
Samarbeidsavtale felles FACT (flexible Assertive Communiity 

Treatment) team i kommunene Ås, Frogn og Nesodden 

Administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 

 

1 – Avtalens formål 

Kommunen skal yte forsvarlig og faglig god bistand til personer som oppholder seg i kommunen, se 

lov om helse og omsorgstjenester. 

Administrativt vertskommunesamarbeid inngås med formål om å sikre dette i form av felles FACT 

team. 

Avtalen skal oppfylle deltakerkommunenes ansvar og oppgaver etter gjeldende lovverk og sikre 

ivaretakelse av kommunelovens § 20-4 om samarbeidsavtale. 

 

2 – Samarbeidsform, deltakere og vertskommune 

Kommunenes samarbeid om oppgavene i pkt. 1, organiseres som et administrativt 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2. 

Deltakerkommuner er alle kommuner som deltar i vertskommunesamarbeidet. 

Samarbeidskommuner er de kommunene som delegerer myndighet og oppgaver til vertskommunen. 

Vertskommune er den kommunen som får delegert myndighet fra andre kommuner i samarbeidet 

for å utføre oppgaver og treffe avgjørelser på deres vegne. 

Nesodden er vertskommune for samarbeidet, og Ås og Frogn er samarbeidskommuner. 

 Frogn kommune, heretter kalt samarbeidskommune, org.nr 963 999 089 

 Ås kommune, heretter kalt samarbeidskommune, org.nr 964 948 798 

 Nesodden kommune, heretter kalt vertskommune, org.nr 944 383 565 

3 – Vertskommunens myndighet, ansvar og oppgaver 

3.1 Vertskommunens myndighet 

Vertskommunen får delegert myndighet fra samarbeidskommunene til å utføre oppgaver og treffe 

avgjørelser på deres vegne, se punkt 3.2, herunder konkret avgjøre hvordan den daglige driften 

gjennomføres. Myndigheten omfatter rett til å ta nødvendige avgjørelser innenfor det til enhver 

gjeldende lovverk for tjenesten. 

Myndigheten omfatter ikke avgjørelser av prinsipiell karakter, se kommunelovens § 20-2 første ledd. 

Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i saker der 

myndigheten er delegert, se kommuneloven § 20-2, tredje ledd. 

Overføring av myndighet til vertskommuner skjer ved vedtak i kommunestyrene i alle 

samarbeidskommunene som gir kommunedirektøren i egen kommune instruks om å delegere 

myndigheten til kommunedirektøren i vertskommunen. 



 

3.2 Vertskommunens ansvar og oppgaver 

Vertskommunen skal i henhold til delegert myndighet sikre tjenester til pasienter med alvorlig 

psykisk lidelse eller alvorlig psykisk lidelse og avhengighetsproblematikk (ROP). 

I tilknytning til disse kjerne oppgavene har vertskommunen ansvar for: 

 Ledelse, organisering av daglig drift i tråd med føringer fra sentrale myndigheter og 

deltakerkommunene. 

 Administrative støttefunksjoner: regnskap og revisjon 

 Behandle klager på tjenesten i tråd med kommuneloven § 20-5 

 

3.3 Rapportering om vedtak til deltakerkommunene 

 Informere deltakerkommunene fortløpende om hendelser og vedtak som har betydning for 

videre oppfølging 

 Øvrig rapportering til deltakerkommunene 

 Rapportering til offentlige instanser som statsforvalter 

 

3.4 Kvalitet og omfang 

Vertskommunen skal sikre brukere nødvendige tjenester på en forsvarlig måte, i tråd med gjeldende 

lov og forskrift og sentrale myndigheters veiledning og retningslinjer. 

 

3.5 Lokalisering 

Felles FACT team skal være lokalisert i Ås kommune (Granheimtunet), i hensiktsmessige lokaler som 

ivaretar brukernes og ansattes behov og sikkerhet. 

 

3.6 Organisering 

For organisering og teamets sammensetning se vedlagt samarbeidsavtale. 

 

4 – Samarbeidskommunenes ansvar og oppgaver 

4.1 Samarbeidskommunenes ansvar 

 Ansvar for informasjon til egne innbyggere, tjenester og samarbeidende tjenester om 

delegering av forpliktelsen i pkt. 1. 

 Forplikter seg til å planlegge for, og drifte egen tjeneste slik at tjenesten i denne avtalen 

benyttes i tråd med intensjonen. 

 Bidra til samarbeid om brukerne av tjenesten. 

 

 



4.2 Underretning til vertskommunen 

Samarbeidskommunene skal informere vertskommunen om vedtak eller virksomhet i 

samarbeidskommunene som har betydning for Felles FACT team. 

 

5 – Deltakerkommunenes felles ansvar og oppgaver 

Deltakerkommunene har i fellesskap (og sammen med samarbeidspartner AHUS Follo DPS) ansvar 

for å rette tjenestene ved felles FACT team etter eventuelle pålegg og sanksjoner fra statlig tilsyn. 

 

6 – Deltakerkommunenes samarbeid 

6.1 Styringsgruppe 

For å sikre et godt faglig samarbeid mellom felles FACT team og tjenestene i deltakerkommunene, er 

det etablert en styringsgruppe som består av ledere med delegert ansvar fra de tre kommunene, 

samhandlingskoordinator og leder med delegert ansvar Follo DPS. 

Virksomhetsleder for psykisk helse og rus i vertskommunen leder styringsgruppen. Styringsgruppen 

skal drøfte viktige spørsmål rundt samarbeidsavtalen (vedlegg) mellom de tre kommunene og AHUS, 

som drift, samarbeid og faglig videreutvikling. 

Vertskommunen skal, i samråd med styringsgruppen, utarbeide utkast til saksfremlegg for saker av 

prinsipiell betydning. Sakene fremmes av kommunedirektørene til politisk behandling i de enkelte 

deltakerkommuner. 

I tillegg skal styringsgruppen gjennomgå og drøfte punktene som nevnt i 6.2 

 

6.2 Strategisk utvalg 

For å sikre et godt strategisk og likeverdig samarbeid mellom deltakerkommunene, etableres et 

strategisk utvalg. Utvalget består av kommunalsjefene i deltakerkommunene og avdelingssjef på 

AHUS, eller den oppgaven delegeres til. 

Vertskommunen er ansvarlig for at møtene i strategisk utvalg gjennomføres. Strategisk utvalg møtes 

minimum to ganer pr år. 

Strategisk utvalg skal diskutere saker av prinsipiell karakter, og har ansvar for avgjørelser av 

betydning for endringer i drift og omfang av tjenestene, herunder: 

 Regnskap og årsbudsjett 

 Innmelding av nye samarbeidskommuner, før de går til politisk behandling i hver av 

deltakerkommunene. 

Vertskommunen skal orientere hvordan oppgavene i pkt. 3.2 er løst på vegne av 

samarbeidskommunene. Samarbeidskommunene skal orientere tilsvarende som forplikter i pkt. 4.1. 

leder av styringsgruppen deltar i strategisk utvalg. 

 

 



7 – Økonomiske forhold 

De økonomiske forhold er definert i samarbeidsavtalen mellom de tre kommunene og AHUS 

(vedlegg). 

Kontrollrutiner og revisjon følger av vertskommunens rutiner. 

 

7.1 Kostnadsfordeling 

Partenes andel av kostnader for drift av teamet i denne avtalen, beregnes etter følgende 

fordelingsnøkkel: 

 

 Utgifter/ inntekter til faste stillinger inn i teamet 

 Opplæring i FACT modellen 

 Inntekter (ISF) 

 Andre driftsutgifter inkl. lokaler og biler 

 Inntekter tilskuddsmidler 
 

Fordelingsnøkkelen baserer seg på en 50%-50% kostnadsfordeling, mellom kommunene og AHUS. 

Slik at kommunene samlet og AHUS vil ha like kostnader ved å delta i teamet. 

Kommunene vil igjen fordele sine utgifter etter følgende formel. 

1 halvpart fordeles etter innbyggertall i kommunen (SSB, siste tilgjengelige telling)  

1 halvpart fordeles etter antall pasienter i teamet med bostedsadresse i den respektive kommune. 

(1.januar). 

 

Hver av partene finansiere selv de stillingene de har ansvaret for. Dette inkluderer vikarer ved 

sykefravær utover arbeidsgiverperioden, vikarer ved permisjoner av lengere varighet, samt utgifter 

til kurs-, etterutdanning, videreutdanning og profesjonsveiledning. 

 

Vertskommunen beregner et årlig oppgjør og fakturere deltakerkommunene og AHUS. 

 

7.2 Erstatningsansvar  

Deltakerkommunenes er sammen AHUS ansvarlig for krav om erstatning oppstår i forbindelse med 

tjenesten felles FACT team. Dette gjelder blant annet erstatningsansvar, tvistekostnader inkludert 

forlik, advokathonorarer, forelegg, bøter mv. kostnadene fordeles etter fordelingsnøkkelen i punkt 

7.1. 

 

8 – Avtalens ikraftsettelse og varighet 

Samarbeidsavtalen trer i kraft 01.12.2022, når saken er ferdigbehandlet hos alle 

deltakerkommunene. 

 

Fra samme tidspunkt overføres oppgaver og myndighet som nevnt i denne avtale til vertskommune. 

 

 

 



9 – Endringer i samarbeidsavtalen 

Alle endringer i denne samarbeidsavtalen skal vedtas av kommunestyrene i samtlige 

deltakerkommuner. 

 

Partene kan be om reforhandling av avtalen med 1 års varsel. Krav om reforhandling medfører ikke 

oppsigelse av avtalen. 

 

 

10 – Innmelding 

Søknader fra andre kommuner som ønsker å tiltre felles FACT team drøftes i styringsgruppen, og 

behandles i strategisk utvalg, før dette sendes deltakerkommunenes kommunestyrer til avgjørelse. 

Økonomiske og driftsmessige konsekvenser beregnes, og ny samarbeidskommune tiltrer justert 

samarbeidsavtale. 

 

11 – Oppsigelse av samarbeidsavtalen 

Oppsigelse av samarbeidsavtalen krever 2 års skriftlig varsel, gjeldende fra 01.01 påfølgende år. 

Dersom samtlige deltakerkommuner er enige om det, kan vertskommunesamarbeidet oppløses med 

øyeblikkelig virkning. 

Hvis vertskommunesamarbeidet opphører er deltakerkommunene solidarisk ansvarlig for kostnader 

etter avtaler med tredje part, se fordelingsnøkkel i pkt. 7.1. Avsluttende fordelinger av øvrige påløpte 

kostnader etter opphør av samarbeidet fastsettes ved forhandling mellom deltakerkommunene og 

AHUS. 

Balanseført verdi av inventar, utstyr og annet løsøre selges ved opphør av samarbeidet. Verdiene går 

inn som inntekt i avsluttende regnskap og avregnes i det endelige oppgjøret mellom 

deltakerkommunene og AHUS, 

For øvrig følges kommunelovens regler for administrativt samarbeid. 

 

12 – Tvist 

Dersom en av deltakerkommunene vesentlig misligholder sin del av avtalen eller det skulle oppstå en 

tvist knyttet til samarbeidet av avtalen, skal tvisten søkes løst i strategisk utvalg. Dersom partene ikke 

blir enige må tvisten løses i de ordinære domstoler. 

 

13 – Undertegning av avtalen 

Denne avtalen er undertegnet av kommunedirektørene i respektive deltakerkommuner, etter 

myndighet fra kommunestyrene. 

Samarbeidet er etablert ved vedtak i kommunestyrene med følgende saksnummer og datoer: 

 



Frogn kommune  sak nr:    dato: 

Ås kommune   sak nr:    dato: 

Nesodden kommune  sak nr:    dato: 

 

 

 

 

--------------------------------------------- 

Kommunedirektør Frogn Kommune 

 

 

---------------------------------------------- 

Kommunedirektør i Ås kommune 

 

 

---------------------------------------------- 

Kommunedirektør Nesodden kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


