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FO HORDALAND 
Avdelingen arbeider i tråd med prinsipprogram og vedtekter som FO vedtar på landsmøtet som 
holdes hvert 4. år. I vedtektene § 11 finner vi bestemmelser om avdelingens organisasjonsområde, 
avdelingens ansvar og oppgaver.  
 
Arbeidet for medlemmenes lønn- og arbeidsforhold har høyest prioritet og preger mye av arbeidet i 
hverdagen, det være seg samtaler med medlemmer og kurs/skolering av tillitsvalgte.  
 
Vi har fortsatt kontor i Folkets Hus, i sentrum av Bergen og setter stor pris på fellesskapet med andre 
fagforeninger og politiske miljø. FO Hordaland har kontorsekretær i 50 % stilling og Astrid Vatten har 
vært ansatt i hele denne perioden.  Fylkessekretær Kenneth Larsen og fylkesleder Grethe Kvist er 
begge frikjøpt 100 %. Fylkessekretær har i perioder hatt 80 % stilling. Vi har i perioden hatt flere 
organisasjonstillitsvalgte, frikjøpt i ulikt omfang, men tilsvarende 50% stilling pluss ledige lønnsmidler 
fra reduksjon i fylkessekretærens stillingshjemmel i perioder.  
 
I region Vest har vi fortsatt det formelle samarbeidet med, FO Sogn- og Fjordane og FO Rogaland, 
med møter tre ganger årlig. På ett møte deltar Arbeidsutvalgene og på et annet avdelingenes 
hovedtillitsvalgte innen Bufetat og Spekter.  

MEDLEMMER 
Medlemstallet i FO Hordaland fortsetter å stige, men det er mange potensielle medlemmer i alle 
medlemsgruppene. Vi har hatt flere verveaksjoner, men styret er klar på at den beste måten å verve 
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medlemmer på, er å drive godt fagforeningsarbeid og synliggjøre dette. Da gjelder det både på 
område lønn og tariff, helse- og sosialpolitikk og det profesjonsfaglige. 
 
Synliggjøring er slikt som utsending av nyhetsbrev via e-post, oppdatert hjemmeside og aktiv 
facebookside, men også medlemsturneen vi hadde høsten 2015 «Stå opp trygghet» er en måte å 
synliggjøre FO på. Årlig gratis fagkonferanse og gode tillitsvalgtkurs er også det.  
 
Så er arbeidet vi gjør i forhold til medlemssaker svært viktig, for den enkelte men også som 
eksempler på hvorfor en bør være organisert.  
 
FO har lenge hatt som mål å komme opp i over 27 000 medlemmer og i oktober 2015 ble rekord satt 
med 27.290 medlemmer. FO Hordaland pleier å ha ca.  10 % av det totale medlemstallet, men har i 
de siste årene lagt litt i overkant.  I 2015 satte vi oss et mål om 2 800 medlemmer. Målet ble nesten 
nådd, men vi mangler 12 medlemmer! 
 
Det er nedgang i antall studentmedlemmer. Dette til tross for at verving på Høgskolen i Bergen har 
vært prioritert arbeid høsten 2015 for ekstra organisasjonstillitsvalgt i 50 % verv.  Potensielt er det 
345 studenter på heltid. Vi organiserer 115 av disse, 50 sosionomer og 65 vernepleiere. Studenter 
verves gjennom samarbeid med studentstyret, og vi har også i denne perioden hatt forelesninger ved 
HiB og vært tilstede på andre arrangement på skolen.  
 

MEDLEMSSTATUS  2011 2013  2015 

Yrkesaktive giro 2 212 2 276 46 

Yrkesaktive lønnstrekk   2 295 

Ikke yrkesaktive   158 130 108 

Studenter   183 219 159 

Master/videreutdanning på heltid   14 

Pensjonist   42 99 81 

Pensjonist over 75 år     17 1 

Stønadsmottaker   79 

 2 595 2 741 2 783 

 
 
Denne tabellen viser:  
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Som tabellen viser er det 36 medlemmer med annen utdanning som har fått medlemskap i FO 
 

PROFESJONER 2011 2013 2015 

Sosionomer 1 014 1 083 1 108 

Barnevernspedagoger 463 479  484 

Vernepleiere 1 089 1 142 1 151 

Velferdsvitere   29 37 6 

Annen utdanning   36 

 2 595 2 741 2 785 

 
FO Hordaland har flest vernepleiemedlemmer, en endring som har funnet sted de siste årene 
 

 
 
 
Medlemmene våre jobber innen ulike arbeidsgiverområder:  
 

 Kommunal sektor – KS: 1 629 medlemmer arbeider i kommunal/fylkeskommunal sektor - KS. 
Størst er Bergen kommune med 1 060 medlemmer. Dernest er Askøy og Stord med nesten 70 
medlemmer.  
 Spekter: 244 medlemmer arbeider i Spekter området, i hovedsak Helse Bergen, men 14 
medlemmer i Helse Fonna. 
 Stat: 231 medlemmer har Staten som arbeidsgiver. Bufetat er den største arbeidsgiveren hvor vi 
har 173 medlemmer. Andre arbeidsgivere hvor vi har flere medlemmer er Høgskolen i Bergen, 
Kriminalomsorgen, NAV stat og Fylkesmannen. 
 Virke: 138 medlemmer arbeider innenfor tariffavtalen mellom FO og Virke. Virke er private 
arbeidsplasser med offentlig støtte. Størst er Bergensklinikkene med 45 medlemmer. 
 NHO: 51 medlemmer arbeider på arbeidsplasser hos arbeidsgiverforeningen NHO. Størst av disse 
er Aleris med 24 medlemmer. 
 Privat: 27 medlemmer arbeider etter private tariffavtaler 
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TILLITSVALGTE 
FO Hordaland har mange tillitsvalgte. Til sammen, når vi regner med de som har verv i 
organisasjonen og de som er tillitsvalgte på arbeidsplasser og hovedtillitsvalgte så viser tabellen at vi 
har 139 tillitsvalgte. Plasstillitsvalgte er der for sine medlemmer på arbeidsplassen, Hovedtillitsvalgte 
for medlemmer og plasstillitsvalgte i kommunen. I virksomheter som Spekter og Bufetat er det også 
tillitsvalgte på arbeidsplassene og noen i mer sentrale verv.  
 
Det jobbes kontinuerlig med å rekruttere nye tillitsvalgte, skolering, arrangere andre former for 
møteplasser og etablere klubber. Kompetente tillitsvalgte, som føler seg trygg i bruken av 
Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen blir lengre i sitt verv og styrker rettighetene 
til medlemmene.  
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 TILLITSVALGTE KLUBB 
TILLITSVALGTE 

REPRESENTANTSKAP 

Bergen kommune  44 8 17 

Region Nordhordland 11 0 5 

Region Midhordland 13 16 9 

Region Hardanger 8 12 5 

Region Sunnhordland 15 5 8 

Stat andre  5  3 

Stat Bufetat 15 3 2 

Spekter 13 5 5 

Virke 13 0 3 

NHO 2 0 2 

Private 0 0 0 

SUM 139 49 59 

Avdelingsstyret   15 

   74 
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Noen tillitsvalgte er frikjøpte:  
 

BS
V 

MEDLEM VERV  
% 

PERIODE LØNNET AV 

S Grethe Kvist 
 

Leder 100 %  Hele perioden FO Hordaland 

V Kenneth Larsen  
 

Fylkessekretær 80 %  FO  

V  Organisasjons-
tillitsvalgt 

50 %  FO Hordaland 
 

 KOMMUNAL SEKTOR 
KS 

    

B Bergen kommune 
Carjet Demir 

Konsern-tillitsvalgt  
100 % 

 
Hele perioden 

Frikjøpt 
Hovedavtalen 

B Bergen kommune 
Renathe Øen 

 
Konsern-tillitsvalgt 

 
100 % 

 
Hele perioden 

Frikjøpt 
Hovedavtalen 

S Stord kommune  
Anita Kehr 
Torill Eide 

 
Hovedtillitsvalgt 
Hovedtillitsvalgt 

 
20 % 
20 % 

 
Fra til 
Fra til 

Frikjøpt 
Hovedavtalen 

V Øygarden kommune  
Anne Sissel Oen 

 
Hovedtillitsvalgt 

 
20 % 

 
Hele perioden  

Frikjøpt 
Hovedavtalen 

 Askøy kommune 
Elisabeth Mallesvik 

 
Hovedtillitsvalgt 

 
20 % 

  

 Fjell kommune 
Tone Bubandt 

 
Hovedtillitsvalgt 

 
20 % 

  

 Os kommune 
Tove Gylløw 

 
Hovedtillitsvalgt 

 
10 % 

  

V Lindås kommune 
Nina Tillfjord 
Cato Færøy  

 
Hovedtillitsvalgt 
Hovedtillitsvalgt 

 
10 % 
10 % 

 
Fra til   
Fra til  

Frikjøpt 
Hovedavtalen 

 SPEKTER – Helse 
Bergen 

    

V Rolf Unneland 
 

Foretakstillitsvalgt 20 %  Frikjøpt 
Hovedavtalen 

 Bufetat region Vest     

S Jan Aarskog  
Jan Morten Anvedsen 
Hege Småland 
Mohammed Mehdi 

Regiontillitsvalgt  100 %  Frikjøpt 
Hovedavtalen 
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KLUBBER 
Avdelingsstyret og representantskapet har i flere årsmøteperioder jobbet for å få flere klubber på 
plass.  
 
 I vedtaket fra representantskapet heter det at «alle klubbar i Hordland skal velja eit styre på 
minimum 3 personar – leiar, kasserar og sekretær. Vert det valt fleire vert dei kalla styremedlem. 
Årsmøte er klubben sitt høgaste organ, og skal haldast årleg innan utgangen av februar. I tillegg til 
årsmøte, skal klubbane halda minimum eit medlemsmøte kvart år. Klubbane får tilskot frå 
avdelinga etter vedtekne retningsliner.» 
 
Årsmøte 2010 vedtok å prioriterte å etablere 5 nye klubber; 

 Voss kommune 
 Sandviken sykehus/Helse Bergen 
 Felles klubb Nordhordland 
 Fjell kommune  
 Hordaland Friomsorgskontor 

 
Ved Årsmøte 2012 var det ennå ikke på plass klubb i Fjell kommune eller i  Region Nordhordland, 
men tre andre klubber var etablert:  
  

 Helse Bergen, Habiliteringstjenesten 
 Helse Bergen, Avd. poliklinikker 
 Fylkesmannen i Hordaland 

 
Nå er situasjonen at vi har 15 klubber.  

 KLUBB KLUBBLEDER MEDLEMMER 
2012 

MEDLEMMER 
2016 

 KS – KOMMUNAL SEKTOR    

1.  FO Klubben Bergen kommune Carjet Demir 957 1 060 

2.  FO klubben Askøy kommune Elisabeth Mallesvik 67 66 

3.  FO klubben Fjell kommune  Tone Bubandt  55 

4.  FO klubben OS kommune  Tove Gylløw 39 44 

5.  FO klubben Stord kommune Bodil Nesbø 73 69 

6.  FO klubben Øygarden 
kommune 

Anne Sissel Oen 15 21 

7.  FO klubben Voss kommune Frode Steen-Olsen 48 45 

8.  FO klubben Indre Hardanger 
(Odda kommune og Granvin og 
Ullensvang Herad)  

Ingvild Sperrevik 28 22+2+6=28 

 SPEKTER    

9.  Helse Bergen  Rolf Unneland Totalt 214 Totalt 213 

10.  FO klubben Helse Bergen; 
Habiliteringstjenesten 

Torhild Bråthe 5 11 

11.  FO klubben Helse Bergen; Avd. 
poliklinikker 

Gunn Svanevik  16 

12.  FO Klubben Helse Bergen, 
Sandviken sykehus 

Jonny Ottesen 37 42 

 STAT    

13.  FO klubben Bufetat Bergen  Jeanette Haugen Totalt 190  Totalt 163 
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HANDLINGSPROGRAM FO HORDALAND 2013-2015 
 
Årsmøte vedtok følgende prioriteringer: 
 
• ARBEIDET MED LØNN- OG ARBEIDSFORHOLD 
• FORSVAR OG FORBEDRING AV VELFERDSSTATEN GJENNOM UREDDE STEMMER 
• ARBEIDET MOT NEW PUBLIC MANAGEMENT  
• ARBEIDET FOR Å FORSVARE OG Å STYRKE VÅRE UTDANNINGER 
 
Særskilt prioriterte oppgaver er fremhevet med RØD skrift; 
 
LØNN, ARBEIDSFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ 
 

 Arbeide for likelønn uavhengig av arbeidsfelt og uttelling for kompetanse 

 Motarbeid undergraving av arbeidsmiljølovens bestemmelser 

 Styrke kompetansen i avdelingen om virkningene av pensjonsreformen 

 Styrke kompetansen til lokale tillitsvalgte 

 Arbeide for alternative karriereveier, gjennom oppretting av stillinger med krav til 
kompetanse 

 Arbeide mot utstøting som følge av krav om økt effektivisering 

 Stille tydelige krav til arbeidsgivere om bedre tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt 
funksjonsevne i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv 

 Sikre tett oppfølging av medlemmer og tillitsvalgte, for å bedre medlemmers arbeidsforhold 

 Motarbeide bruk av anbudsprinsipper, konkurranseutsetting, kjøp av private tjenester 
 
HELSE- OG SOSIALPOLITIKK 

 Arbeide for å synliggjøre svikt i velferdsstaten 

 Bevare og utvikle sosialfaglig arbeid i velferdstjenestene. 

 Ivareta og utvikle tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemming, psykiske lidelser og 
rusproblematikk. 

 Arbeide for å sikre dekning av boligtilbud for mennesker som trenger tilrettelagte boliger. 

 Jobbe for å redusere fattigdomsproblemer 

 Sikre FO økt kunnskap om samhandlingsreformen og ulike konsekvenser av den 

 Aktivt bidra i arbeidet mot vold, menneskehandel og seksuell trakassering 

 Støtte og delta i arbeidet til brukerorganisasjoner og brukerstyrte tiltak 
 
YRKESFAGLIG ARBEID 

 Arbeide for å sikre og videreutvikle FOs profesjoner 

 Arbeide for at etisk bevissthet og faglig kvalitet kjennetegner våre yrkesgrupper 

 Arbeide for rett til faglig og etisk refleksjon og veiledning 
 
BARNE- OG UNGDOMSPOLITIKK 

 Styrke våre yrkesgruppers rolle i skolen 

 Bidra til økt fokus på forebygging og tidlig intervensjon for barn og unge 

 Arbeide for best mulig rammevilkår for barnevernet 

14.  FO klubben Hordaland 
Friomsorgskontor 

Inger Valle 5 13 

15.  FO klubben Fylkesmannen i 
Hordaland 

Marta Haugen 8 8 
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LIKESTILLINGSPOLITIKK 

 Være aktive i likelønns- og likestillingspolitisk arbeid 

 Arbeide for å få økt antall menn inn i yrkene våre 
 
KVINNEPOLITIKK 

 Være aktive i kvinnepolitisk arbeid 

 Bidra til at kvinners situasjon på arbeidsmarkedet styrkes 

 Arbeide for at kvinner tar på seg tillitsverv 

 Kjempe mot prostitusjon 
 
INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET 

 Arbeide for å forankre avdelingens internasjonale engasjement i Tanzania 

 Øke kunnskap om fagforeningsarbeid i andre land 

 Arbeide for å gjenopprette solidaritetsarbeid med Tanzania, og søke samarbeid med 
Høgskolen i Bergen og andre instanser 

 
ORGANISASJON 

 Følge opp og styrke det lokale tillitsvalgtapparatet i avdelingen gjennom skolering, 
nettverksmøter, etablering og vedlikehold av klubber og studentlaget 

 Verve medlemmer og studentmedlemmer 

 Drive god medlemsservice og støtte til medlemmene i de sakene der medlemmene trenger 
bistand 

 
 
Fylkesavdelingsstyret og representantskapet har blitt holdt løpende orientert om ulik aktivitet i 
avdelingen. Kontrollkomiteen har også fulgt opp arbeidet. Til tross for at vi har reist sak i Landsstyret 
og Kongress om behovet for økt bemanning er aktiviteten høy og engasjementet sterkt. Oversikt over 
tillitsvalgtskoleringen i perioden og saker behandlet på representantskapsmøtene er en indikator på 
at vi har fulgt opp prioriterte oppgaver. I tillegg viser oversikten over møter og andre aktiviteter også 
dette.  

REPRESENTANTSKAPET FO HORDALAND 
I 2013 hadde vi ett todagersmøte og to dagsmøter i tillegg til årsmøte. I 2014 hadde vi to dagsmøter 
og to møter over to dager. I 2015 reduserte vi til ett todagersmøte og tre dagsmøter.  
Vedtatt representantskapsmodell gir i underkant av 80 medlemmer. I gjennomsnitt har det i denne 
årsmøteperioden vært et fremmøte på 40-50, en forbedring fra sist. Bedre fremmøte på møtene har 
var debattert i forrige perioden og forslag om endringer i møtestruktur og innhold var sak på årsmøte 
2013. Størrelse og sammensetning av representantskapet vedtas av årsmøtet  
 

 MEDLEMMER  REPRESENTANTSKAP 

Bergen kommune  1060  17 

Region Nordhordland 117  5 

Region Midhordland 212  9 

Region Sunnhordland  170  8 

Region Hardanger 111  5 
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Noen av sakene vi har hatt til behandling i representantskapet i perioden: 

 
2013 

 Kampanjen «LO på din side» 
 Hovedtariffoppgjøret 2014 
 Fra handlingsplan til aktivitet 
 Fagforeningsbevissthet og klubbarbeid 
 Regjeringens signatur rammer utsatte grupper - utfordringer for FO og strategier i arbeidet 
fremover 
 Budsjett 2014 

 
2014 

 Det unike FO - organisasjonsdebatt 
 Hovedtariffoppgjøret 2014 
 Rosa kompetanse  
 Kongress 2015 
 Internasjonalt arbeid i FO 
 Skolering i FO som politisk aktør – et blikk tilbake, aktuell situasjon og frem mot kongress. 
 Budsjett 2015 
 

2015 
 LO Favør 
 Kongress 2015 
 Vold i nære relasjoner  
 Arbeidsmiljøloven 
 Profesjonsfaglig arbeid i FO, lokalt og sentralt 
 Valgkamp - hvilke saker er viktige for FO og hvordan jobbe med dette? 
 Diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon  
 Dialogkafe – FO ÅRET 2016 
 Tariffkonferanse 
 Stå opp for trygghet! 
 Budsjett 2016 

 

Stat andre  60  3 

Stat Bufetat 163  2 

Spekter 231  5 

Virke 140  3 

NHO 47  2 

Private 29  0 

SUM   59 

Avdelingsstyret m studenter 15  15 

   74 
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AVDELINGSSTYRET 
Styret har også i denne perioden hatt god spredning mht arbeidsgiverområde, erfaring og arbeidsfelt, 
en god blanding av erfarne fagforeningsfolk. Det har vært noe utskiftning i styret i denne perioden.   
 
Styremøtene holdes på dagtid. En gang i året har vi styresamling og i etterkant av Årsmøte er det 
handlingsprogrammet og utarbeidelse av tiltaksplan som er hovedsak. 

 2013 var styresamlingen etter årsmøte i Tallin og i tillegg ble det avholdt seks styremøter. 

 2014 var styresamlingen på Danskebåten og tema var Møte og påvirkningsteknikk. I tillegg ble 
det avholdt seks styremøter. 

 2015 var styresamlingen på Herdla og tema var Kongressen 2015. Også dette året ble det i tillegg 
avholdt seks styremøter. 

 

AVDELINGSSTYRET   

Leder Grethe Kvist  S 

Nestleder Kenneth Larsen V 

Avdelingssekretær Kenneth Larsen V 

Kasserer Nina Tillfjord V 

Profesjonsfaglig ansvarlig B Jan Aarskog B 

Profesjonsfaglig ansvarlig S Åse Grahl-Madsen S 

Profesjonsfaglig ansvarlig V Jonny Ottesen V 

Medlem Carjet Demir B 

Medlem Renathe Remes Øen B 

Medlem Marlin Haarstad V 

Medlem Sølvi Folkedal S 

Medlem Anette Michelsen V 

1.varamedlem Marcos Amano S 

2.varamedlem Anne Sissel Oen    S 

3.varamedlem Egil R. Nielsen S 

 
Endringer i perioden: Nina Tillfjord, og Egil Nilsen har gått ut av styret. Annette Michelsen har hatt 
permisjon fra styret et halvt års tid og Marcos har blitt styremedlem. Anne Sissel Oen har rykket opp 
til 1.vara.Nye vara i styret er Bente Owren og Ole Mikalsen.  
 
Studentene velger to styremedlemmer og de som har hatt verv i denne perioden er Kristine Titlestad 
og Sunniva Tveit i 2013 og 2014 og Mari Jacoby Steina Lilleng i 2015. 

ARBEIDSUTVALGET 
Arbeidsutvalget møtes hver tredje uke til tretimers møte på ettermiddagstid. Formål med disse 
møtene er å effektuere styrevedtak og forberede styremøter. Årlig blir det ca. 16 AU møter i løpet av 
et år.  Mellom møtene i avdelingsstyrets arbeidsutvalg har leder fullmakt avgitt av avdelingsstyret. 
 

Arbeidsutvalg   

Leder Grethe Kvist S 

Nestleder Kenneth Larsen V 

Sekretær Geir Johannessen V 

Medlem Carjet Demir B 

 
Endringer: Da Geir Johannessen ble valgt inn i politisk ledelse i FO ble Jan Aarskog ((B) valgt som nytt 
medlem.  Kenneth Larsen overtok da som sekretær.  
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UTVALG, RÅD OG KOMITEER  
Medlemmer til utvalg, råd og komiteer ble valgt på årsmøte 2013. Utvalgene har supplert seg selv og 
endringer er gjengitt under tabellene som viser valg fra årsmøte. Beretning fra utvalg og komiteer er 
egen sak til årsmøte. I denne perioden har vi hatt følgende rådgivende utvalg og komiteer; 
 

PROFESJONSFAGLIG UTVALG 
BARNEVERNSPEDAGOGER 

VALG PÅ ÅRSMØTE 2013 

Leder Jan Aarskog 

Nestleder Bodil Grønnevik-Hansen 

Medlem Renathe Remes Øen 

Medlem Johanne Kaasa 

Endringer i perioden: Torunn Fjæreide ble med i utvalget, men har også gått ut av utvalget i 
perioden.  Nytt medlem er Lene Yvonne Lisæth.  
 
Utvalget arrangerte i samarbeid med PFU S gratis fagkonferanse i 2014 «Barn i NAV».  I 2015 
arrangerte utvalget gratis fagkonferanse «Nytt om det som nytter i barneverntjenesten» Se egen 
beretning.  
 

PROFESJONSFAGLIG UTVALG  
SOSIONOMER 

VALGT PÅ ÅRSMØTE 2013 

Leder Åse Grahl-Madsen 

Nestleder Kjetil Opskar 

Medlem Dagny Røyrvik 

Medlem Linda Helle 

Medlem Liv Doksrød 

Endringer i perioden: Dagny Røyrvik og Linda Helle har gått ut av utvalget. Studentmedlem Kristine 
Titlestad gikk fra studentmedlem til medlem og nytt studentmedlem Mari Jacoby Steina Lilleng har 
tiltrådd utvalget.  
 
Utvalget arrangerte i samarbeid med PFU Barnevernspedagoger gratis fagkonferanse «Barn i NAV». 
Se egen beretning.  
 

PROFESJONSFAGLIG UTVALG  
VERNEPLEIERE 

VALGT PÅ ÅRSMØTE 2013 

Leder Jonny Ottesen 

Nestleder Erik Birkeland 

Medlem Torhild Bråthe 

Medlem Linda Myklebust 

Medlem Marte Bogstad 

Medlem Øystein Sande 

Medlem Trygve Mathiesen 

Endringer i perioden: Linda Myklebust har gått ut av utvalget. Birthe Helland er nytt medlem. 
Studentmedlem Henning Joys har tiltrådd utvalget.  
 

INTERNASJONALT UTVALG VALGT PÅ ÅRSMØTE 

Medlem Hege Rekdal 

Medlem Peter Magnus 

Medlem Hanne Ryssdal 

Medlem Cecilie Storm 

Medlem Silje Jacobsen 

Medlem Lene Fjellsbø 
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Medlem Henriette Nilsen 

Endringer i perioden: Hege Rekdal, Hanne Ryssdal, Cecilie Storm, Lene Fjellsbø og Henriette Nilsen 
har gått ut av utvalget. Nye medlemmer er Tone Bubandt, Cato Færøy og Ane Johanne Hågensen. 
Utvalget har også fått studentmedlem, Gunhild Hodnekvam.  
 
Utvalget har primært fulgt opp samarbeid med sosialarbeiderforeningen i Tanzania, i regionen 
Kilimanjaro. Årlig har utvalget invitert til medlemsmøte, FO kafé.  Se egen beretning.  
 

KVINNEPOLITISK UTVALG VALGT PÅ ÅRSMØTE PROFESJON 

Leder Eva Aarskog S 

Medlem Marte Bogstad S 

Medlem Elisabeth Sørfonden  

Medlem Anne Mette B. Almeland V 

Endringer i perioden: Marte Bogstad og Elisabeth Sørfonden og har gått ut av utvalget. Nye 
medlemmer er Bente Owren, Irene Bilberg, Marit Boberg, Tahereh Mirghafari, Susanne Irene 
Trønnes og Vivian Skaten Nesse.  
 
Utvalget har særlig jobbet med markering av Den internasjonale kvinnedagen og den Internasjonale 
dagen mot vold mot kvinner. Se egen beretning.  
 

TARIFFPOLITISK 
UTVALG 

VALGT PÅ ÅRSMØTE PROFESJON ARBEIDSGIVEROMRÅDE 

Leder Kenneth Larsen V KS 

Medlem Anne Sissel Oen S KS - distrikt 

Medlem Renathe Remes Øen B KS 

Medlem Randi V. Knoff V Virke 

Medlem Rolf Unneland V Spekter 

Medlem Anita Kehr Annet KS - distrikt 

Medlem Jan Aarskog B Stat - Bufetat 

Medlem Carjet Demir B KS 

Endringer i perioden: Anita Kehr er gått ut av utvalget. Nytt medlem er Torill Eide, KS distrikt. 
 
Utvalget har særlig jobbet med forberedelser til Hovedtariffoppgjøret og lokale lønnsforhandlinger. 
Se egen beretning.  
 

VALGKOMITE VALGT PÅ ÅRSMØTE PROFESJON 

Leder Inger Johanne Haugen B 

Medlem Kristian Malmo S 

Medlem Frøydis Lindseth V 

Medlem Arne Skogedal S 

Endringer i perioden: Frøydis Lindseth og Arne Skogedal har gått ut av utvalget. Nytt medlem er 
Frode Aase-Nilsen og vara Silje Maurstad. 
 
Komiteen har jobbet med supplering av styret, råd og utvalg i løpet av perioden. De har også vært 
involvert i valg av ny organisasjonstillitsvalgte og forberedt valg til årsmøte.  
Se egen beretning. 
 

KONTROLLKOMITE VALGT PÅ ÅRSMØTE PROFESJON 

Leder Mohamad Mehdi S 

Medlem Hilde Ingebrigtsen S 

Endringer i perioden: Arvid Uleberg ble valgt inn som nytt medlem etter årsmøte. 
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Kontrollkomiteen fører tilsyn med avdelingens virksomhet og påser at lover og forskrifter blir fulgt, at 
avdelingen jobber i tråd med vedtekter og vedtak i avdelingens besluttende organer, samt vanlig 
organisasjonsmessig praksis. Komiteen har særlig jobbet med avdelingens møtereferat og 
/protokoller, oppfølging av Handlingsprogram, og rutiner for økonomiske bevilgninger.  
Se egen beretning.  
 
 

FAGGRUPPE SKOLE OG 
OPPVEKST 

VALGT PÅ ÅRSMØTE PROFESJON 

Leder Trude Devik S 

Nestleder Frøydis Totland B 

Medlem Peter Magnus V seksjon 

Medlem Christine Simonsen B 

Medlem  Sigrid Bardsley B 

Endringer i perioden: Trude Devik og Peter Magnus har gått ut av faggruppen. Nye medlemmer er 
Lars Kristian Gjervik og Geir Oscar Silseth. Frøydis Totland er leder av faggruppen.  
 
Faggruppen har særlig jobbet med å synliggjøre ulike problemstillinger knyttet til sosialarbeidere i 
skolen, behov for flere stillinger og finansiering av disse, samt arbeidsavtaler for sosialarbeidere i 
skole.  
Se egen beretning. 

TILLITSVALGTSKOLERING, KURS OG KONFERANSER, ARRANGEMENT 
Kompetansebygging av tillitsvalgte er en kontinuerlig og prioritert oppgave. Dette krever tid og 
ressurser fra avdelingen.  
I løpet av denne årsmøteperioden har følgende vært arrangert; 
 

2013 

Tillitsvalgtskolering  

 FO som organisasjon og tillitsvalgtrollen 

 Avtaleverket og tillitsvalgtrollen 

 Tariffkonferanse 

 KURS for FOere som vil være med å påvirke fremtiden– tillitsvalgte fra hele FO Norge 

 LAF: Lov, avtaler og forhandlinger 
- i samarbeid med FO Rogaland og FO Sogn og Fjordane 

 Fagforeningsbevissthet og klubbdrift 

 De vanskelige personalsakene 

 Kvinnekurset, i samarbeid med FO Rogaland og FO Sogn og Fjordane 

Kurs, konferanser, medlemsmøter, arrangement 

 1.Mai arrangement, kafemøte med servering etter toget 

 Konferansen «Kvinner i ledelse», samarbeid med LO stat og flere 

 Gratis fagkonferanse «utfordringer for vernepleiere i dag – og i morgen?» 

 Medlemsmøte «pensjon» 

 Skolekonferanse «Tverrfaglige utfordringer i skolen – Hvordan kan helse- og sosialfaglig 
kompetanse bidra?» 

 Tariffkonferanse 

 Vertskap FO samling for internasjonalt arbeid i FO 

 Løvetannmarsjen, i samarbeid med andre 

 Medlemsmøte om situasjonen i Tanzania, med kvinnefokus 
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2014 

Tillitsvalgskolering 

 FO og fagbevegelsen & klubbarbeid 

 Vold og trusler 

 Hovedavtalen & Hovedtariffavtalen 

 Kvinnekurs – i samarbeid med FO Rogaland og FO Sogn og Fjordane 

 Arbeidstidsordninger og innstillingsretten 

 FO Tillitsvalgt i Bergen kommune 

 Arbeidsmiljøloven & yrkesskade 

 Ansettelsesprosessen & medlemspleie 

 Lokale forhandlinger 

 Lov, avtaler og forhandlinger 
 - i samarbeid med FO Rogaland og FO Sogn og Fjordane 

 Tillitsvalgtrollen & møte- og påvirkningsteknikk 

Kurs, konferanser, medlemsmøter, arrangement 

 1.Mai arrangement, kafemøte med servering etter toget 

 Frokostmøte om likelønn, samarbeid med NSF 

 Konferansen «Kvinner i ledelse» 

 Frokostmøte om hjelp til familier med voldsproblematikk 

 Gratis fagkonferanse «Barn i NAV» 

 Åpent møte «Retorikken i kampen for kvinnestemmeretten» 

 Løvetannmarsjen, i samarbeid med andre 

 Konferansen «Vold i nære relasjoner» , i samarbeid med LO Hordaland 

 Kvinner kan kurs for innvandrerkvinner, i samarbeid med LO og AOF 

 Medlemsmøte «Retorikk i kvinnekampen» 

 Medlemsmøte «Palestina- okkupasjon og hverdagsliv» 

 Dialogmøte om vernepleiernes rolle 

 Møterekke «Tanzania for dummies» 

 FO-cafe med tema sosialt arbeid i Tanzania   

2015 

Tillitsvalgtskolering 

 FO og fagbevegelsen & klubbarbeid 

 Arbeidstidsordninger og innstillingsretten 

 Hovedavtalen & Hovedtariffavtalen 

 FO Tillitsvalgt i Bergen kommune 

 Ansettelsesprosessen & medlemspleie 

 Digitale FO og medlemsarkivet  

 Nytt lønnssystem i KS - Lokal lønnspolitikk 

 KURS for FOere som vil være med å påvirke fremtiden – tillitsvalgte fra hele FO Norge 

 Lov, avtaler og forhandlinger 
 -i samarbeid med FO Rogaland og FO Sogn & Fjordane 

 Tariffkonferanse 

 Tillitsvalgtrollen & møte- og påvirkningsteknikk 

 Turnuskurs 

 Digitale FO og medlemsarkivet 

 Arbeidsmiljøloven & yrkesskade 

 Omstillinger 

Kurs, konferanser, medlemsmøter, arrangement 

 1.Mai arrangement, kafemøte med servering etter toget 
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 Konferansen «Kvinner i ledelse», i samarbeid med LO Stat 

 Åpent møte «6-timers dagen – strategi for forkortning av nor 

 Gratis fagkonferanse «Nytt om det som nytter i barneverntjenesten» 

 Kurs om utviklingshemning, kropp og seksualitet, Odda, Fjell, Lindås og HiB 

 Konferansen «Vold i nære relasjoner», i samarbeid med LO Hordaland 

 Turné «Stå opp for trygghet», Odda, Fjell, Lindås, Os og Bergen 

 FO-kafé om den politiske situasjonen I Tanzania 

 Løvetannmarsjen, i samarbeid med andre 

ØKONOMI 
Avdelingen har også i denne perioden jobbet for å ha god økonomistyring og sikre et overskudd på 5 
% av årlige inntekter som vi får i form av tilskudd fra FO. Fylkessekretær har i perioder jobbet 20 % 
redusert i årsmøteperioden, noe som har gjort det mulig for oss å frikjøpe organisasjonstillitsvalgt i 
deler av vervet. Med egne midler fra avdelingen har vi kunnet øke frikjøp til 50 %.  
Vi har lagt opp til et høyt aktivitetsnivå hvor vi skulle bruke av oppspart kapital. Det er nok slik at 
arbeidskapasiteten i avdelingen har grenser for hva vi kan ha av aktivitet og vi har nå vedtatt et 
budsjett med 100 % organisasjonstillitsvalgt fra årsmøte 2016.  Driftsutgiftene er stabile, vi har nå 5 
kontor i 4. etasje i Folkets hus og nyter godt av tett lokalisering med andre fagforeninger. Det ene 
kontoret leier vi ut til FO, til virksomhetstillitsvalgt i Bufetat.  
 
Leder har hatt faste møter med kasserere og kontorsekretær og forberedt saker om økonomi for 
Arbeidsutvalget. Representantskapet har godkjent regnskapet for 2013 og 2014 og vedtatt budsjett 
for 2014, 2015 og 2016.  Representantskapet har også vedtatt revidert budsjett i løpet av 
budsjettårene.  
 
12. SAMARBEID MED SOSIALARBEIDERFORENINGEN I TANZANIA 
I 2013 inngikk FO Hordaland et formelt samarbeid med sosialarbeiderforeningen TASWO, i regionen 
Kilimanjaro.   
 
TASWO-K and FO AGREEMENT April 1st 2013 – April 1st 2016   

 
Partners in the agreement:  
Norwegian Union of Social Educators and Social Workers (FO) – Hordaland Branch  
Tanzanian Association of Social Workers (TASWO) – Kilimanjaro Branch 
Vision;  
Develop the capacity as Professional Associations and strength as Trade Unions for both partners, - 
and develop the collaboration between the partners.  
Mission;  
The vision will be accomplished through mutual exchange of experiences, challenges and knowledge. 
Both partners must be responsible to preserve and develop the collaboration by respecting the 
agreement and responding to any email or other message within fair time limits. As far as possible, 
visits between the two countries should be arranged.  
During this period of agreement, FO is ready to fund specific activities implemented and documented 
by TASWO, for example; 
A) One-day General meeting for members in TASWO-K twice a year the meetings will combine 
discussions on organizational matters as well as capacity building and social work challenges. 
B) Workplace visit and recruitment program to identify all social workers in Kilimanjaro region to 
assess and document their working conditions and contribute to an improvement of working 
conditions as well as recruit new members. 
C) TASWO-K to participate at TASWO National GM and / or other social work meetings on a national 
level, twice a year. 
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Specific processes to monitor the funds; 
Yearly funding from FO will be limited to NOK 20.000. 
The partners agree that it is a long-term goal to reduce TASWO dependence on FO-funding by 
strengthening TASWO’s own financial funding. 
Each year, the funding depend upon TASWO-K, in due time before March 1st each year, must send 
applications for funding including action plans and budget for the chosen specific activities for the 
coming year.   
Before April 1st FO must consider and respond to the application.  
Before October 1st and before April 1st TASWO must send reports and accounts for the specific 
activities for the first and second half of the present year respectively, to which FO must respond.  
During the 3 years, the partners will discuss a gradual decrease in the financial support after the 3 
years period, and discuss and develop other venues for collaboration after April 1st  2016  
 
Avtalen utløper i april 2016 og forslag til ny avtale legges frem for årsmøte.  
 
2013 
I april 2013 besøkte to medlemmer av Internasjonalt utvalg, TASWO- K styret som holder til i byen 
Moshi nord i landet. De deltok da på «General Meeting» som er det årlige medlemsmøte TASWO- K 
har i tillegg til sitt årsmøte «Annual Meeting». Rune Soma var med som representant for FO sentralt.  
 
I november fikk FO Hordaland besøk fra TASWO-K, styreleder Agness Urassa og styremedlem 
Ng`amilo Mbwalila. Denne høsten arrangerte FO sentralt en samling for FO avdelingers 
internasjonale utvalg og avdelingens Internasjonalt utvalg var vertskap for samlingen.  
 
2014 
To medlemmer fra Internasjonalt utvalg besøkte TASWO-K i april og deltok på General Meeting. I 
tillegg hadde de flere møter med styret i løpet av den uken de var der.  
 
Styret ønsket at samarbeidet med TASWO-K skulle bli en større del av avdelingens engasjement, ikke 
bare Internasjonalt Utvalg. Derfor dro fylkesleder på et ukes besøk til TASWO-K november, sammen 
med medlem fra fylkesavdelingsstyret, Tariffpolitisk utvalg og Kvinnepolitisk utvalg. 
 
2015 
Styremedlemmene Upendo Ramadahni og Japhary Salum fra TASWO-K besøke Bergen februar 2015. 
Avdelingen lyste ut stipendmidler til en ukes hospitering i Moshi. Sammen med medlem av 
Internasjonalt utvalg dro de to hospitantene ned på en ukes besøk i november. Representanten fra 
fylkesavdelingsstyret måtte melde forfall pga sykdom.  

13.FO HORDALAND EN AKTIV DEL AV FELLESORGANISASJONEN 
Også i denne årsmøteperioden har avdelingen hatt et tett og konstruktivt samarbeid med 
Landsstyret, råd og utvalg i forbundet. Hordalandsavdelingen er fortsatt den nest største avdelingen i 
FO og en aktiv avdeling. Her er en oversikt over tillitsvalgte fra FO Hordaland som har hatt sentrale 
verv: 

Landsstyret 
Landsstyrets medlemmer blir valgt på kongress/landsmøte  
 

BSV VERV VALGT KONGRESS 2010 VALGT KONGRESS 2015 

V Representant Geir Johannessen Grethe Kvist 

S 1.vara Grethe Kvist Carjet Demir 

B 2.vara Carjet Demir  Kenneth Larsen  
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Endringer i perioden: Da Geir Johannessen ble valgt til politisk ledelse i FO ble Grethe kvist 
representant og Carjet Demir ble 1.vara og Kenneth Larsen ble valgt som 2.vara.  
 

Sentrale rådgivende utvalg  
Det er landsstyret som velger representanter i sentrale rådgivende utvalg.  

BSV MEDLEM UTVALG/RÅD PERIODE 2010-2015 

S Grethe Kvist Organisasjonsutvalget 2010-2013 

V Annette Michelsen Organisasjonsutvalget 2013-2015 

S Susanne Trønnes Kvinnepolitisk utvalg 2010-2015 

B Carjet Demir Tariffpolitisk utvalg 
Rådgivende forhandlingsdelegasjon 

2010-2015 
2015-2019 

B Jan Aarskog Tariffpolitisk utvalg  
Rådgivende forhandlingsdelegasjon 

2010-2015 
2015-2019 

V Peter Magnus Internasjonalt utvalg 2010-2015 

S Grethe Kvist Rådgivende utvalg kurs og skolering 2015-2019 

S Grethe Kvist Solidaritetsutvalget 2015-2019 

V Bente Owren Godkjenningsutvalget, 
profesjonsutvalget V 

2015-2019 

S Lena Ytreland Profesjonsrådet sosionomer 2015-2019 

V Marlin Haarstad Profesjonsrådet vernepleiere 2015-2019 

V Øystein Sande Rådgivende utvalg, rekruttering og 
medlemsbevaring 

2015-2019 

Endringer i perioden: Da Grethe Kvist ble landsstyrerepresentant gikk hun ut av 
organisasjonsutvalget.  

Sentrale komiteer 

Det er kongressen som velger valgkomité 

BSV MEDLEM PERIODE 

V Einar Ingebrigtsen 2010-2015: medlem, 2015-2019: leder 

B Inger Johanne Haugen  2015-2015 varamedlem 

 

Sentrale faggrupper 
Det er Landsstyret som velger representanter til faggruppene. 

BSV MEDLEM VERV PERIODE 

V Erik 
Birkeland 

Faggruppe for ansatte i 1. linjetjenestene til personer med 
utviklingshemming  

2011-2015 

S Liv 
Doksrød 

Faggruppe for ansatte i somatiske sykehus 2011-2015 
2015- 2019 

S Inger 
Valle 

Faggruppe for ansatte i kriminalomsorgen 2011-2015 

S Ingvild 
Fauske 

Faggruppe barnevernet 2011-2015 

B Sigrid 
Bardsley 

Faggruppe for skole og oppvekst 2015-2019 

 

Representasjon 
LO – LANDSORGANISASJONEN 
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Vi er godt representert i LO, både lokalt og sentralt og bruker LO aktivt for å få gjennomslag for våre 
saker.  
LO Hordaland 
LO Hordaland arrangerer Fylkeskonferanse for LO styrene i fylket, samt faste møter hvor 
fagforeningene i fylket og LO foreningene i distriktet møter.  
LO I Bergen og omland 
Det er flere LO foreninger i Hordaland, hvorav LO i Bergen og omland er den største. Grethe Kvist har 
vært styremedlem de siste fire årene.  
 
Representantskapet LO Bergen og omland.  
Det er antall yrkesaktive medlemmer i område Bergen og omland som avgjør antall representanter i 
Representantskapet. FO har i løpet av denne årsmøteperioden økt opp til 4 representanter. Følgende 
ble valgt på sist årsmøte: 
 

REPRESENTANTER LO BERGEN 
OG OMLAND 
REPRESENTANTSKAP 

  

Representant Kenneth Larsen V 

Representant Jan Aarskog B 

Representant Marlin Haarstad V 

1. vararepresentant Grethe Kvist S 

2. vararepresentant Carjet Demir B 

 
 
 

 
LO kommune i Hordaland  
er et samarbeidsorgan for fagforeninger i offentlig sektor. Kenneth Larsen og Carjet Demir er 
representert i styret i LO kommune.  
 
Representantskap LO sentralt 
Grethe Kvist er en av FO sine vararepresentanter i LO sentralt sitt representantskap, og Kenneth 
Larsen er en av FO sine representanter til LO Kongressen. 

Andre samarbeidspartnere i denne perioden 
  

LO Stat  Kvinner i ledelse konferansen 

Arbeidernes opplysningsforbund - AOF Kvinner kan kurs 

8.mars initiativet Kvinnefestivalen i Bergen  

LO Hordaland, familie- og likestillingsutvalg Konferanse om vold mot kvinner 

Tanzaniaforeningen Medlemsmøter om Tanzania 

LO kommune Valgkampen  

 

Medlem  Verv 

Grethe Kvist LO i Bergen og omland 
 

Styret-representant 
Representantskapet-vara 

Kenneth Larsen LO i Bergen og omland Representantskapet-medlem 

Åse Grahl-Madsen LO i Bergen og omland Representanskapet- medlem 

Jonny Ottesen LO i Bergen og omland Representantskapet-medlem 

Carjet Demir  LO i Bergen og omland Representantskapet-vara 

Linda Myklebust LO i Bergen og omland Representantskapet-vara 
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