
Referat fra møte i styret, sos. pol. og foU 27.august 2012 

 

1. Referat fra sist. Referat godkjent med endring jf. saklistens punkt 9. 

2. Pressemeldingen ang Phønix Haga.  
Diskusjon både om saksgang internt ved denne type offentlig ytring på 
samarbeidsforums vegne, innhold, tidspunkt i prosessen for innspill og adressat – 
politisk/embetsverknivå.  
Diskusjonen videreføres neste møte og Guriset.  

3. Guriset: 

Økonomi nå som vi har fått støtte: 
Vi har mottatt kr. 200 000 i støtte til opplæring, og diskuterte hvordan støtten kan 
komme best til anvendelse. Flere forslag ble luftet; subsidiering av kursdeltagelse 
Guriset, utvidelse av opplæringsprogrammet, styrets leder besøker alle 
medlemskollektivene. Drøfting videreføres neste styremøte og onsdag på Guriset, og 
ses i sammenheng med pkt.10.  
 
Innledere Guriset: Programmets innledere er allerede på plass, både barnevern- og 
helsedelen av programmet.  
 
Barnevern – Skutlaberg fra Rambøll om delrapport 5 barnevernreformen og Backe-
Hansen fra NOVA om; Institusjonsplassering – siste utvei?   
 
Helse – Kristian Solberg, fagdirektør helsedepartementet om rusmeldinga og Jon 
Storaas, RIO om anbudsprosessen i helse sør-øst. 
 
Påmelding og organisering:  
Påmeldingen skal i hovedsak foregå via hjemmesiden. Innbydelse sendes alle 
medlemskollektivenes kontaktperson(-er) innen kort tid. Påmeldingene organiseres av 
Trude, hun har også ansvar for kontakten med hotellet og bestilling av overnatting for 
innlederne osv.  

Utvidelse av Guriset – hva med trinnkurs lørdag+søndag? Se punkt 10. 

Evaluering og avklaringer: Vi har behov for en plan/avklaring når det gjelder 
organiseringen av Guriset, dette gjøres ved evalueringen av samlingen i uke 45 – som 
er den første samlingen vi organiserer uten Arvid. 
 

4. Artikkelarbeidet i etterkant av barnevernsrapporten, mail fra Silje. 
Silje og Ida har oversendt fremdriftsplan (vedlegg til referatet). De ønsker at vi skal ta 
stilling til hvilke tidsskrift vi vil forsøke å få inn artikkel i, det vi kom fram til er 
Tidsskrift for norsk psykologforening, Fontene og Tidsskriftet Norges Barnevern. 
Forslaget til fremdriftsplan godkjennes og leder sender mail til Silje ang tidsskriftene.  

5. Kurs, seminar o.l.: 
Fagrådet – årsmøte og fagkonferanse. Finn og Tore Martin skal hit på vegne av egne 
kollektiv, og Knut deltar på vegne av samarbeidsforum. 



ACTIS – årsmøte. Tore Martin deltar. 
 
Frivillighet Norge – frokostmøte. Evt. Tore Martin. 

6. Oppfølging av Bufdir (kjøp av forpliktende plasser og oppfølging av 
rettighetsforskriften).  
Nytt møte avtalt 28.8. vedr forpliktende antall kjøpte plasser.  
Brev sendt vedr. rettighetsforskrift; vi vil innen utgangen av september etterspørre 
prosess, og et møte om forskriften og tilhørende rundskriv. 

7. Den nye rusmeldinga. Inspill og meninger rundt rusmeldingas innhold og tendens; en 
bedring i forebyggende arbeid og en avkorting og nedprioritering av langtids 
behandlingsplasser, som erstattes av korttid- og/eller poliklinisk behandling. Hele 
meldingen mangler visjoner og fremtidsperspektiv. 

8. Ragna på Tyrili har permisjon og slutter i styret – arvtager?  
Avventer årsmøte i uke 10 2013 for å velge inn nytt styremedlem. 

9. Referatet fra sist endres? 
Endres, jf. saklistens pkt.1. 

10. Opplæring av ansatte – mulig samarbeid?  

Diskutert med bakgrunn i innspill fra Fredrik om opplæring - særlig av nyansatte. Kan 
vi her få til et samarbeid som gjør dette bedre, hyppigere og mindre ressurskrevende? 
Skal det i såfall skje i samarbeidsforums regi eller som et samarbeid mellom 
medlemskollektivene som ønsker det? Skal det skje i flukt med Guriset-samlingene? 
Ideer og drøftinger videreføres onsdag på Guriset, og ses i sammenheng med 
diskusjon rundt evt. utvidelse av opplæringstilbudet Guriset (Jf. pkt. 3). Innspill vedr 
hva en slik opplæring kan innholde sendes Fredrik. 

11. Hva skjer på Skjerfheim? 

Fredrik orienterte om omorganisering i Bufetat og mulige konsekvenser for hans 
rolle/posisjon i systemet og evt. at han ikke lenger blir en naturlig representant fra 
Skjerfheim til Samarbeidsforum. 

12. Eventuelt. 
Neste møte 22. oktober kl. 11:00 på Arken. 

 

 


