Nord-Fron kommune

Tjenesteavtale om
interkommunalt FACT-team
Tjenesteavtale mellom kommunene Lillehammer (vertskommune), Gausdal,
Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.
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1. Avtalens parter
Denne avtalen er inngått mellom kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, SørFron og Nord-Fron.

2. Lovverk og avtaler
Avtalen inngås som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 281b/§20-2 i ny kommunelov. Denne tjenesteavtalen er en del av et avtaleverk som består av
en hovedavtale og flere tjenesteavtaler.
Det inngås i tillegg en samarbeids- og driftsavtale mellom kommunene, NAV og DPS
Lillehammer som regulerer finansiering, kostnadsfordeling, ansettelser, ansvar, myndighet
og organisering av FACT-teamets arbeid. Hovedavtalen, driftsavtalen for FACT og denne
tjenesteavtalen reguleres videre av de lover, forskrifter, veiledere m.v. som til enhver tid
angår FACT sin virksomhet.

3. Formål
Formålet med samarbeidet er å opprette et interkommunalt FACT-team i et forpliktende
samarbeid med DPS Lillehammer og NAV. Teamet skal etableres i tråd med FACT-håndboken
og nasjonale anbefalinger. Teamet skal basere sitt arbeid etter kravene i modellen og inneha
de ressurser og den kompetanse som modellen legger til grunn.
Hovedmål med tilbudet er:










Sammenhengende, helhetlig og koordinert behandling for målgruppen
Sikre kontinuerlig kontakt med hjelpeapparatet
Tjenester skal tilpasses målgruppens behov
Forpliktende samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste
Redusere innleggelser og liggedøgn i psykisk helsevern
Bedring av livskvalitet og daglig fungering for målgruppen
Redusere problemfylt bruk av rusmidler blant målgruppen
Sikre at brukermedvirkning blir en del av fagperspektivet
Bedre oppfølging av pårørende
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4. Vertskommunens ansvar
Lillehammer kommune er vertskommune.
Vertskommunenes ansvar fremgår av kapittel 6 i hovedavtalen for samarbeidet og i
driftsavtalen for FACT.
FACT-teamet er organisert med delt arbeidsgiveransvar mellom DPS og kommune.
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de kommunalt ansatte i FACT-teamet.
Vertskommunen har plikt til å informere om og drøfte saker av vesentlig betydning i
styringsrådet for FACT-teamet før det fattes beslutninger.

6. Samarbeidskommunenes ansvar
Samarbeidskommuner er Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Det er pasientens
hjemkommune som fatter enkeltvedtak for oppfølging av FACT-teamet. Det utarbeides
hensiktsmessige rutiner for informasjonsflyt, samarbeid og koordinering mellom FACTteamet og samarbeidskommunene.
Samarbeidskommunene bringer saker til drøfting inn i styringsrådet.

8.Finansiering
Prosjektet er basert på en felles finansiering mellom DPS Lillehammer, NAV og
samarbeidskommunene, tilskudd fra Fylkesmannen, samt Innsatsstyrt finansiering (ISF).
Inntekter og utgifter deles likt mellom kommunene og DPS Lillehammer.
For kalenderårene 2019 og 2020 skal inntekter og utgifter mellom kommunene fordeles 50%
etter befolkningstall og 50% flatt. Fra kalenderåret 2021 skal fordelingen mellom
kommunene følge befolkningstall og aktiviteten teamet har i hver kommune.
Budsjett og regnskap skal godkjennes av styringsrådet.

10. Avtalens varighet og oppsigelse

Denne tjenesteavtalen gjelder fra den dato den er godkjent av samtlige kommunestyrer og
signert av rådmann i de deltakende kommunene. Avtalen gjelder frem til ny avtale erstatter
denne eller blir sagt opp.
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11. Dato og underskrifter

Sted/dato

Rådmann Lillehammer kommune

Sted/dato

Rådmann Gausdal kommune

Sted/dato

Rådmann Ringebu kommune

Sted/dato

Rådmann Øyer kommune

Sted/dato

Rådmann Sør-Fron kommune

Sted/dato

Rådmann Nord-Fron kommune

