
REFERAT FRA STYREMØTE MED SOSIALPOLITISKUTVALG
 
7.12.05 I KLOKKERGÅRDENS LOKALER I OSLO
 
 
Tilstede: Terje Turøy, Øyvind Hansen, Dag Brovoll, Knut Bakke, Linda 
Hiis, Merete Turvoll, Rolf Jansen
 
 
Saker:
 
1.Evaluering av konferansen
2.Sos.pol.utvalg prioriteringer
3.Arbeidstidsordningen
 
 
1. Konferansen i Oslo om etterundersøkelser fra flere kollektiv var 
vellykket. Det var 115 personer tilstede. Konferansen nådde ut til dem vi ønsket å nå, og
tilbakemeldingene fra deltakere var bra.
 
a. Erfaringer og mandat
 
En stor del av budskapet var arbeidstidsordningen. Denne synliggjøres godt i etterundersøkelsene. De
erfaringene vi har gjort via denne konferansen vil gjøre neste mye lettere å gjennomføre. Det vil bli viktig
å "spre budskapet" også til Midt- og Nord-Norge. Foredragsholdere bør være mer spesifiserte. Dette er
vårt ansvar å sørge for. Vi ønsker ikke bare generell applaus for det vi gjør, men ønsker også kritisk lys
sett fra utsiden og fra samspillere. Det er vanskelig å ha paneldebatt når alle er enige! Nye utfordringer
som er gode tema er arb.tid og skole. Det har vært en nyttig prosess å gjennomføre konferansen.
Erfaringer er at noen mobiliserer svært godt (f.eks ARA), mens andre hopper lett av etter første
forespørsel. Det er viktig å få tak i nøkkelpersoner.
 
Linda Hiis har hatt et svært godt tak omkring det praktiske, med alt det arbeidet dette har vært. For senere
anledninger vil vi trolig trenge å kjøpe fri en sekretær fra egne rekker til dette arbeidet. (invitasjoner, 
registrering, påmeldinger, markedsføring, trykksaker osv.)
 
b. Samarbeidet med Aker sykehus Rus og avhengighet  (ARA)
 
Samarbeidet var meget godt og Hilde Harwiss og Gjermund Nysveen ble opplevd som kapasiteter som
hadde stor kontaktflate og erfaring.
 
c. Regnskap
 
Regnskapet for konferansen er gjort opp, og det er rom for visse fakturaer for arbeid som er  utført, samt
for reiseregninger fra deltakerne. Totalt budsjett er omlag kr. 108.000,- Når fakturaene kommer inn fra
forannevnte, vil vi trolig gå i balanse. Fullstendig regnskap skal  revisorgodkjennes, og vil være bilag til
årsmøtet i uke10. Kontoen for konferansen avsluttes over nyttår. BUFETATS org.nummer brukes inntil
Samarbeidsforum får sitt eget 
(dette er under behandling) For at BUFETAT skal godkjenne dette ønsker de et brev fra oss om vår 
virksomhet. Knut Bakke ordner dette.
 
1. Det ble redegjort fra utvalget om oppgaver det er jobbet med. DEt  viktigste har vært høringsuttalelsene
omkring refusjon/betaling for skolegang for grunnskole og vg. skole. Det er tydelig at Hedmark fylke
ønsker alt. 6 ( i flg. Dan Brovoll). Samarbeidsforum ønsker alt. 1-2. Det er viktig at vi får en minst mulig
byråkratisk, og mest mulig forutsigbar forskrift. Vi bør samkjøre oss med andre aktuelle høringsinstanser:
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Aktis, Fagrådet for rusfeltet, OPB, HTS, TS. og Bufetat. De forskjellige ble delt mellom Øyvind, Knut,
Terje og Fredrik, som 
tar kontakt med de enkelte.
3. Arbeidstidsforskriften skal enten inn eller ut. Vi er nødt til å forsøke å påvirke i den retningen vi ønsker
før vedtak blir fattet. LO må bestemme seg, og vi vet ikke hva de 
vil falle ned på. Inger Granby jobber mot politikerne. Knut tar kontakt med Lars E. Bakke på Skjerfheim 
som har gjennomført lønnsforhandlinger med LO og LO-stat.
 
 
ref. Rolf
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