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Møte i styret og sos.pol. utvalg 16.06.09.
Tilstede: Rolf Jansen, Tore Martin Helgesen, Bernt Øiann, Ragna Remnes Ellingsen, Terje Turøy, Kristine
Ekeli Holmemo, Lene Albæk
Saker:
1. FoU- det videre arbeid.
2. Kvinnekollektivet Arken innmeldt i Samarbeidsforum for norske kollektiv.
3. Prioritering av saker til sos.pol utvalg.
FoU- det videre arbeid.
På Guriset samlingen i uke 10 ble vi enige om at vi ønsker forskning på resultat måling av kollektiv
opphold, samt å se på hva det er som virker og hvorfor det virker.
Bernt har sendt henvendelse til SERAF. Dette har resultert i at det er satt opp ett uforpliktende møte i uke
33.
Det har samtidig vært dialog med Øyvind Elgesem, leder for FoU-avdelingen i bufdir. Elgesem ønsker å
møte styret i samarbeidsforum.
Rolf tar kontakt med Elgesem for å få dette møte i stand gjerne i uke 34, flere kollektiv vil delta. Øyvind
Elgesem er tydelig på at kollektivene bør komme med en klar og tydelig beskrivelse av hva kollektivene
er.
Umiddelbart ser styret og sos.pol. utvalg fellestrekkene ved kollektivene er: Fellesskapet som metode.
Medleverskaps-tankegangen i bunn og den medmenneskelige dimensjonen i behandlingen dette medfører.
Kultur kamp. Relasjoner over tid. Tilhørighet ikke bare til personer men også til sted. Helhetlig og samtidig
behandling.
Kvinnekollektivet Arken innmeldt i Samarbeidsforum.
Samarbeidsforum for norske kollektiv ønsker Arken velkommen i fellesskapet.
Prioritering av saker til sosialpolitisk utvalg.
Øyvind Hansen (Sollia) vikarierer ut året for Tore Martin Helgesen i sos.pol. utvalg.
●Retningslinjene for LAR er ute på høring. Retningslinjene skal opp i september. Samarbeidsforum vil
uttale seg her. En uttalelse skal lages på neste møte d. 13. August.
●Det er med bekymring at samarbeidsforum registrer, at ett vedtak om at fjerne avdelingen rus i
helsedirektoratet, trolig vil bli fattet på fredag d. 19.06.09.
●Hvordan gjøre Samarbeidsforum mer slag kraftig? Sak en person evt. ansettes til å drive
lobbyvirksomhet? Årsmøtet må ta en beslutning om dette i uke 10.
●Hvordan jobbe videre mot en markering om For lang behandlingstid, for å beholde mangfoldet i
behandling og mot anbud?
Referent Lene Albæk
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