
Styremøte i Samarbeidsforum for norske kollektiv, 25.6.2015. 

Tilstede: Knut, Rune, Reidun, Trude og Tore Martin. 

Ref. forrige møte gjennomgått.  
Knut har ikke ennå fått noen endelig avklaring på Kvamsgrind og fortsatt medlemskap. 
Vi har fått tilbakemelding om at TS`ene ikke samlet er interessert i medlemskap i Samarbeidsforum, 
men Phoenix Haga er positive. 
Høringssvar vedr. «Forslag til forskrift med økt kommunalt ansvar,» er avgitt. Fossumkollektivet har 
forfattet høringstilsvar (inkl. tilbakemeldinger fra Reidun) som Samarbeidsforum tilslutter seg. 
 

Guriset 2016 blir i uke 10, (ikke uke 12.) 

På sasklista var det 2 punkter på dette litt spesielle styremøte; Guriset og møte med ACTIS. 
I tillegg var det en diskusjonsrunde vedr. Samarbeidsforums medlemskap i Fagrådet. 

Som vanlig på styremøtene – først en generell gjennomgang av hendelser og bevegelser i rusfeltet og 
barnevernsfeltet som direkte eller indirekte kan/vil ha betydning for medlemskollektivene. Samlet 
besitter vi mye informasjon som erfaring viser at vi ikke besitter hver for oss. Viktig at vi bevarer 
denne «uformelle» delen av styremøte for samkjøring og utveksling av informasjon – ikke minst 
mellom barneverns- og helsekollektivene. 
Vi diskuterte hvordan de forskjellige har forstått særlig HSØ sitt ønske/intensjon rundt brukerstyrte 
senger. Det råder stor usikkerhet rundt hva dette skal være, hvilken modell (kontodøgn, 
Riisbymodell) om det skal inngå som del av avtaleplasser eller om det er satt av egne midler til 
brukerstyrte plasser. Er det ment å være forebyggende eller korte intervensjoner ved tilbakefall? 
Spørsmålene opplever vi er mange og signalene fra HSØ uklare. 
Det ble referert noe fra «Samarbeidsmøte for opptrappingsplan for rusfeltet,» som hadde vært 
avholdt og flere av medlemskollektivene hadde deltatt på. Ett av hovedinntrykkene var fagfeltets 
fokus på medikamentell behandling – og brukerorganisasjoner som etterlyste rusfrihet som 
behandlingsmål.   
Av det helt konkrete vi snakket om denne gang er fritt sykehusvalg og bruk av tvang overfor 
rusmiddelavhengige – og de tilhørende høringene som er ute nå, og om vi bør/må bruke ressurser på 
høringssvar. 
I forlengelsen av styremøte hadde vi et avtalt møte med ACTIS for å diskutere muligheter for 
samarbeid rundt saker som er av betydning for begge – herunder høringsinnspill. 

Vi diskuterte Samarbeidsforums medlemskap i Fagrådet, og i hvilken grad vi har sammenfallende syn 
og interesser med Fagrådet. Dette er blitt aktualisert av siste to års utdeling av priser til Arild Knutsen 
og Thorvald Stoltenberg. Styret har besluttet å ikke melde seg ut av Fagrådet, men jobbe for å få en 
god kandidat fra kollektivene inn i styret i 2016. 

Guriset: Reidun informerte om at hun hadde fått avtale med begge de hun skulle kontakte vedr. 
tema rus-ernæring og rus-tilbakefall. Rus-ernæring; Mona Sæland og rus-tilbakefall; Mette Norman 
og Åke Åkeson fra LAR-Oslo. 
 
Vi hadde videre en plan på å invitere noen personer fra brukerorganisasjoner til å presentere seg på 
Guriset; Øyvind Arntzen, Foreningen alle kan bli rusfri og Jan Schøyen, Veien ut. Trude/Reidun 
kontakter. 
 
Vi ønsket også et fortsatt fokus på kunnskap om nye syntetiske rusmidler, og ønsker oss Torbjørn 



Trommestad. Politi, jobber i forebyggende i Arendal og har spisskompetanse på syntetisk cannabis og 
nye rusmidler. Trude kontakter. 

Mandag: rus-tilbakefall og syntetiske rusmidler (Vi avventer hvem som har første og siste del av 
dagen til vi har snakket med Trommestad. Mette Normann kan begge tidspunkter.) 

Tirsdag 1: Rus-ernæring, Mona Sæland. 2. Brukerorg. «Foreningen alle kan bli rusfri» og «Veien ut.» 

 
 

 


