Psykiatrien i
Nordvest
Samarbejdsaftale

Samarbejdsaftale om Psykiatrien i Nordvest

1. Samarbejdsaftalens parter
Region Midtjylland
Skottenborg 26, 8800 Viborg
og
Holstebro Kommune
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro
Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig
Struer Kommune
Østergade 11-15, 7600 Struer

2. Formål
Samarbejdsaftalens formål er at fastlægge vilkårene for parternes samarbejde om Psykiatrien i Nordvest.
Region Midtjylland samt Holstebro Kommune, Lemvig Kommune og Struer Kommune ønsker
med Psykiatrien i Nordvest at gå nye veje for at skabe en mere helhedsorienteret indsats for
borgere med psykisk sårbarhed/psykisk sygdom.
Regionen og de tre kommuner indgår derfor i en ny samarbejdskonstruktion, hvor parterne
vil spille tæt sammen for at skabe de bedst mulige vilkår for borgere med psykisk sårbarhed
/psykisk sygdom.
Visionen for Psykiatrien i Nordvest er ”en tidlig indsats af høj kvalitet i nærområdet”.
Psykiatrien i Nordvest er en paraply for en del af de tilbud og indsatser, som findes lokalt i de
tre kommuner og i Regionspsykiatrien Vest. Samtidig etableres sammentænkte tilbud på
tværs af de tre kommuner og regionen med placering i Center for Sundhed i Holstebro, herunder et fælles kommunalt team og Akut Ambulant Team (AAT).
I de første 2-3 år prioriteres følgende fælles indsatsområder:
•
•
•
•
•

Udvikling af samarbejdet og indsatsen for mennesker med psykisk sårbarhed/psykisk
sygdom
Udvikling af et fælles koncept for fælles sparring og dialog
Tidlig og hurtig fælles indsats
Etablering af 5 regionale og 3 tværkommunale overnatningspladser
Anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger

Når samarbejdskonstruktionen er veletableret, vil målgruppen udvides til at omfatte unge ned
til 15 år, og der vil blive udviklet en særlig målrettet indsats for unge mellem 15 og 25 år.

2

3. Organisering
3.1. Fælles ledelse
Der etableres en fælles ledelse for de fælles tilbud i Psykiatrien i Nordvest. Den fælles ledelse består af en regional og en kommunal leder, som skal sikre, at alle aktører arbejder for, at
fælles mål og visioner opfyldes.
Den fælles ledelse vil have arbejdsplads i Center for Sundhed i Holstebro.
Den fælles ledelse har råderum inden for de eksisterende økonomiske rammer til at lede,
fordele og koordinere ressourcerne i den fælles indsats for at sikre, at de samlede ressourcer
anvendes bedst muligt til hensigtsmæssige forløb for den enkelte borger. Den fælles ledelse
har et fælles ansvar for de ambulante pladser og kan disponere over de ressourcer, der er
tilknyttet de ambulante pladser. Ud over ledelsesopgaven har lederne en udøvende funktion i
forhold til egen faglighed.
Der ansættes én leder for den regionale del.
Akut Ambulant Team (AAT) og de øvrige regionale funktioner i Psykiatrien i Nordvest refererer til den regionale leder. Den regionale leder refererer til funktionslederen for Akutsøjlen i
Regionspsykiatrien Vest.
Der ansættes én funktionsleder for den kommunale del.
De fælles kommunale funktioner, som placeres i Center for Sundhed i Holstebro, refererer til
den kommunale funktionsleder. Den kommunale funktionsleder refererer til lederen af Socialpsykiatrien i Holstebro Kommune

3.2. Styregruppe
Der nedsættes en styregruppe for Psykiatrien i Nordvest. Styregruppens formål er dels at
sikre fremdrift og fokus på de fælles mål i samarbejde med den fælles ledelse og dels at understøtte lokal implementering af samarbejdet.
Styregruppen vil bestå af:
• Direktøren for Personale, Social, Sundhed og Arbejdsmarked, Holstebro Kommune
(formand)
• En koncerndirektør fra Region Midtjylland (formand)
• En repræsentant for Psykiatri og Social, Region Midtjylland
• En repræsentant for afdelingsledelsen i Regionspsykiatrien Vest
• Socialchefen fra Holstebro Kommune
• Direktøren for Social, Sundhed og Arbejdsmarked, Lemvig Kommune
• En direktør fra Struer Kommune
• En repræsentant for almen praksis
Styregruppens sammensætning revurderes i forbindelse med evalueringen af Psykiatrien i
Nordvest, jf. pkt. 5.

4. Finansieringsprincipper
I Psykiatrien i Nordvest er hver part fortsat ansvarlig for egne medarbejdere og egen økonomi.
Hvor der er tale om fælles indsatser, finansierer Region Midtjylland som udgangspunkt halvdelen. Den anden halvdel fordeles mellem de tre kommuner i henhold til en nøgle baseret på
DUT (det udvidede totalbalanceprincip), hvilket i 2018 svarer til 23,6 % for Struer Kommune,
20,6 % for Lemvig Kommune og 55,8 % for Holstebro Kommune.
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4.1 De fælles indsatser
Finansieringen af de fælles udgifter fordeles mellem parterne afhængigt af, om der er tale om
en kommunal opgave eller en regional opgave:
• Finansieringen af kommunale opgaver fordeles mellem de tre kommuner i henhold til
DUT-nøglen (jf. afsnit 4)
• Regionale opgaver finansieres af Region Midtjylland
• Fælles opgaver finansieres af region og kommuner (jf. afsnit 4).

4.2. De ambulante pladser
Der etableres 5 regionale ambulante pladser og 3 kommunale ambulante pladser i Center for
Sundhed.
Region Midtjylland indgår en samarbejdsaftale med Holstebro Kommune om leje af lokaler til
5 regionale ambulante pladser i Center for Sundhed.
Driften af de regionale ambulante pladser, herunder den regionale del af den fælles ledelse,
finansieres af Region Midtjylland.
Holstebro Kommune varetager driften af de 3 kommunale ambulante pladser og indgår en
samarbejdsaftale med Lemvig Kommune og Struer Kommune om driften.
Driften af de kommunale ambulante pladser, herunder den kommunale del af den fælles ledelse, finansieres af de tre kommuner i henhold til en nøgle baseret på DUT (jf. afsnit 4).

4.3. Udviklingspulje og sekretariatsbistand
I de første to år afsættes i alt 75.000 kr. til en udviklingspulje, som den fælles ledelse kan
bruge til at understøtte nye fælles indsatser i en forsøgsperiode. Der afsættes desuden midler svarende til en fuldtidsstilling til sekretariatsbistand.
Region Midtjylland finansierer halvdelen (50%) af udgifterne til udviklingspuljen og den administrative understøttelse, mens den anden halvdel finansieres af de tre kommuner i henhold
til DUT-nøglen (jf. afsnit 4).

5. Evaluering
Der skal foreligge et evalueringskoncept inden Psykiatrien i Nordvest sættes i drift pr. 1. juni
2018. Der gøres som udgangspunkt status på Psykiatrien i Nordvest efter 1 år og efter 2 år
med henblik på at justere samarbejdskonstruktionen. Efter denne periode fastlægges yderligere evalueringer af styregruppen.
Evalueringen skal bl.a. omfatte styregruppens sammensætning, brug af de ambulante pladser og status på de fælles indsatsområder.

6. Afrapportering til politisk niveau
Styregruppen beslutter, hvornår de politiske niveauer skal orienteres. Regionen og kommunerne samarbejder om at udarbejde oplæg til de politiske niveauer.

7. Opsigelse af samarbejdet
Inden opsigelse af samarbejdet er parterne forpligtet til at indlede en drøftelse om, hvorledes
samarbejdet kan afvikles mest hensigtsmæssigt.
Samarbejdsaftalen kan opsiges skriftligt med 24 måneders varsel til den 1. i en måned. Opsigelsesvarslets længde er begrundet i, at det i en situation med en eventuel afvikling af Psy-
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kiatrien i Nordvest skal være muligt at finde gode løsninger i forhold til både borgere og de
fysiske rammer.
Ved en parts opsigelse af aftalen er parterne forpligtet til at søge en hurtigere afvikling af
samarbejdet i opsigelsesperioden, såfremt dette er muligt.

8. Tvister
Konflikter mellem parterne skal søges løst i mindelighed af den daglige ledelse for Psykiatrien i Nordvest. Om nødvendigt inddrages styregruppen og repræsentanter for den overordnede ledelse i henholdsvis regionen og kommunerne.
I mangel af enighed skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift og kan således ikke indbringes
for domstolene. Hver part udpeger en voldgiftsmand og voldgiftsmændene udpeger i forening en opmand. I tilfælde af uenighed om udpegning af en opmand udpeges denne af
præsidenten for Vestre Landsret. Gensidig meddelelse om valg af voldgiftsmænd skal ske
senest en måned efter, at begæring om voldgift er fremsat.
Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse af fordeling
af de omkostninger, der er forbundet med voldgiftssagen. Lov nr. 553 af 24. juni 2005 om
voldgift er i øvrigt gældende.

9. Ikrafttrædelsestidspunkt
Denne aftale træder i kraft den 1. januar 2018.

10. Underskrifter
Denne kontrakt udfærdiges i fire originale eksemplarer med ét eksemplar til hver part.

Struer den

/

2017

Lemvig den

/

2017

For Struer Kommune

For Lemvig Kommune

________________________

________________________

Holstebro den

Viborg den

/

2017

/

2017

For Holstebro Kommune

For Region Midtjylland

________________________

________________________
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