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Fellesmøte med styret, sosialpolitisk utvalg og FoU 24.06.2011
Møtested: Klokkergården, Økernveien 99, Oslo kl.13.00-17.00.
Til stede:

Reidun fra styret
Knut, Dan og Gisle fra sos.pol. utv.
Finn fra FoU

1.0 Referat fra forrige møte
Vedtak: Referat fra møte 23. mai ble godkjent uten merknader.
Gjennomgang av de enkelte oppfølgingssaker, se nedenfor.

2.0 Innkommende saker
2.1 Beskrivelse av ruskollektiv for mindreårige
Silje Kolltveit, cand psychol, har vært intervjuet og funnet godt egnet til å ta oppdraget.
Framdrift: Prosjektet gjennomføres i perioden juli/august/sept (totalt ca 60 arbeidsdager) og ferdigstilles innen uke
42.
Økonomi: Silje får kr 75.000 for oppdraget pluss en ramme på kr 5.000 i utgiftsdekning. Det siste beløpet kan bli
høyere. Klokkergården, Fossumkollektivet, Tyrili, Skjerfheim og Hiimsmoen dekker kr 10.00 hver, resten av
Samarbeidsforum.
Kontrakt: Ble gjennomgått i møtet og sendes Silje i løpet av et par dager.
Kontaktpersoner: FoU-utvalget og Reidun + leder for de enkelte kollektiv.
Utfordringer: Om tidsfristene blir for korte, noen av premissene ryker eller om kvaliteten står i fare av andre
grunner, må Silje melde fra slik at hun og FoU-utvalget kan finne praktiske løsninger.
Vedtak: Fellesmøtet tok beslutningen om å engasjere Silje Kolltveit til etterretning og ber Samarbeidsforums
kasserer sende faktura til de fem kollektivene.

2.2 Høringsforslag til revidert forskrift om barnets talsperson i fylkesnemda
Høringsforslagble gitt til Dan og Knut.
Vedtak: Sosialpolitisk utvalg kommer med en innstilling/forslag til uttalelse i neste fellesmøte.

3.0 Oppfølgingssaker fra tidligere møter
3.1 Prosedyrekoder og kollektivenes deltagelse i høringsarbeidet fra Helsedirektoratet
Gisle refererte fra høringsmøte/dialogkonferanse 20. og 21. juni. Det blir færre koder. Ordningen er ment som et
faglig verktøy. En oppsummering blir sendt oss.
3.2 Gjennomgang av Samarbeidsforums regnskap/økonomi
Hensikten er å se på mulige tiltak for økt inntjening/reduserte kostnader.
Vedtak: Utsettes til neste møte.
3.3 Møte med Bufdir
Oppfølging av innspillene som skal lages angående barnevern, gjelder anbudskriterier, forutsigbarhet for de ideelle
aktører etc.
Vi har ikke mottatt svar på Samarbeidsforums skriftlige henvendelse, men Dan har fått opplyst muntlig at Reidun
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Kværnum i Bufdir vil ta initiativ til et slikt møte over ferien. Da er det viktig at vi kan presentere konkrete forslag
til en ”samfunnskontrakt” hvor vi som tjenesteleverandører ikke skal bære all risikoen.
3.4 Oppfølging av nye retningslinjer
o
Behandling av ruslidelse
o
Avrusning/avgiftning
o
Samtidig ruslidelse og psykiske lidelse
Vedtak: Undersøkes nærmere av sosialpolitisk utvalg.v/Gisle.
3.5 Oppfølging av barnevernskollektivenes deltagelse i effektstudien ”Multifunc”
Dan bekreftet at prosjektet er i full gang. Klokkergården er med, etter å ha fått gjennomslag for sine endringsforslag.
3.6 Program på TV 2
En serie nyhetsinnslag vedr. ventelister/køer og samtidig ledig kapasitet vil bli fulgt opp av ytterligere programmer
eller innslag.

4.0 Eventuelt
4.1 Heroinkonferansen
Reidun deltok i ”konsensuskonferansen” 26. juni. En uoffisiell oppsummering fra Actis sendes ut til Fellesmøtets
medlemmer.
4.2 Helse Sør-Øst
HSØ har utsatt sin store anskaffelse til medio august, angivelig fordi det er stilt spørsmål om regelbrudd i
forbindelse med at Borgestadklinikken får forlenget sin driftsavtale.
4.3 LAR
Vi var innom LAR-diskusjonen og Samarbeidsforums rolle i forbindelse med en uttalelse fra Actis. Diskusjonen om
dette videreføres på Guriset i november. Der skal vi også invitere Tore Andreassen og Terje Ogden. Sosialpolitisk
utvalg følger opp dette og foreslår en vinkling.

5.0 Neste møte
Vedtak: Neste fellesmøte avholdes mandag 22. august kl 1200 i Økernveien 99.
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