Samarbeidsavtale mellom Kompetansesenter rus – Midt - Norge og
kommunen i perioden……………
Kompetansesenter rus - Midt-Norge skal på oppdrag fra Helsedirektoratet, bistå
kommunene og spesialisthelsetjenesten med kompetanse og utvikling av rusfaglige
tjenester og tiltak. I dette oppdraget samarbeider vi med Fylkesmannen og
Fylkeskommunen i ……….. I DelTa arbeides det prosessuelt med forankring, kartlegging
og opplæring i aktuelle rusfaglige innsatser gjennom prosjektarbeid, arbeidsseminarer,
kurs, mm.
I utviklingen av tiltak og kvalitetssikring av tjenesteområdene på rusfeltet anbefaler vi
planstrategien i folkehelseloven og kartleggingsverktøy som «Ungdata» og «Brukerplan».
Vi viser også til nettstedet www.kommunetorget.no og «Veileder til kommunal
Rusmiddelpolitisk plan 2006». I DelTa har vi satt disse planverktøyene inn i et tidshjul
hvor Kompetansesenter rus – Midt-Norge samarbeider med kommunen om en toårig
utviklingsprosess.
Samarbeidet mellom kommunen og Kompetansesenter rus - Midt-Norge utformes etter
følgende arbeidsfordeling:
Kommunen må forplikte seg til følgende:










Vedtak på rådmannsnivå i kommunen om forpliktende samarbeid i 2 år.
Koordinere arbeidet gjennom en tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe og en
styringsgruppe som sikrer forankring i kommunen.
Opprette en koordinator for DelTa arbeidet. Koordinator er leder av
arbeidsgruppa, og kontaktperson mellom kommunen og Kompetansesenter rus –
Midt-Norge. Arbeidsgruppen må prioritere å delta i samlingene som omhandler
utviklingsarbeidet i kommunen.
Gjennomføre en situasjonsanalyse og kartlegging som bakgrunn for prioritering av
aktuelle utviklingsområder og tiltak.
Utarbeide og gjennomføre en lokal handlingsplan som knyttes til ansvarlig
tjeneste og person med ansvar for gjennomføring. Handlingsplanen må sees i
sammenheng med rusmiddelpolitisk plan i kommunen.
Invitasjon og gjennomføring av arbeidsseminar administreres lokalt av kommunen
Evaluering av arbeidet i kommunen etter 2 år

Kompetansesenter rus - Midt-Norge forplikter seg til følgende:






Bidra med råd og veiledning i lokalt utviklingsarbeid.
Tilby systematiske kartlegginger som Ungdata og Brukerplan.
Tilbyr kurs og arbeidsseminar tilpasset kommunens behov og utviklingsområder.
Administrere avtalene og møtene mellom Kompetansesenter rus - Midt-Norge og
kommunen i samarbeid med koordinator i kommunen.
Bidra i evalueringen av arbeidet i kommunen etter 2 år.
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