
Styremøte 16.11.09 med FoU og Sos. Poli�sk utvalg.

Tilstede: Fredrik Lange‐Nielsen, Rolf Jansen, Kris�n Holmemo, Terje Turøy og Lene Albæk.

Forfall: Knut Bakke, Bernt Øie og Ragna Ellingsen.
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‐          FoU
‐          Styret
‐          Sosial polli�sk utvalg

1.      Definerer kollek�vet.

I første omgang starter vi med at få �l en ekstern forsker �l å definerer hva e6 kollek�v er.  De6e i
forbindelse med e6 møte med bufdir ang forskning. Vi tar her utgangspunkt i barneverns
kollek�ver. De6e skal vi bruke på sikt �l å få definert kollek�v li6 bredere.
 

2.      Ansvarsfordeling.

FoU:

‐Møte med BufDir (her deltar Fredrik, Kris�n og Bernt)

Det skal være møte med BufDir snart. De6e i forbindelse med forskning. I forhold �l å få definert
hva kollek�v er, ønsker vi at de6e tas med BufDir. Hva er e6 barnevern kollek�v?  Slik får vi en
ekstern part �l å definerer kollek�vet. Og dermed slippe at vi ”forsker” på oss selv.

I møte med BufDir, vil vi bidra der vi kan for å få �l en kunnskapsoversikt. Vi vil også høre med
Bufetat hva slags rapportering de ønsker seg. Er det noe vi kan telle? Og i så fall hva er de
interessert i at vi teller?  

FoU skal jobbe for å beskrevet de ulike strategier som er e6 fellestrekk ved kollek�vene.
Eksempelvis: Strategier mot smi6eeffekt, strategier mot vold og voldsbruk, strategier på
videreføring og e6ervern, strategier på brukermedvirkning og lignende.

Det kan også være interessant å få forsket på hva medleverskapet har av betydning for
behandlingsresultatet.

FoU skal hvis det trengs få sendt inn søknader i forhold �l forskningsmidler. Her kan vi bruke noen
penger �l å få noen �l å skrive disse søknader.

 

Styret:

Styret skal jobbe videre for å få �l en sammenslåing eller samarbeid med Tyrili FoU �l noe sånn
som Samarbeidsforum FoU.

Hva vil de6e koste?

Og hva vil det kreve?

Styret lager e6 forslag �l årsmøte uke 10, e6er møte med Tyrili.

Styret skal sørge for å få invitert Floen og Finnmarkskollek�vet �l uke 10. Styret besøker disse
kollek�vene innen uke 10.

Sosial poli�sk utvalg:

http://samarbeidsforum.org/referater_styret/RefStyremote161009.htm
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Sos. Pol utvalg skal ta kontakt med den nye statsråd og statssekretæren. Og informere dem om at
vi finnes og hva vi er.  Vi ønsker at ins�tusjonene skal få følge elevene hele veien.

Samarbeidsforum må på banen i forhold �l e6ervern. Få fortalt hva vi mener om de6e og gjøre
det klart hvor ulike etater kan søke råd hvis de treng det.

Sos. pol. Utvalg må markedsføre det kollek�vene �lbyr i forhold �l kon�nuitet og �lhørighet.
Også bør vi reagerer på u6alelsene om vold i ins�tusjon (FAFO rapport)

Sos. Pol. finner ut om det er mulighet for å komme med innspill i forhold �l re?ghetsforskri@en.
Blir det høring?

Finne ut hvilke arenaer som finns for at vi kan få sagt hva vi mener. Hvor kan vi komme �l orde.

 

Ref. Lene Albæk.
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