OVERENSKOMST MELLOM OSLO KOMMUNE (NEDENFOR KALT KOMMUNEN) OG
NORSKE FYSIOTERAPEUTERS FORBUND (NEDENFOR KALT NFF) OM AVTALE MED
KOMMUNEN OM PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS ETTER KOMMUNEHELSELOVEN MED
ENDRINGER I § 5 b2 OG § 6 b3
§1
OVERENSKOMSTENS VIRKEOMRÅDE
Overenskomsten regulerer drift av privat fysioterapipraksis etter kommunehelseloven og gjeldende
forskrifter gitt i medhold av loven pr. 01.04 84. Overenskomsten skal gjelde som grunnlag for de
individuelle avtaler ved siden av partenes forslag til standardavtale.
Med betegnelsen fysioterapeut menes i denne overenskomst både fysioterapeut og mensendiecksykegymnast.
§2
AVTALE OM PRAKSIS
a. Avtale om praksis etter kommunehelselovens § 7- 1
Avtale om praksis som nevnt ovenfor inngås med de fysioterapeuter som etter denne lovbestemmelse har
rett til slik avtale. Avtaleretten må være benyttet innen 31.12.1984, ellers faller retten bort.
Protokolltilførsel som følger av sosialdepartementets klageavgjørelse av 13.09.85 for 108 frittstående
privatpraktiserende fysioterapeuter i Oslo:
§2. pkt. 1a
Den som ønsker å benytte sin rett til avtale etter lovens § 7-1 første ledd må ifølge samme paragrafs annet
ledd gi melding om dette til kommunen innen 1 år etter lovens ikrafttreden. Det vil for
finansieringsordningene si innen 1. april 1985: Departementet antar at ingen fysioterapeut har plikt til å
inngå avtale før endelig vedtak om retten til avtale etter § 7- 1 foreligger.
Avtalens §2-1a siste setning må praktiseres i samsvar med dette.
b.

Avtale om praksis etter kommunehelselovens § 4-2

Avtale om praksis etter 31.12.84, og i henhold til kunngjøring om ledig praksis etter 01.04.1984 inngås
mellom kommunen og den fysioterapeut som er faglig best skikket og som etter kunngjøring utvelges av
kommunen.
c.
Avtale om praksis med fysioterapeut ned annet hovederverv enn privat praksis eller som i tillegg
til kommunal deltidsstilling har privat praksis som bierverv
1.

Kommunen kan inngå avtaler om privat praksis med fysioterapeuter med annet hovederverv enn
privat praksis.

KUNNGJØRING
a .1

Kunngjøring skal skje i dagspressen og i ”Fysioterapeuten”.

a.2
Kunngjøring av ledig praksis foretas av kommunen med minst tre ukers søknadsfrist. Unntatt
herfra er vikariater av inntil 6 måneders varighet.

a.3
Kunngjøring av ledig stilling med driftstilskudd for ansettelse hos annen fysioterapeut i privat
praksis hos organisasjon/selskap eller lignende foretas av arbeidsgiver etter innhentet tillatelse fra
kommunen. (Den som får stillingen skal ikke inngå personlig avtale med kommunen, idet arbeidsgiveres
avtale skal omfatte forholdet). Kunngjøring kan unnlates for vikariater under 6 måneders varighet.
Melding om inntak i slikt vikariat skal likevel gis til kommunen.
Protokolltilførsel som følger av Sosialdepartementets klageavgjørelse av 13.09.85 for 108 frittstående
privatpraktiserende fysioterapeuter i Oslo:
§ 2 pkt. 2.a. 3
Unntatt fra bestemmelsen i pkt.'s 1. ledd er: fysioterapeut som i medhold av lovens § 7-1 har rett til
avtale om driftstilskudd for ansatt fysioterapeut trenger ikke kommunens tillatelse for å ansette ny
fysioterapeut hvis den tidligere ansatte fysioterapeut slutter.
Ellers uendret.
Innstilling
Innstilling til ledig praksis innhentes fra faglig rådgivende utvalg. Det skal såvidt mulig avgis faglig
innstilling på 3 søkere. Gjenværende fysioterapeuter i praksis har rett til å uttale seg overfor kommunen
om de søkere som det faglig rådgivende utvalg har innstilt. Uttalelse fra gjenværende fysioterapeuter
forutsettes tillagt stor vekt. Ny praksisinnehaver utvelges av kommunen.
2.
Innstilling til ledig stilling for ansettelse hos annen fysioterapeut i privat praksis, hos organisasjon,
selskap o.l. innhentes fra faglig rådgivende utvalg. Det skal såvidt mulig avgis faglig innstilling på 3
søkere. Kommunen har rett til å uttale seg overfor arbeidsgiver om de søkere som er innstilt.
Merknad
NFF oppretter et faglig rådgivende utvalg som skal avgi innstilling blant søkere til ledig praksis og ledig
stilling med driftstilskudd ved fysikalsk institutt.
c.

Avtaleslutning

Kommunen inngår avtale med hver enkelt fysioterapeut.
Merknad:
1.

Stadsfysikus inngår avtale med de fysioterapeuter som har rett til slik avtale.

2.

Avtale med fysioterapeuter som ikke har denne rett, men som kommunen ønsker å inngå avtale
med, forelegges til politisk beslutning.

3.

Dersom en fysioterapeut selv mener hun/han har rett til avtale,
men stadsfysikus har en annen oppfatning, skal saken legges fram for helse- og sykehusutvalget.
§3

PRAKSISOVERGANG
1. Ved overdragelse av praksis avtales overdragelsesbetingelsene mellom overdragende og
overtakende fysioterapeut.

2. Det kan fra avtaleinngåelse gis inntil 6 måneders utsettelse for den overtakende fysioterapeuts
oppstarting av praksis etter nærmere avtale med kommunen som kan overlate praksisen i
utsettelsestiden til annen fysioterapeut.
3. Dersom kommunen ved ledighet ønsker å inndra en praksis/stilling, kan ikke dette skje uten etter
forutgående drøftinger mellom kommunen og innehaver/arbeidsgiver. Etter envntuell beslutning
om inndraging skjer drøftinger med sikte på at innehaver/arbeidsgiver ikke skal lide uforskyldt
økonomisk tap for utstyr, husleieavtaler og lignende.
Merknad
Dersom Den norske legeforening i forhandlinger med Oslo kommune oppnår avtale om godtgjøring
for opparbeidet praksis, gjelder tilsvarende for NFF’s medlemmer.
Dersom det ikke oppnås enighet etter dette punkt avgjøres tvisten(e) i nemd som nevnt i § 9.
Protokolltilførsel som følger av Sosialdepartementets klageavgjørelse av 13.09.85 for 108 frittstående
privatpraktiserende fysioterapeuter i Oslo:
§ 3 pkt. 3
Unntatt fra bestemmelsen i pkts's 1. ledd er fysioterapeut som i medhold av lovens §7-1 har rett til avtale
som omfatter ansatt fysioterapeut. Privat praksis med ansatt som omfattes av driftstilskuddet kan bare
nedbygges hvis fysioterapeuten med avtale sier seg enig i nedbyggingen, eller avtalen sies opp eller
misligholdes.
Departementet bestemmer at fysioterapeut som i medhold av lovens §7-1 har rett til avtale om
driftstilskudd for ansatt fysioterapeut ikke trenger kommunens tillatelse for å ansette ny fysioterapeut hvis
den tidligere ansatte fysioterapeut slutter. Ved ledighet i stilling kommer da §3 pkt. 3 ikke til anvendelse.
§4
FLYTTING AV PRAKSIS
1.

Flytting av praksis til nytt institutt eller til annen del av kommunen kan ikke skje uten kommunens
samtykke. Kommunen bør allikevel ikke nekte samtykke når flyttingen åpenbart ikke medfører
konsekvenser av betydning for kommunens geografiske fordeling av fysioterapeuter.

2.

Kommunen kan ved flytting etter punkt 1 og nyetablering stille som vilkår at fysioterapeuten
etablerer seg i kommunalt helsesenter eller deltar i gruppepraksis. Fysioterapeuten kan
ikke uten tungtveiende grunner si opp disse avtaler og leieforhold med sikte på annen etablering i
kommunen, eventuell tvist om dette forutsetts løst etter bestemmelsene i § 9.
§5

VARIGHET OG OPPSIGELSE AV AVTALER OM PRAKSIS
a.1

For fysioterapeut som har rett til praksis etter kommunehelselovens § 7-1 er avtalen ikke
tidsbegrenset men avtalen er oppsigelig etter reglene i pkt. 2 nedenfor og avtalen opphører
uten oppsigelse etter pkt. 4 nedenfor.

2.

Fysioterapeuten kan si opp avtalen med kommunen med en frist på 6 måneder og kommunen kan
si opp avtalen med en frist på 12 måneder (kortere trist kan avtales).
Merknad:

Partene er enige om at avtaler om privatpraksis etter dette punkt skal ha et sterkere
oppsigelsesvern enn det som følger av vanlig kontraktsrett. Det vises til Ot.prp. nr. 66 (1981/82),
side 17, første spalte, første avsnitt.
3.

Kommunen kan heve avtalen ved vesentlig mislighold.

4.

Avtalen om praksis opphører hår fysioterapeuten mottar pensjon etter lov om tolketrygd, senest
når fysioterapeuten fyller 70 år.
Protokolltilførsel som følger av Sosialdepartementets klageavgjørelse av 13.09.85 for 108
frittstående privatpraktiserende fysioterapeuter i Oslo:
§ 5 – a4
Bestemmelsen begrenser den rett til driftstilskudd som er gitt gjennom lovens § 7-1.
Departementet kan ikke se at loven gir adgang til en slik begrensning. Bestemmelsen oppheves
derfor.
Oslo kommunes merknad:
Pr. 2 .10.1985 vurderer kommunen den generelle rett til driftstilskudd for fysioterapeuter over 70
år. Avklaring av dette spørsmål ventes i nær framtid.

b.1

Avtale med den enkelte fysioterapeut etter § 8 kan fra begge parters side kreves revidert hvert år.

2

Dersom oppsigelse etter pkt. a.2 bestrides eller partene ikke blir enige om reviderte vilkår etter
punkt b.1 skal tvisten løses etter bestemmelsene i § 9.
§6

KOMMUNENS PLIKTER
a.1

Kommunen skal i sin planlegging, utbygging og drift av helsetjenesten tilstrebe en tilfredsstillende
fysioterapidekning i overensstemmelse med godkjent helseplan og gjeldende lovverk.

2

Hvis kommunen øker virksomheten utover helseplanen skal privatpraktiserende fysioterapeut
med avtale ha fortrinnsrett til kunngjort kommunal stilling såfremt fysioterapeutene kommer
med på faglig rådgivende utvalgs innstillingsliste.
Kommunen kan fravike denne hovedregel etter samråd med Norske Fysioterapeuters Forbund.

b.1

Kommunen yter driftstilskudd til fysioterapeuten etter bestemmelser fastsatt i lov, forskrifter og
avtaler.

2

Størrelsen på driftstilskuddets fastsettes hvert år etter særskilte forhandlinger mellom staten,
Norske. Kommuners Sentra1forbund og Norske Fysioterapeuters Forbund.

3

Driftstilskudd som skal ytes etter pkt. b.1 fastsettes gjennom forhandlinger mellom kommunen og
fysioterapeuten på grunnlag av avtalefestet tid for behandlende virksomhet. Oppnås ikke enighet
kan tvisteri løses etter reglene i § 9.

4.1

Fullt driftstilskudd forutsetter gjennomsnittlig 36 timer pr. uke x 45 uker pr. år med behandlende
virksomhet, 44 uker for fysioterapeuter over 60 år. Etter avtale med kommunen kan dette i
enkelte år fravikes dersom særlige grunner foreligger.

4.2

I tiden for behandlende virksomhet inngår arbeid på instituttet og eventuelt behandling i pasienters
hjem.
Merknad:
Partene er enige om at det i ”tiden for behandlende virksomhet” inngår rimelig tid til
administrasjon av praksis.

5

Driftstilskuddet utbetales uendret ved sykdomsperiode/svangerskap sammenhengende i inntil 14
dager (bortfall av inntekter ved sykdom/svangerskap utover 14 dager kan dekkes ved frivillig
tilleggstrygd for selvstendig næringsdrivende, jfr. folketrygdloven § 3 - 10,2.)
Det utbetales ikke driftstilskudd under sykefravær som samlet overstiger 3 måneder i et
kalenderår, f.eks. utover 6 sykefravær à 14 dager. Annet nødvendig fravær og ferier må dekkes av
regelen i punkt b.4 om minst 45 (44) ukers drift i gjennomsnitt pr. år, eller medføre
forholdsmessig avkorting av det avtalte driftstilskudd, med mindre sælig avtale etter punkt b.4 er
truffet.
Avvikling av ferie og annet fravær skal avtales med kommunen.
Sykefravær må meldes til kommunen.
Merknad:
Partene forutsetter at fysioterapeutene i hver enkelt bydel samrår seg om avvikling av ferie og
meddeler dette til kommunen.

6

Fysioterapeuter som av vektige grunner har behov for fravær utover det som er nevnt, og som
inntar vikar i sin praksis, skal melde dette til kommunen. Kommunen yter ved fysioterapeuters
inntak av vikar ikke særskilt driftstilskudd til denne når fysioterapeuten selv beholder sitt
driftstilskudd.
Ved fravær etter dette punkt utover 1 måned, forutsettes fysioterapeuten å konferere med
kommunen før vikar tilsettes for fraværsperioden.

7

Driftstilskudd utbetales med 1/12 ved slutten av hver måned.

8

Kommunen skal holde fysioterapeuter med avtale om privat praksis orientert om kommunale
planer av betydning for drift av privat fysioterapipraksis.

9

Kommunen ser med velvilje på at fysioterapeuter utfører tillitsverv i NFF og påtar seg offentlige
verv. Kommunen vil ta hensyn til dette i kontroller med fysioterapeutens oppfølging av
sin avtale med Oslo kommune.
§7

FYSIOTERAPEUTERS PLIKTER
Fysioterapeuten skal drive privat praksis i henhold til kommunehelseloven og gjeldende forskrifter gitt i
medhold av loven pr. 1.4.84 og i tillegg annen relevant lovgivning og den plan for helsetjenesten som
gjelder i kommunen, og den avtale som inngås om privat praksis.
Fysioterapeuten må utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunens øvrige helsepersonale.
a. Virksomheten skal omfatte:
1

tid for behandlende virksomhet som avtales med kommunen.

2

praksis som et åpent behandlingstilbud til befolkningen.
Fysioterapeuten forutsettes å være tilgjengelig og motta nye pasienter fra sin bydel. Likevel kan
ikke fysioterapeuten i kraft av denne forutsetningen avkreves arbeidstid utover det som
avtales for behandlende virksomhet.

3

avgivelse av grunnlagsdata for føring av pasientstatistikk. Data innhentes ved fastsatt
registreringssystem som ikke medfører vesentlig merarbeid. Slike data kan omfatte diagnose,
alder og kjønn, bydel, antall og tidspunkt for behandling og konsultasjoner. Tidspunkt for
innlevering av slike data fastsettes av kommunen.
Merknad:
Partene er enige om å oppnevne et utvalg som tastlegger rutiner for registrering av praksis og
avgivelse av nødvendig dokumentasjon vedrørende virksomheten, slik at kommunen får sikkerhet
for at den inngåtte avtale overholdes.

b.

Virksomheten kan omfatte:

1

tjeneste som fysioterapeut innenfor virksomhetsområder under Oslo helseplan etter avtale med
kommunen

2

veiledning av turnuskandidater og/eller fysioterapistudenter mot fastsatt godtgjørelse fra
oppdragsgiver.
§8

STANDARD AVTALE
Partene er enige om at vedlagte skjema tar standard avtale skal anvendes ved avtale om fysioterapipraksis
i kommunen.
§9
TVIST
Dersom det oppstår tvist etter denne overenskomst og standardavtalen, som ikke løses ved forhandlinger,
kan tvisten løses ved voldgift dersom begge patter er enige om dette.
Voldgiftsretten skal bestå av 3 medlemmer, hvorav hver part oppnevner 1. Disse oppnevner i fellesskap
formann. Oppnås det ikke enighet om formann, oppnevnes denne av justitiarius i Oslo byrett.
For Øvrig følges tvistemålslovens (lov av 13.8.1915 nr. 6) regler om voldgift.
Dersom partene ikke blir enige om voldgift kan den part som har reist det krav tvisten gjelder, ta ut
stevning. Oslo byrett vedtas som rette verneting.
Fysioterapeut som mener å ha. rett til avtale etter kommunehelselovens § 7—1, men ikke oppnår det,
eller finner at kommunen setter urimelige avtalevilkår, kan klage til sosialdepartementet. Departementet
kan avgjøre klagen med bindende virkning for kommunen, jfr. kommunehelselovens § 7-4.

§ 10
VARIGHET OG REGULERING AV OVERENSKOMSTEN
1.

Denne overenskomst gjelder fra 1. april 1984 til 30. april 1986. Den forlenges automatisk for ett
år ad gangen, dersom ingen av partene sier den opp i rekommandert brev med minst 3 - tre
måneders varsel.

2.

Endringer i forskriften gir rett til endringer i overenskomsten etter forhandlinger mellom partene.

