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Fellesmøte med styret, sosialpolitisk utvalg og FoU 22.8.2011
Møtested: Klokkergården, Økernveien 99, Oslo kl.12.00-15.30.
Til stede:

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

1.0 Referat fra forrige møte
Vedtak: Referat fra møte 24. juni ble godkjent uten merknader.
Gjennomgang av de enkelte oppfølgingssaker, se nedenfor.

2.0 Saker til behandling
2.1 Beskrivelse av ruskollektiv for mindreårige
Silje K. er i fullt arbeid med prosjektet. I en e-post av 19. august skriver hun:
”En kort oppsummering av det som har blitt gjort siden prosjektstart;
- utarbeiding av disposisjon for rapport, samt analyseskjema
- gjennomgang av relevant litteratur
- innsamling av skriftlig materiale fra de aktuelle kollektivene.
- all skriftlig materiale for kollektivene har blitt gjennomgått og ført inn i analyseskjema.
- arbeidet med å lage oppsummeringene (tolkning og organisering av materiale) for hvert kollektiv etter disposisjon er påbegynt
og pågår fortsatt.
Bv-prosjektet er snart to tredjedels på vei, og jeg tror det bør vurderes om tidsperioden bør utvides noe. Analysearbeidet er
ganske omfattende, og å lage en oppsummering for hvert kollektiv tar en del tid i seg selv. Rapporten vil kunne ferdigstilles på 60
dager, men jeg er redd det vil gå utover rapportens kvalitet. Dette er likevel vanskelig å si helt sikkert på dette tidspunktet om det
vil bli behov for mer tid. Det kan eventuelt vurderes nærmere på et senere tidspunkt (for eksempel når det står 10 arbeidsdager
igjen) av representanter fra FoU- utvalget om prosjektperioden bør forlenges. Den kan i så fall for eksempel i første omgang
utvides med 10 arbeidsdager, og evt med 10 arbeidsdager til dersom det vurderes som nødvendig. Det vil si at prosjektet
fremdeles holder seg innenfor rammebetingelsen på 2-4 mndr som ble vedtatt av samarbeidsforum. Rapporten vil da også
fremdeles kunne ferdigstilles før 24. oktober.
Jeg tror uansett at besøk på alle kollektivene bør revurderes, da dette er tidskrevende og kanskje heller ikke nødvendig for et godt
resultat. Mitt forslag her er at kanskje et eller to besøk kan gjennomføres, mens resten av kollektivene kommuniseres med via
e-post og telefon.”

Vedtak: Møtet var enig om å utvide tidsrammen med 10 arbeidsdager, samtidig som Silje oppfordres til å besøke
et par av kollektivene. Finn sender Silje beskjed om dette.
Møtet minner Samarbeidsforums kasserer om å sende faktura til de fem kollektivene.
2.1 Høringsforslag til revidert forskrift om barnets talsperson i fylkesnemnda
Høringsforslagble er vurdert av Dan og Knut.
Vedtak: Sosialpolitisk utvalg ser ingen hensikt i å uttale seg om dette høringsnotatet, fordi det handler om en
annen målgruppe enn den vi har i Samarbeidsforums medlemmer.
2.3 Prosedyrekoder og kollektivenes deltagelse i høringsarbeidet fra Helsedirektoratet
Vi avventer oppsummering fra Gisle.
2.4 Gjennomgang av Samarbeidsforums regnskap/økonomi
Hensikten er å se på mulige tiltak for økt inntjening/reduserte kostnader. I dette ligger også diskusjon om bruken av
sekretær, samt prising og omfang av denne tjenesten i forbindelse med hjemmeside og Guriset-samlingene.
Vedtak: Utsettes til neste møte.
2.5 Møte med Bufdir
Det ligger an til et felles møte mellom IB, HSH, Samarbeidsforum og Bufdir i september, med tema nye
avtaleformer med større forutsigbarhet for de ideelle aktører etc.
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Vedtak: Dan purrer på tidspunkt for møtet. Finn lager utkast til et arbeidsnotat basert på innspillene som kom
frem i diskusjonen. Vi foreslår et formøte med IB og HSH når datoen fastsatt.
2.6 Oppfølging av nye retningslinjer
o
Behandling av ruslidelse
o
Avrusning/avgiftning
o
Samtidig ruslidelse og psykiske lidelse
Skulle undersøkes nærmere av sosialpolitisk utvalg.v/Gisle. Siden han ikke var til stede i møtet, er saken utsatt til
et senere fellesmøte.
2.7 Anbud Helse Sør-Øst (HSØ)
Arbeidet med HSØ’s store anskaffelse/anbud ble avbrutt i juni, trolig pga helseministerens inngripen i forhold til
Borgestadklinikken, med beskjed om at vi skulle få vite mer medio august. Pr. dd er det ikke kommet noe offisielt,
men vi antar at det har blitt jobbet mye med HSØ’s juridiske partnere. Vi tolker det slik at skulle de holdt seg til
anbud, ville de kun ha trengt en juridisk ryggdekning. Hvis de skal gå over til forhandlinger om driftsavtale eller
likn., trenger de mye juridisk hjelp i hvordan det skal se ut.
2.8 Gurisetsamlingen i uke 45
E-post av 22. august fra Arvid L.:
”Jeg har begynt å se på uke 45.
Foreløpig har jeg fått foreleser til mandag formiddag, nemlig nevropsykolog Merete Øie. Jeg har tenkt å be henne om å snakke om
”Konsentrasjonsvansker ved rusavhengighet - forståelse og behandling”
Jeg har også ”en halv” avtale med Flore Singer Aaslid – hun er sosialantropolog ved NTNU, og har bl.a. tatt doktorgrad på
spørsmål knyttet til rusmisbruk. Hun var aktuell sist i uke 10, men var da syk… jeg har tenkt å kontakte henne på ny dersom vi
ikke har noen andre som vi heller vil ha.
Tirsdagen tenker jeg at som vanlig blir sosialpolitisk dag i regi av Sosialpolitisk utvalg. Har du noen ide om hvordan utvalget
fungerer – og hvem av dem jeg bør snakke med?”

Dette er i tråd med de føringer som ble lagt i mars. På sosialpolitisk dag ønskes metode/forskning på agendaen + tid
for aktuelle temaer som for eksempel LAR.
Vedtak: Styret går for både Øie og Aaslid. Reidun informerer Arvid om dette.
Sosialpolitisk dag må Arvid og Knut snakke sammen om, bl.a. vedr. invitasjon til Terje Ogden og/eller Tore
Andreassen

3.0 Eventuelt
3.1 Fagrådet
Deltakelse på Fagrådets årsmøte og nasjonale konferanse ble drøftet.
Vedtak: Reidun avklarer dette.
3.2 Utveksling av erfaringer
Vi drøftet uformelt erfaringer med ulike valgordninger, vedtekter, styrets funksjon etc i ideelle stiftelser.

4.0 Neste møte
Vedtak: Neste fellesmøte avholdes mandag 26. september kl 1300 i Økernveien 99.
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