
Samarbeidsforum for norske kollektiv, styremøte 11. april 2013.  

Tilstede: Reidun, Ragna, Trude, Rune og Hilde Bianca. 

1. Leder foreslo at kollektivene som ikke har fått fornyet avtale med helse nord – 

Finnmarkskollektivet og Langørjan gård – og dermed står uten grunnlag for videre 

drift, kun skal betale en symbolsk medlemsavgift på NOK. 500.- til Samarbeidsforum 

for 2013.  

Forslaget ble vedtatt. 

2. Mandatet leder fikk under samlingen på Guriset i uke 10, 2013 – vedr. søknad til 

Helsedirektoratet om støtte til gjennomføring av Gurisetsamlingene – har leder 

gjennomført og søknad er sendt inn. 

3. Sum som i budsjett er avsatt til utgifter til forberedelse og adm. gjennomføring av 

Gurisetsamlingene, NOK. 20 000.- ble foreslått brukt som lønnskompensasjon til leder 

for Samarbeidsforum. Det viser seg at det i praksis er en jobb som må gjøres på fritid, 

og at det i realiteten nå blir leder som gjør denne jobben. Det understrekes at dette ikke 

er en permanent løsning, men kun gjelder for budsjettåret 2013. Det skal heller ikke 

inngå som obligatorisk del av leders oppgaver. 

Forslaget ble vedtatt. 

4. Tyrili har meldt seg ut av Samarbeidsforum, og deres repr. i sos.pol.utv. – Gisle – var 

invitert til dagens møte for en avslutning av sitt verv, men han møtte ikke. 

5. Halsteins honorar for undervisning og drifting av kursrekka på Gurisetsamlingen ble 

foreslått oppjustert fra NOK 15 000. til 20 000.- Honoraret er ikke justert på mange år, 

og Halsteins jobbsituasjon er i dag annerledes og han må ta ulønnet fri fra 

undervisningsstilling for å forberede og gjennomføre kursrekkene. Tidligere var han 

som ansatt i et av medlemskollektivene mer fristilt til å jobbe på Gurisetsamlingene. 

Samarbeidsforum ønsker å beholde Halstein som ansvarlig for kursrekka videre og 

anser at justeringen av honoraret er riktig ut fra både tid og situasjon. 

Forslaget ble vedtatt. 

6. Dagens møte ble arrangert i Retrettens lokaler i Oslo sentrum (Kristian Augusts gate 

10.) Lokalene passer godt for våre møter, leien er beskjeden (og går til et godt formål 

☺) og beliggenheten gjør det enkelt for mange av møtedeltakerne å reise kollektivt. 

Styret vedtok derfor at vi framover etterstreber å legge møtene hit, og gjør avtale med 

Retretten om jevnlig leie av møterom.  

7. Artikkel om barnevernskollektivene (basert på rapporten) i ”Tidsskrift for norsk 

psykologforening,” er vurdert av tidsskriftet å ha noen mangler – de fleste av teknisk 

karakter – men også at artikkelen bør ha bedre vurdering opp mot tidligere rapporter 

for samme målgruppe/behandlingstype. Forfatterne av rapporten og artikkelen ber 

følgelig styret om utvidelse av resurser med ca 30 timer for å fullføre artikkelen med 

de etterspurte krav.  

Styret vedtok å innvilge en slik utvidelse av resurser med 30 timer, med samme 

timepris som tidligere – men forventer da også at artikkelen innfrir de krav ”Tidsskrift 

for norsk psykologforening” har stilt – og at Samarbeidsforum ikke vil kunne innfri 

evt. ytterligere utvidelse av resurser etter dagens vedtak.  



Vedtakets form skal oversendes forfatterne for å tydeliggjøre den faktiske rammen for 

ressursbruk - og forventningen styret har til forfatterne om å innfri etterspurte krav til 

artikkel innenfor vedtatt ramme. Rune har ansvar for dette og for videre oppfølging. 

8. Sosialpolitisk utvalg berømmes for å ha fått gjennomslag for Samarbeidsforums ønske 

om å ha en representant med i Helse Sør-Øst sitt fagråd. 

9. Styret tar til etterretning utmeldelsen fra Tyrili. 


