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Eivind Knudsen og Dag Ebbestad (AP) har stilt følgende spørsmål til besvarelse i bystyret
29. mai:
Fysioterapiavtaler-Drammensavtalen I HSO-komiteen tirsdag 8.mai la fungerende HSO
direktør fram framdriften i arbeidet med å erstatte/fjerne dagens Drammensavtale med de
privatpraktiserende fysioterapeutene. Slik vi har forstått det ligger kontraktsinngåelser
under administastrasjonens ansvarsområde, men da det nå likevel har blitt en politisk sak
ønsker vi å stille følgende spørsmål: Hvorfor har de privatpraktiserende fysioterapeutene
med avtaler fått varsel om oppsigelse før det er fattet politisk vedtak? Er det gjort en
beregning av hvor mye kommunen vil spare på at fysioterapeutene går over på ASA avtalen?
Hvis kostnadspørsmålet ikke er relevant, hva er da årsaken til at kommunen ønsker å si opp
avtalen? Hvordan opplever kommunen at dagens Drammensavtale ivaretar brukerne
(pasientene) Har Drammensavtalen som avtale stått i veien for å gi gode helsetjenester til
innbyggerne i Drammen? Er det i dag nok fysioterapeuter på avtaler, slik at det ikke er noe
kø etter henvisning fra f.eks fastlege?
Svar:
Rådmannen har opplyst om følgende:
I HSO- komiteens møte i oktober 2017, la administrasjonen frem en sak om avtaler for
privatpraktiserende fysioterapeuter. Behandlingen av saken førte til at det ble fattet
følgende vedtak: Sak 36/17 fysioterapiavtaler i Drammen kommune sendes tilbake til
administrasjonen for behandling.
Det er stor oppmerksomhet knyttet til fysioterapipraksis og administrasjonen har søkt å
holde politikerne orientert om hva som skjer på feltet, slik fungerende HSO direktør gjorde
på komitemøtet i mai 2018. Formannskapet og HSO-komitéen er tidligere orientert av
advokat fra advokatfirmaet Hjort, som har bistått administrasjonen i vurdering av
avtaleverket i forhold til ny forskrift og ellers avtaler andre kommuner har på dette feltet.
Det er ikke gitt oppsigelse til Drammens fysioterapeuter, men det er sendt ut et brev med

vurdering av mulig oppsigelse av nåværende avtale, Drammensavtalen, der
fysioterapeutene er gitt anledning til å gi tilbakemelding.
Det er behov for å erstatte eksisterende avtale slik at avtaleverket blir i tråd med
forvaltningsloven og ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med
kommunal driftsavtale. KS har inngått en egen rammeavtale (ASA 4313) med Norsk
Fysioterapeutforbund (NFF) Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende
Fysioterapeuters Forbund (PFF), som ytterligere regulerer kommunens og
fysioterapeutenes plikter og rettigheter. De fleste kommuner har sluttet seg til denne.
Drammen er blant de ytterst få kommuner som ikke er tilsluttet ASA 4313. Nedre Eiker og
Svelvik har også tilsluttet seg denne avtalen. Oslo kommune har eget avtaleverk.
Rådmannen er av den mening at fysioterapitilbudet til innbyggerne i Drammen er godt, og
ser ikke at en eventuell overgang til en sentralt fremforhandlet avtale (ASA) skal forringe
det på noen måte. Det har ikke vært vurdert å redusere dekningen av fysioterapeuter.
Rådmannen vil for øvrig belyse de andre spørsmålene som reises her, i saken som kommer
til politisk behandling høsten 2018.

