
Styremøte i Samarbeidsforum 30. september 2016. 
Tilstede: Reidun, Knut, Camilla, Tore Martin og Rune. 
 

1. Arendalsuka – vurderer stand i 2017. 2-3 dager. Tas opp på åpen post. Økonomi – 
overnatting? 

2. Møte i fagrådet HSØ. Kontaktlege – fagrådets sentrale personer mener dette skal 
gjøre TSB til spesialister(?) Hvilke konsekvenser vil dette ha for oss? Hva betyr 
”tverrfaglig,” dersom spesialisering skal måles på ”helsevekt?” 
Strategisk plan for TSB i HSØ – innspill til dette tas på senere møte. 

3. Fagrådets jubileum og konferanse. Reidun og Tore Martin refererte. 
4. Intet nytt ang. innspill til høring AAP. (Virke) 
5. Repr. forslag ang 25% ideelle inne helse og omsorgssektoren. Innspill sendt Actis. 
6. Gjennomføringsfortskriften – diskusjon rundt effekten av den. Hva betyr dette for 

oss? 
7. ”Forut.” Vi støtter/engasjerer oss i enkeltsaker som angår vårt fagfelt, men ikke 

engasjement ut over dette.  
8. Høringer – barnevernlov på høring nå. Knut, Camilla, Kristin og Rune må se på denne 

og komme med et innspill til denne via Samarbeidsforum. Forslaget ligger på 
www.regjeringen.no   

9. Guriset jubileumskonferanse – programmet klart. Øyvind om Solliakollektivet 
mandag, og Knut om Gurisetsamlingene tirsdag kveld.  
Til uke 12, 2017: Linn Herning – Rune sjekke. R-Bup traumer og behandling – Rune 
sjekker, drop-out team Stavanger – Knut sjekker. Liviren Bratterud – Rune bekrefter. 
Samuel Massie (Hold fast) – Camilla sjekker. Kompetansesenter TSB – (snakke om?) 
Diskusjon rundt hvem vi bør invitere som gjester – hva ønsker vi å oppnå? 
Brukerorganisasjoner, helseregioner? Buf-systemer? Fagrådet? Actis? 

 
Økonomi: I overkant av 150K på konto – og nå tid for innbetaling av 
medlemskontigent fra kollektivene. 
 
Facebook-markesføring via innlegg og teasere til Guriset. Fungerer og har en del treff. 
Inviterte gjester Arvid Lohne og Øyvind Aamot. Arvid ønsker å komme men har ikke 
anledning og Øyvind ønsker å komme men har ikke kunnet bekrefte ennå. 

 
 
 
 
Evt. ”Off the record-konferansen” – glipper den for oss?  

http://www.regjeringen.no/

