SAMARBEIDSAVTALE
MELLOM
STIFTELSEN FONTENEHUSET BÆRUM
OG BÆRUM KOMMUNE
1. Partene
1.1. Avtalepartene er Stiftelsen Fontenehuset Bærum org nr.9184 56 090, heretter kalt FB og
Bærum kommune, heretter kalt BK.
2. Formål
2.1. Avtalen gjelder drift av Fontenehus Bærum.
2.2. Fundamentet for avtalen mellom FB og BK er Formannskapets vedtak av 11.10.2016
(sak 162/2016)
2.3. I tillegg vises til forutsetningene for Helsedirektoratets tilsagn om midler til etablering av
FHB, datert 6.6.2016, samt regelverket for Helsedirektoratets tilskuddsordning for drift og
etablering av Fontenehus.
3. Drift
3.1. FB skal driftes iht Fontehusmodellen og er bundet av de standarder som til enhver tid
ligger i dette. Nåværende standarder, se vedlegg 2.
3.2. FHB og BK skal utvikle et samarbeid som innebærer at de tjenester FHB tilbyr som
selvstendig enhet skal være en del av BKs samlede tilbud. Målsettingen er at de ulike
tilbudene utfyller hverandre, og at FHB, ut fra foreliggende ressurser, bidrar til å gi
kommunens innbyggere et bredt og variert tilbud. For optimal måloppnåelse innebærer dette
aktiv og kontinuerlig dialog og samarbeid mellom FHB og BK.
3.3. FHB skal understøtte utviklingen av Recoverybaserte tjenester i Bærum kommune, både i
egen regi og i samarbeid med andre ideelle foreninger, lag og stiftelser.
3.4. FHB forplikter seg til å informere kommunen gjennom kvartalsvise
virksomhetsrapporter. Virksomhetsrapportene skal inneholde nøkkelinformasjon som viser
hvordan medlemmene benytter tilbudet i sin helhet og deres overgang til arbeid og studier,
hospitering og arbeidsutprøving. Dersom kommunen har behov for slik informasjon utover
den kvartalsvise rapporteringen, plikter FHB å gi dette.
3.5. FHB forplikter seg til å jobbe aktivt mot næringsliv, øvrige støttespillere og private i
kommunen for å oppnå mest mulig støtte fra private aktører, herunder økonomisk bidrag til
den langsiktige driften, bidrag i form av matvarer, møbler IT-utstyr osv.
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3.6. FHB forplikter seg til å søke Helsedirektoratet om midler til drift av virksomheten iht det
til enhver tid gjeldende regelverk for dette. Tilskudd fra kommunen vil bli fastsatt årig, på
bakgrunn av søknad fra FHB om midler fra kommunens tilskuddsordning for helse- og
velferdsformål.
4. Varighet
4.1. Denne avtalen trer i kraft (dato) og gjelder frem til en av partene sier den opp. Det gjelder
en gjensidig oppsigelsesfrist på ett år.
Avtalen evalueres i desember hvert tredje år, første gang i desember 2023.
Hver av partene kan kreve avtalen revidert dersom vesentlige forutsetninger for den endres.
5. Tvisteløsning
5.1. Dersom det oppstår uenighet om fortolkninger eller rettsvirkninger av denne avtale skal
dette søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlinger ikke frem, skal saken avgjøres ved de
ordinære domstoler.

Bærum den;

_________________________

_________________________

For Bærum Kommune

For Fontenehuset Bærum

Side 2 av 3

Side 3 av 3

