
 

Styremøte 08.01.2016. 

Tilstede: Reidun, Knut, Tore Martin, Hilde, Trude 

Forfall: Kristin (syk), Anette 

 

1. Økonomi.  

 

Regnskap for 2015 klart og Hilde gjør en god jobb med nøyaktig, oversiktlig og god 

føring av regnskap.  

Samarbeidsforums saldo pr 31.12.2015 er NOK 299 883,- 

 

Hilde signaliserer at hun muligens slutter på Solliakollektivet i løpet av 2016 og at 

Samarbeidsforum da vil trenge ny kasserer, hun er i tenkeboksen. 

 

2. Guriset uke 10.   

 

 Reidun - Hanne Lorimer Aamodt har tidligere takket ja til å komme til Guriset i 

uke 10 om Alexitymi, men har ikke besvart henvendelser senere og bekreftet 

avtalen. Reidun forsøker videre kontakt. 

 Tore Martin kontakter Siri Getz vedr. ut av LAR – kontakter også «Petter 

uteligger» om det er aktuelt å dele en bolk. 

 Rune kontakter Erik larsen. (om han ikke kan uke 10 – evt. til uke 45.) 

 Rune Kontakter Merete Glenne Øie dersom hun er en suksess på 

Fossumkollektivet 3. februar på fagdag. (Jon Johnsen alternativ – Tore Martin 

kontakter evt)  

 På venteliste om noen ikke kan: Håndboka for behandling av misbruk av 

Anabole Steroider 

Andre aktuelle for innlegg/foredrag kan være: 

 Mental Helse Ung.  

 Retretten. 
  
Årsmøte 
 
De som er på valg: 
Leder – Reidun 
Kasserer - Hilde 
Styremedlem – Kristin 
Styremedlem – Anette 
Styremedlem – Trude  
 
Reidun og Trude stiller til gjenvalg – Hilde stiller ikke men kan sitte som kasserer året 

ut. Anette og Kristin er ikke tilstede og ikke spurt ennå. 

 

Vedtektene må gjennomgås på årsmøte ang antall styremedlemmer. 

 

 



3. Fritt behandlingsvalg.  

 

Redusert pris for HELFO-plasser gjør det problematisk for kollektivene å tilby plasser 

på «fritt behandlingsvalg.» Brevet som ble sendt helseministeren er besvart med et – 

etter vår mening – lite tilfredsstillende innhold hvor den lave prissettingen forsvares 

med det vi synes er en manglende logikk utfra vår problematisering. 

Samarbeidsforum for norske kollektiv finner det underlig og lite preget av 

samarbeidsvilje når Fossumkollektivet velger å legge inn tilbud på godkjenning i.f.t. 

HELFO-plasser, når Samarbeidsforum parallelt forsøker å problematisere prissetting 

med bl.a. helseministeren. 

 

4. EFTA-domstolens avsigelse i saken vedr saken som er anlagt av to ansatte 

på Fossumkollektivet  i.f.m. endringsoppsigelser og overgang til 7/7 turnus.  

 

Samarbeidsforum er lettet over at domstolen i hovedtrekk støtter medleverskap i 7/7 

turnus. 

Samarbeidsforum merker seg også at: «Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig 

resolusjon 15. august 2014 - Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 6. januar 

2016. Arbeidstidsutvalget» mener det er ønskelig med en videreføring av bl.a. 

medleverforskriften (kapittel 14).  

 

5. ACTIS og vår deltakelse i deres utarbeidelse av rusmiddelpolitisk 

handlingsplan.  

 

Vi forsøker å få ACTIS til å ha en nyansert holdning og å bringe inn faktabasert 

kunnskap snarere enn ideologi og moralisme. 

 

6. Info fra samarbeidsmøter mellom Samarbeidsforum, Fagrådet og IB vedr. 

alternativer til anbudsregimet - barnevern. 

 

Mål om konferanse 21. eller 22. april med innbudte forskere og sentrale personer 

inne barnevern og helse.  

 

7. Vedr. repr. til valg til Fagrådet innen rusfeltet.  

 

Rune sjekker med arb. giver om det godtas og stiller evt. som repr. til valg for 

kollektivene.  

Reidun sjekker med Fagrådets valgkomite at gammel sedvane (annenhver gang 

representant for TS og kollektiv) fremdeles gjelder. 

 

8. Betalingsplikt for kommunene for pasienter som er klare for utskriving fra 

TSB.  

 

Brev fra HSØ 8.1.2016. Invitasjon til høring og til arbeidsgruppe om tema. 

Knut tar ansvar for høringsuttalelse fra oss. 

 

  


