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Oppsummering fra FOs seniorpolitiske nettverkssamling  
22. januar 2019 
 
Deltakere 

Etternavn Fornavn Fylkesavdeling Rolle 

Strand Johansen Ingunn Akershus Fylkesleder 

Juvelid Gry Elizabeth Buskerud Fylkesleder 

Sommerfelt Elisabeth Buskerud Seniorgruppe 

Hanssen Svein Hedmark Seniorpolitisk utvalg 

Neerland Olav Hedmark Fylkesleder 

Berntsen Margaret Hordaland Seniorpolitisk utvalg 

Kvist Grethe Hordaland Fylkesleder 

Grandalen Lisbeth Berntsen Oppland Fylkesleder 

Rotevatn Ingfrid Oppland Seniorpolitisk utvalg 

Pedersen Kari Marie Rogaland Nestleder 

Slotnes Hilde Rogaland Fylkesleder 

Reichelt Kristin Telemark Seniorgruppe 

Berger Mona Trøndelag Fylkesleder 

Pedersen Unni Røstad Trøndelag Seniorpolitisk utvalg 

Haugen Tine Krumm Vest-Agder Fylkesleder 

Skoie Marianne Vest-Agder Seniorutvalg  

Hult Turid Vestfold Seniorutvalg 

Silseth Åse Vestfold  Seniorutvalg 

Kikvik Andreas FO Rådgiver 

Martinsen  Kathrine Haugland FO Forbundsledelsen 

Kvisvik Mimmi FO  Forbundsleder 

 
Bakgrunnen for nettverkssamlingen 
Landsstyret vedtok i desember 2016 (LS-sak 77/16) FOs seniorpolitiske plattform 
og interne retningslinjer for hvordan seniorene skal ivaretas og deres 
kompetanse skal tas i bruk1. I saken står det at «for å sikre at organisasjonen 
tematiserer ulike seniorpolitiske spørsmål, samt erfaringsutveksling på tvers av 
avdelingene, skal FO en gang i løpet av landsmøteperioden arrangere 
nettverkssamling for lederne av seniorpolitiske utvalg, samt lederne av 
fylkesavdelingene». På bakgrunn av dette ble det invitert til nettverkssamling der 
følgende tema var foreslått diskutert: 
 

• Hva er tema i møtene? 

• Hvordan nedsettes utvalgene (sammensetning, prosess m.m.)? 

                                                 
1 https://www.fo.no/plattformer/fos-seniorpolitiske-plattform-article12758-1085.html  

https://www.fo.no/plattformer/fos-seniorpolitiske-plattform-article12758-1085.html
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• Erfaringer med profesjonsspesifikke utvalg vs. utvalg der alle profesjonene 
er velkomne. 

• Er utvalgsmøtene sosiale eller faglige arrangement, eller begge deler? 

• Hva skal FO gjøre fremover når det gjelder seniorpolitikk? 
 
Det følgende prøver å oppsummere noen ulike tematiske områder som ble 
snakket om i løpet av samlingen, og vi trekker også inn hva som står i 
vedtektene om utvalgene.  
 
Skille mellom tillitsvalgtes rolle og seniorutvalgenes rolle 
Det var generell enighet blant deltakerne om at forhold som dreier seg om 
ansattes rettigheter i forbindelse med å bli eldre og pensjonist måtte ivaretas av 
tillitsvalgte, og at slike forhold ikke skulle ivaretas gjennom seniorpolitiske utvalg. 
Dette innebærer at arbeidet som utføres i utvalget først og fremst dreier seg om 
forhold som blir ivaretatt i plattformens del 2 som omhandler de interne 
retningslinjene.  
 
Organisatorisk - oppbygging 
Det er forskjellig hva man kaller utvalget. Det varierer mellom «seniorgruppa», 
«seniorutvalg» og «seniorpolitisk utvalg»2. Vedtektene sier at fylkesavdelingene 
kan ha «seniorpolitisk utvalg».  
 
Sammensetningen av utvalgene er forholdsvis forskjellig fra ulike 
fylkesavdelinger. Noen fylkesavdelinger har utvalg, andre ikke. Noen har kun for 
enkelte profesjoner, noen har ikke tett tilknytning til styret, mens andre har det. I 
noen fylkesavdelinger er det arbeidsutvalget som kaller inn til møter, mens de 
fleste har egne ledere for utvalgene som gjør dette. I noen fylker er 
representanter fra arbeidsutvalget med på møtene til utvalgene, i andre ikke. I 
noen fylkesavdelinger er alle utvalgenes leder (også leder av seniorpolitisk 
utvalg) representert i styret, og dermed også representert i representantskapet. 
Dette kan fylkesavdelingene gjøre som de vil, men i følge vedtektene skal ledere 
av utvalg i fylkesavdelingene være representanter i representantskapet, og de 
skal velges på årsmøtet, men denne fullmakten kan overføres til styret.  
 
Vedtektene setter ingen krav til at det skal nedsettes seniorpolitiske utvalg, dette 
er noe fylkesavdelingen kan gjøre, og det ser ut til at der man har utvalg så er det 
opprettet på bakgrunn av engasjerte medlemmer og tillitsvalgte som ønsker at 
det skal opprettes.  
 
Noen fylkesavdelinger har diskutert hvorvidt seniormedlemmene skal 
organiseres som klubb i stedet for utvalg, men den løsningen er det ingen som 
hadde valgt. Til orientering så sier vedtektene at et av hovedmålene med en 
klubb er å ivareta medlemmenes arbeidstakerinteresser, på 

                                                 
2 I denne oppsummeringen har vi benyttet «seniorpolitisk utvalg», men begrepet er ment å ivareta 
alle utvalgene.  
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arbeidsplass/virksomhetsnivå, og dermed vil utvalgsorganisering være det som 
er korrekt ifølge vedtektene.  
 
Det virker som de fleste har utvalg med et gitt antall medlemmer, mens andre 
inviterer alle som er interesserte til å komme på møter. Det er ikke alltid et 
entydig skille på utvalget og seniormedlemmene, og hvem som er invitert på 
møter.  
 
Det kan virke som at behovene til FOs seniormedlemmer ikke dekkes godt nok 
av vedtektene. Det som i vedtektene trekkes frem som seniorutvalg er beskrevet 
som et rådgivende utvalg opp mot fylkesavdelingen. Slik fylkesavdelingene som 
møtte på nettverkssamlingen beskrev utvalgene og møtene så handler dette mer 
om å være sosiale og faglige arrangement som har som mål å være et tilbud til 
de som betegner seg selv som seniorer. På denne måten skiller de seg fra de 
andre utvalgene som fylkesavdelingene har, som er mer «rådgivende» i sin form. 
 
Målgruppe 
I plattformen defineres en senior slik: 
 
«FO definerer «senior» til å være en ansatt fra 55 år frem til avgang i arbeidslivet 
som alderspensjonist. Pensjonister er dermed ikke omfattet av plattformen. Dette 
betyr ikke at plattformens målgruppe kun er de over 55 år. Det er viktig at alle 
aldersgrupper har en plan for sin seniortilværelse og pensjonisttilværelse. 
 
FO har utarbeidet egne interne retningslinjer for hvordan seniorene skal ivaretas 
og deres kompetanse skal tas i bruk. Retningslinjene omhandler også 
pensjonistmedlemmene.» 
 
Slik utvalgene som deltok på samlingen er organisert er det variasjoner i hvem 
man ser på som målgruppe. Noen sier 55+, andre 60+ og 62+, andre sier 
pensjonistene, mens andre igjen har møter for alle som er utenfor arbeidslivet 
(pensjonister, uføre o.a.).  
 
Innhold i møtene 
Til tross for ulike organisasjonsformer virker det som at utvalgene har en 
forholdsvis lik måte å drifte møtene på med tanke på innhold og mål for møtene.  
 
Det virker som mange organiserer tilbudet slik at utvalgets mandat handler om å 
organisere tilbud for pensjonistene/seniorene i fylket, i tillegg til å delta på styre- 
og representantskapsmøter (lederen i alle fall). Flere utvalg har møter fire ganger 
i året, og dette er ofte organisert som kafemøter der alle som ønsker kan komme. 
Det serveres kanskje pizza, andre spanderer en kopp kaffe. Dette varierer.  
 
Temaene i møtene kan variere fra ikke noe forhåndslagt tema, der målet med å 
møtes er sosialt samvær. Andre har en kombinasjon av sosialt samvær og gitte 
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tema. Dette kan være innledninger om utdanningspolitikk, eller noe annet 
politisk/faglig tema, til at man reiser bort på ulike faglige/kulturelle turer eller 
visning av film. 
 
Hva kan seniorutvalgene/seniorene bidra med? 
Dette er eksempler på tiltak/arrangement som de ulike fylkesavdelingene hadde 
utført eller ønsker å utføre.  

• Arrangere sosiale treff for seniormedlemmene 

• Arrangere temamøter, fortrinnsvis for seniormedlemmene, men som kan 
være åpen for alle, alle aldre og også ikke-medlemmer. Tema som ble 
nevnt var for eksempel pensjon, eldre og rus, Alzheimer, 
utdanningspolitikk, forberedelser til å bli pensjonist. 

• Arrangere sommerfester og juleavslutninger/julelunsj/julebord for 
seniormedlemmene 

• Arrangere sosiale/kulturelle turer 

• Arrangere jubileumsmarkeringer for langvarige medlemmer, utdeling av 
klokker eller andre symboler for langvarige medlemskap. Noen har egne 
markeringer, andre har utdelingen i forbindelse med representantskapet.  

• Opprette lukkede facebookgrupper for seniormedlemmene. 

• I FO Aust-Agder har det blitt startet et spennende samarbeid mellom 
universitet og seniormedlemmene, der seniorene veileder studentene. Det 
er laget et prosjekt der dette er satt i et system, med obligatoriske grupper, 
veiledning og evaluering. Det kommer mer om dette prosjektet i Fontene.  

 
Utfordringer 
Geografien er også for seniorpolitiske utvalg en utfordring. Hvordan skal man 
sørge for å ivareta alle medlemmene når reiseveien er lang, er et spørsmål som 
mange kom inn på. Ved sammenslåing av flere fylker i tiden fremover vil dette 
spørsmålet bli enda mer aktuelt.  
 
Arbeidet er avhengig av ildsjeler, noen som drar i det. 
 
Hvorvidt det er en utfordring eller ikke er uklart, men det er i alle fall ulikheter 
mellom fylkene på hvordan man har valgt å organisere tilbudet til 
seniormedlemmene. Hvorvidt dette er noe som skal samkjøres mer i 
organisasjonen i fremtiden, får medlemmene avgjøre, men plattformen sier at 
fylkene kan: 

• Vurdere å opprette seniorpolitiske utvalg. 
• Sørge for at seniorutvalgene kan ha faglige møter, som også gir rom for 

sosialt samvær. 
 
Dette innebærer at man ikke trenger å nedsette et utvalg for å ha et tilbud til 
seniorene, og at det er opp til fylkene å avgjøre hvordan dette mest 
hensiktsmessig skal utformes.  
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Tanker fremover 
I og med at seniorpolitiske utvalg i stor grad ser ut til å fungere som 
nettverksmøter i større grad enn rådgivende utvalg, så kan det vurderes om dette 
skal beskrives i vedtektene på en annen måte enn det blir gjort i dag.  
 
 
 
 
 
Kathrine Haugland Martinsen   Andreas Pedersen Kikvik 
FOs forbundsledelse    Rådgiver 


