Fellesmøte med styret, sosialpolitisk utvalg og FoU 07.01.2013
Møtested: Arken kl.11.00-14.00
Til stede:

Sak.

Reidun og Ragna fra styret
Knut, Tore Martin og Dan fra sos.pol. utv.

Tema

Ansvar/frist

01/13 Referatet fra forrige møte ble godkjent.
02/13 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.
03/13 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.
Sos.pol. utv. tar saken.
Knut og Dan
22.01.13
Samarbeidsforum må rette en henvendelse til aktuelle departementer og
direktorater slik at vi kommer med på listen over høringsinstanser.
Reidun
04/13 Henvendelsen til Fagrådet - Helse sør- øst om at Samarbeidsforum
Ønsker en plass i dette Fagrådet skal sendes.

Tore Martin
Nå

05/13 Guriset i uke 10 ble drøftet og det var enighet om å prioritere fag i
programmet. De ansvarlige kontakter innlederne og rammene er
5-10 tusen + reise for en ½ dag.
Foreløpig programskisse:
Mandag før lunsj:

Representant fra helsedirektoratet om faglige
kriterier.

Tore Marin

Mandag etter lunsj:

Anders Minken.

Tore Marin

Tirsdag før lunsj:

Ungsinn (snakk med Fredrik).

Knut

Tirsdag etter lunsj:

Jon Jonsen om psykologisk og farmasøytisk
avhengighet (sakk med Rune).

Reidun

Årsmøtet med åpen post, årsmelding og valg.

Reidun

Onsdag før lunsj:

Sak.

Tema

Ansvar/frist

Temaet om kjønnsdelte avdelinger (Bergensklinikkene) avventes.
Valgkomiteens fungering må sjekkes. Lilian fra Langørjan har slutta
og Rolf er syk. Vi kontakter Rolf.

Knut

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. Også i uke 10 vil tre fra hvert kollektiv delta
gratis. Dette bør vi minne om i innkallingen.

Reidun

06/13 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.
Den nye hjemmesiden vår fungerer bra og har fått en fin layout.
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.
Vi må diskutere om vi skal opprettholde et FOU nå som Fredrik er ute
pga skifte av jobb og Finn ønsker seg en annen rolle.

Referent Dan.

