
Styremøte i Samarbeidsforum for Norske Kollektiv
med Sosialpolitisk Utvalg
 
Parkveien i Oslo
11.04.07 kl. 12.30 – 15.30
 
Tilstede:
Knut Bakke, Terje Turøy, Øyvind Hansen, Fredrik Lange-Nielsen, Kristin Ekeli Holmemo, Rolf Jansen
(ref)
 
Saksliste:

1.                  Dag 2 på Guriset uke 45
2.                  Skolesaken.
3.                  Anbudsprosessene. Bør Samarbeidsforum markere seg mer?
4.                  Brevet fra Kjell Erik Øie vedr. rettighetsforskriften.
5.                  Representasjon i styret i Fagrådet for Rusfeltet.
6.                  Høringsnotat vedr. enslige, mindreårige asylsøkere.
 

 
1.                  Forslag til innhold:

a          Hva er en ideell organisasjon? Definering.

Det er et uttrykt ønske fra regjeringen at barnevern og rusomsorg skal tas hånd om- i så stor
grad som mulig- av statlige og ideelle organisasjoner.
Kan vi engasjere en jurist som kan hjelpe oss med defineringen – kanskje en fra HSH?

            Lov om anskaffelser, lov om stiftelser.
            Øyvind Hansen tar denne henvendelsen, siden Sollia er medlem i HSH.

 
            b          Rett til skolegang i kollektiv.

Hvordan skal vi få til en slik rett? Hvilke modeller skal det enkelte kollektiv velge? Hva er
den politiske virkeligheten?
Noen kollektiv presenterer sin skolemodell (Klokkergården, Tyrili, etc)
Inger Granby om kampen for full skolerett, og strategi for dem uten.
 

2.                  Denne saken er ivaretatt i Guriset-innholdet.
3.                  Denne saken blir fulgt opp videre etter uke 45.
4.                  Det jobber en gruppe i dep. som gjennomgår forskriften. Denne gjennomgangen, med sine

konklusjoner, skal være ferdig i november. For mer info
se:  http://epos.stortinget.no/SakerTilBehandling.aspx#FAMKULT
Vi vil anmode om å være høringsinstans. Fredrik melder vår interesse, og deltar på høringen
hvis mulig.

 
5.                  Terje Wold fra Sauherad Samtun sitter i styret på våre vegne nå. Det er full forståelse for at

Samarbeidsforum skal ha styrerepresentanten de neste 2 år. Årsmøtet i Fagrådet er tirs. 13.11
Terje Turøy, Fossum, leder i sos.pol. utvalg, stiller som vår kandidat.
Knut tar kontakt med valgkommiteen.

 
6.                  Vi anser ikke notatet fra stortinget som egnet for uttalelse fra oss.
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