
Referat fra styremøte i Samarbeidsforum for norske kollektiv 24.09.2015 
 
Tilstede: Reidun, Hilde, Rune, Knut, Anette og Kristin 
 
Referat fra forrige møte godkjent. 
 
Siden sist 
Fagrådet hadde sin konferanse denne uka, og de fra styret som deltok er fornøyde, og 
opplever at mangfoldet blir ivaretatt. Underveis i konferansen kom det opp en ide om å få 
samlet all kunnskap som underbygger kollektivenes metodikk/ideologi/praksis i et dokument, 
slik at dette kan henvises til når omverdenen etterlyser forskning osv. Kan dette være noe å 
søke H-dir om støtte til å få gjennomført? 
 
I løpet av Fagkonferansen kom det også fram en ide om et fellesmøte med Fagrådet, IB,  
Samarbeidsforum og Tyrili med fokus på barnevernkollektivene/-institusjonene om bl.a. 
rettighetsforskriften. Finn på Fossum har innkalt til et slikt møte, og det skal holdes mandag 
5. oktober i Fagrådets kontorer i Nedre Slottsgate 7 kl. 08.30 – 11.00. Fra Samarbeidsforum 
deltar Rune, Knut, Anette og Kristin. 
 
Den 28. mai hadde Thomas fra Fossum, Knut fra Hiimsmoen og Kristin fra Klokkergården 
møte med Bufdir, hvor vi bl.a. tok opp de ideelle organisasjonenes plass i kommende 
anbudskonkurranse, volum på anbudet, og hvor vi ble informert bl.a. om ordningen som skal 
prøves ut med forsøkskommuner. 
 
Fossumkollektivet har hatt møte med politisk rådgiver for Solveig Horne ang. 
rettighetsforskriften. Horne var på besøk på kollektivet i mars hvor det samme ble tatt opp. 
Det ble også tatt opp at det har vært nedgang i innsøking, og stilte spørsmål ved om det kan 
henge sammen med økt kommunal egenandel ved plasseringer. 
Det ble ikke gitt noen svar i møtet, men Fossum fikk meldt sin bekymring. 
Rådgiveren hadde nevnt at i Norge er situasjonen den at 88 % av barn/unge som er plassert 
bor i fosterhjem, og 12 % i institusjon. I Sverige og Danmark er dette forholdet 60 – 40. 
 
Fossumkollektivets avdeling Solvold har fått saken om arbeidstid utsatt i Tingretten. En 
høring om innhold i 7 dager på-7 dager fri-arbeidstiden skal til drøfting i EU 29.09.15. 
 
Rusfaglig møte med Actis som skal utarbeide ny narkotikapolitisk plattform den 28.09. kl. 13 
– 15. Reidun skal sitte i arbeidsgruppe. Hun kan ikke møte første gang, og Kristin/Hilde drar 
istedenfor. 
 
Økonomien i Samarbeidsforum er pt. kr. 309.000 på konto.  
 
Guriset uke 45 
Rune ringer Øyvind Arntsen fra foreningen Alle kan bli rusfri for å få bekreftet at han kommer, 
og snakker med han om presentasjonen han skal holde tirsdag. 
Hilde spør om Øyvind Hansen vil lede en diskusjon etter presentasjonen, og ber han også 
stille med quiz til kvelden. 
 
Forslag til gjester som inviteres: 
Reidun inviterer Actis, Heidi fra RIO og Erik fra Alarm.  
Knut inviterer Floen-kollektivet og Phoenix Haga.  
Kristin inviterer NIT – det er gjort. Kate Hansson takket for invitasjonen som hun syntes var 
veldig interessant, men måtte snakke med Bufdir for å høre om deres deltakelse er ok i disse 
anbuds-tider. 
 
 



Guriset uke 10/framover 
Ideer til tema o.l.: 
Hanne Lorimer Aamodt kommer og snakker om aleksitymi – det å ikke ha ord for følelser. 
Aktuelle for innlegg/foredrag kan være Mental Helse Ung.  
Programlederne i TV-programmet «Norge på dop». 
Retretten. 
Psykolog Erik Larsen – guru på miljøarbeid. 
Nevropsykolog Merete Glenne Øye på psykologisk institutt UiO. 
Siri Getz – fra metadon til subuxone – AV LAR – fortelle historien sin. 
 
Framover 
Høring – Veileder om tvangstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven kap…. 
Fossum har spilt inn muligheten for tvangsbruk etter fylte 18 år i hht. § 10-2/§10-4 (tilsvarer 
§§ 4-26/4-24 i bvl.) for å unngå at det skal være et gap mellom barnevern- og 
helseinstitusjon.  
Anette vil formulere et innspill fra Samarbeidsforum med utgangspunkt i innspillene som kom 
på møtet. 
 
Reidun etterlyser engasjement før styremøtene mht. å melde inn saker, komme med forslag 
til høringsuttalelser osv. 
 
 
 
 
 
 
 
  


