
Referat fra styremøte 19. august 2016 kl. 10:00 på Retretten 
 
Tilstede: Reidun - Arken, Knut - Hiimsmoen, Rune - Fossum, Camilla Kristoffersen - Skjerfheim, Trude 
- Finnmarkskollektivet, Hilde og Tore Martin – Sollia, og Kristin - Klokkergården 
  
1.     Camilla fra Skjerfheim erstatter Annette som vara i styret i Samarbeidsforum. Vi ønsker Camilla 
velkommen ☺ 
 
2.    Innkommende saker: 

Arendalsuka. Vi er positive, og vurderer evt. stand for Samarbeidsforum i 2017. Vi kan f.eks. ha 
styremøte der, og være der i 2 – 3 dager. Felles stand?  Diskutere videre. Tas med på Åpen post i uke 
45. 
  
3.     Protokoll fra årsmøtet i Fagrådet.  
 
Jubileumsarrangementet og konferansen. Tore Martin deltar for Samarbeidsforum. 
Forslaget vårt med Rune som kandidat til Fagrådets styre ble trukket, da det måtte kvinne inn i styret 
pga. kjønns-sammensetningen (vedtektsfestet). Reidun er valgt inn i valgkomiteen. 
   
4.     Høringer 
 
Vedr. ny barnevernlov. Knut og Kristin skrev uttalelse, som ble sendt innen fristen 10.06.16. 
 
Regjeringens planer om å redusere AAP. Rune har vært i kontakt med VIRKE (Fossum er medlem der) 
for å få deres høringsuttalelse. Det er frist 01.11.16 å komme med høringsuttalelse. Se link til 
høringene. Styret leser, vi får uttalelsen fra VIRKE. Saken tas opp på neste møte. 
Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger – frist 01.11.2016 - 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-endringer-i-
arbeidsavklaringspenger/id2507456/ 
Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger www.regjeringen.no 
Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i folketrygdloven 
kapittel 11 om arbeidsavklaringspenger. 
 
Rettighetsforskriften (Gjennomføringsforskriften) for voksne. Høringsuttalelse ble levert i 2015. Vi 
avventer. 
  
5.     Guriset - Jubileumskonferanse:                                                         
  
Programmet: 
Mandag før lunch: Merethe Glenne Øie 
Mandag etter lunch: Marius Sjømæling 
Tirsdag: Phønix House Haga og Siri Getz 
  
Roger fra Arken - spille/synge en kveld 
Filmkveld – kanskje for passivt 
JubileumsQuizz – Reidun spør Øyvind H 
 
           Markedsføring på Facebook. 
  
Knut trekker noen lange linjer fra alle sine år i Samarbeidsforum – endringer/forskjeller/likheter osv. 
osv… Han startet på det første trinnkurset som Samarbeidsforum arrangerte etter reoppstart i 1996, 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-endringer-i-arbeidsavklaringspenger/id2507456/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-endringer-i-arbeidsavklaringspenger/id2507456/
http://www.regjeringen.no/


så ble han med i styre og stell og har vært det siden. Øyvind forteller om kollektivhistorien (Tore 
Martin og Hilde spør ham). 
  
Drop-out team vest – Knut jobber videre med til uke 10, 2017. 
Andre ideer til uke 10? 
Forslag om foredrag om traumesensitiv omsorg. 
Forslag om Liv Iren Bratterud – «Tung jakke». 
 
6.      Besøk av Katarina Nordanger fra FORUT kl.12. Samarbeidsforum støtter FORUTs krav om at 
Oljefondet trekker seg ut av alkoholindustrien. 
 
7. Økonomi 
Pt. har Samarbeidsforum kr. 162.000 på konto. 
1. november -16 skal kollektivene betale kontingent, og det vil da bli innbetalt ca. 120.000 kr. 
 
På tross av at vi ikke fikk støtte fra H-dir i år (den posten vi har søkt på er tatt ut) har vi god nok 
økonomi til at vi vedtar at: 
Samarbeidsforum dekker opphold for inntil 2 deltakere fra hvert kollektiv på jubileumskonferansen i 
uke 45. 
 
Gjester som skal inviteres: Arvid Lone og Øyvind Åmodt. Disse har vært viktige for Samarbeidsforums 
eksistens. Knut inviterer. 
 
Åpen post 
Roger fra Arken forteller om sin bok ”Nykter».  
 
 
8. Eventuelt 
22. september -16 er det nordiske folkehelsedager på Elverum. 
 
 
 
Ref. Kristin 


