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Sel kornmune
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Avtale

Etablering av Kompetansebroen Innlandet 2019

Tillegg til samarbeidsavtale

«Samarbeid om forskning, innovasjon, utdanning og kompetanseoverføring»

Denne avtalen inngås mellom

Sel kommune

og

Sykehuset Innlandet HF
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Grunnlag for avtalen

Denne avtalen er forankret i Overordnet samarbeidsavtale 2019 - 2023, mellom

Sykehuset Innlandet og kommunene i sykehusområdet, hvor den enkelte kommune og

Sykehuset Innlandet HF kan inngå tilleggsavtaler.

Kompetansebroen Innlandet er en felles digital plattform for deling av informasjon og

kompetanse, for ansatte innen helse- og omsorg, både i kommunehelsetjenesten og i

spesialisthelsetjenesten.

Plattformen innføres for å bidra til bedre samhandling mellom sykehus, kommuner og

utdanningsinstitusjoner.

Plattformen er beskrevet slik i samarbeidsavtalen Samarbeid om forskning, innovasjon,

utdanning og kompetanseoverføring (2019-2023):

«... legge til rette for utvikling av virkemidler som styrker ovennevnte aktiviteter,
herunder etablering av enfelles digital kompetanseplattform (Kompetansebroen)
...»

Denne avtalen består av dette dokumentet, samt to vedlegg. Vedlegg 1 er budsjett

Kompetansebroen Innlandet 2019 og vedlegg 2 er kostnadsfordeling mellom

kommunene 2019.

Det er utarbeidet en prosjektplan som beskriver nærmere detaljer i prosjektet.

Prosjektplanen sendes ut samtidig med avtalen og legges til grunn for samarbeidet.

Organisering og drift

2.1 Samarbeidsavtale
Kompetansebroen eies av sykehus, kommuner og utdanningsinstitusjoner i Akershus

universitetssykehus HF sitt opptaksområde. Den er etablert med eget styre og

organisatorisk plassert under samhandlingsorganene Helse- og omsorgsfaglig

samarbeidsutvalg (SU) og Samarbeidsforum (SF). Akershus universitetssykehus HF,

Enhet for medisin og helsefag, er driftsansvarlig. Styret for Kompetansebroen og de

styrende organene (SU og SF) vedtok i desember 2018 å inngå samarbeidsavtaler om

utvidelse av Kompetansebroen med Sykehuset i Vestfold og kommunene i deres

opptaksområde, og Sykehuset Innlandet og kommunene i deres opptaksområde.

2.2 Organisering i Innlandet
Kompetansebroen Innlandet skal finansieres i fellesskap av alle kommunene i Sykehuset

Innlandets opptaksområde, Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet.

Det etableres en lokal redaksjon som skal ivareta daglig drift i tråd med lokal og sentral
innholdsprofil, og i samarbeid med styringsgruppen og lokalt redaksjonsråd:

• Overordnet samarbeidsutvalg er styringsgruppe.
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Denlokaleredaksjonenetableres med to ressurser i 50 prosent stillinger.Forå
sikregodtilknytningtil kommunerogsykehus,forankresden ene
stillingsressurseni et av Utviklingssentreneforsykehjemoghjemmetjenesteni
regionen,ogden andre i SykehusetInnlandet.
Lokaltredaksjonsrådrekrutteres fra allesamarbeidspartene.

KompetansebroenInnlandetlanseres 5.juni 2019.

økonomi 2019

2.1 Budsjett 2019

Totalbudsjettfor 2019er 1 778 000,-.1

Forperioden2019blir kostnadsfordelingen50/50 mellomsykehusogkommuner.

Totalkostnadenfor den enkeltekommunenefordelesmed 20 prosent av kostnadeni et
fastbeløp,og80 prosent av kostnadenper innbygger,basert på tall fra SSBper
31.12.2018.2

2.2 Budsjett 2020

Sepunkt 4.

Varighet, evaluering og revidering av avtalen

Avtalentrer i kraft fra 01.03.2019ogvarer til 31.12.2019.Intensjonener at samarbeidet
fortsetter ogsåi 2020,men ny avtale inngåsnår det er enighetom finansieringfor 2020.

Kompetansebroenvilbli evaluert i 2020.Detgis ikkegaranti for drift utover den
eksisterendeavtaleperiode,men intensjonener å videreføretjenesten etter 2020.
Avklaringomvidereføringetter 2020skalsendes alle involvertesenest 01.08.2020.

Vedvidereføringi Innlandetetter 2020,vildet utviklesen fullmakts-ogstyringsstruktur
for KompetansebroenInnlandet.

Håndtering av uenighet

Uenighetmellompartene etter denne avtalenskalløsesgjennomforhandlinger.Hvis
ikkeenighetoppnås,kommerpunketomtvisteløsningi Overordnetsamarbeidsavtale
2019- 2023,til anvendelse.

1 Se vedlegg 1.
2 Se vedlegg 2.
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6. Signaturer fra partene

Sel kommune godkjenner at Sykehuset Innlandet, på vegne av Kompetansebroen
Innlandet, fakturerer oss med følgende beløp: kr 15981 for perioden 2019, for å kunne
tilrettelegge for etablering av Kompetansebroen Innlandet i hht. samarbeidsavtale.

Dato/sted: Dato/sted: 4. april 2019

54b
..y

Sel kommune Alice Beathe Andersgaard
Rådmann Administrerende direktør

Sykehuset Innlandet HF

Vedlegg til avtalen

Vedlegg 1: Budsjett Kompetansebroen Innlandet 2019

Vedlegg 2: Kostnadsfordeling mellom kommunene 2019
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