble det ultimo 2008 klart at forutsetningene for å nå fram til avtaler etter 
de vedtatte retningslinjer ikke var mulig. De private fysioterapeutene ønsket å etablere sin 
virksomhet i tilknytning til et nytt treningssenter. To av fastlegene gav uttrykk for planer om å 
etablere seg privat i egne lokaler i sentrumsområdet. 
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Fra sent høst 2008/tidlig vår 2009 er forhandlingene videreført på grunnlag av følgende 
forutsetninger eller prioriteringer fra kommunens side:

1. Det er en sentral målsetting at den private legetjenesten fortsatt er samlokalisert – og 
naturlig sammen med den offentlige del av legetjenesten. (turnus, kommunelege mv)

2. Det anses naturlig at støttefunksjoner til legetjenesten – som i dag drives i kommunens 
regi – i fremtiden ivaretas av legene selv i egen regi. Dette er også den mest vanlige 
driftsmodellen.

3. Det vil være en åpenbar fordel om private leger og fysioterapeuter kan samlokalisere 
sin virksomhet og helst i nærheten av nåværende helsehus.

Status

På det tidspunkt denne saken fremmes for politisk nivå er status som følger:

1. Interessentgruppen bak nytt privat lege og fysioterapisenter er i full gang med 
planleggingen av det nye senteret. 

2. Det foreligger avtaleutkast etter forhandlinger før – og i sommerferien – som anses 
rimelig gjennomdrøftet, men som p.t. ikke er underskrevet. Avtaleutkastene omfatter:

a. Avtale mellom Inderøy kommune og interessentgruppen om salg av 2,5 mål 
tomt på Venna – i ”grenseområdet” Solstadtomta og Helsehustomta.

b. Avtale mellom Inderøy kommune og interessentgruppen om leie av/garantier 
for lokaler i nytt lege og fysioterapisenter.

c. Avtale mellom Inderøy kommune og fastlegene vedrørende drift av 
legetjenesten fra 2010.

Status innebærer at det fortsatt må taes et visst forbehold for om det planlagte prosjektet vil 
bli ført fram til realisering slik som planlagt. Rådmannen anser likevel at 
sannsynlighetsovervekten er så vidt stor at planleggingen av nytt administrasjonsbygg, 
familiesentral og samling av helse-, rehab, og barnevernstjenester pågår for fullt som om nytt 
privat lege og fysioterapisenter vil bli realisert og innflyttet tidlig høst 2010.  Se også egen sak.

Nærmere om avtaleutkastene og konsekvenser.

Avtaleutkastene bør være rimelig selvforklarende og det henvises til disse. De viktigste forhold 
og konsekvenser kan sammenfattes slik:

1. Avtaleutkastet (1) regulerer betingelsen for salg av tomt. Det er satt en pris som ligger 
under markedspris. Dette har vært nødvendig for å få til en mulig lokalisering hvor 
kommunen anser det mest ønskelig. Prisen er på nivå med den prisen som i sin tid ble 
satt på tomta på Nedre Venna (Dyrlegene/Klepp) og legegruppen har hatt opsjon på 
tomt på dette området til samme pris.Det er i avtalen lagt et betydelig press på 
gjennomføringstempo slik at Helsehuset kan stilles til disposisjon for andre formål fra 
høsten 2010.
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2. Avtaleutkastet (2) regulerer kommunens garantier for å inngå leieavtaler for 
kommunale tjenester (primært turnuslege mv) til gjengs husleie. Videre garanterer 
kommunen for at det – over en gitt periode – vil være besatte legehjemler tilsvarende 
dagens antall legehjemler lokalisert til det nye lege og fysioterapisenteret. 

3. Avtaleutkastet (3) regulerer driften av legetjenesten. Det forutsettes at nåværende 
avtale bortfaller og erstattes med en ny avtale basert på full ”privat” drift av 
støttetjenester. I utgangspunktet skal ikke avtalen medføre endringer i de samlede
økonomiske rammebetingelser for legene.

Vurdering

Det er lagt ned betydelig tid med å prøve å finne fram til en samlet sett akseptabel løsning. Det 
avtaleresultatet (utkast) som nå ligger på bordet, er på linje med det som en måtte forvente av 
en slik prosess.

Rådmannen har underveis konsultert KS-advokatene vedrørende avtaleformater og innhold. 

Avtaleutkastene må sees opp mot følgende resultat/forhold :

1. Løsningen gir en helhetlig løsning med en samling av tjenestetilbudet innenfor helse 
området – se også egen sak om nytt administrasjonsbygg, samling helse-, rehab og 
barnevernsfunksjoner og familiesentral.

2. De samlede økonomiske rammebetingelser for utøvelse av legetjenesten skal ikke 
endres. Avtalen isolert sett skal ikke gi økonomiske fordeler for legetjenesten utover 
det som eventuelt være en konsekvens av 1) at legetjenesten etablerer seg med ”egne” 
lokaler 2) legetjenesten og støttetjenester etableres som en organisatorisk enhet.

3. I forhold til de leiebetingelser/garantier som fremgår av avtaleutkastet, må disse – når 
først legetjenesten flytter ut av helsehuset – sees opp mot det alternativet at 
kommunen bygger/eller leier nye lokaler for videreutleie til en privat legetjenesten. I 
forhold til økonomiske forpliktelser og risiko vil forskjellen mellom disse alternativene 
være relativt marginale. 

Rådmannen presiserer at leger og fysioterapeuter etter gjeldende regelverk står rimelig fritt til 
å relokalisere seg så – så lenge lokalitetene er lagt til Straumen sentrum. Kommunen har p.t. 
kun kortsiktige leieavtaler. 

Rammeavtale – leieavtale.

Det er gjort avtale om leie av kommunal del av legetjenesten til ”gjengs” leie. Det betyr at 
rammeavtalen plikter kommunen til å gå inn på en leieavtale til disse vilkår. 

Omfanget av leieforpliktelsen er begrenset til leie av lokaler for å ivareta) turnuslege 
2)legevakt på dagtid 3)evt kommunelegefunksjoner mv og med andel fellesarealer. 
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Arealbehovet til disse funksjonene skal ikke overstige arealbehovet i nåværende lokaliteter. De 
videre forhandlinger vil vise hva som blir det endelige økonomiske resultat.

Dagens støttetjeneste i kommunal regi.

Virksomheten omfatter 4 årsverk og 5 faste ansatte.

Kommunen oppfatter at den endringen som her skjer ikke kan gjennomføres etter/er 
underlagt reglene om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven.

Uavhengig av dette ligger det implisitt i avtalene at kommunen tar ansvar for at nyetableringen 
kan skje uten at stiftende selskap blir underlagt krav om å forholde seg til dette regelverket.

Kommunen vil ivareta sitt arbeidsgiveransvar for nåværende ansatte fullt ut -  både før, under 
og etter etableringen. I den grad ikke andre løsninger eller avtaler finnes, vil fast ansatte i 
dagens støttetjeneste bli tilbudt andre relevante stillinger i kommunen.

Informasjon.

Ansatte og tillitsvalgte er tidlig informert om det reviderte forhandlingsgrunnlaget med 
interessentgruppen, herav at forhandlingene forutsetter at støttetjenestene og legetjenesten 
samles under ett eierskap.

Ansatte informeres i disse dager om rådmannens innstilling i denne sak.

Konklusjon

Rådmannen vil tilrå at den skisserte løsning med etablering av nytt privat lege og 
fysioterapisenter gjennomføres og at rådmannen får fullmakt til å sluttføre forhandlingene 
med legene på dette grunnlag og inngå nødvendige avtaler.
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PS 65/10 Rådmannen orienterer. Referatsaker og delegerte saker
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Saker til behandling
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Saker til behandling
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