
  

 

 
 

 

 

 

 Interkommunale samarbeid 1

Interkommunale samarbeid1 er utbredt, og det er behov for å kunne registrere og 

adressere disse på en enhetlig måte. Det bør være enkelt å finne riktig mottaker uten å 

vite hvordan virksomheten eller tjenestetilbudet er organisert. Det bør også tydelig fremgå 

hvem som er avsender, både med hensyn til virksomhet (for eksempel kommune) og 

tjeneste (for eksempel legevakt).  

I januar 2016 ble «Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og 

interkommunalt samarbeid2» utarbeidet og publisert. Brukerveiledningen beskriver 

hvordan interkommunale selskap skal registrere seg i Adresseregisteret. Det er imidlertid 

behov for en enhetlig måte å registrere og adressere interkommunale samarbeid på, 

uavhengig om de er organisert som et interkommunalt selskap, har et 

vertskommunesamarbeid, eller andre former for samarbeid.  

Det eksisterer ulike former for samarbeid mellom kommuner, eksempelvis:  

                                                
1
 Kommunelovens §27 og §28 

2
 

https://ehelse.no/Documents/Adresseregisteret/BrukerveiledningAdresseregisteretKommun

ehelsetjenestenInterkommunaltSamarbeid.pdf 

Skisse til planlagt løsning for interkommunale samarbeid 

Beskrivelse 

Dette notatet er et vedlegg til Høring på standard for tjenestebasert 
adressering del 3: Tjenestetyper. Notatet er ikke en del av standarden, 
men gir tilleggsinformasjon om planlagt løsning for interkommunale 
samarbeid. Formålet er å gi økt forståelse for hvordan interkommunale 
samarbeid skal registreres og vises i Adresseregisteret, og adresseres 
til i samhandlingen. 

Utarbeidet av FIA Samhandling 

 Dato 27.03.2017 

Notat 
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1. Interkommunalt selskap (IKS): Samarbeidet er opprettet som en juridisk 

organisasjon i Brønnøysundregisteret. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-

29-6  

2. Interkommunalt samarbeid: Samarbeid er opprettet ved hjelp av avtaler, for 

eksempel ved at flere kommuner har inngått en avtale om å samarbeide om 

øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD), eller legevakt. I denne samarbeidsformen kan 

det være inngått avtale om felles EPJ, men det vil være en kommune som er 

databehandlingsansvarlig for EPJ.  

3. Vertskommune med samarbeidskommuner: En kommune drifter en tjeneste (for 

eksempel ØHD), og flere kommuner har inngått en avtale med vertskommunen om 

å benytte vertskommunen sin tjeneste. I denne samarbeidsformen vil ofte 

vertskommunen drifte EPJ, og samarbeidskommunene har tilgang til informasjonen 

om pasienter/brukere i egen kommune, men ikke pasienter/brukere i 

vertskommunen.  

 

Dette dokumentet beskriver ønsket måte å registrere interkommunale samarbeid i 

Adresseregisteret. Interkommunale selskap (pkt 1 i listen over) kan registrere seg i 

henhold til beskrivelsen i kapittel 2.1, mens interkommunale samarbeid (pkt 2 i listen over) 

og vertskommuner med samarbeidskommuner (pkt 3 i listen over) kan registrere seg i 

henhold til beskrivelsen i alternativ 2.2.  

Løsningsalternativene vil i ulik grad kreve ny funksjonalitet i Adresseregisteret og EPJ-

systemene.  

 Løsningsforslag 2

2.1 Interkommunale selskap registreres som en egen 

virksomhet 
Interkommunale selskap kan registrere seg som en egen virksomhet med en egen 

virksomhetstype i Adresseregisteret, på tilsvarende måte som beskrevet i 

«Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt 

samarbeid».  

Når virksomhetstypen er «Interkommunalt samarbeid»3 er det i Adresseregisteret i dag 

støtte for å registrere et dekningsområde for den enkelte kommunikasjonsparten. I feltet 

«Dekningsområde» registreres de kommunene samarbeidet gjelder for.  

I forhold til navngivning på virksomheten så er forslaget at interkommunale selskap 

registreres med navnet som benyttes i Brønnøysundregisteret. Det vil i tillegg være mulig å 

inkludere et visningsnavn.  

 

                                                
3
 Virksomhetstypen heter i dag "Interkommunalt samarbeid", men navnet er foreslått endret til 

"Interkommunalt selskap" 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6
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Figur 1: Interkommunale selskap registreres som en egen virksomhet 
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Figur 2: Registering av dekningsområde for kommunikasjonsparten «Legevakt» 
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Ved registrering av kommunikasjonsparten (for eksempel legevakt) under det 

interkommunale selskapet vil man få mulighet til å registrere de kommunene som 

samarbeider om å yte tjenesten i dekningsområde. Den aktuelle kommunikasjonsparten vil 

være registrert under det interkommunale selskapet og få tildelt en HER-id. 

Kommunikasjonsparten(e) vil fremkomme i visning og ved søk under den enkelte 

kommune som er registrert i feltet «Dekningsområde». Dette fordrer at 

abonnementstjenesten utvides til å kunne inkludere de interkommunale tjenestene i 

abonnementet for virksomheten. Kommunikasjonsparten vil markeres med 

«interkommunal», se Figur 3. HER-iden, EDI-adressen og sertifikatet referer til 

kommunikasjonsparten som er registrert under det interkommunale selskapet i 

Adresseregisteret.  

 

Figur 3: Eksempel på hvordan en kommunikasjonspart vil vises hos den enkelte kommune 

som er registrert under dekningsområde. Dette vil kun være en visning 

(adresseopplysningene vil referere til kommunikasjonsparten som er registrert under det 

interkommunale selskapet). 
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Eksempel på meldingsflyt med interkommunalt selskap som egen virksomhet 
 
Under er det skissert hvordan meldingsflyten vil se ut til og fra det interkommunale 
selskapet. Figuren viser at HER-iden, EDI-adressen og sertifikatet referer til 
kommunikasjonsparten som er registrert under det interkommunale selskapet i 
Adresseregisteret. 

 

2.2 Interkommunale samarbeid og vertskommuner 

med samarbeidskommuner registreres under en 

kommune  
Alle som er registrert med virksomhetstype «Kommune» i Adresseregisteret får mulighet til 

å registrere et dekningsområde for kommunikasjonsparten. Den kommunen som er 

vertskommune eller databehandlingsansvarlig for tjenesten registrerer 

kommunikasjonsparten i Adresseregisteret.  
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Figur 4: Registreringsvinduet når man skal legge til en ny kommunikasjonspart i 

Adresseregisteret. For kommunikasjonsparten er det mulig å registrere et 

dekningsområde. 

Ved registrering av kommunikasjonsparten (for eksempel legevakt) under kommunen vil 

man få mulighet til å registrere de kommunene som er inkludert i samarbeidet. Den 

aktuelle kommunikasjonsparten registreres under vertskommunen eller den kommunen 

som er databehandlingsansvarlig for tjenesten, og får tildelt en HER-id. 

Kommunikasjonsparten(e) vil fremkomme i visning og ved søk under den enkelte 

kommune som er registrert i feltet «Dekningsområde». Dette fordrer at 

abonnementstjenesten utvides til å inkludere tjenester som er omfattet av 

dekningsområdet i abonnementet for virksomheten. Hos de kommunene som deltar i 

samarbeidet vil kommunikasjonsparten markeres med teksten «interkommunal». HER-

iden, EDI-adressen og sertifikatet referer til kommunikasjonsparten som er registrert under 

vertskommunen eller den kommunen som er databehandlingsansvarlig i 

Adresseregisteret. 
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Figur 5: Eksempel på hvordan en kommune med dekningsområdet for en 

kommunikasjonspart blir vist i grensesnittet til Adresseregisteret. Kommunikasjonsparter 

uten teksten: (interkommunal) er ikke en del av interkommunale samarbeid. 
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Eksempel på meldingsflyt ved interkommunalt samarbeid der vertskommuner med 

samarbeidskommuner registreres under én kommune 

 

Under er det skissert hvordan meldingsflyten vil se ut til og fra det interkommunale 

samarbeidet. Figuren viser at HER-iden, EDI-adressen og sertifikatet referer til 

kommunikasjonsparten som er registrert under vertskommunen/kommunen som er 

databehandlingsansvarlig i Adresseregisteret. 

 

 


