
 

Samarbeidsforum for norske kollektiv 
 

   Årsmelding 2016  

   JUBILEUM   

 
Samarbeidsforum har nå 8 medlemskollektiv.  
Vi fikk til vår store glede ett nytt medlem i 2016, Phoeniks Haga. Det jobbes konkret 
med mulige nye medlemmer (Floenkollektivet og ev. andre aktuelle). 
 
Styret. 
 
Styret har denne perioden bestått av følgende personer: 
 
Leder:     Reidun Wilhelmsen  Kvinnekollektivet Arken 
Sekretær:     Kristin Holmemo  Klokkergården  
Kasserer:     Hilde Bianca Midtbø Solliakollektivet 
Nestleder/Ansv. sos.pol. arb.:  Knut Bakke   Hiimsmoenkollektivet 
Styremedlem:   Tore Martin Helgesen Solliakollektivet 
Styremedlem:   Camilla Kristoffersen Skjerfheimkollektivet 
Styremedlem:    Trude Rød   Finnmarkskollektivet 
Styremedlem:   Rune Sundt   Fossumkollektivet 
       
Valgkomite:    Edvard Tidemann    Solliakollektivet 

Ine Gangdal   Hiimsmoenkollektivet 
 
Guriset-samlingene 
 
Følgende innledere bidro på våre konferanser i 2016. 
 
Guriset uke 10: 

Hanne Lorrimer Aamodt – nestleder for Tyrili avd. Kampen 
«Aleksitymi – hvordan jobbe med å styrke pasienters emosjonelle 
kompetanse i rusbehandling» 

 Erik Torjussen – ALARM:  
 «Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av 
rusmiddelproblemer og avhengighet, IS-2219» 
«Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og 
vanedannende legemidler, IS-2211» 

 
Fredrik Lange-Nielsen, Avd. leder, Barne- Ungdoms- og familieetaten, Region 

sør, Buskerud og Vestfold ungdomssenter Akutt, Avdeling Barkåker 
 «Miljøterapeutiske nøkler til gode resultater» 

     
Christine Wisløff, Prosjektleder Steroideprosjektet, Klin. psyk.helse og 

avhengighet, Nasjonal kompetansetjeneste TSB, OUS.  
"Håndbok i anabole androgene steroider, Kunnskap og veiledning i 
diagnostikk og behandling".  

 



Guriset uke 45: 

   JUBILEUMSKONFERANSE    

 "KOGNITIV SVIKT VED PSYKISKE LIDELSER OG RUSMISBRUK;  
 HVORDAN FORSTÅ OG TILRETTELEGGE FOR VANSKENE?" 

v/Merete Glenne Øie (professor i klinisk psykologi, Psykologisk institutt 
UiO og spesialist i klinisk nevropsykologi)  

   
«KJÆRLIGHETENS SMÅ SOLDATER» 
 v Marius Sjømæling (generalsekretær i organisasjonen barn av 

rusmisbrukere – BAR).  
 
«Kollektivenes historie»  

   
v/æresmedlem Øyvind Hansen fra Solliakollektivet (til høyre) 

 
«VEIEN UT AV LAR» 
  v Siri Getz Sollie (styreleder i LNN – LAR-Nett Norge) 

       
     «Terapeutiske Samfunn og Kollektiver – likheter og forskjeller» 
  v/Terje Turøy og Rune Hafstad (Phoenix Haga) 
 

Knut trekker noen lange linjer fra alle sine år i Samarbeidsforum  

   
v/Knut Bakke fra Hiimsmoenkollektivet (Knut til venstre) 

 
Møtevirksomhet i perioden 
 
Det har vært avholdt følgende møter i perioden: 
08.01.2016  Styremøte, Oslo 
07.03.2015  Samsnakk, Guriset 
25.04.2016  Styremøte, Oslo  
03.06.2016  Styremøte, Oslo  
19.08.2016  Styremøte, Oslo  
30.09.2016  Styremøte, Oslo 
06.11.2015  Siste planlegging Jubileumskonferansen, Guriset 
09.12.2016  Styremøte, Oslo 
 
Styremøtene har gjennom 2016 blitt avholdt i Retrettens lokaler i Oslo sentrum.  



Årsplan 2016  
– vedtatt på årsmøte uke 10 2016 og komplementert underveis   
 
 Ønsker å fortsette dialogen med BUFETAT 

Holdes «varm» av barnevernskollektivene. 
 

 Anskaffelser og anbudsrunder, bl.a. kontakt m Oslo kommune ang BV 
Styremøte 25.04.16: 
Kontakt med Oslo kommune om barnevernet er uaktuelt, da det kommer ny 
anbudskonkurranse som sidestiller ideelle og kommersielle.  
 

 Medleverforskriften 
Samarbeidsforum er lettet over at EFTA-domstolen i hovedtrekk støtter 
medleverskap i 7/7 turnus. 
 

 Være aktiv høringsinstans  
Styremøte 08.01.16: 
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. 
 
Styremøte 25.04.16: 
Endring i legemiddelforskriften. Fagrådet har skrevet høringssvar som vi 
tilslutter oss. 
 
Styremøte 19.08.16: 
Vedr. ny barnevernlov. Knut og Kristin skrev uttalelse, som ble sendt innen 
fristen 10.06.16. 
 
Styremøte 30.09.16: 
Repr. forslag ang 25% ideelle inne helse og omsorgssektoren. Innspill sendt 
Actis. 
   
Styremøte 09.12.16: 
Endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i verkeområdet for 
medleverforskriften 
Ordlyden blir som i dag, og åpner for medleverskap på flere områder. Det som 
står er dekkende for slik vi ønsker det med medleverordningen. 
  
NOU 2016:16 Ny barnevernslov 
Camilla, Knut, Rune og Kristin utarbeider høringssvar. 
 

 Jobbe med/prioritere rettighetsforskriftene  
Gjennomføringsforskriften jobbes det med på kollektivene. 
 

 GURISET – Jubileumskonferanse uke 45 
Har vært jobbet kontinuerlig gjennom hele året. 
Jubileumskonferansen i uke 45 ble svært vellykket!! 
«Stolthet over oss selv» og andre gode tilbakemeldinger :-) 
 

 Ønske om å invitere NIT til Guriset.  
Ikke aktuelt da de ikke ønsker å prioritere det. 
 

 Utfordringene anbud gir oss som organisasjon, lojalitet, informasjon o.l. 
Drøftes på styremøtene, og temaene er stadig aktuelle! 



 
 Representant i HSØ’s fagråd –  påvirke fagrådet gjennom representanten 

Tore Martin gjør en god jobb på vegne av oss her. 
 
 Støtte fra Helsedirektoratet - Økonomi  

Styremøte 25.04.16: 
Revidert budsjett pga bortfall av støttemulighet fra helsedir. 
Styremøte 19.08.16: 
Beslutter å dekke inntil 2 fra hvert kollektiv på Jubileumskonferansen. 
 

 ACTIS – fortsette et aktivt samarbeid og utveksling av kompetanse 
Styremøte 25.04.16: 
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. 
 

 Ha en aktiv facebookside 
Administreres av leder og kasserer 
Legges kun ut info fra Samarbeidsforum og annet relevant stoff 
 

 Delta i arrangeringen av konferanse med tema: «Ny samarbeidsmodell» 
Sammen med IB og Fagrådet. 
Den blir etter planen høsten 2016. Bufetat er på banen og er interessert i å 
delta. 

 
 Arendalsuka 

Vi jobber mot deltagelse på Arendalsuka i 2017 – egen stand/arrangement? 
Vi deltar på Arendalsuka og overnatter i «Bergvåg». 
Vi samarbeider med ACTIS, og benytter deres stand og eventuelle andre 
aktiviteter. 
 

 FORUT 
Styremøte 19.08.16: 
Samarbeidsforum støtter FORUTs krav om at Oljefondet trekker seg ut av 
alkoholindustrien. 
Styremøte 30.09.16: 
”Forut.” Vi støtter/engasjerer oss i enkeltsaker som angår vårt fagfelt, men ikke 
engasjement ut over dette.  
 

 
 
 
Reidun Wilhelmsen     Knut Bakke 
Leder styret      Leder sosialpolitisk utvalg 

 


