
Referat Styremøte 12.10.2018 

 

Sak 1, Runde på kollektivene.  

 

Arken: Belegg på 8, stram turnus. Dårligere pasienter. Ønsker å viderehenvise men det er lang 

ventetid på ROP plasser. To personer utenfra har sett på markedsføingen til Arken og 

konkluderer med at vurderingsenhetene ikke vet om oss. Vi MÅ markedsføre oss!  

Phønix: Har laget 2 filmer og har mer en 40.000 visninger. Det er bra. De har fått pålegg om 

mer lege og helsepersonell og bakvakter. Har belegg på 22 og filmen skaper mange 

henvendelser. Sparer alt de kan av penger på alle områder bortsett fra innhold. Sliter med å 

ansette helsefaglig folk. Kommer et teaterstykke der regissør har hatt skriverkurs med 

pårørende og tekstene derfra blir brukt i stykket. Har hatt en veldig dårlig potet sesong. 

Hiimsmoen: har bedre innsøkning en noen gang. Direktoratet vil at de skal utvide. Har belegg 

på 17+2 og veldig god økonomi. De har også et fond som skal sikre dem mot dårlige tider.  

Sollia: Bra belegg. Begynner å få ting på plass. Fortsatt noen utfordringer men er helt  klart 

på rett vei. 

 

Sak 2:  

Det nytter. Tore Martin redegjorde for samtale med Kenneth Arctander der de ble enige om at 

Tore Martin løfter dette inn som sak på styremøte i Samarbeidsforum. Her er vi positive og 

diskuterer innhold og Veien fremover . Rådslaging 23 november. 

  

Sak 3.  

Vi tok en runde og så på forskjellige veier inn til styret i HSØ eller andre ressurspersoner. Vi 

synes det er vanskelig å vite hvor beslutningsveiene går og vi må trå veldig forsiktig. Vi er 

alle betenkte. 

 

Sak 4.  

Terje redegjorde for samarbeidet de har med Virke og arbeidet som gjøres der sammmen med 

Blå Kors, Fagrådet og mange fler. Terje holder i dette og følger opp videre. 

 

Sak 5.  

Vi diskuterte forholden som har kommet frem og vi har bitt oss merke i definisjonen av varme 

og kalde senger og at helse Vest kun har 90 % krav til belegg. Vi inviterer alle private ideelle 

til å være med i en forespørsel til HSØ om at vi ønsker det samme. Mail ble sendt. 

 

Sak 6.  

Arken og Phønix Haga skal ha tilsyn fra Arbeidstilsynet. Christian Eikrem, Sollia, informerer 

Reidun og Terje om jobben som er gjort på Sollia etter tilsynet vi hadde.  

 

Sak 7.  

Knut redegjorde for Sivilombudsmannens tolkning av rettighetsforskriften. De har hatt tilsyn 

og NÅ er det blitt ulovlig å skrive ut elever ved rus. Dette gjelder alle barnevernsinstitusjoner. 

Det samarbeides med Virke om å finne en løsning men da få er medlem av Virke vil ikke de 

engasjere seg på vegne av andre enn de som er medlemmer. Samarbeidsforum tar saken. Knut 

er på. Har jobbet inn mot direktoratet uten hell og ser nå om de skal gå på politikerne. Det blir 

«umulig» å drive institusjonen videre med en slik praksis av lovverket. 

 

Sak 8.   

Vi må alle lese høringen som er- forslag til ny forkriftsbestemelse...........Det gjør vi. 



 

Sak 9.  

Guriset.  

Tore Martin ber Øyvind Hansen om å vise Sollia filmen søndagen på Guriset.   

Halstein har redegjort for organiseringen av kursrekka. Pr dags dato er vi ca 20 påmeldte. 

Flere kollektiver har ikke meldt på noen enda. 

 


