Referat fra fellesmøte:

AU-HABU/HAVO’S Fellesmøte
(Møteleder: Per Wilhelmsen /Referent: Marion E. Ness)

Dato:

27.05. 2020 kl 09.30.-10.15.

Tilstede:

Per Wilhelmsen (leder AU-HAVO)
Sted:
Kari Anne B. Ringdal (Leder AU-HABU) Skype
Anne Lise Høyland (AU-HABU)
Marion E. Ness (sekretær AU-HAVO)
Randi Myklebust (AU – HAVO)
Trude Høvik Yacoubian (AU-HABU)
Terje Baasland (kasserer AU HAVO)
Wenche M Røkke (sekretær AU -HABU)
Eva Male Davidsen (AU- HAVO)
Hilde Lund (kasserer AU-HABU)
Kari Helene Reinsås (AU-HABU)

Forfall:
SAKSNR.
Sak 11/2020

SAKSINNHOLD
Ledersamling 2020, Helse Midt
Avklaring om ledersamling skal gjennomføres som planlagt, eller om den skal avlyses på grunn
av situasjonen med Coronapandemi.
Det stemmes for at ledersamling avlyses da AU ikke har fått jobbe med de sakene vi har på
agendaen under unntakstilstand, og også er forsinket i forberedelsene til ledersamlingen. Det er
også uklart om det av hensyn til smittevern, blir anledning til å gjennomføre et så stort
arrangement allerede i september.
Mulighetene for å holde et mindre Webinar med påfølgende årsmøter drøftes, men
medlemmene i AU ber om fritak fra arbeidsoppgaver et sånt arrangement vil medføre, da det
fortsatt er mye lokalt arbeid som må gjøres for å gjenopprette normal drift i de enkelte
seksjonene.
Årsmøtet må, som en konsekvens av ovenstående, utsettes med ett år. Dette medfører at
representanter i AU, som er på valg i år, må sitte ett år lengre.
AU ønsker å fokusere på neste års 30års jubileumskonferanse, og har til intensjon at denne skal
være åpen for alle ansatte i habiliteringstjenestene. AU ønsker innspill fra regionene vedrørende
jubileumssamling.
AU informerer om avgjørelsen i regionene. Dersom det kommer klare innvendinger til
avgjørelsen må ny drøfting gjøres.
Fremover bør handlingsplaner for AU barn og AU voksne gjennomgås, og prioriteringer gjøres.
Det kalles inn til nytt Skypemøte før ferien for å drøfte innspill fra regionene på neste års
konferanse.

Sak 12/2020

Eventuelt: Kodepraksis drøftes
Tabell på kodebruk fra HAVO A-hus sendes ut til medlemmene i AU. Denne og oversikt over
kodepraksis fra HABU St. Olavs tas opp i møte med Bjørnar i HDir.

