
REFERAT
Styremøte i Samarbeidsforum med sos.politisk utvalg  17.01.07
Fossumkollektivets lokaler i Parkveien i Oslo
 
 
Tilstede: Knut Bakke, Rolf Jansen, Terje Turøy, Kristin Ekeli Holmemo,

   Fredrik Lange-Nielsen, Øyvind Hansen
 
Saker:

1.                  Info fra møte i dep. Og dir.
2.                  Høring om sprøyterom
3.                  Uke 10
4.                  Skolereformen
5.                  Arbeidstidsforskriften.
6.                  Artikkel fra Fredrik
 

Møte i dep. om rettighetsforskriften med statssekretær Øye i BFD. Knut og Terje refererte.
Deltakere både fra OPB og Samarbeidsforum. (Knut og Terje) Dep. vil ha konkrete forslag til
endringer skriftlig. Vi vil da kunne bli tatt med i prosessen når det gjelder forskriftens endringer. Vi
kan komme med innspill. Vi fåreslår få og konkrete endringer. Forslag sendes sos.pol. utvalg.

1.

Øyving la fram saken. Det er foreslått en forlengelse av sprøyteromlovens virketid i nåværende
form i 2 år. Høringsfristen er 2. februar.

2.

Vi er prinsippielt mot sprøyterom, men dersom vi ikke blir hørt, vil vi svært gjerne ha en evaluering
av ordningen. Vi henviser til vårt høringsnotat fra runde 1.

Uke 10 er godt i gang.3.
Mandag kommer Sverre Nesvåg for å snakke om LAR og rusens rolle i ungdomsmiljøene.
Tirsdag er avsatt til sos.politisk innhold, og vi forsøker å skaffe innleder fra Hassela i Sverige til å
snakke om ”Hva har skjedd med kollektivene i Sverige?” Vi ønsker oss K.A. Westerberg. Jan
Bøhle fra Skjerfheim tar denne forespørselen videre.

Den nye skolereformen gjelder fra 01.01.2007. Fossum har fått de pengene de ba om for 2006. Nå
har Østfold  overtatt forpliktelsene. Fossum må selv sørge for drift ut dette skoleåret.

4.

Hiimsmoen ønsker å starte opp egen skole
Klokkergården er blitt godkjent som privat skole på grunnskolenivå. De har fått et rammetilskudd
for driften.

Hva skjer med arbeidstidsforskriften? Knut sjekker ut med buf.dir hvor denne saken står.5.
Fredrik har laget en fagartikkel på ønske fra Bufetat. Han sender den ut til gjennomsyn, og eventuell
benyttelse for dem som er interessert.

6.

 
 

 
 
 
For styret
 
 
_________________
Rolf Jansen
Sekretær.
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