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Invitasjon til DelTa – sammen for rusfaglig kompetanse.
Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) arbeider på oppdrag fra
Helsedirektoratet og skal bistå kommunene med kompetanse og veiledning i det rusfaglige
arbeidet. I dette oppdraget samarbeider vi med Fylkesmannen og Fylkeskommunen.
Kompetansesenter rus -Midt-Norge vil invitere til et møte med aktuelle enheter og
samarbeidspartnere i deres kommune. Vi ønsker å komme på besøk for å informere om det toårige utviklingsarbeid som heter «DelTa – sammen for rusfaglig kompetanse». DelTa er en
forsterket innsats i kommunene som kombinerer kompetanseheving og iverksetting av tiltak,
basert på lokale utfordringer knyttet til rusforebygging. På møte vil vi gjerne høre om aktuelle
utfordringer i deres kommune
I regjeringens stortingsmelding om rus, Meld. St. 30 (2011 – 2012) Se meg! fremheves
folkehelseperspektivet. Prinsippet om Helse i alt vi gjør, skal legges til grunn i alle relevante
offentlige sektorer/tjenester for å forebygge rusmiddelrelaterte problemer. DelTa skal fylle
en viktig rolle for å ivareta folkehelseperspektivet ute i kommunene. Det vises også til
Folkehelselovens Kap.2 § 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen.

KoRus tilbyr:
 Råd og veiledning i lokalt utviklingsarbeid.
 Anbefalte verktøy for kartlegging, herunder Ungdata og Brukerplan.
 Opplæring i aktuelle forebyggingsprogrammer, kurs og arbeidsseminar.
Det tas sikte på å fremme tverrfaglig og tverretatlig samarbeid slik at det rusforebyggende
arbeidet har større forutsetninger for å lykkes. Felles innsats – felles mål!

Hvilket utbytte får kommunene?








Kartlegging av her og nå situasjonen i kommunen som utgangspunkt for valg av
innsatsområder.
Gjennomgang av eksisterende tiltak og kompetanse på området.
Analyse av om tjenestetilbudet er i samsvar med de anbefalinger som er gitt.
Økt treffsikkerhet i tiltak gir større ressursutnyttelse.
Styrket samarbeid på tvers av faggrensene innad i kommunen.
Gratis opplæring i kunnskapsbaserte tiltak og metoder.
Erfaringer har vist at nettverksbygging og samhandling på tvers av kommunegrenser,
kan være av stor betydning for det videre rusforebyggende arbeidet i egen region.

Forventninger til kommuner som deltar:






Arbeidet forankres i kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan med forankring på
rådmannsnivå om forpliktende samarbeid i 2 år.
Det etableres en styringsgruppe som sikrer forankring, samt en tverrfaglig sammensatt
arbeidsgruppe som sikrer operativ gjennomføring.
En person i kommunen utnevnes til å ha koordinatoransvar.
Kommunen må utarbeide og gjennomføre en lokal handlingsplan.
Evaluering etter endt periode.

Vi starter med nye kommuner i DelTa samarbeid våren….
Vi foreslår møte i deres kommune den (dato….)
Møtet beregnes til ca. 2 timer.
Erfaring tilsier at det er nyttig med en tverrfaglig sammensatt deltakelse fra kommunen i dette
møtet. I møte forutsettes deltakelse på rådmannsnivå eller lignende.
Vi håper tilbudet er av interesse, og ser fram til å høre fra dere.
Gi tilbakemelding på e-post til NN@rus-midt.no eller NN@rus-midt.no innen XX. januar om
tidspunkt for presentasjonsmøte passer.

Spørsmål kan også rettes på telefon XXX XX XXX

Vennlig hilsen
NN
Seksjonsleder, seksjon xx
KoRus-Midt-Norge

