
Referat fra styremøte i Samarbeidsforum for norske kollektiv 
 
Tid: torsdag 15. juni 2017 kl. 10:15 
Sted: Retretten i Oslo 
 
Tilstede: Tore Martin, Reidun, Knut, Terje, Rune og Kristin 
 
1. Innkommende sak på møtet 
Helse sør-øst driver utydelig og uryddig virksomhet når det gjelder tildeling av plasser. Enkelte 
kollektiv får avtaler utenom anbud siste årene, både pasientplasser og inntaksjobbing/ettervern. 
 
Sak til møte over sommeren: 
Hvordan kan vi jobbe med systemet? Lage en strategi på hvordan våre synspunkter om tildeling skjer, 
Eksempelvis ta det opp i ytelsesavtalemøte som kollektiv har med Helse sør-øst til høsten. Invitere 
med eksterne som har erfaring fra/kjennskap til «innsiden» - hvordan det jobbes – i diskusjonen 
rundt strategi. 
 
2. Arendalsuka 
Vi har leid campinghytte med 6 soveplasser og leilighet med 2 soveplasser på Nidelv Camping på 
Hisøy. 
 
Rune kan ikke og Hilde får ikke delta. 
 
Hvordan vi er tilstede på Arendalsuka: 
 
TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG 
Trude  Trude  Trude  Trude 
Terje  Terje  Terje  Terje 
Kristin  Kristin  Kristin   
Reidun  Reidun  Reidun  Reidun  ? 
Knut  Knut  Knut  Knut  Knut 
(ettermiddag) 
ToreM  ToreM  ToreM  ToreM  ? 
Camilla  Camilla  Camilla  Camilla  Camilla (for LBB) 
 
Stand: TIRSDAG KL. 11 – 17 
 ONSDAG KL. 14 – 17 bytte til kl.11-14 – Reidun sjekker 
 TORSDAG KL. 15:30 – 20 
 
 
 
Ting vi skal ha med: 

- Kaffetrakter – hvem har? 
- Kaffe – kjøpe der nede 
- Melkepulver – kjøpe der nede 
- Sukker – kjøpe der nede 
- Pappkrus – kjøpe der nede 
- Skjeer – kjøpe der nede 
- Vannkoker og kakaopulver? – hvem har vannkoker?  
- Noe å henge bildene opp med (fiske-sen, strips, sikkerhetsnåler el.l.) – Reidun og ev. andre  

tar med 
 
Ting Reidun skal sjekke: 

- Er det et bord på standen - ACTIS 



- Hva med strøm/skjøteledning - ACTIS 
- Hva koster det å få laget laminerte store bilder av alle kollektivene - Folkebadet 

 
3. Revidering av tekst i brosjyren 
Teksten i brosjyren og på rollup’en ble revidert slik at den kan passe for alle kollektivene, for voksne 
og barnevernsbarn.  Reidun formidler ny tekst videre til «Folkebadet» 
Pkt. om rusfri har vi felles forståelse for hva vi mener om. 
 
4. Guriset  
Arvid Lone kan i uke 12 – 2018, ikke i uke 45 – 2017. 
 
Tema omdømme/markedsføring; Fossum har egen ansatt. Rune spør om denne personen kan ha et 
innlegg i uke 45. 
 
Reidun presentere 12-trinns nettside. 
 
Til de i styret som ikke var tilstede; kan dere si noe om skoletilbudet på deres kollektiv (organisering 
og finansiering). 
 
5. Eventuelt 
Spørsmål om hvordan man håndterer at noen er HIV+ på kollektivet: 
Noen voksenkollektiv har erfaring med å ha elever som er HIV+ på kollektivet.  
Det blir informert om i voksengruppa men ikke i elevgruppa. 
Anne Karin Kolstad i HIV-Norge kan være nyttig å kontakte. De har tilbud om støtte fra «likeperson». 
Bør kontakte fylkesmannen/tilsynet for å diskutere forsvarligheten, bør få noe skriftlig på dette. 
Avklare om vedkommende bruker medisiner. 
Hva har inntaksmyndighet tenkt – viktig å avklare det. 
Planlegge hvordan ivareta vedkommende og de andre beboerne. 
 
Kristin informerte om at Klokkergårdenkollektivet har hatt besøk fra Sivilombudsmannen, som har 
gått grundig til verks. Rapport vil foreligge over sommeren en gang. 
 
Knut informerte om at han og Kristin var på samlingen der IB arrangerte paneldebatt med politikere 
om den nye barnevernreformen.  
 
 
Neste styremøte: onsdag 13. september kl. 10:15 – 15 på Retretten. 
 
 
God sommer! Noen av oss ses i Arendal. 
 
 
Kristin – ref. 
 
 
 
 
 
 
 


