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2001 – et viktig år
for SOR
Samordningsrådet fyller i år 50, og det gjør året selvsagt litt spesi-
elt. Vi har bak oss en broket historie som vi nok skal komme tilbake
til i løpet av året. Men som vanlig er vi likevel mest opptatt av å se
fremover, og spesielt på de aktivitetene som skal markere jubile-
umsåret.

Vi starter med fagkonferansen i Bergen i mars. Den finner du
program til i bladet her, og mer informasjon, samt påmeldings-
skjema på nettstedet vårt: www.sor-nett.no. Selv om fristen er gått
ut, er det fortsatt mulig å melde seg på.

Så skal vi ha representantskapsmøte den 7., og jubileumskon-
feranse og fest den 8. juni. Dette blir et arrangement for spesielt
inviterte, og tilrettelagt også for brukere. Dette siste er det første
gangen i vår historie at vi gjør. Noen ville kanskje si at det var på
tide etter 50 år.

Til sist skal vi sammen med Nordlandsforskning arrangere en
konferanse i Bodø 12.–14. september. Temaet for denne er
kommunenes arbeid med habilitering og rehabilitering. Utgangs-
punktet er Stortingsmelding 21 (1999–2000) «Ansvar og meistr-
ing». Overskriften for konferansen blir «Meistring av ansvar».

Med andre ord skal her også i år bli noe for enhver smak.

Tegning: Henrik Sørensen.


