
 

 

  

  

 

22/00720-3 Side 1 av 3 

   

 

Samarbeidsavtale om administrativt 
vertskommunesamarbeid om felles FACT team 

 
Saksbehandler: Heidi Eek Guttormsen Saksnr.: 22/00720-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for helse og sosial            

Formannskapet 16.11.2022 

Kommunestyret             

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Vedlagte samarbeidsavtale mellom kommunene Frogn, Nesodden og Ås 

vedtas. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å inngå avtalen. 
 

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid 

etter kommunelovens § 20-2 med Nesodden kommune som vertskommune. 
 

3. Kommunestyret åpner for at andre kommuner i regionen kan 
tilslutte seg samarbeidsavtalen, som samarbeids- og 
deltakerkommuner på et senere tidspunkt. 

 
4. Avtalen inngås med virkning fra 01.12.2022. Oppgaver og myndighet er 

overført fra denne dato. 
 
5. Kommunedirektørene i Ås og Frogn kommune delegerer 

myndigheten som referert til i avtalen til kommunedirektøren i 
Nesodden kommune. 

 
 
Ås, 12.10.2022 

 
Tom-Arne Tørfoss Tove Kreppen Jørgensen 

kommunedirektør kommunalsjef  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for helse og sosial 

Formannskap 
Kommunestyre 
 

Vedlegg: 
1. Samarbeidsavtale mellom kommunene Ås, Frogn, Nesodden og Follo DPS 

2. Samarbeidsavtale om administrativt verskommunesamarbeid om felles FACT 
team mellom kommunene Ås, Frogn og Nesodden 
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Saksutredning: 

 
Bakgrunn: 
Det har i 1,5 år vært jobbet med etablering av to FACT team(flexible assertive 

community treatment-modell)i Follo, et team i Nordre Follo, og et team mellom 
kommunene Ås, Frogn og Nesodden. Begge teamene etableres sammen med 

Follo DPS. Kommunene og DPS fikk i oppdrag av samarbeidsutvalget (SU) 
mellom kommunene og AHUS, å etablere et felles ambulerede tilbud for de det 
er vanskeligst å hjelpe. Alle kommunene i AHUS sitt opptaksområde har eller er i 

ferd med å etablere liknende  tilbud. 
 

Avtale om felles FACT team inngås med hovedformål om utvikling av et 
samhandlende team for å sikre at personer med alvorlig psykisk lidelse eller 

alvorlig psykisk lidelse og avhengighetsproblematikk (ROP), med så lavt 
funksjonsnivå at de ikke oppsøker eller kan nyttiggjøre seg tjenestene i 
kommuner og spesialisthelsetjeneste, allikevel får et likeverdig, helhetlig og 

integrert tilbud tilpasset sitt helsebehov. 
 

De to teamene er omtrent like store, og sammensetningen er basert på 
kommunenes nærhet til hverandre og innbyggertall. 
 

Organisering og fordeling av ressurser er spesifisert nærmere i 
samarbeidsavtalen. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Kommunene har fått tilskudd gjennom statsforvalter til forprosjekt/planlegging 

og drift i 2021 og 2022. Økonomien er ivaretatt videre i saken om HP 2023-
2026. Vi vil sannsynligvis få tilskudd også i 2023 og 2024. FACT teamets 

budsjettforutsetninger er definert i samarbeidsavtalen mellom kommunene og 
Follo DPS, som ligger vedlagt i saken. 
 

Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer at det ikke ligger oppgaver til felles FACT 

team som er av en slik karakter at det er behov for en folkevalgt 
nemnd, og anbefaler derfor at felles FACT team etableres som et 
administrativt vertskommunesamarbeid. Nesodden kommune blir  

vertskommune, og som får delegert myndighet av andre kommuner til 
å utføre oppgaver og treffe avgjørelser på deres vegne innenfor det som 

er definert i samarbeidsavtalen. 
 
Det er behov for et godt og faglig sterkt samarbeid der alle 

samarbeidskommunene deltar. Dette vurderer kommunedirektøren er ivaretatt i 
vedlagte forslag til samarbeidsavtale, og ved etablering av styringsgruppe og 

strategisk utvalg. 
 
Slik kommunedirektøren vurderer det, vil et administrativt 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2 være riktig og 
viktig for fremtidig organisering av felles FACT team, og anbefaler derfor 

at Ås kommune inngår en slik avtale. 
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