Samarbeidsavtale Meløy Av-og-til Lokalt

Avtalen inngås mellom Meløy kommune og Av-og-til.

Det inngås med dette et fireårig samarbeid mellom Meløy kommune og den landsdekkende alkovettorganisasjonen
Av-og-til om langsiktig alkoholforebyggende arbeid. Meløy kommune får dermed status som Av-og-til-kommune.

Partenes bidrag i samarbeidet:
Av-og-til:
•

Av-og-til bidrar med kunnskap og informasjon om godt alkovett, alkoholforebygging og rusfaglige forhold,
og med rådgivning til kommunen i situasjoner som kan oppstå lokalt.

•

Av-og-til har ansvaret for opplæring i Av-og-til Lokalt. Opplæringen skjer blant annet i form av en årlig
todagers konferanse for Av-og-til-koordinator og samarbeidsaktører (herunder tema som alkohol som
folkehelseutfordring, hvordan jobbe godt med forebygging nasjonalt og lokalt, og hvordan implementere
alkovettarbeidet i din kommune). Av-og-til dekker konferanseavgift, kost og losji, samt reiseutgifter utover
1500 kr per deltager fra kommunen.

•

Av-og-til skal sørge for at det blir utarbeidet og produsert omfattende og variert materiell, både fysisk og
digitalt, og distribuere det til kommunen.

•

Av-og-til legger til rette for lokal deltagelse i kampanjer i tråd med prioriterte temaer i Av-og-til sin 5-årige
strategi.

•

Av-og-til bistår kommunen med kommunikasjonstiltak og mobilisering, både ut til befolkningen direkte og
i tradisjonelle og sosiale medier.

Meløy kommune:
•

Kommunen forplikter seg til å være Av-og-til -kommune i fire år. Det første året er en prøveperiode,
samarbeidet løper til det sies opp av en av partene.

•

Kommunen stiller med en Av-og-til-koordinator som er strategisk plassert i forhold til ruspolitikk og
forebygging og i forhold til kommuneledelsen. Koordinatoren har en samkjørende og utadvendt funksjon.
Koordinatoren søker samarbeid og kan etablere arbeidsgrupper for prioriterte innsatsområder, har
ansvaret for utarbeidelse og gjennomføring av lokale planer, og er talsperson på vegne av kommunen i
lokalmedia dersom ikke annet er ønsket.

•

Kommunen prioriterer alkoholforebygging og forankrer prioriterte temaer i ruspolitikken.

•

Kommunen vurderer salgs- og skjenkesøknader ut fra et forebyggingsperspektiv, med formål om å
tilrettelegge for godt alkovett og gode oppvekstvilkår for kommunen og innbyggerne.

•

Kommunen tilpasser nasjonale kampanjer til lokale forhold i den utstrekning det passer med lokale
satsingsområder og planer.

•

Kommunen deltar på den årlige konferansen for Av-og-til lokalt, og dekker reisekostnader opp til 1500 kr
per deltager, reiseutgifter utover det dekkes av Av-og-til. Det er ønskelig at Av-og-til-koordinatorer og to
andre fra kommunen deltar på konferansen. Konferansen avholdes sentralt på Østlandet, og er lagt opp
på en slik måte at det gjør det lettere å planlegge og iverksette forbyggende tiltak lokalt.

Vedtak om å bli en Av-og-til-kommune forankres i kommuneledelsen. Vedtak fattet
……………………………………………………………………………………………………
(instans/nivå/dato/saksnr.)

Dato: ....................................................

Dato: ……………………………………………

Sted: .....................................................

Sted: …………………………………………….

.............................................................

………………………………………………………
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Meløy kommune

Av-og-til

