Referat fra fellesmøte Samarbeidsforum 4. juni 2012.
Til stede: Reidun, Finn, Tore Helge, Ragna, Ragna, Knut,
Fredrik.
Forfall: Trude (pga vekterstreik), Dan (ferie) og Gisle
1.Referat fra siste møte.
Referatet ble godkjent.
2.Guriset
- kontrakt med Guriset
- tema
- innledere
- egenandel
- organisering
- annet?
Trude har oppgaven å samordne/organisere Guriset, og skal
bl.a. kontakte dem vedr. avtale om fremtidige samlinger. De har
forespurt at det lages en kontrakt, og vi går for Trudes forslag
om at det lages et utkast som jobbes med der oppe i uke 45.
Følgende forslag til tema for uke 45 på Guriset ble valgt
– resultat av anbudskonkuranssen helse sør-øst, lang/korttidsbehandling
– rettighetsforskrift/tilsynspraksis, barnevernsrapporter
– ny stortingsmelding om rus
Knut, Rune, Fredrik og Dan har ansv. for den delen av
programmet som omhandler barnevern.
Tore Martin. Finn og Gisle har tilsvarende ansvar for den delen
av programmet som omhandler helse(voksenrus).
Forslag til vinkling og innledere skal være klart 15. august.
Det kom opp et forslag om tema: ”Kjønnsdelt behandling v/Kari
Lossius” Hvor hun utfordrer behandlingsinstitusjonene i forhold
til at hun nå mener kategorisk at all døgnbehandling bør være
kjønnsdelt. Dette temaet utsetter vi til uke 10, 2013.

Egenandel – vi tar diskusjonen om dette når vi vet mer om
kostnadsnivået på innlederne.
3.Ny hjemmeside
Midlertidig adresse:
http://samarbeidsforum.weebly.com/lenker.html
Gå inn og se og vurder. Forslag til utbedringer sendes Anne.
Reidun sender mail med mail-adressen til Anne.
4.Oppfølging av barnevernsrapporten – Artikkelskriving
Silje/Ida har sent oss et forslag til to typer artikkel og
arbeidsplan. (Se egen mail.)
Vedtak:
Artikkel/kortversjon av rapporten produseres med mål om
publisering i fagmagasiner.
Videre undersøkelse/rapport om hvorvidt b.v.kollektivene utgjør
en særegen behandlingsmodell, opplever vi som relevant og
spennende. Vi ser på muligheter for finansiering/deling av
utgifter til et slikt prosjekt, første steg er at FoU skriver søknad
om støtte fra Bufdir.
Styret følger opp mulighet/finansiering for å lage en tilsvarende
rapport for kollektivene for voksne som vi nå har fått laget for
barnevernskollektivene. Vi tenker her at denne også skal få
samme oppfølgingsrapport som b.v. “Utgjør kollektivene en
særegen behandlingsmodell?”

5.Sos.pol.utv.- siden sist
I all hovedsak har sos.pol.utv. jobbet opp mot Bufdir og møte
som var 14. mai. Tema var kjøp av antall forpliktende plasser.
Bufdir forplikter seg til 82 plasser – med fleksibilitet opp til 100

plasser hvor det betales ekstra for plassene over 82. Vårt
ønske er å forhandle forpliktede plasser nærmere 100, dette
jobbes videre med.
Prinsipp: Vi vil ikke gi fra oss inttaksmyndighet.
6.Hvordan brevet om rettighetsforskriften skal følges opp.
Vi - ved Reidun – etterlyser svar eller prosess etter vårt brev.
Sendes denne uken.
7. Voksenrus – helse Sør-Øst sine langtidsavtaler.
Bør vi i etterkant av tildelingen til helse Sør-Øst støtte Phoenix
Haga som var den eneste institusjonen i kategori 2
(langtidsbehandling) som ikke fikk tildeling? Skal vi gjøre det
bade prinsipielt og i arrangementer?
Ja, dette var det enighet om.
Tore Martin lager et utkast til pressemelding/støtteerklæring til
Haga i dag – denne sendes Knut, Reidun og Rune for
gjennomlesing/innspill. Den publiseres på hjemmesiden til Haga
i morgen, sendes ut til media som pressemelding og brukes
som appell under løvetanntoget i Oslo 5. Juni.
8. Evt.
Neste fellesmøte er mandag 27.august kl.11 på ARKEN

