
Referat fra styremøte i samarbeidsforum for norske kollektiv 15/6-18 

 

 

Tilstede: Rune(Fossumkollektivet ), ToreMartin(Solliakollektivet), 

 

Terje(PhonixHaga), 

Anders(Skjerfheimkollektivet) 

Knut(Himsmoen),Reidun(Arken), Trude(Finnmarkskollektivet ). 

Forfall: Kristin(Klokkergården) 

 

 

Saker: 

1. Medleverforskriften 

2. Besøk stortinget 

3. Guriset 

4. Arendalsuka 

5. Runde rundt bordet om status på hvert kollektiv 

  

1.   Medleverforskriften 

«Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å oppheve 

medleverforskriften for å sikre bedre arbeidsforhold i barnevernet og andre 

omsorgstjenester» 

Knut refererer fra eget møte hvor dette var tema (se eget referat skrevet av 

Kristin).   

Forslaget gikk ikke gjennom med  47 mot 52 stemmer.  

  

2.    Besøk Stortinget. 

Sakset fra artikkelen «Store ulikheter i behandlingstilbudet» 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/11/store-ulikheter-i-

behandlingstilbudet/ 

"Tall fra Helsedirektoratet viser stor variasjon i spesialistenes vurderinger av 

ruspasienters behov. Fagrådet har laget en oversikt over henviste pasienter 

som innvilges direkte til døgnbehandling og utredning i perioden fra 2016 til 

og med andre tertial 2017. I Helse Nord er det i denne perioden innvilget rett 

til døgnbehandling i 55 prosent av tilfellene. I Helse Vest er tallet på 7,5 

prosent. Er det virkelig så stor forskjell på pasientpopulasjonene? Vi ser også 

store forskjeller innen de enkelte foretak. Helse Midt har en henvisning på 16,2 

prosent som gjennomsnitt. Ser vi på de enkelte aktørene innen helseforetaket, 

ligger Helse Møre og Romsdal på 30 prosent, mens St. Olavs hospital er på 1,3 

prosent. Det er vanskelig å tro på at disse forskjellene kan forklares bare på 

bakgrunn av pasientenes behov." 

Terje/Phønix Haga har vært på stortinget og snakket med Høyre og FrP om 

bl.a. dette, med historier fra egen helseregion om konsekvensene for 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/11/store-ulikheter-i-behandlingstilbudet/
https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/11/store-ulikheter-i-behandlingstilbudet/


pasientene osv.. 

I barnevernet ser man en annen utvikling. Der er det et stort «trøkk» 

på kollektivenes plasser, og BUFDIR ønsker å få inn flere ungdommer enn de 

kan ta imot.  

På bakgrunn av det som skjer på rusfeltet ønsker styret å få til møte med 

Fagrådet for å se hva vi sammen kan gjøre, og mulig få til en felles strategi 

også med flere aktører.  

  

Møtet er satt til onsdag 20/6-18 kl14:30, Terje og Tore Martin drar dit sammen 

med Lars fra Fossumkollektivet. 

  

3.    Guriset Uke 45. Programmet er ferdig 

  

Mandag: 

Tommy Huseby 

Han kommer fra KoRus øst og er gammel venn av bl.a. kollektivene. 

«Har kollektivene sviktet sitt oppdrag?» 

Litt historisk perspektiv og dagens behandlingssyn - betraktninger, 

betenkeligheter og stikk til kollektivene. 

Ettervern 

Hvert kollektiv legger frem deres ettervern. 

Punkter som vil være greie å ha med er: 

Innhold, rammebetingelse, jobb og økonomi. 

  

Tirsdag: 

Tommy Sjåfjell 

Han er brukerorganisasjonen A.larm sin representant i Oslo 

Han legger fram aktuelle saker fra feltet. 

Trude Rød 

Legger fram sin masteroppgave: «Terapeuters forklaring på mislykket innsats» 

  

Knut kontakter Halstein for en avklaring på trinnrekka, da det er flere av 

kollektivene som har flere nye ansatte til høsten og det var svært få som 

startet på Trinn 1 i uke 12. 

  

Forslag for 2019 samlinger er: 

Harald Landmark, Film-Røverdatter, Per Isdal, Arvid Lohne, Arnt Sæter.         . 

  

4.    Arendalsuka                     

De som blir med er Knut, Reidun, Tore Martin, Terje og Trude. 

(Tore M og kanskje Terje drar til Oslo på konsert onsdag-torsdag)eller tirsdag 

til onsdag?  

• Tore M kommer med båt og sover i den, vi andre sover i leid leilighet via airbnb. 

• Trude sjekker ut om folkebadet blir med å lage gratis flyers. Møtet er blir 25/6-18.  



• Stand: Vi står på stand fra mandag til torsdag.  

Reidun har meldt ifra til ACTIS, og tidspunktet vi har fått er som vi ønsket – på 

slutten av dagen. 

Vi fordeler standtiden mellom oss, Tore Martin starter mandag, da flere av oss 

kommer på ettermiddagen. 

• NB! Husk utstyret som står hos Reidun 

  

5.    Runde rundt bordet om status på hvert kollektiv.  

     Flere av oss sliter med belegg, permitteringer kan skje til høsten dersom 

ikke ting endrer seg. Trøkk på BV plasser, flere pas som er dårligere/tyngre enn 

tidligere. 

  

  

Nytt møte: 28 september 18 kl:10.15 ~ Retretten. 

 

 

NB! Har ikke Mail adr til Anders på skjerfheim.  

  

Refr Trude/Reidun 
 


