
Møte i Styret, sos.pol.utv. og FoU-utv. 6.mai 2010
 
Møte ble avholdt på Kvinnekollektivet Arken
Innkalte er styret, sos.pol.utv. og FoU.
 
Tilstede:
 
Fra styret:                   Lene Albæk, Ragna Remnes Ellingsen, Bernt Øiann

og Reidun Wilhelmsen
 
Fra Sos.pol. utvalg:    Linda Hiis, Tore Martin Helgesen og Dan Brovold
 
FoU-utvalg:                Fredrik Lange-Nielsen. Bernt Øiann i styret er også med her.

 

Sak 1              Beskrivelse av kollektiv og metode
 
Vi tok utgangspunkt i sak som ble tatt opp på samarb.forum i høst, og møtet med BUFdir i høst. Sos.pol.
utvalg slutter seg til bestillingen om at noen må lage en slik beskrivelse til/for  BUFdir. Sos.pol.utv.ønsket i
utgangspunktet at BUFdir kunne ta denne ballen, men de har spilt denne tilbake til oss. Vi ønsker at det er
eksterne som skal gjøre dette arbeidet, men muligheten vi har for dette avhenger av pris.
 
Denne saken omhandler de som BUFdir har samarbeid med, altså ruskollektivene for mindreårige.
 
Vi snakker her om kunnskapsinnsamling/organisering ut fra det vi allerede har på de enkelte institusjonene.
Vi ønsker at det skal bli tydelig hva som er spesielt for kollektivene (kunnskapsbasert behandlingsprogram),
hva vi har felles  - kjernepunktene – og hva vi ikke er. Det skal omfatte Skjerfheim, Klokkergården og
Himsmoen – de som kun jobber med ungdom.
 
Hvem kan ta et slikt oppdrag? Det kan være en fordel at de som gjør dette kjenner kollektivtenkningen godt,
og at de har et eierforhold til saken/oss. Kanskje vi skal bruke noen som har gjort undersøkelser el.l. på
kollektiv tidligere. Konkret forslag – Arvid Lone
 
De tre aktuelle kollektivene setter seg ned og ser på dette og setter opp et forslag til bestilling m bl.a. de
viktigste faktorene de ønsker belyst osv. Denne skal være ferdig før sommeren.
 
Inge Kvaran og Jan Holm skal skrive en lærebok om miljøterapi, vi kontakter dem (uformelt i møte som
Dan skal på på mandag) og ser om det er mulig å få til et samarbeid. De får info fra oss, og de skriver et
par kapitler om oss. Kapitlene kan vi forhåpenligvis senere bruke til dokumentasjon. Den formelle
henvendelsen til dem venter vi med til bestillingen fra kollektivene er ferdig.
 
Vi var så inne på problemstillingene; Kunnskapsbasert tilnærming - Kunnskapsoversikt – hvordan jobber vi
med forskning og utvikling – osv.osv. alt det som omfatter alle kollektivene. Vi lar dette temaet ligge til
senere.
 
 

Sak 2              Følge opp samhandlingsreformen (konferanse uke 11)
 
Fagrådskonferansen i uke 11 – Bernt var der og refererer at det kom fram en veldig stor uttrykt bekymring
over at det ser ut for at kommunene får overført mer og mer ansvar uten at det følger midler med. Lilleba
Fauske (RME Oslo) uttrykte også angst for at når helse kommer inn og overtar, så kan vi risikere at
sosialfag og pedagogikk ”bli helt ut med badevannet”.
 
Vi sa på årsmøte at vi skal følge opp denne reformen, hvordan gjør vi dette?
Ved å følge med via både formelle og tilgjengelige uformelle kanaler
Skal vi være/prøve å bli høringsorgan for slike reformer og lignende?
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Hvordan skal vi jobbe politisk? Få innvirkning/påvirkning?
Finnes det andre naturlige samarbeidspartnere? Hvordan tilnærme seg disse?
 
Sos.pol. utvalg ”tygger” videre på disse spørsmålene og Tore Martin jobber med å lage noe skriftlig på
dette. Er vi medlem av Actis? Hvordan ligger samarbeidet vårt med terapeutiske samfunn an? Tore Martin
sjekker.
 
 

Sak 3              Følge opp rettighetsforskriften (pasientrettighetene)
 
Fagkonferansen i morgen omhandler bl.a. denne. Vi er flere som skal dit.
Vi følger med videre hva som skjer på dette feltet, og tar denne saken opp igjen på neste møte.
 

Følge opp beboer-rettighetsforskriften
 
I 2007 kom sol.pol. utvalg med et innspill til departementet. Den gang fikk de et svar som sa noe om at de
mente at forskriften fungerte bra.
 
Fossum har nå fått et tips om at det er noe på gang rundt denne forskriften. Arctander har kontaktet
sos.pol.utvalg for å få noe bakgrunnsstoff rundt forskriften, og de har sagt noe om at samarb.forum også
vil være med på dette.
 
Fredrik har snakket med statsråden (Eli Grut) Hun fortelle at de har jobbet masse med revidering av
forskriften, dette ble offentliggjort i fjor høst i Fedrelandsvennen. Nå er de ferdig med å lage et forslag som
skal opp intern i dep. for å sjekke om det er klart for høring til sommeren. Samarb.forum kan skrive et brev
til dep. og høre om vi kan være høringsinstans for revidert forskrift. Vi ønsker å legge ved et slikt brev, det
innspillet vi kom med for 3 år siden.
 
Dette tar vi på styremøte etterpå.
 
 

Sak 4              1.Mai 2011
 
Tore Martin og Reidun refererte fra toget i 2010, og prosessen fram dit. Vi konkluderte med at dette var
svært vellykket og at vi er glad for den positive holdningen vi møtte i FMR.
 
Da vi snakket om denne saken på Guriset stilte Rolf seg positiv til å kontakte Fagforbundet for å ha egen
plass i toget under dem. Lene prater med Rolf om dette. Vi tar dette opp igjen neste gang.
 

 
 
Sak 5              Følge opp på Stoltenbergs utvalgets foreslag til ny rus politikk.
 
Forslaget foreligger ikke ennå, den er utsatt. Vi følger opp saken.

Sak 6              Fagkonferanse 7. Mai

Vi er flere som skal dit. Tar opp eventuelle saker fra konferansen på neste møte.
 

Sak 7              Uke 45
 
Temaforslag som er kommet er at Reidun fra Sollia skal holde et innlegg om alternativ medisin osv.
Styret har ansvar for innledere mandag (fagkonferansen) og sos.pol.utvalg har ansvaret for tirsdagen
(sos.pol.dag).
 
Tanker som kom fram:

-      Hva med å videreføre den opprinnelige planen for uke 10 og ha fokus på friluftsliv som metode?
-      Elementer i kollektiv-jobbingen – eks.tur-tradisjonen
-      Forsknings vs kunnskaps-basert jobbing
-      Hvilket fokus skal vi ha? Hente inn store foredragsholdere utenfra som er interessante og ha
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spennende ting å tilføre oss, eller benytte oss av egne krefter og synliggjøre egne ressurser og
kunnskap.

-      Hva med innlegg – med påfølgende work shop’er om interessante temaer som for eksempel
pasientrettigheter?

 
Vi tar dette opp igjen på neste møte.
 

Sak 8              Eventuelt
 
TV 2   
 
Tore Martin informerer om at en beboer på Sollia har kontaktet kamerat i TV 2 – journalisten har fokus på
hvorfor det ikke er mulig å reservere seg mot LAR??
 

Styrets oppgaveliste
 
Lene skriver på dette, sender ut mail om dette.
 

Konstituering av sos.pol.utvalg
 
Det mangler representant fra Tyrili. Linda har mailet Tyrili, og hun og Lene har en fortsatt dialog på dette.
 

Neste møte
 
Nytt møte for styret+sos.pol.utvalg blir 23.aug. kl.14.00 på Arken.
 
 
 

Styremøte i etterkant av fellesmøtet 6.mai 2010.
 
 

Sak 1  Uke 45
 
Vi ønsker å fokusere på egne krefter og ressurser. Både forslaget fra Sollia og temaet friluftsliv er
interessant.
Arnhild Lauveng har skrevet flere bøker som er gode, hva med å få henne til å komme og holde foredrag.
(Ragna/Bernet forhører seg med henne.)
Lene finner mer ut om organiseringen av Guriset-samlingene, og vi tar saken opp igjen neste gang
 

Sak2   Styrets oppgaveliste – med ansvarlige satt opp
 
Lene har begynt å lage dette utfra et behov for å få klarhet i styrets og sos.pol jobbing og ulike
ansvarsområder. Sender et utkast til 2 tidligere ledere for innspill, og så jobber vi videre med den og
bestemmer hvordan vi vil ha det.
 

Sak 3  Brev til departementet.
 
Samarb.forum’s styre skriver et brev til dep. og hører om vi kan være høringsinstans for revidert forskrift.
Vi legger ved det innspillet vi kom med for 3 år siden ang. samme sak. Lene tar saken.
 

Sak 4  1.Mai i Trondheim
 
Vi tar kontakt med 1.Mai-komiteen for å få egen plass for samarbeidsforum i Trondheimstoget.  Se på om
det finnes andre naturlige samarbeidspartnere som for eksempel LMS, RIO osv…
Legge info om dette ut på hjemmesiden og oppfordre andre i de store byene til å gjøre det samme.
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