Referat styremøte i Samarbeidsforum for norske kollektiv, 15.12.2014.
Tilstede: Reidun, Knut, Hilde, Kristin og Rune
- Økonomi
- Guriset uke 12 - 2015
- innmeldte saker.
Knut hadde meldt behov for igjen å se på våre arbeidstidsordninger, som han
forventet igjen ble et tema på vårens tariffoppgjør.
___________________________________________________________________
Økonomi.
Noen kollektiv har ikke betalt kontingent – frist var 1.12. På konto har
Samarbeidsforum 204 000.Det ble diskutert litt rundt reiseregninger og praksis hos styremedlemmer. Noen
sender reiseregning til Samarbeidsforum, noen lar kollektivet dekke – og noen en
blanding ut fra om de har øvrige oppdrag de kan slå sammen med våre
styremøtetidspunkter. Det oppfattes å være en «sunn praksis» hos alle. Reiseregning
sendes når en «må,» men ikke om en kan unngå det.
Vi trenger ny revisor – Kristin undersøker muligheter på Klokkergården.
Guriset uke 12, 2015.
Forslagene fra åpen post på Guriset:
familie-/pårørendearbeid, teambuilding, hospitering.
Andre diskuterte forslag;
Phoenix Haga presentere sitt tilbud, Kvamsgrind presentere sitt tilbud,
Barnevernsproffene? Torkelsen? Berit Nordstrand (mat og rusavhengige, hørt på
Fagrådets konferanse)
Vi endte opp med:
Pårørendesenter eller SERAF inviteres til å snakke om betydningen av
familiearbeid+ev forskning– Reidun inviterer en av dem.
Berit Norsdtrand – Reidun kontakter
Kvamsgrind – Knut kontakter
Barnevernsproffene/Inga Marte Torkelsen/Landsforeningen for barnevernsbarna
(http://www.barnevernsbarna.no/) – Knut kontakter
Høringsuttalelser:
Nasjonale retningslinjer for avrusning
Har vi noen behov for en høringsuttalelse her?
Nasjonale retningslinjer for behandling
Har vi noen behov for en høringsuttalelse her?
Fremtidens TSB
Reidun videresender mail med informasjon. Vi vil komme med en høringsuttalelse –
fristen er 30.03.15
Løst og fast fra rusfeltet og barnevernsfeltet.
Fagrådets konferanse er akkurat over og pris gikk til Arild Knutsen og hans forening
for human narkotikapolitikk. Mange stiller spørsmål rundt begrunnelsen for denne
tildelingen og om ikke dette skal være en pris for fagfeltet og ikke en politisk pris. Vi

ønsker å skrive et brev til Fagrådet for å etterspørre begrunnelse for å dele ut prisen
til en brukerorganisasjon og ikke profesjonelle innen rusfaglig arbeid.
Anbud barnevern avgjøres uke 2, 2015 og mange av oss er spent på dette.
Barnevernskollektivene ønsker nytt møte med Bufetat-/dir vedr. risikofordeling. B.v.
kollektivene møtes etter denne anbudsrunden for å definere forholdningssett overfor
anbudsregimet.

