”RUSOMSORG – PROSJEKT VEST”
Et samarbeid mellom Helse Bergen, Blå Kors og Region Vest

Mandat og rammer

Prosjektet vedtatt i styret for Regionråd Vest den 04.06.12
Konkretisert i rådmannsgruppen den 20.08.12.

BAKGRUNN
Kommunene i Region Vest har alle rusmisbrukere som både faglig og økonomisk er vanskelig å hjelpe. Misbrukerne
er innom både første- og andrelinjetjeneste, og gjerne opphold i private ordninger. Resultatet av behandlingen er i
for stor grad preget av tilbakefall til rusmisbruk og nye runder i hjelpeapparatet. Fagfeltet er krevende, og velegnet
for samarbeid på tvers av kommunegrenser – og mellom forvaltningsnivå.
Helse Bergen og Region Vest har sammen sett på muligheten for et mer fruktbart og resultatrettet samarbeid, og ser
muligheten for dette på Blå Kors sitt anlegg på Askøy. Her kan bolig, behandling og oppfølging knyttes tett sammen
slik at risikoen for tilbakefall til rusmisbruk blir merkbart redusert.
Målgruppen er pasienter med rusmiddelavhengighet, og/eller med problemer innen psykisk helse, som har et
potensial for habilitering eller rehabilitering.
Postadresse
Regionrådet Vest
co/Askøy kommune
Postboks 323
5323 Kleppestø

Besøksadresse
Sund Rådhus
Sund senter
5382 Skogsvåg

Telefon: 56 32 75 00
E-post: post@regionradetvest.no
Nettstad: www.regionradetvest.no/

MANDAT, RAMMER, MÅL
Hovedmål
”Prosjekt Vest” skal utrede og komme med forslag til etablering av et behandlings- og oppfølgingstilbud i samarbeid
med Helse Bergen, Blå Kors og kommunene i Region Vest, som gir et bedre og mer helhetlig tilbud enn det som er i
dag, og som er økonomisk realiserbart for alle involverte parter.

Områder for utredningen
•
•
•
•

Komme med forslag på organisering, faglig innhold og økonomiske rammer for tiltaket
Avklare investeringsbehov, byggløsninger og finansiering på investeringer
Komme med konkrete forslag til avtaler mellom partene, som omhandler de faglige, økonomiske og praktiske
sidene.
Foreslå utbygging i faser, med rammer for investeringsbehov, drift og framdrift for hver fase.

Rammer
Organisering
Prosjekteier:
Styringsgruppe:
Prosjektleder:
Prosjektgruppe:

Styret for Regionrådet Vest
Rådmanngruppen
Torgeir Sæter
Representanter for kommunene, Helse Bergen og Blå Kors.

Framdrift
mai 2012 – desember 2012
desember 2012 - februar 2013
2013 – vinter 2014
april 2014

Utredninger, saksbehandling
Kommunestyrevedtak
Bygging av boliger
Innflytting i boliger, og oppstart på tiltaket.

Denne framdriften er avhengig at alt løses ”går på skinner”, men sjansen for at det tar mer tid mht. søknader i
Husbanken, avklaringer om innhold og rammer for tiltaket – gjør at framdriften lett blir skjøvet ut i tid. Dette får en
komme tilbake til underveis, og ta justeringer når mer er avklart.

Økonomi
Selve utredningsarbeidet skal dekkes av ordinære budsjetter. Det vil bli søkt om tilskudd på dette pilotprosjektet til
Helsedirektoratet og andre, og målsettingen er at tiltaket ikke skal medføre høyere nettoutgifter til rusomsorg enn
det kommunene og Helse Bergen har i dag. Husbanken blir en viktig samarbeidspart mht bygging av boligene. Det
legges ikke opp til investeringsbehov, kun driftsutgifter relatert til kjøp av tjenester/ utføring av kommunale
tjenester.

Ansvarsforhold
Dette er et prosjekt innenfor rammene til Region Vest, men det er Askøy kommune som er vertskommune og må stå
formelt ansvarlig for avtaler og saksforberedelser knyttet til en mulig realisering av prosjektet. Dette vil omhandle
både faglige, juridiske og økonomiske forhold.
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