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REFERAT
Styremøte i Samarbeidsforum med sos.pol. utvalg 23.05.08
I Parkveien 62, Oslo
Tilstede: Ragna R. Ellingsen, Knut Bakke, Lene Albæk, Terje Turøy, Kristin Holmemo, Øyvind Hansen,
Anita Holmestad, Rolf Jansen
Saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hva gjør vi i kjølvannet av innkjøpsrunden i HSØ?
Respons fra Sosial og helsedep. vedr. vår uttalelse.
Ideelle organisasjoner – hvem er de?
Sprøyterom. Hva mener vi om det?
Høring på Stortinget i dag 23. Mai. Krf inviterer til høring vedr. HSØ.
6. Starte prosess mot dagens behandlingssystem.

1. Vi ønsker å starte en prosess for å få en bredere front mot innkjøpsrundene, og de konsekvensene
de får. Vi vil forsøke å trekke med organisasjoner for brukere, og andre organisasjoner som ønsker å
skape et press mot det som er dagens politikk på området. Vi vil starte med RiO, Actis, Det Nytter,
Pårørende, Mental Helse, LAR, osv. Knut og Rolf starter jobben, og trekker med andre når behovet
viser seg.
2. Vi har kun fått respons fra dep. De har ikke noe spesielt å komme med. Vi forfølger ikke denne
saken videre.
3. Svar på hvem som er ideelle skal komme før sommeren. KOFA (offentlig anskaffelse) har
synspunkter på dette. Bufdir. Vil sende ut info. om at alle bv. inst. får en søknad om å få være
”ideell”. De ideelle skal få en annen form for konkurranseutsetting enn de kommersielle. Nils Chr.
Thomsen sier de ideelle vil komme først til mølle, så de kommersielle. De starter i Vest.
Intervju om opplevelsen av anbudsrundene. Alle som har vært med vil få et brev om hva som er
konklusjonene. ”Et kontrollregime i endring” omhandler dette, og kan trolig skaffes fra
Universitetet i Agder.
4. Sollia er sterkt og aktivt imot sprøyterom. Ingen av våre medlemmer er positive. Det er ingen
dokumentert effekt (færre overdoser, mindre brukere). Brukerorganisasjoner sier nei, fagfeltet sier
forskjellige ting. Det foreligger en konsesjon for sprøyterom ut året. Terje tar våre holdninger med
til fagrådet.
5. Mangfold, rettigheter, relasjonsskader, kort behandlingstid, økonomi. Dette er viktige sider vi
ønsker å bli hørt om. Terje og Ragna deltar på høringen.
6. Vi lager ingen uttalelse nå. Se ptk. 1
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