
SAMARBEIDSAVTALE 
mellom integreringsseksjon og NMK-Kongsberg 

 
Visjon: 

«Alle mennesker, uansett funksjonsnivå eller etnisk bakgrunn, skal kunne 
inkluderes i lokalsamfunnet og ha mulighet til å delta på kulturaktiviteter på lik linje 
med andre innbyggere.  Integreringsaktivitetene skal bidra til at alle gis et rikere liv 

gjennom egenaktivitet og opplevelser» 
 
Bakgrunn: 
I Kongsberg Kommune Integreringsseksjon har ansvar for forvaltning av 
støttekontakttjeneste og jobber i tillegg med forebyggende og lav terskel tilbud for 
forskjellige målgrupper som bl.a barn og unge adferdsvansker. Med bakgrunn i over nevnt 
visjon og i henhold til plan for utvikling av psykisk helsevern 2007 - 2008, inngås følgende 
samarbeidsavtale mellom Kongsberg Kommunes kulturtjeneste / Integreringsseksjon og 
NMK- Kongsberg. 
 
Samarbeidsavtalen  gjelder for perioden 01.01.07 – 31.12.07. 
 
Samarbeidsavtalen gjelder prosjektet «cross for you» som går på å gi barna og unge med 
adferds utfordringer bosatt i Kongsberg Kommune, muligheten til å være med tilrettelagte 
cross aktiviteter. ADHD Norge-Buskerud er eieren av utstyret som brukes for dette 
prosjektet. Samarbeidet omfatter følgende konkrete oppgaver for partene: 
 

1. INTEGRERINGSSEKSJON : 
– yter følgende økonomiske støtte: kr ............. til NMK- Kongsberg (fra psykiatrimidler) 
– stiller opp med råd og veiledning ift planlegging og gjennomføring prosjektet 
– kan gi praktisk bistand (innenfor sine muligheter) som f.eks utlån av minibuss. 
– kan tilby NMK kurs og veiledning.  
  
 2- NMK- Kongsberg YTER DA FØLGENDE: 
– Bruker midlene til å finansiere driften av prosjektet: honorær til instruktørene, drivstoff, 

vedlikehold av kjøretøy i samråd med styringsgruppa bestående av ADDHD Norge-
Buskerud, foreldre og prosjektleder. 

– Organisere og gjennomføre prosjektet i samarbeid med foreldre, ADHD-forening og 
kommunen  

– Legge alt til rette for at barn i målgruppa får faktisk være med på aktivitetene (cross 
kjøring). 

– NMK- Kongsberg rapporterer årlig til Integreringsseksjonen. Rapporten skal inneholde 
følgende: 
– antall brukere som benyttet seg av deres tilbud 
– Hva pengene blir brukt til  
– Positive tilbakemeldinger og ting som kan bedres 

 
Begge parter forplikter seg til å ha en kontinuerlig kontakt for sikre en god informasjonsflyt, 
et godt samarbeid. 
 
Avtalen kan fornyes årlig, betinget med at aktivitetene er gjennomført etter planen og at 
det finnes økonomiske rammer til det. 
 
For Integreringsseksjon    For NMK- Kongsberg  Prosjektetleder 


