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Møte i Styret, sos.pol.utv. og FoU-utv. 23.aug. 2010
Møte ble avholdt på Kvinnekollektivet Arken
Innkalte er styret, sos.pol.utv. og FoU.
Tilstede:
Fra styret:

Lene Albæk og Reidun Wilhelmsen

Fra Sos.pol. utvalg:
FoU-utvalg:

Sak 1

Tore Martin Helgesen og Gisle Elling Andersen
Fredrik Lange-Nielsen.

Referat fra sist

Referatet ble godkjent. Det var enighet om at for fremtiden så sendes referatet ut til høring blant de
som var til stede før det sendes inn til Arvid for å legges ut på hjemmesiden. Det bør være en ukes
frist for respons og innspill til referatet.
Sak 2

Høringsuttalelser
Høring NOU 2009:22 ”Det du gjør, gjør det helt”
Innstilling fra utvalget for
bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Frist 1.september.

Det er kort frist for oss. Fredrik går gjennom denne og sender ut mail om han mener det bør
kommenteres noe. Han lager eventuelt et forslag til høringsuttalelse som sendes ut til innspill m frist,
og så sendes som samarbeidsforums høringsuttalelse.
Revidert forskrift om bruk av tvang under opph i barnevernsinst.
Vi henvendte oss, og har fått ok på å være høringsinnstans for denne.
·

Høringsuttalelser til:

Vi har fått forespørsel angående; Utvidet bruk av politiattester i barnevernet og forskrifter til sentre
for foreldre og barn. Begge er vi for sene til å gjøre noe med da disse forsvant i Lenes flytting

Sak 3

Følge opp samhandlingsreformen

Stortingsmelding nr.47
Denne favner bredt og handler om samhandling i hele helse- og sosial-feltet.
Til neste gang jobber Lene med å finne noe konkret vi kan ta tak i for å kunne følge opp denne.

Sak 4

Følge opp rettighetsforskriften (pasientrettighetene)

På Fagrådets fagdag kom Kristin Bøgeth fra Helfo med en uttalelse om at de ville ha innspill og at de
ville lage et forum. Lene sendte en mail og viste vår interesse for å være med i et slikt forum. Hun
fikk så respons på at det ikke blir et forum, men at de allikevel gjerne vil ha innspill.
Forslag:
Vi inviterer Helfo og Helse Sør-øst til Guriset med fokus på forskriften.
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Lene snakker med Arvid om dette, og trekker inn Ragna da hun har mye kunnskap og engasjement
på området

Sak 5

Følge opp beboer-rettighetsforskriften

Styret sender en informasjon/forespørsel om denne høringen til kollektivene som har barnevern og
etterspør hvem som har tenkt noen tanker og som vil være med og gi en felles høringsuttalelse i
tillegg til sin egen. Vi tenker at det er viktig at både kollektivene lager sin egen uttalelse, og at
Samarb.forum lager en felles.
Frist for skriftelige innspill er 1.nov. Innspillene blir grunnlag for et utkast Fredrik lager ferdig til uke 45
på Guriset. Der diskuteres saken videre.

Sak 6

Følge opp på Stoltenbergs utvalgets innstilling til ny rus politikk.

Er mye bra og edle tanker i innstillingen, det eneste kontroversielle er heroinutdeling og dette er en
svært liten del av helheten. Vi merker oss innstillingen og avventer om det skjer noe mer politisk
rundt dette, og vil da følge det opp. Om det ikke skjer noe før uke 45, diskutere vi der om vi skal ta et
eget initiativ og reaktivere innstillingen…

Sak 7

Valg til Fagrådet

Leder
Fagrådet ønsker saker og kandidater til valgkomiteen. Vi er fornøyd med vår kandidat, og lurer på å
foreslå henne som leder. Lene kontakter henne og hører om hun er villig. Om hun er det innstiller vi
henne.
Valgkomiteen
Lene kontakter våre foreslåtte kandidater om de vil innstilles. Vi har foreslått Knut Bakken, Jon
Esdahl og Dan Brovold.

Sak 8
·
-

·

Beskrivelse av kollektiv og metode
Fredrik informerer:
Har kommet med et utspill til de aktuelle kollektivene
Har ikke fått noen respons, og vil purre og ta saken videre
Har sendt et utkast til et utgangspunkt for diskusjon til Dan

Et initiativ til å få til forskning på kollektivene

Fredrik har vært i møte med Karl Ivar Holmen, forsker fra universitetet i Tromsø. Som på oppdrag fra
Bufdir. skulle gjøre en effektstudie på Multifunc i institusjoner.
Det viser seg at denne effektstudien er blitt nedskalert fra bred randomisert undersøkelse til en
sammenligningsstudie mellom Multifunc-institusjoner og noen andre institusjoner som tar samme
målgruppe. Undersøkelseslederen har sagt ja til å ta inn Klokkergården og Hiimsmoen som
sammenligningsgrunnlag sammen med Skjerfheim.

Sak 9

1.Mai 2011
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Lene har pratet med Rolf, og han skulle i møte med fagforbundet for å høre om vi kunne gå i tiget
under deres fane.
Lene snakker med de ansvarlige for toget i Trondheim, og følger opp Rolf.

Sak 10

Uke 45

Lene har prøvd å få tak i A.Lauveng som vi besluttet sist, men hun er sykemeldt og virker derfor
uaktuell. Har vi noen andre forslag?
Fredrik foreslår:
Gruppemetodikk – dynamikk – ved Terje Turøy og/eller Arne S Andresen
Turer som metode, Vegard Snartland (Tyrili sør, sosiolog) skriver for tiden om ”aktivitet som
metode”. Gisle hører med ham om det kan være aktuelt å legge fram dette for oss.
Styret og Arvid tar saken videre.

Sak 11

Konstituering av sos.pol.utvalg

Vi har fått ett nytt medlem, Gisle fra Tyrili. Vi mister desverre Linda fra Skjerfheim da hun går over i
ny jobb.
Tore Martin jobber med å finne en ny kandidat, forslag er en fra Fossum og Tore M snakker med Finn
Arktander for å høre om dette lar seg gjøre.
Sak 12

ACTIS

Vi er nå medlem.
Vi er invitert til et internt samarbeidsforum i ACTIS; ”Barn av rusmisbrukere” 25.aug.
Vi vil ha en representant med, men klarer ikke å stille på dette møtet. Gisle tar ballen og finner noen
fra Tyrili Oslo som kan være Samarbeidsforums representant.
Vi velger å ha med noen fra Tyrili da de har en stor bredde i sin pasientgruppe.

Sak 13
·

Eventuelt
Bedriftshelsetjeneste

Vi er pålagt å ha et tilbud fra 1/1-2010 og Reidun lurte på hvordan dette praktiseres på de forskjellige
kollektivene. Vi tok en runde, og det viser seg at det er mye forskjellig organisering og praksis.
·

Journalist fra TV 2 som Sollia-elev har kontakt med

Saken han har valgt å fokusere på er:
Det går ikke an å reservere seg mot LAR i flere helseforetak.
Tore Martin informerer :
- KRAFT skrev brev til RME om saken
- Tore M, Reidun og Kraft tar et møte etter sommeren om videre saksgang
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-

Journalisten er informert og følger Tore M

·

Mail fra frustrert pårørende

Lene ringte moren:
- Informerte om at vi har motatt brevet.
- Fikk info fra moren om at en jurist vil ta saken
- Ga støtte på at å gå til media er et lurt trekk
- Spurte om vi kan bruke historien om vi ser at det er nyttig
Om saken går til fylkesmannen er det interessant for oss å se svaret, om det er punkter der vi skal
kommentere og/eller ta videre på et generelt nivå.
·

Styrking av rusbehandling på barnevernsinstitusjoner

Fredrik informerer:
Bufdir har en sak på gang med tanke på å styrke rusbehandlingen på barnevernsinstitusjoner, og har
satt ned et utvalg som jobber med saken. Skjerfheim v/Fredrik ble invitert til utvalget for å informere
om egen praksis osv. og gi en presentasjon av hva han oppfatter som særpreg for rusbehandling i
kollektivene. I etterkant sendte Fredrik et notat til dem, og han vil sende det ut til oss.

Neste møte:
Neste styremøte 29.oktober kl.14 på ”Brygga” i Trondheim.

Referat
Reidun Wilhelmsen - sekretær
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