
Styremøte i Samarbeidsforum for Norske Kollektiv
med Sosialpolitisk Utvalg
 
Parkveien i Oslo
11.04.07 kl. 13.00 – 15.30
 
Tilstede:
Knut Bakke, Ranga Remnes, Terje Turøy, Øyvind Hansen, Fredrik Lange-Nielsen, Kristin Ekeli
Holmemo, Rolf Jansen (ref)
 
Saksliste:

1.                  Dialogen med departementet og Bufetat. Hvor går vi?
2.                  Skolesaken. Orientering ved Øyvind. Forslag til brev til statsråd Djupedal.
3.                  Bemanningsnormen innen spesialisthelsetjenesten. Krav til kompetanse.
4.                  Kompetansekrav i barnevernsinstitusjoner.
5.                  Samarbeidet med Inger Granby.
 

Kan vi få til et skille mellom profittbedrifter og ideelle foretak? Bør vi fokusere slik:1.
Hva er et kollektiv? Avgrensninger og definering.a.
Hvordan skal vi kunne fortsette å fungere bra?b.

Vi ønsker en dialog på lik linje med den vi hadde i forbindelse med arbeidstidsordningen. Dialogen
bør foregå både mot departement og direktorat. Kanskje bør den også omfatte flere departementer
og direktorater.
 

Øyvind redegjorde for bakgrunnen for brev til statsråd Djupedal ad. skolesaken. Forslaget er
forfattet sammen med Inger Granby. (se vår hjemmeside)

2.

 
Bemanningsnormen innen spesialisthelsetjenesten byr på mange problemer. Legeforeningens
normer krever visse antall fagpersoner. Dette gjelder leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer etc.
Det kan bli svært vanskelig å oppfylle disse kravene, men det gjenstår å se hva tilsynsmyndighetene
vil si. Vi må sørge for at kollektivene har tilstrekkelig kompetanse mht. utlevering av medisiner.

3.

 
 

Det er kommet et rundskriv om kompetansekravene i barnevernsinstitusjoner. Det konkluderer med
at det bør være om lag 50% sosialfaglig arbeidskraft. Dette er helt i tråd med hva kollektivene
ønsker å ha av sammensetning, og vil trolig ikke være noen stor utfordring for oss.

4.

 
Øyvind redegjorde for oppfatningen Inger Granby har om samarbeidet med Samarbeidsforum.
Hvordan kan vi bedre formalisere samarbeidet med Inger Granby? Alle er enige i at hun er en
ressurs som både fremmer og fronter viktige saker, og vi ønsker at vårt samarbeid med henne skal
være best mulig.

5.

Knut tar kontakt med Inger, og avklarer hva eventuelle uoverensstemmelser bunner i.
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