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Formålet med saken

• Sikre at innbyggerne fortsatt kan 
motta fysioterapitjenester med høy 
kvalitet ved å 

• Rekruttere de best kvalifiserte 
fysioterapeutene

• En gradvis harmonisering av 
regelverk inn i ny kommune



Fysioterapi i kommunene: spleiselag mellom 
kommune og stat

• Avtalefysioterapeuter («private 
fysioterapeuter»)
• Driftstilskudd fra kommunen

• For tiden 453 720 pr år

• Refusjon fra Helfo pr 
pasientbehandling
• Refusjonen forutsetter avtale med 

kommunen

• Pasientene betaler egenandel

• Ansatte fysioterapeuter
• Lønn fra kommunen

• Kommunen får et tilskudd fra Helfo for 
hver ansatt de har hatt inneværende 
år.
• For tiden 210 600 pr år

• Kommunen kan ta egenandel fra 
pasientene
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Tildelings-
prosessen



Avtalene



Avtalene

49 avtaler inngår i 
selskapsavtaler 
5 har individuelle 
Drammensavtaler

21 har individuelle ASA 
avtaler



Utfordringen



Prosessen fram til saken – gamle Drammen kommune

Drammensavtalen sist 
reforhandlet i 1999

Ulike initiativ i perioden 
1999 - 2018, uten 

enighet

2018: Forhandlinger 

Revitalisering av 
Samarbeidsutvalget (SU)

• Positiv prosess

• Brudd

• Sentral vs lokal avtale

• Selskapsavtaler

2019: Politisk sak om å 
si opp avtalen

• Beslutning: Saken utsatt 

Ikke sak i Nedre Eiker og Svelvik



Prosessen fram til saken – Nye Drammen kommune

Et Samarbeidsutvalg for 
den nye kommunen 
etablert, jevnlige møter 
og godt samarbeidsklima

Utfordringen med å 
besette hjemler muntlig 
drøftet i november

• Politisk sak varslet

Hele den politiske saken, 
samt 
kommuneadvokatens 
redegjørelse sendt SU til 
møtet i januar.

• SU debatterte saken

• Et samlet SU uttaler et behov 
for å lande avtaleverket i nye 
Drammen kommune

28 januar 2021: Saken 
behandles i HSO



Rådmannens forslag til vedtak

• Formell tilslutning til sentral avtale som 
innebærer harmonisering med avtaleverket 
Nedre Eiker og Svelvik tok med seg inn i ny 
kommune

• Ingen kollektiv oppsigelse av eksisterende 
avtaler
• Gradvis overgang til nye individuelle avtaler basert 

på til enhver tid gjeldende sentrale avtale

• Nye avtaler tildeles i utgangspunktet ved 
samme institutt som ledig hjemmel er 
lokalisert


