
Referat fra styremøte i Samarbeidsforum for norske kollektiv 
24.04.15 på Retretten 
 
Tilstede:  Knut, Reidun, Tore Martin, Rune og Kristin 
Forfall: Hilde Bianca, Anette og Trude 
 
Saksliste:  

1. Konstituering av styret. 
2. Guriset uke 45. 
3. Ny anbudsrunde med Bufdir om barnevernplasser i kollektiv. 
4. Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i 

institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer 
med rusmiddelproblemer – høringssvar. 

5. Eventuelt. 
 

1. Konstituering 
Leder:  Reidun Wilhelmsen 
Nestleder:  Knut Bakke 
Sekretær:  Kristin Holmemo 
Kasserer:  Hilde Bianca Midtbø 
Styremedlem: Rune Sundt 
Styremedlem: Anette Green 
Styremedlem: Trude Rød 
Styremedlem: Tore Martin Helgesen 

 
     Styret et veldig fornøyde med Hilde Biancas arbeid som kasserer. 

 
2. Guriset uke 45 og uke 12/-16 
Om tilbakefall – Martha-utdanningen. 
Reidun kontakter Kompetansesenteret til Velferdsetaten i Oslo 
v/Nils Erik Oppdahl (evt. uke 12). 
 
NIT – Nasjonalt inntaksteam i Bufetat, som har innsøkingen til 
barnevernkollektivene.  
Knut inviterer dem. 



 
Terapeutiske samfunn; forskjeller og ulikheter mellom de ulike TS  
(Mysen, Molde, Renåvangen, Stavanger og Samtun). Knut inviterer 
dem. 
 
10-års-perspektiv på rusbehandling v/Sverre Nesvåg. Knut 
inviterer dem. 
 
Kvamsgrindkollektivet. Knut inviterer. 
 
Ernæring. Reidun snakker med aktuell foredragsholder. 
 
Rune kontakter Torbjørn Trommestad som er politi og jobber i 
forebyggende i Arendal. Han har spisskompetanse på syntetisk 
cannabis og nye rusmidler. Medlem av Norsk 
Narkotikapolitiforening (NNPF). 

 
Enighet om fortsatt å invitere politikere og representanter for 
brukerorganisasjonene; RIO og ALARM. 
 
3. Ny anbudsrunde med Bufdir 
Kristin tar kontakt/skriver til ansvarlige i Bufdir for anbud og ber 
om et møte hvor vi bl.a. kan snakke om kvalitet og bredde i 
tilbudet av institusjonsplasser, og få info om hvordan de beregner 
antall plasser. 
 
Ny konkurranse vil bli utlyst i juni for de ideelle.  
 
4. Utkast til forskrift har høringsfrist 4. mai. Fossum jobber med 
 et høringssvar og vi får "lene oss" på dette og komme med 
innspill. Reidun sender ferdig høringssvar på vegne av 
Samarbeidsforum. Voksenkollektivene sender eget svar etter 
egen vurdering.  
 
 

 



5. Eventuelt 
Møte med Helse sør/øst i mai/juni hvor hovedtema er 
«Brukerstyrte senger». 
Reidun vil melde inn fritt behandlingsvalg og brukerråd, 
brukervalg/brukermedvirkning til tema til diskusjon i møtet. 
 
Hospitering: dette må skje på eget initiativ, og vil ikke bli 
arrangert av styret. Det er ønskelig å få til dette! 
 
Reidun deltar på møte om heroinassistert behandling 7. mai.  
 
Knut deltar på Fagrådskonferansen 8. mai på vegne av 
Samarbeidsforum. 
 
22. og 23. september er det Nasjonal fagkonferanse. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


