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HELSEVAKT RESPONSSENTERTJENESTER - ETABLERING AV 
VERTSKOMMUNESAMARBEID  
 
Vedlegg:  

• Avtale Helsevakt-/responssentertjenester Fredrikstad (vertskommunesamarbeid) 
• Responssentertjenester Helsevakten (informasjon) 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
Kommunedirektøren legger fram en sak for interkommunalt vertskommunesamarbeid om 
responssenter for velferdsteknologi. Helsevakten Fredrikstad leverer denne tjenesten i dag i 
en offentlig/offentlig samarbeidsavtale, og av praktiske årsaker ønskes denne avtalen å 
gjøres om til en vertskommunesamarbeidsavtale. 
  
Saksutredning: 
Helsevakten er et responssenter for mottak av varsler fra velferdsteknologiske løsninger fra 
hjemmeboende brukere. 
  
For å møte framtidens utfordringsbilde med et økende antall tjenestemottakere i helse- og 
omsorgssektoren, er det et mål at kommunene i større grad benytter velferdsteknologi som 
en integrert del av helse- og omsorgstjenestene. Dette medfører økt kompleksitet, som gjør 
at det er behov for å organisere og dimensjonere tjenestene på en annen måte, derav 
etablering av Helsevakten. 
  
Denne utviklingen er fullt og helt i samsvar med de råd og anbefalinger norske kommuner 
mottar fra det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og Helsedirektoratet. 
  
Helsevakten ble etablert av Fredrikstad kommune i august 2018, med Hvaler, Råde og Våler 
som samarbeidskommuner. I oppstarten var det ca. 500 trygghetsalarmbrukere knyttet på 
Helsevakten. Utviklingen de siste fire årene har resultert i håndtering av ca. 3000 brukere, 
med velferdsteknologi fra sju kommuner. 
  



  
 
 

  
 
 

 

 
Det implementeres ytterligere ca. 3000 brukere med velferdsteknologi høsten 2022, fra 
ytterligere sju kommuner som har inngått samarbeidsavtale om felles helsevakt/ 
responssenter. 
  
Helsevaktsamarbeidet vil etter dette bestå av følgende kommuner: Fredrikstad, Hvaler, 
Våler, Råde, Frogn, Sarpsborg, Rakkestad, Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Ås, Moss og 
Ringerike. 
  
Ved oppstart av Helsevakten var det et ønske om å organisere tjenesten på en uformell, 
ubyråkratisk og enkel måte. Det ble lagt vekt på at samarbeidet ikke måtte komme i konflikt 
med regler om anskaffelser i offentlig sektor for noen av samarbeidskommunene. 
  
Samarbeidsmodellen vi har i dag omtales ofte som offentlig/offentlig samarbeid, noe som 
har sin bakgrunn i at denne samarbeidsformen ble vurdert å være i samsvar med unntakene 
fra reglene om offentlige anskaffelser. 
  
Det legges til grunn at alle samarbeidskommunene er del i samme avtale, og nye kommuner 
som kommer til må tre inn i avtalen på like vilkår som de som allerede er med. Alle endringer 
i avtalen av betydning må godkjennes av alle samarbeidskommunene. Dette medfører blant 
annet omstendelige og unødvendig tunge prosesser når nye kommuner kommer til. 
  
Samarbeid med utgangspunkt i kommuneloven 
Nåværende samarbeidsform har vært gjenstand for vurdering en god stund. Anbefalingene 
fra Fredrikstad kommunes og samarbeidskommunenes jurister er at man etablerer en mer 
robust organisatorisk samarbeidsmodell, med klar forankring i kommuneloven. 
  
I Fredrikstad kommune er saken utredet av kommuneadvokaten og av jurist i seksjon for 
helse og velferd. 
  
Kommuneloven åpner for samarbeid i lovens kapittel 20. Det aktuelle i vår sammenheng er 
vertskommunemodell med administrativt samarbeid, etter kommuneloven § 20-2. 
  
Loven skiller mellom administrativt vertskommunesamarbeid, og vertskommunesamarbeid 
med folkevalgt nemnd. Det første er aktuelt her, da dette ikke handler om saker av 
«prinsipiell betydning», noe som ville krevd en folkevalgt nemnd. 
  
I denne sammenheng er det delegert myndighet til å utføre arbeidsoppgavene i 
helsevakt/responssenteret til kommunedirektør i Fredrikstad kommune (vertskommunen). 
Disse arbeidsoppgavene består i hovedsak av å motta «hendelser» fra forskjellige 
velferdsteknologiske systemer, vurdere disse for så å håndtere/eventuelt videreformidle 
oppdrag til rette vedkommende i samarbeidskommunen. 
  
I dette vertskommunesamarbeidet skal det ikke treffes enkeltvedtak (om for eksempel 
tjenester), eller å utferdige forskrifter på vegne av deltakerkommunene. Dette utfører den 



  
 
 

  
 
 

 

 
enkelte samarbeidskommune selv, og det er ikke aktuelt å delegere slik myndighet til 
vertskommunen. 
  
Med vertskommunemodell blir det vertskommunen som har styringsretten over tjenesten – 
helsevakten/responssenteret. Dette handler i hovedsak om styringsretten over de ansatte i 
Helsevakten. 
  
Avtale om vertskommunesamarbeid er en bilateral avtale mellom en vertskommune og en 
samarbeids kommune. Avtalene i Fredrikstad kommune helsevakt/responssenter er av 
praktiske årsaker skrevet som én avtale mellom flere parter, men er i realiteten flere 
bilaterale avtaler. 
  
Alle samarbeidskommunene må behandle vertskommunesamarbeidsmodellen i sine 
respektive kommunestyrer/bystyrer, jf. kommuneloven § 20-2 andre ledd. Kommunestyret i  
Gausdal kommune må treffe vedtak om at kommunedirektøren i  må delegere sin 
styringsrett over helsevakten/responssenteret til kommunedirektøren i Fredrikstad 
kommune (vertskommunen). 
  
Offentlige anskaffelser 
Modellen kan være utfordrende i forhold til anskaffelsesregelverket, men dette kan løses 
med et formelt avtalebasert samarbeid. 
  
I dette vertskommunesamarbeidet vil alle deltakende kommuner ha en betydelig 
egeninteresse når det gjelder å være med å utvikle bruk av velferdsteknologi, i samarbeid 
med de øvrige kommunene. Dette samarbeidet handler om mer enn at Fredrikstad 
kommune leverer en tjeneste til kommunene som er med. Derfor er det rimelig også å 
kunne argumentere for at dette er et offentlig/offentlig samarbeid i anskaffelsesreglenes 
forstand. 
  
Etter anskaffelsesforskriften § 3-3 er anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften unntatt for 
visse typer offentlig samarbeid. Vi legger til grunn at samarbeidet rundt Helsevakten 
Fredrikstad faller inn under denne unntaksbestemmelsen. 
  
Samarbeidet om Fredrikstad helsevakt/responssenter er basert på selvkost og en fordeling 
av kostnader mellom kommunene, som blant annet baserer seg på antall alarmer den 
enkelte kommune har i bruk i Helsevakten. 
  
Vurdering: 
Den nåværende samarbeidsformen for Helsevakten Fredrikstad har ikke noen klar forankring 
i kommuneloven, og det har kommet ønsker fra flere av samarbeidskommunene om at det 
etableres en mer robust og juridisk holdbar samarbeidsmodell. 
  



  
 
 

  
 
 

 

 
Dersom det oppstår uenighet om ansvar, roller og myndighet over Helsevakten, og om 
samarbeidet for øvrig, er det i flere relasjoner litt vanskelig å si hva som egentlig gjelder 
juridisk med den avtalen som foreligger per i dag. 
  
Det ligger ikke i Helsevaktens natur at det vil bli mange konflikter i framtiden, men for 
eksempel betaling for tjenester kan potensielt bli et tema framover. 
  
I et vertskommunesamarbeid inngår vertskommunen separate bilaterale avtaler med 
samarbeidskommunene. Dette gjør det vesentlig enklere å ta opp nye kommuner i 
samarbeidet. 
  
På denne bakgrunn anbefaler kommunedirektøren at det etableres et administrativt 
vertskommunesamarbeid ved Fredrikstad helsevakt/responssenter, med hjemmel i 
kommuneloven § 20-2, mellom Fredrikstad kommune som vertskommune og Gausdal 
kommune som samarbeidskommune. 
  
  
  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
    
1. Det etableres et administrativt vertskommunesamarbeid ved Fredrikstad 

helsevakt/responssenter, med hjemmel i kommuneloven § 20-2. Samarbeidet 
etableres mellom Fredrikstad kommune som vertskommune og Gausdal kommune 
som samarbeidskommunene. 

2. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å delegere sin myndighet til 
kommunedirektøren i Fredrikstad kommune (vertskommunen) slik det er beskrevet 
i samarbeidsavtalen. 

3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere avtale om 
vertskommunesamarbeid ved Fredrikstad helsevakt/responssenter. 
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Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
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1. Det etableres et administrativt vertskommunesamarbeid ved Fredrikstad 

helsevakt/responssenter, med hjemmel i kommuneloven § 20-2. Samarbeidet 
etableres mellom Fredrikstad kommune som vertskommune og Gausdal kommune 
som samarbeidskommunene. 

2. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å delegere sin myndighet til 
kommunedirektøren i Fredrikstad kommune (vertskommunen) slik det er beskrevet 
i samarbeidsavtalen. 

3. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere avtale om 
vertskommunesamarbeid ved Fredrikstad helsevakt/responssenter. 

 
 
 


