
Referat fra styremøte i Samarbeidsforum 7.12.2018 

Sted:   Fossum sine leide lokaler i sentrum 

Tilstede:  Reidun, Knut, Rune, Anders og Terje. 

Forfall:  Trude, Tore Martin og Kristin. 

1. Barnevernskollektivene - Sivilombudsmannens tolkning av 
rettighetsforskriftens §22 (om utluftingstur/motivasjonstur). 
Knut oppsummerer om bakgrunnen for saken og redegjør for et utkast til 
brev som Hiimsmoen har skrevet som innspill til Bufdir. Hiimsmoen utsetter 
endringer i påvente av svar fra Fylkesmannen i Rogaland. Fossum har i 
samarbeid med VIRKE laget et utkast til innspill.  
Vedtak: Knut lager et utkast til innspill fra Samarbeidsforum, basert på det 
som Virke har laget, det Hiimsmoen har laget og innspill fra Skjerfheim.  
Kollektivene har hatt litt ulik praksis vedr. dette området. Det kan være en 
mulighet for at det innarbeides en ny paragraf for målgruppen ungdom med 
rus og adferdsproblemer, som kan gi mulighet for 
utlufting/motivasjonsturer. Anders har fanget opp dette og vil sjekke ut 
videre om det er noe hold i at direktoratet vurderer en slik løsning.  

 

2. Runde på kollektivene:  
- Skjerfheim, ansetter 7 nye medlevere, noen slutter.  

4 ungdommer på vei ut i bo-trening, 3 ungdommer som ikke fungerer så 
bra blir tilbake på huset, utfordring at de skal være med på å sette den 
nye kulturen for nye beboere på kollektivet.  

- Hiimsmoen har stor pågang på inntak og har hatt et godt år økonomisk.  
- Fossum, har hatt et normalt år. Leverer på alle avtaler utenom en liten 

avtale med HSØ.  
Stort påtrykk på barnevern slik som på Hiimsmoen.  
De har for tida en gjennomgang av verdier som skal ligge til grunn for 
behandlingsarbeidet.  
8. mai skal Fossum ha en konferanse i Oslo, rettet mot politikere og 
beslutningstakere.  

- Phoenix Haga har i år et underbelegg som kan lande på 77%, dette 
innebærer en gjeld til HSØ på vel 5 mill.  
Har avholdt Smykkefest for de ettervernere som har vært rusfri i 2 år. 
Har også hatt besøk fra Moldova i forbindelse med Pompidougruppens 



ministermøte i Stavanger. Behandlingsavdelingen i mannsfengslet i 
Moldova åpnet i november 2018.  
På grunn av lavt belegg blir det svært kort tid på hvert inntak, dette fører 
til flere avbrudd.  

- Arken, har et underbelegg og lander på 70%. Må betale tilbake ca 3 mill 
og har klart å spare inn ca.1 mill av dette.  
Var kun 2 beboere i juli og lite henvisninger, men nå tar de inn sin ellevte 
beboer og har venteliste.  
De avholder julelunsj 18. desember.  
Vellykket seminar på Retretten om avhengighet, kom ca 40 stykker.  
Kort tid på hvert inntak fører til flere avbrudd.  

 

3. Pakkeforløp, TSB. En kort stikkordsmessig oppdatering fra ARKEN: 
- Koordinator i kommune og TSB, må være med fra dag en.  
- Inntak er koordinator til jenta er plassert på avd.  
- Forløpskoordinater må stå på hjemmesiden,  
- Tar i bruk Feedbackverktøy, KOR skjema, ved planlagte samtaler.  
- Forløpstidene, henviser ha beskjed ved inntak,  
- Et møte første uke, 7 dagers frist, må ikke være fysisk, kan tas over 

telefon/skype.  
- Vi skal innkalle til ansvarsgruppemøte etter 6 uker. 42 dager,  
 

4. Fellesskap funker: 
Møtet med Fagrådet og Actis 17. desember utsettes og nytt møte i vår 

gruppe «Fellesskap funker» må holdes for å klargjøre hvordan vi skal 

organisere oss. Reidun legger ut en melding på veggen på Facebook-

gruppen. 

«Hei dere :-) 

Sliter med å se for meg hva som skal presenteres for ACTIS og Fagrådet 17/12. Synes vi har 

kommet for kort og kjenner at det blir underlig å skulle presentere noe vi ikke helt vet hva er enda. 

Foreslår at vi utsetter møtet med dem til etter at vi har hatt vårt møte i januar.» 

5. Rusreformutvalgets høring: 
Rune har lagt frem innspill fra de unges perspektiv på vegne av Fossum. 
Terje har vært og presentert innspill på vegne av Samarbeidsforum. 
Begge innspill sendes til Reidun. 

 



6. Planer for Guriset uke 12 2019: 
 

➢ Pårørendearbeid, legges frem fra de ulike enhetene. 
o Innledning eller avslutning «Mammablogg» - mamma fra Fossum 
o Elisabeth legger fram fra Hiimsmoen, hvem legger fram fra de andre 

kollektivene? 
➢ Øyvind viser Flimrafilmen 
➢ Phønix Haga presenterer boka «Det begynner å ligne et liv» 
➢ Reidun presenterer nettsiden www.12-trinnsbehandling.no  

En nettside laget av «Nasjonalt kompetansenettverk for 12-

trinnsbehandling» 
 
Ideer: 

➢ Medikamentfri behandling – ei som har en blogg – Terje sjekker 
➢ Sjekke med Arne Klyve om han kan komme og snakke om 

utenforskap/anbudsregime el.l. Hvem kontakter? 
 
Referent 
Terje Turøy (og Reidun) 

 

http://www.12-trinnsbehandling.no/

