
Møte i styret og fellesmøte med sosialpolitisk utvalg og FoU, 1.4.2011.
 

Møtested: Klokkergården, Økernveien 99, Oslo.
 
Tilstede styret:            Reidun Wilhelmsen, Ragna Remnes Ellingsen og Rune Sundt.
Sosialpolitisk utvalg: Knut Bakke, Dan Brovold, Gisle Andersen og Tore Martin Helgesen.
FoU:                           Fredrik Lange-Nielsen.
 
Forfall:
FoU: Finn Arctander
 
Sakliste:
 

1.Referat fra sist
 
2.Oppfølgingssaker
 
Gjennomgang av årsplanen som ble vedtatt på årsmøte:
•          Oppfølging av innspillene som skal lages angående barnevern og voksenrus

v forslagene fra arbeidsgruppa
•          Forskningssamarbeidet
•          Oppfølgingen av ny stortingsmelding om rus som skal lages i løpet av 2011
•          Oppfølging av nye retningslinjer for:
            1.         Behandling av ruslidelse
            2.         Avrusning/avgiftning
            3.         Samtidig ruslidelse og psykiske lidelse
•          Oppfølging av barnevernskollektivenes deltagelse i effektstudien

”Multifunc”
•          Følge opp arbeidet med beskrivelse av kollektiv som metode
•          Følge med på arbeidet med rusplan innenfor barnevern
•          1.Mai – paroler vedtatt på åpen post:

”Rett til mangfoldig rusbehandling”
”Behandlingskollektivene trengs – la dem leve”

 
3. Innkommende saker.
Her var det meldt 3 saker

-     Dialogkonferanse Bufdir
-          Prosedyrekoder og kollektivenes deltagelse i høringsarbeidet fra helsedirektoratet.
-          Gjennomgang av samarbeidsforums regnskap/økonmi mer detaljert enn i fremlagt regnskap for å

se på mulige tiltak for økt inntjening/reduserte kostnader.
 
4. Eventuelt
 
 
__________________________________________________________________________

 
 
Sak 1: Referatet som var utsendt ble godkjent uten kommentarer.
 
Møtet valgte å behandle innkommende saker først – de er ”hastesaker.”
3. Innkommende saker.

-     Dialogkonferanse Bufdir

-     Flere av møtedeltagerne hadde allerede vært på dialogkonferansene, og ga info om hvordan
konferansene er organisert. Med slike konferanser hvor regi og struktur er stram og prioriteringene
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harde, frykter vi at nyanser og verdiful informasjon fra kollektivene skal gå tapt. I etterkant av
disse konferansene vil Samarbeidsforum utforme en felles uttalelse til høringen.

 
-          Prosedyrekoder og kollektivenes deltagelse i høringsarbeidet fra helsedirektoratet.

-          Gisle er Samarbeidsforums representant og vil ved behov ta med seg Solbjørg Sunde fra Tyrili
som har høy kompetanse på området.
 

-          Gjennomgang av samarbeidsforums regnskap/økonmi mer detaljert enn i fremlagt regnskap for

å se på mulige tiltak for økt inntjening/reduserte kostnader.

Ragna har ikke rukket å jobbe med regnskapet siden årsmøtet. Regnskapet oversendes Reidun som
splitter det og lager en mer detaljert oversikt, og saken tas opp igjen neste møte. I møtet ble det
også luftet om en bedre nøkkel for kontingent (større differensiering) ville være riktig. Kontigenten
i dag er nesten lik for de store og små kollektivene.

 
 
Sak 2, Oppfølgingssaker.

Gjennomgang av årsplanen som ble vedtatt på årsmøte:

•          Oppfølging av innspillene som skal lages angående barnevern og voksenrus

V forslagene fra arbeidsgruppa.

-          Sosialpolitisk utvalg fortsetter arbeidet fra arbeidsgruppa, og formulerer bl.a. et brev til
helsekomiteen på stortinget for å få istand et møte.

 
•          Forskningssamarbeidet.

-          Før vi kan gå til beslutning i saken, må vi ha en bedre arbeidsbeskrivelse, økonomisk oversikt og
fordelingsnøkkel. For å forsøke å definere oppdragets arbeidsbeskrivelse, mål og middel bedre, ble
det besluttet å få med Trond Danielsen fra Tyrili FoU i neste møte 23.5.
 

•          Oppfølgingen av ny stortingsmelding om rus som skal lages i løpet av 2011

•          Oppfølging av nye retningslinjer for:

            1.         Behandling av ruslidelse

            2.         Avrusning/avgiftning

            3.         Samtidig ruslidelse og psykiske lidelse

   -        Sosialpolitisk utvalg følger opp og kommer tilbake med informasjon om utvikling.
 

 

•          Oppfølging av barnevernskollektivenes deltagelse i effektstudien

”Multifunc”

Her ble det gitt informasjon fra Fredrik og Dan. Det er flere uavklarte punkter vedr. studien,
eksempelvis grupperinger institusjoner/kollektiv som vi må forsikre oss om blir tydelige i studiens
og resultatets profil, hvem foretar intervju, skal intervju skje før plassering, for få alternative svar i
intervjuformular osv.

Fra referat om Samarbeidsforum – multifunc:
”Samarbeidsforum: Bekymring for at dette er en forskning som ikke Samarbeidsforum har tillit til.

Skal samarbeidsforum be om et møte og ber om at Klokkegården bli med.

Klokkegården tar kontakt med Elgesem. Hjelp til å få forskerne i tale. Kanskje de andre kollektiver kan

bli invitert med.”

 
Klokkergården har vært i kontakt med Elegesem som skulle formidle kontakt med forskerteamet bak
Multifunc for et møte. Møte ikke kommet i stand ennå.
Følges videre av Klokkergården v.Dan og av Fredrik.
 
•          Følge opp arbeidet med beskrivelse av kollektiv som metode

-          Vi ønsker å se dette punktet i direkte sammenheng med saken om forskningssamarbeid
(underpunkt 2 under oppfølgingssaker). Vi mener at oppdraget i nevnte punkt i stor grad vil dreie
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seg om en beskrivelse av kollektivenes faglige metodebruk.
 

•          Følge med på arbeidet med rusplan innenfor barnevern

-          Fredrik følger denne saken videre, men vi er kjent med at Buf’s første egne ”rusinstitusjon” er i
åpnet.

 

 •         1.Mai
 
Paroler vedtatt på åpen post:
 
”Rett til mangfoldig rusbehandling”

 
”Behandlingskollektivene trengs – la dem leve”

 
Vi har fått grønt lys for å delta under seksjonen for Fagforbundet i 1-Mai-toget i Trondheim, aktuelle
kollektiv har fått ansavret for å arrangere dette. Reidun kontakter Rolf som skulle søke om det samme i
Oslo for å høre hvordan saken ligger an.
 

 

4. Eventuelt

 

Ingen saker.
 

 
Neste møte blir 23.5.2011, kl 10:00.
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