Samarbeidsforum for norske kollektiv

Årsmelding 2012
Samarbeidsforum har nå 10 medlemskollektiv.

Styret, sosialpolitisk utvalg og FoU-utvalg
Styret har denne perioden bestått av følgende personer:
Leder:
Reidun Wilhelmsen
Sekretær:
Rune Sundt
Kasserer:
Ragna R. Ellingsen
Styremedlem: Trude Rød
Vara:
Ragna Torkelsgard

Kvinnekollektivet Arken
Stiftelsen Fossumkollektivet
Langørjan Gård
Finnmarkskollektivet
Tyrili

Følgende personer har utgjort sosialpolitisk utvalg denne perioden.
Leder:

Knut Bakke
Tore Martin Helgesen
Dan Brovold
Gisle Andersen

Hiimsmoenkollektivet
Stiftelsen Solliakollektivet
Stiftelsen Klokkegården
Tyrilistiftelsen

Følgende personer har utgjort FOU-utvalget.
Fredrik Lange-Nielsen
Finn Arctander

Skjerfheimkollektivet
Stiftelsen Fossumkollektivet

Guriset-samlingene
Følgende innledere bidro på våre konferanser i 2012.
Guriset uke 10:
Innføringskurs i Dialektisk atferdsterapi (DBT) v/Psykologspesialist og DBT-terapeut
Stine Laberg fra Universitetet i Oslo, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.
Jon Storås - RIO: ” Konsekvensene av samhandlingsreformen for rusbehandling,
sett fra et brukerperspektiv.”
Martin Blindheim fra Helsedirektoratet fortalte nytt fra byråkratiet
Guriset uke 45:
Linn Synnøve Skutlaberg - Rambøll Managment Consulting:
Barnevernsreformen er evaluert av flere instanser, og det er laget i alt 5
evalueringsrapporter
Linn Synnøve Skutlaberg vil gi en presentasjon av det viktigste fra hver
evalueringsrapport. Hun vil ha fokus på overordnet perspektiv for tiltakssiden, hvilken
videreutvikling av institusjonsbaserte rusbehandlingstjenester peker rapporten mot?

Elisabeth Backe-Hansen - NOVA:
«Rusbehandling i kollektiv – siste utvei eller et godt hjelpetilbud? Betydningen av
barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet for rusbehandling»
Christian Solberg - Helse- og omsorgsdepartementet :
Den nye stortingsmeldingen om rus
Jon Storås - RIO:
"Resultatet og konsekvensen av avtale-prosessen i Helse Sør-Øst”

Møtevirksomhet i perioden
Det har vært avholdt følgende møter i perioden:
(17.januar
Uke 10
4.juni
22.oktober
7.januar 2013

fellesmøte styret, sosialpolitisk utvalg og FOU-utvalget, Oslo)
fellesmøte styret, sosialpolitisk utvalg og FOU-utvalget, Oslo
fellesmøte styret, sosialpolitisk utvalg og FOU-utvalget, Oslo
fellesmøte styret, sosialpolitisk utvalg og FOU-utvalget, Oslo
fellesmøte styret, sosialpolitisk utvalg og FOU-utvalget, Oslo

Årsplan 2012
Årsplan for sos.pol.utv. 2012, vedtatt på årsmøte:
 Stortingsmelding om rus – følges opp
 Stortingsmelding om barnevern – følges opp
 Følge opp arbeidet med nye samarbeidsmodeller i barnevernet,
kort- og lang-sikt
 Svare på alle aktuelle høringsbrev i årsmøteperioden
 Vurdere eventuell oppfølging av resultatet av HSØ sine tildelinger
 Videre oppfølging av Barnevernsrapporten og starte prosessen for å lage en
tilsvarende for voksenrus

Oppfølging av årsplan og andre viktige saker i 2012:
Satt opp punktvis med info hentet fra våre møter.

GURISET
Møtedato 4/6:
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.
Programmet ble lagt, med alternativer og retning.
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.

Møtedato 27/8:
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:
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.
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.
Møtedato 22/10:
Få påmeldte. Alle ledere oppfordres til å øke deltakelsen i fagkonferansen. Vi må ha flere deltakere. Hvis
vi skal kunne videreføre Kurset og Fagkonferansen bør deltakelsen på konferanse være fler enn 30. Vi
fordelte hvem som følger opp hvem.
Vi har fått 200 000 i støtte til å organisere forumet.
Styrevedtak: Noe av midlene vil bli brukt til å dekke deltakeravgift for tre fra hvert kollektiv.
Programmet.
Vi ønsker quiz om kvelden.
Møtedato 7/1:
Guriset i uke 10 ble drøftet og det var enighet om å prioritere fag i programmet. Foreløpig programskisse
ble lagt.
Temaet om kjønnsdelte avdelinger (Bergensklinikkene) avventes.
Innspillet om ”hvem er vi – hvor går vi” er fra forrige årsmøte har ikke avstedkommet noen
tilbakemeldinger/reaksjoner fra kollektivene.
Saken legges i dvale.
NB! Ny kursrekke starter.
Styrevedtak: Også i uke 10 vil tre fra hvert kollektiv delta gratis. Dette bør vi minne om i innkallingen.
Vi evaluerte hvordan gjennomføringen av forrige Gurisetsamling hadde gått uten Arvid.
Enighet om at gjennomføringen hadde gått bra. Påmeldingen og Kontakten med Guriset hadde også
fungert bra. Jobben med å kontakte foredragsholdere var ikke skikkelig diskutert og dette må vi rette på.
Ønsket er å få en ansvarlig for dette. Enten ved en utvidelse av styret, (eventuelt ansvar for FOU), eller
ved at et interessert medlem i Samarbeidsforum tar dette ansvaret.
Vi må også intensivere kollektivenes ansvar for å melde på deltagere.
Spørsmålet om å utvide kursrekka med en dag er positivt for å gi deltagerne anledning til å være med på
aktuelle temaer på selve konferansen, uten at det går ut over innholdet i kursrekka. Men det byr på en
rekke praktiske problemer når det gjelder transport, utvidet vikarbehov osv.. Vi lar spørsmålet ligge.
Ut fra denne evalueringen var vi enige om at styret hadde gjort et riktig valg med hensyn til å avslutte
samarbeidet med Arvid. Økonomisk sett har dette vært en klok avgjørelse.

NY HJEMMESIDE
Møtedato 4/6:
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.
Møtedato 7/1:
Den nye hjemmesiden vår fungerer bra og har fått en fin layout.

OPPFØLGING AV BARNEVERSRAPPORTEN
Møtedato 4/6:
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?”
Møtedato 27/8:
Silje og Ida har oversendt fremdriftsplan. 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.
Møtedato 22/10:
Første utkast til en artikkel fra Silje Kolltveit og Ida Lange-Nielsen foreligger og vil bli sendt ut til alle som
mottar post fra post@samarbeidsforum.org automatisk for å innhente synspunkter. Fredrik sender ut,
setter frist og koordinerer innspillene før de sendes til forfatterne.
Det ble besluttet i st. møtet 4. juni at FoU skulle skrive søknad om støtte til finansiering av forskning som
avklarer hvorvidt kollektivbehandling er en egen behandlingsmodell. Dette arbeidet er ikke påbegynt. Vi
ble enige om at Fredrik i første omgang kontakter Eivind Elgesem for å drøfte veien videre med ham.
Deretter følger vi opp med et brev fra Samarbeidsforum ved styreleder for å etterspørre mer forskning.
Fredrik utformer utkast.

OPPFØLGING AV BUFDIR – KJØP AV PLASSER OG RETTIGHETSFORSKRIFTEN
Møtedato 4/6:
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.
Hvordan brevet om rettighetsforskriften skal følges opp.
Vi - ved Reidun – etterlyser svar eller prosess etter vårt brev. Sendes denne uken.
Møtedato 27/8:
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.

Møtedato 22/10:
Samarbeidsforum har ikke fått noen tilbakemelding om hvordan Bufdir har fulgt opp brevet som ble sendt i
mai og purret opp i juni vedrørende utfordringer knyttet til Fylkesmannen i Vestfold og Hedmarks
praktisering av rettighetsforskriften. Prosessen er ikke fulgt siden forrige møte. Sosialpolitisk utvalg ved
Dan og Knut formulerer et oppfølgingsbrev som Reidun signerer og sender.
Med hensyn til kjøp av plasser er det fortsatt slik at direktoratet ikke vil inngå avtale om å garantere for
kjøp av mer enn 82 plasser fordelt på de 4 ideelle barnevernkollektivene. Kollektivene beholder
inntaksmyndigheten, men må begrunne avslagene skriftlig. Kollektivene får forskuddsbetalt en garantisum
for plassene for et halvt år av gangen.
Møtedato 7/1:
Det er utarbeidet forslag til «Retningslinjer for godkjenning og kvalitetssikring av barneverninstitusjoner
– Presisering av kvalitetskrav for atferds-institusjoner» av Bufdir. som er sendt ut på høring.
Hverken vi eller noen av kollektivene hadde fått disse presiseringene til uttalelse, men Reidun har mailet
Kvåle og fått Samarbeidsforum som høringsinstans.
Samarbeidsforum må rette en henvendelse til aktuelle departementer og direktorater slik at vi kommer
med på listen over høringsinstanser.

OPPFØLGING AV TILDELING HELSE SØR ØST – OG RUSPOLITIKK
Møtedato 4/6:
Bør vi i etterkant av tildelingen til helse Sør-Øst støtte Phoenix Haga som var en av 2 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. Den publiseres på
hjemmesiden til Haga i morgen, sendes ut til media som pressemelding og brukes som appell under
løvetanntoget i Oslo 5. Juni.
Møtedato 27/8
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.
Møtedato 22/10:
Vi sluttet oss til det syn at styret ikke bør lage pressemeldinger/resolusjoner uten at alle
medlemskollektivene stiller seg bak en slik uttalelse.
Møtedato 7/1:
Vi snakket om hva som rører seg i rusfeltet. Hva som har skjedd og eventuelt kan skje med Phønix Haga
og hvilken formidabel jobb de har gjørt ruspolitisk, at Støre har igangsatt et arbeid for å se på kvalitet i
behandlingstilbudet innenfor TSB (sammenlikning av statlige og private (ideelle)), arbeid med
retningslinjer/rettigheter er igangsatt, (j.fr. rettighetsforskriften for barneverninstitusjoner) og at det er lagt
viktige føringer for TSB i "Oppdragsdokument 2013 for Helse Sør-Øst RHF" fra Helse- og
Omsorgsdepartementet.
Møtedato 7/1:
Henvendelsen til Fagrådet - Helse sør- øst om at Samarbeidsforum ønsker en plass i dette Fagrådet skal
sendes.

OPPFØLGING AV NY RUSMELDING
Møtedato 27/8:
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.
Møtedato 22/10:
Vi ble enige om at samarbeidsforums interesser blir godt nok ivaretatt gjennom vår deltakelse i Fagrådet
og Actis. Vi behøver ikke gi egne innspill på saker som det er tidkrevende å sette seg inn i. Reidun er blitt
intervjuet i Rus og Avhengighet.

KURS - SEMINAR
Møtedato 27/8
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.
Møtedato 22/10:
Knut og Finn orienterte fra fagrådskonferansen. Vi har ikke deltatt i møter med Actis. Vi ønsket høyere
prioritering av dette samarbeidet fremover. Tore Martin er styrets representant overfor Actis.

OPPLÆRING AV ANSATTE – MULIG SAMARBEID?
Møtedato 27/8
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.
Møtedato 22/10:
Vi diskuterte litt vinklingen på en slik diskusjon på Guriset. Det var enighet om at det var praktisk vanskelig
å samarbeide direkte om den fortløpende opplæringen av nye medarbeidere. Klokkergården har sitt eget
program, men det er rettet spesielt mot ansatte på Klokkergården og ville ikke fungere like godt for andre
deltakere fra andre kollektiver. Utvidelse av samarbeidsforums kollektivkurs på Guriset kunne derimot
være et aktuelt diskusjonstema (åpen post, onsdag).

DIVERSE:
Møtedato 27/8: Hva skjer på Skjærfheim?
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
Møtedato 22/10: 8. Nytt narkotikapolitisk nettverk av mennesker og institusjoner som jobber med
rusfri behandling - EURAD.
Vi reiste spørsmål om samarbeidsforum bør bli medlem i nettverket. Siden bare et mindretall av
samarbeidsforums medlemmer praktiserer medikamentfri behandling, ble vi enige om at hvert enkelte
medlemskollektiv selv må ta stilling til om de vil være med. Vi avventer mail for å se om nettverket blir noe
av. Saken drøftes nærmere i neste fellesmøte om det er aktuelt.

Med vennlig hilsen

Reidun Wilhelmsen
Leder styret

Knut Bakke
Leder sosialpolitisk utvalg

