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MØTEREFERAT
SAMARBEIDSFORUM FOR NORSKE KOLLEKTIVER
Dato :
17.01.2012
Møtegruppe: Styret, sos.pol.-utvalg og FO-utvalg
Tilstede:
Knut, Fredrik, Dan og Reidun
Meldt forfall: Ragna, Trude, Finn, Rune, Tore M og Gisle
Referent:
Dan
Møtet ble avholdt i stiftelsen Klokkergårdens lokaler, kl. 11.00 – 15.45
Sak

Tema

Ansvar/frist

01/12 Strategimøte om ruspolitikk som ACTIS har invitert til den 17.01.12
kan vi ikke stille på. Beklagelig.
02/12 Dan informerte om arbeidet i gruppa, nedsatt av Buf.dir. som vurderer
alternative avtaleformer. Gruppa har gjennomgått ulike avtaler, og har
endt opp med å anbefale en fastplassavtale der det også betales for
ubenyttede plasser. Denne anbefalingen skal framlegges for direktørmøtet i januar, som skal uttale seg. Neste møte i gruppa blir i februar.
03/12 Knut og Dan informerte om møtet med Barne- og likestillingsdeptet.
om mulighet for å finne fram til andre samarbeidsmodeller enn anbudskonkurranser. Vi hadde bedt om et slikt møte bl.annet på bakgrunn av
en avgjørelse i Eu-domstolen og den kritiske økonomiske situasjonen
barnevernkollektivene står i.
Vi ble tatt godt i mot og det var stor åpenhet rundt temaet, men deptet.
ville/kunne ikke instruere Buf.dir. i slike saker. De fulgte med og hadde
mange møter.
04/12 Vi diskuterte formidling av rapporten om barnevernkollektivene og
kom fram til at vi skriver et brev til direktør for Buf.dir. der vi vedlegger
rapporten, takker for bevilgningen og tilbyr oss å stille på et møte der
forfatteren kan gjennomgå rapporten.
Inntil dette er avklart avventer vi videre distribusjon, men vi må få
distribuert rapporten til flest mulig.
Vi vurderer kostnad ved å tykke rapporten og eventuelt lage den i A-5
format.
Det lages en innledning, som skal inngå i rapporten, som beskriver
hvordan arbeidet med å få utarbeidet rapporten har gått.
Silje om å skrive en artikkel (betalt) på engelsk for distribusjon i
et internasjonalt tidsskrift og en norsk utgave for bruk her i landet.
Vi spør også om hun er villig til å gjennomgå rapporten i et event. møte
med Buf.dir.

Dan

Knut/ raskt

Reidun/nå
Fredrik/nå

Vi ber

Reidun/raskt

05/12 Det forelå en regnskapsoversikt som vil bli behandlet av styret, og
nødvendige tiltak vil gjennomføres. Større ting vil legges fram på årsmøte.
For å bedre økonomien vil det være en ide å ta en konferanseavgift
på 500 kr. på Guriset, både for deltagelse og kurs. Dette tas opp i styret
og må vel avgjøres på årsmøtet.
Reidun
06/12 Programmet for uke 10 på Guriset mangler innledning/tema for tirsdag,
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og vi må finne ut av dette raskt og få gitt beskjed til Arvid.

Knut/nå
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