Samarbeidsforum for norske kollektiv

Samarbeidsforum er en organisasjon for ideelle og offentlig eide tiltak innen barnevern- og russektoren som oppfatter seg selv å tilhøre
den norske kollektivtradisjonen. Samarbeidsforum skal stimulere kraften i hvert enkelt tiltak og inspirere medlemmene til å arbeide for
at tiltakene forblir et alternativ, skape kontakt mellom tiltakene og drive faglig utvikling, være høring/rådgivende forum.

Referat styremøte i Samarbeidsforum for norske kollektiv, 19. mai 2014.

Tilstede: Tore Mart in, Dan, Knut, Reidun og Rune
Meldt forfall: Anette og Hilde

1. Generell prat rundt hva som rører seg i fagfeltet og som involverer den enkelte av
medlemskollektivene på barnevern og helse.
Den midlertidige medleverforskriften fra 2005 skal evalueres og i disse dager dybdeintervjues 8
barnevernsinstistusjoner i forbindelse med dette. FAFO og AFI har dette oppdraget gitt av
arbeidsdep og BLD. Fossumkollektivet har hatt besøk av forsker som intervjuet ledere,
medlevere og ungdommer.
Det er underlig at ikke medleverforskriften - som også gjelder for ruskollektiv for voksne – skal
vurderes på bakgrunn av både barnevern og helse.
2. Dan Brovoll informerte om at han går over i pensjonistenes rekker. Vi trenger et nytt medlem
inn i styre fra Klokkergården.
3. Den sittende regjeringen har et uttalt løfte om å avbyråkratisere statlige organer og funksjoner.
Er dette en anledning til å bringe inn barnevernets voldsomme byråkratinivå for departement
og statsråd? Burde vi invitere aktuell politiker eller statssekretær til Guriset? Tore M kontakter
Kari Kjønnås Kjos, en politiker som har vist spesiell interesse for vårt felt.
4. Forslag til innhold Guriset uke 45, 2014:
- Traumebasert behandling – «Handlekraft» i regi av RVTS (Tirsdag formiddag)
Knut kontakter dem
- Brukermedvirkning og Torjusens rapport. Hva videre?(Mandag formiddag)
Reidun kontakter ham
- Nasjonal kompetansetjeneste ved Espen Ajo Arnevik – kvalitetsrapportering. (Mandag
ettermiddag)
Tore M kontakter ham
- Rettighetsforskrift voksen-rus. Hvem? (Tirsdag ettermiddag)
Reidun kontakter dem
- Kurs NADA-akupunktur. (For tidkrevende og flere kollektiv har opplæring av egne folk – går
ut.)
5. Styret besluttet å sende et brev til prosjektleder for Helsedirektoratets abeid med nye faglige
retningslinjer for TSB. Vi er spørrende til sammensetning av prosjektgruppe og at Direktoratet
har formulert følgende målsetning:
"Med retningslinjen skal det settes en faglig, felles standard for å styrke kvaliteten, harmonisere
tilbudet i hele landet og hindre uønsket variasjon."
Hvor vi er spørrende til begreper som «harmonisering» og «hindre uønsket variasjon».
Kan dette føre til mindre mangfold i feltet dersom prosjektet ikke inneholder representativ
bredde? Tore M, Rune og Reidun utformer dette.
6. I år kolliderer Fagrådets konferanse med Guriset i uke 45. Dette innebærer at flere deltakere på
Guriset må/velger å reise på Fagrådets konferanse og ikke delta på tirsdag kveld og onsdag på
Guriset.
Denne kollisjonen er tilfeldig og det er første gang, slik at vi beholder Guriset i uke 45 og håper
det er lenge til neste gang det kolliderer.
Neste møte blir 22.august kl.11-15 på Retretten

