Litt om seniorgruppas forhistorie
På årsmøtet i FO/Buskerud i 2011 ble det vedtatt å opprette
en klubb for pensjonister. De første møtene ble avholdt i
2011, på FO/Buskerud sitt daværende møterom i N. Storgt.
i Drammen.
Innkalling ble sendt til medlemmer over 60 år som i
medlemsregistret stod oppført uten arbeidsforhold. Det var til
vanlig 3-4 møter i halvåret, men det hendte også at møter måtte
avlyses pga vansker med å få tak i ønsket innleder. Om det ble
påmeldt færre enn 6, kunne møtene også bli avlyst. De aller
fleste som møtte, kom fra Drammensområdet.
Fylkesavdelingens leder, først Rita Bermingrud og seinere Gry
Juvelid, var sentrale i opplegget. De ordnet vanligvis med det
praktiske: Skaffet innleder, innkalte og tok imot påmeldinger,
ordnet med bevertning. Som medlemmer foreslo vi temaer som
kunne interessere. En av oss medlemmer, Birger Nilsen,
tidligere tillitsvalgt, hadde også en viktig rolle som
kontaktperson mellom fylkesleder og medlemmene.
Etter et par av møtene (om asylsøkere og tiggere) skrev vi
innlegg i lokalavisene.
I 2016 ble det tatt initiativ til diskusjoner om hvordan arbeidet
skulle organiseres videre.
En grunn var at fylkesavdelingens leder fant arbeidet med
seniorgruppa tidkrevende, og ønsket at seniorene selv skulle ta
over ansvaret og gjøre gruppa «selvgående».
Høsten 2016 ble det lagd forslag til retningslinjer. Disse ble
diskutert og vedtatt på årsmøtet i januar 2017.
Fra da har vi kalt oss «Seniorgruppa i Buskerud», og valgte
våre egne tillitsvalgte.
I det følgende finner du noen temaer som ble tatt opp før vi ble
«Seniorgruppa», samt noen aktuelle dokumenter fra denne
tiden.

Oversikt over medlemsmøter i perioden 2011‐16
(Lista er ikke fullstendig).
Hvordan ha det best mulig som pensjonist, LO‐favør og fordeler –
ved Lisbeth Horgen, Sparebank1.
Da sosialbegrepet forsvant, om den nye kommunale helse‐ og
omsorgsloven og hvordan den påvirker sosialt arbeid – ved Sverre
Helganger
Hvor blir det av sosialt arbeid der det tradisjonelt har hatt sin plass
– ved Harald Baardseth
Yrkesetiske retningslinjer for FO ‐ ved fylkesleder Gry Juvelid
Utdanninga i dag i de tre fagene våre ‐ ved vernepleier fra
yrkesutvalg i FO sentralt
FO‐kongressen 2015 og føringer for de kommende 4 år – ved
fylkesleder Gry Juvelid
Internasjonalt arbeide i Palestina
EU/EØS – ved tidligere faglig Brusseltillitsvalgt Olav Boye
Orientering og salg til inntekt for barnehjem i Bolivia ‐ ved Harald
Baardseth
Rusforebyggende arbeid i Drammen – ved A. M. Lie
Barnevernet i Drammen
Tiggernes situasjon i Drammen – ved Bymisjonen
Integrering av flyktningene – ved Safia fra Introduksjonssenteret
Besøk på Blentenborg bolig for funksjonshemmede
Verge‐arbeidet for enslig mindreårige flyktninger
Barnevern, familieråd og nettverksjobbing i Kongsberg
Retningslinjer for Buskerud seniorutvalg, diskusjon og vedtak
Eldreomsorgen i Drammen – ved hovedtillitsvalgte for
Sykepleierforbundet og Fagforbundet i Drammen
Besøk fra Frivillighetssentralen på Fjell

Fra FO/Buskeruds årsmøte
12. mars 2011

Sak 6d) PENSJONISTKLUBB - PENSJONISTUTVALG
Forslag fra Birger Nilsen om å opprette pensjonistklubb eller
pensjonistutvalg:
Jeg foreslår at vi oppretter en pensjonistklubb eller et pensjonistutvalg i FO
Buskerud.
Dette mener jeg at det blir større og større behov for da vi blir flere og flere
pensjonister.
Mange av oss har hatt et aktivt yrkesliv med deltagelse i FO og vil gjerne
være med videre for å påvirke FOs fagpolitiske plattform.
Jeg ser for meg to forskjellige modeller vi kan bruke til å opprette dette.
Da vi enda er få pensjonister bør klubben/utvalget være for hele fylket.
Bør ha 4-6 møter i året.
1. Pensjonistklubb.
Vi oppretter en pensjonistklubb på linje med de andre klubbene i Buskerud.
Klubben får de samme rettighetene i representantskapet slik at vi kan være
med å påvirke FO's fagpolitiske plattform. Klubben bør ha en ledelse på 3
medlemmer.
2. Pensjonistutvalg.
Vi oppretter et utvalg på linje med de andre utvalgene. Dette vil bety at
lederen av utvalget blir representert i styret for FO Buskerud. Dette vil si at
vi får enda større påvirkningsmuligheter. Dette utvalget bør bestå av 3-5
medlemmer.
Representantskapet bør få bestemme hvilken av de to modellene vi velger
gjennom en diskusjon og avstemming på årsmøtet.
Birger Nilsen presiserte at forslaget til å gjelde alternativ 1: klubb
Styrets forslag til vedtak:
Styret er positive til forslaget. Det avsettes kr. 2.000 på post 1080 "Adhoc" arbeid til formålet.
Styret tar ikke stilling til hvorvidt det bør være en klubb eller et utvalg, og
legger forslaget frem til diskusjon etter forslagsstillers ønske.
Vedtak: Det opprettes en pensjonistklubb i FO

Drammen 19. juli 2012

Kjære pensjonistmedlem i FO Buskerud

FO Buskerud vedtok på årsmøte 2011 å opprette en klubb for pensjonister. Klubben har
til nå hatt fem medlemsmøter, hvor formålet er sosialt fellesskap i en yrkesfaglig ramme.
Til hvert møte har vi et tema, fortrinnsvis med egen innleder. Vi tar opp aktuelle FO
saker og andre relevante og dagsaktuelle temaer. Vi ønsker å legge til rette for at
sosialarbeidere som ikke lenger har et arbeidsforhold, fortsatt skal kunne opprettholde
sosialarbeideridentiteten sin og ha et tilbud om et FO- fellesskap. Møtene er åpne for
alle, men informasjon sendes ut til de som står registrert uten arbeidstilknytning i
medlemsarkivet og er over 60 år.
Jeg håper du har lyst og anledning til å ta turen innom i høst!
Møteplan for høstens møter:
11.09, 09.10, 06.11, 04. 12; alle møtene er kl 12‐ 15 på FO Buskerud kontoret i
Drammen.
Temaene for høstens møter er; samhandlingsreformen, rusomsorgen, den nye
kommunale helse- og omsorgsloven samt flyktninge- og asylpolitikk.

Av hensyn til bespisning er påmeldingsfrist til høstens første møte 6. september.

Dersom du fortsatt ønsker å motta informasjon om pensjonisttilbudet, er det fint om du
gir beskjed om det. Enten via epost til kontor@fobuskerud.no eller post til FO Buskerud,
Nedre Storgate 9, 3015 Drammen eller pr telefon til 32 83 00 20. Oppgi e-post adresse
om du har det.

Med vennlig hilsen

Rita Cecilie Skinstad- Bermingrud
Fylkesleder

FELLESORGANISASJONEN (FO) BUSKERUD
Adresse: Nedre Storgate 9, 3015 Drammen

Telefon: 32 83 00 20

Epost: kontor@fobuskerud.no

Oppsummering fra møte pensjonistklubben 6. juni 2016
Til stede: Elisabeth Sommerfelt, Birger Nilsen, Liv Tone Engh, Anne Marit Font Andersen, Jan
Christensen, Tove Blåmoli, Unni Hilsen
Agenda for møte:



Hvordan organisere pensjonistklubben fremover.
Egen gruppe som planlegger møter og skaffer innledere.

Det ble diskutert ulike ønsker og behov for gruppa.














Forslag på å bytte navn fra pensjonistklubb til senior utvalg. Heretter heter gruppa Senior
utvalget i FO Buskerud
Ønskelig med jevnlige møter.
Reise ut å besøke aktuelle steder, da fortrinnsvis med fagligkvalitet. Men det kan også være
aktuelt med noe mer kulturelt….
De ønsket også å være en tydelig stemme utad, innlegg i avisen osv. Kan være aktuelt å ha
innlegg i avisen etter å ha vært på ekskursjon eller etter å ha hørt et spennende innlegg.
Det ble diskutert ulike måter medlemmer av utvalget kan være aktive bidragsyter til folk som
trenger det. Dette må eventuelt organiseres av seniorutvalget selv ikke FO Buskerud.
Selv om mange i gruppa har lyst til å bidra og gjøre det privat, kan det være en utfordring å
forplikte seg til faste avtaler, mange har fulle kalendere selv om de er pensjonister.
Konklusjonen på denne diskusjonen ble at vi skal inviterer Frivillighetssentralen i Drammen til
å komme på et møte slik at seniorutvalget kan se på om det er aktuelt å bidra noe via denne.
Det ble etterlyst retningslinjer/ vedtekter for utvalget, det finner ikke i FOs vedtekter, det blir
ikke som klubb og regne da en klubb forutsetter en felles arbeidsgiver.
Jan lager forslag til retningslinjer for senior utvalget. Utvalget bør ha rutiner for valg av
representant til FO Buskeruds representantskapsmøte, det bør skje en gang i året. Valg av
møteleder på møtene, referat, medlemsliste osv.
Det var enighet om at utvalget bør være selvgående, ikke avhengig av fylkesleders deltakelse.
Det ble diskutert hva det kostet å benytte Folkets Hus. FO Buskerud betaler leie av møte
lokalet samt betaler for mat, vafler og kaffe/ te.
Her er opplysninger om pris som jeg har funnet frem til i etter tid:
Det minste lokalet som vi var i sist koster 600 kr å leie, vaffel og kaffe 60 kr + mva. 8 vafler
kaffe og te kom 6. juni på kr 1080 kr.
På Jonas B Gundersen koster ikke lokalet vi har vært i noe, men man må kjøpe mat. På
Condelica kan man få lånt eget rom, for inntil 12 pers her betaler man også for mat. FO
Buskerud har ikke satt av en egen pott til seniorutvalget, det går av midlene som er satt av til
de øvrige klubbene.

Datoer for de neste møtene: 29. aug, 26. sept, 14. nov, og 5. des.

FELLESORGANISASJONEN (FO) BUSKERUD
Adresse: Øvre Torggt 9 3022 Drammen

Telefon: 32 83 00 20

Epost: kontor@fobuskerud.no

