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Bakgrunn for diskusjonen  
I LS-Sak 63/17 slås det fast at organisasjonsdebatten så langt har identifisert fire hovedutfordringer: 

1. Manglende kapasitet i tillitsvalgt- og fylkesleddet utfordrer organisasjonsbygging. 

2. Todelt rolle som profesjonsforbund og fagforening er ikke godt nok ryddet og prioritert. 

3. Stagnerende medlemsvekst siste årene svekker potensialet for gjennomslag. 
4. FO maksimerer ikke synlighetspotensialet – verken i media eller på arbeidsplassen. 

 

Videre slås det fast at organisasjonsutviklingsprosessen i 2018 vil følge to parallelle løp der 

målsettingene er felles.  

1) Ett løp vil fortsette ute i organisasjonen. Viktige forankringsarenaer her blir 
representantskapsmøter, fylkesavdelingsmøter og landsstyret.  

2) Det andre løpet vil konsentreres om forbundskontoret.  
 

Når det gjelder debatten ute i organisasjonen ble det slått fast at den i 2018 skulle konsentrere seg 
om tre ting: 

A. Regionreformen/kommunesammenslåinger og eventuelle konsekvenser for FOs organisering. 
B. Kartlegge og analysere dagens klubbstrukturer – finnes det andre måter å organisere seg på? 

Herunder følger evaluering av landsdekkende klubb i Bufetat.  
C. Arbeidsfordelingen mellom lokalt ledd og sentralt forbundskontor 

 
I foreliggende landsstyresak skisseres planlagt framdrift. Her legges det opp til at diskusjonen våren 
2018 konsentreres om punktene A.Regionsreform og B.Klubbstruktur, og at denne debatten 
struktureres rundt et større diskusjonsnotat som sendes ut foran landsstyrets møte i mars 2018. 
Dette diskusjonsnotatet er det som her foreligger. Et tilsvarende diskusjonsnotat som konsentrerer 
seg rundt punkt C. Arbeidsfordelingen mellom lokalt ledd og sentralt forbundskontor vil bli lagt fram 
til debatt høsten 2018. 
 

Forutsetning for diskusjonen - avgrensinger og nåsituasjon 
 

I utgangspunktet er er det nødvendig å foreta noen avgrensninger av diskusjonen i dette notatet. For 

det første fokuserer det på de yrkesaktive medlemmene i forbundet. Dette fordi FOs rolle som 

fagforening er tett knyttet til disse medlemmene, at de utgjør mer enn 80 % av totalt medlemstall, og 

at de står for nesten alle FOs inntekter. Det er av første rangs betydning at FO søker en 

organisasjonsstruktur som på best mulig måte ivaretar disse medlemmenes interesser både som 

fagforening og profesjonsorganisasjon. 

For det andre vil vi ikke gå inn på organiseringen av FO-Studentene. FOs studentmedlemmer er en 

viktig gruppe for forbundet, ikke minst fordi de representerer de framtidige yrkesaktive. 

Studentmedlemmene er samtidig knyttet til FO-Studentene, som jo er en egen organisering innenfor 

FO, basert på lokallag på hvert enkelt studiested og med en egen valgt ledelse. 

Studentmedlemmenes nærhet til FO og muligheter til demokratisk deltagelse er derfor først og 

fremst knyttet til FO-Studentenes egen organisering.  

For det tredje vil diskusjonen ikke berøre den profesjonsfaglige stolpen i FOs sentrale organisering. 

Her vedtok kongressen 2015 en organisasjonsmodell med tre profesjonsråd. Denne har fungert godt, 

og kan videreføres uavhengig av spørsmålet om regionsreform og klubbstruktur. 
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Diskusjonen om regionreform og klubbstruktur må videre sees i lys av nåsituasjonen i FO og i lys av 

medlemsundersøkelser og organisasjonsanalysen1. For å strukturere denne diskusjonen har vi valgt 

formulere to «ønskesituasjoner» ved en ny organisasjonsmodell: 

• Forbundet skal være nærmest mulig det enkelte medlem 

• Det enkelte medlem skal bli sett og ha mulighet til deltagelse i forbundets demokratiske 

organer 

 

Forbundet skal være nærmest mulig det enkelte medlem 
 

Medlemsundersøkelsene i 2011 og 2014 slo klart fast at det viktigste kontaktpunktet mellom det 

enkelte yrkesaktive medlem og FO er den tillitsvalgt på arbeidsplassen. For over halvparten av dem 

som hadde vært i kontakt med forbundet i løpet av det siste året, hadde kontakten vært med lokal 

tillitsvalgt. Vi vet også fra undersøkelser blant utmeldte medlemmer at manglende FO-

tilstedeværelse på arbeidsplassen er den hyppigste grunnen til misnøye med forbundet. 

Medlemsundersøkelsene i 2011 og 2014 viste videre at et flertall av medlemmene følte stor grad av 

tilhørighet til forbundet. Profesjonsidentifikasjonen er en opplagt faktor her. Den viktigste faktoren 

bak denne tilhørigheten oppgir medlemmene å være FO-kollegene. Tilhørighet bygges altså også i 

stor grad på den enkelte arbeidsplass.   

Medlemsundersøkelsen i 2017 forteller imidlertid at 43 % av FO-medlemmene ikke har en tillitsvalgt 

på sin arbeidsplass. Tallene varierer noe fra fylke til fylke, mellom 55 % og 32 %. Dette tallet er faktisk 

høyere enn i medlemsundersøkelsen fra 2011 (36 %).  

Alt dette forteller oss at FOs hovedfokus må være på de tillitsvalgte. Klubb-bygging, rekruttering av 

tillitsvalgte og skolering av tillitsvalgte må ha topp prioritet. Framtidens organisasjonsstruktur må 

legge til rette for dette arbeidet. 

FO har ca 21.500 yrkesaktive medlemmer. Disse fordeler seg på tariffområde slik: 

Tariffområde Antall medlemmer Prosent 

Kommunenes Sentralforbund 13.000 62 % 

Spekter 2.600 12 % 

Staten  2.300 11 % 

Oslo Kommune 1.500 7 % 

Virke 1.100 4 % 

NHO Service/Aberia 500 2 % 

Andre 500 2 % 

 

KS-området 
Det overlegent største tariffområdet er altså KS med ca. 13.000 FO-medlemmer. De sentrale 

tarifforhandlingene foregår for FOs del gjennom LO-Kommune, men forbundet er selvstendig part i 

avtalen.  

                                                           
1 Varde Hartmark - Rapport FOs organisasjonsanalyser 
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FO-sentralt har en rådgiver på forbundskontoret som er dedikert KS-området og kan bistå 

fylkesavdelingene. 

De lokale lønnsforhandlingene i tariffområdet forgår på kommunenivå. Det er også den enkelte 

kommune som er arbeidsgiver. Dette betyr at det er den enkelte kommune som er den viktigste 

arenaen for medlemmene våre i KS-området. Nærhet til det enkelte medlem må bety at FO i alle fall 

må være til stede på kommunenivå, at det finnes en FO-klubb eller i alle fall en hovedtillitsvalgt.   

Hvordan er så situasjonen i dag?2  

Fylke Antall 
kommuner  

Antall kommuner 
FO har medlemmer 

Antall kommuner 
FO har tillitsvalgt3 

Akershus 22 22 14 

Aust-Agder 15 15 10 

Buskerud 21 20 12 (+ 4 felles med 
Fagforbundet) 

Finnmark 19 19 12 

Hedmark 22 20 18 

Hordaland 33 28 23 

Møre & Romsdal 36 35 33 

Nordland 44 37 27 (+2 felles med 
Fagforbundet) 

Nord-Trøndelag 23 22 16 

Oppland 26 26 21 

Rogaland 26 25 19 

Sogn & Fjordane 26 25 18 

Sør-Trøndelag 25 22 21 

Telemark 18 18 8 

Troms 24 24 9 (+2 felles med 
Fagforbundet) 

Vest-Agder 15 14 13 

Vestfold 12 10 9 

Østfold 18 17 13 

 

Tabellen viser at FO har medlemmer i nesten alle kommuner, men at vi fortsatt mangler 

hovedtillitsvalgte flere steder. Dette gjelder særlig i små kommuner med få medlemmer. En del 

steder har avdelingene har valgt å inngå avtale med Fagforbundet om felles tillitsvalgt eller la en 

hovedtillitsvalgt også ta ansvar for nabokommunen. 

Gjennomgående viser analyser at organisasjonsgraden varierer voldsomt fra kommune til kommune. 

I Vest-Agder varierer for eksempel organisasjonsgraden i de 13 kommunene som har hovedtillitsvalgt 

fra under 30 % (Flekkefjord) til over 80 % (Kristiansand, Songdalen, Hægebostad). Tilsvarende gjelder 

for alle fylkesavdelinger. 

Dagens situasjon for de 13.000 medlemmene i KS-området kan kanskje sies å være akseptabel, men 

svært skjør. Få hovedtillitsvalgte har frikjøp. Mange mangler et klubbstyre, og flytting og jobb-bytte 

                                                           
2 Antall tillitsvalgte baserer seg på hvor mange som er registrert i FOs medlemsregister som plasstillitsvalgte 
eller hovedtillitsvalgte + info fra avdelingenes web-sider. 
3 Både hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt er med 
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kan fort føre til at nye tillitsvalgte må rekrutteres. Behovet for opplæring og rådgiving for nye 

tillitsvalgte er kontinuerlig til stede.  

FOs organisasjonsanalyse avdekker noen viktige sider ved forholdet mellom FOs fylkesavdelinger og 

de hovedtillitsvalgte: 

• Fylkesavdelingene bruker mye ressurser på medlemssaker som kommer inn fra klubbene, på 

rekruttering av nye tillitsvalgte i KS-området, samt oppfølging og skolering.  

• De hovedtillitsvalgte er gjennomgående fornøyd med den hjelpen de får fra fylkesavdelingen 

• Allikevel er det andre klubbtillitsvalgte som blir oppgitt å være er de viktigste 

ressurspersonene for de tillitsvalgte. 

Med denne nå-situasjonen i FOs overlegent største tariffområde, er det vanskelig å tenke seg et FO 

uten et regionalt ledd/fylkesledd som har som en helt sentral oppgave å rekruttere, lære opp og bistå 

de tillitsvalgte i hver enkelt kommune. Et slikt ledd må også kunne fungere som en nettverksarena for 

de hoved- og plasstillitsvalgte i regionen.  

Med den pågående kommunereformen vil en rekke kommuner bli slått sammen fra 2020. For FO 

innebærer selvfølgelig dette viktige politiske prosesser, men rent organisatorisk vil det på mange 

måter være en fordel at mindre kommuner slås sammen. Med flere FO-medlemmer i hver enkelt 

kommune øker mulighetene for å rekruttere tillitsvalgte og etablere klubber. Sammenslåingene som 

er vedtatt er imidlertid ikke omfattende nok til å rokke på konklusjonen om nødvendigheten av et 

regionalt ledd i FO, også i framtida. 

FO har i dag en faggruppe innenfor KS-området som er møteplass for medlemmer som jobber 

innenfor skole, barnehage, SFO og PPT. De er ofte eneste FOer på sin arbeidsplass, og faggruppa kan 

utgjøre et nettverk og hjelpe til med profilering av FO som profesjonsforbund. Det er imidlertid ikke 

noen link mellom denne faggruppa og tillitsvalgtapparatet. 

  

Spekter-området  
Spekter-området omfatter ca. 2.600 FO-medlemmer. Det store flertallet av dem (over 2.400) 

arbeider i helseforetakene (Område 4 og 10) mens ca. 200 er i Område 9. 

En rådgiver i avdelingen for lønn og arbeidsforhold på forbundskontoret er i dag dedikert Spekter og 

fungerer som støtte for de tillitsvalgte og/eller fylkesavdelingene.  

Område 4 og 10 - Helseforetakene og Lovisenberg 
Det finnes fire Regionale Helseforetak i Norge. Hvert av disse eier flere underliggende Helseforetak. 

Strukturen er slik: 

Regionalt 
helseforetak 

 
Helseforetak 

 
Regional plassering 

Antall FO-
medlemmer 

Helse Sør-Øst Akershus Universitetssykehus HF Akershus (Oslo) 152 

 Sunnaas sykehus HF Akershus 14 

 Oslo Universitetssykehus HF Oslo 258 

 Sykehuset i Vestfold HF Vestfold 88 

 Sykehuset Innlandet HF Hedmark/Oppland 231 

 Sykehuset Telemark HF Telemark 56 

 Sykehuset Østfold HF Østfold 138 

 Sørlandet Sykehus HF Aust-Agder/Vest-Agder 108 
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 Vestre Viken HF Akershus/Buskerud 205 

Helse Vest Helse Førde HF Sogn & Fjordane 53 

 Helse Bergen HF Hordaland 210 

 Helse Fonna HF Rogaland/Hordaland 67 

 Helse Stavanger HF Rogaland  155 

Helse Midt St. Olavs Hospital HF Sør-Trøndelag 194 

 Helse Møre og Romsdal HF Møre & Romsdal 145 

 Helse Nord-Trøndelag HF Nord-Trøndelag 77 

Helse Nord Finnmarksykehuset Finnmark 54 

 Universitetssykehuset i Nord-Norge Troms/Nordland 95 

 Nordlandssykehuset Nordland 80 

 

I tillegg til disse kommer det private Lovisenberg sykehus som er eget avtaleområde innenfor Spekter 

(område 4). Her har FO 29 medlemmer.  

Hvert enkelt av Helseforetakene består av flere klinikker som igjen er delt opp i avdelinger og 

seksjoner. Disse kan godt være geografisk adskilt. FO medlemmene innenfor foretakene er derfor 

geografisk spredt, og nærhet til hvert enkelt medlem forutsetter ideelt sett et nett av tillitsvalgte helt 

ned på seksjonsnivå. En rask rundspørring viser imidlertid at det er svært ulikt antall tillitsvalgte i 

hvert foretak.  

Det aller viktigste er imidlertid at FO har en stabil og sterk tilstedeværelse på foretaksnivå. Det er på 

dette nivået den lokale delen av tariffavtalen (B-delen) forhandles, og på dette nivået de fleste 

sentrale beslutningene som har betydning for FO-medlemmenes arbeidshverdag fattes. Vi har i dag i 

hovedsak disse foretakstillitsvalgte på plass; men situasjonen er skjør også her. De fleste 

foretakstillitsvalgte har en håndfull tillitsvalgte på klinikk/avdeling/seksjonsnivå rundt seg. Graden av 

frikjøp varierer, men ingen er foreløpig fullt frikjøpte. 

I Helseforetakene er det LO-Stat som «eier» avtalen og som forhandler fram den overordnede 

avtalen (A-delen). Denne A-delen suppleres med en B-del som forhandles fram av hvert forbund på 

hvert enkelt foretak. Dette betyr at konkrete lønns- og arbeidsbetingelser kan variere fra forbund til 

forbund både på samme foretak og mellom foretakene. FO har mye gjenstående arbeid å gjøre på 

utviklingen av en enhetlig lønnspolitikk for Spekter Helse, utvikling av foretakenes B-deler og de 

foretakstillitsvalgtes deltagelse i foretakets samarbeidsorganer. 

Forbundet sentralt samler de foretakstillitsvalgte en gang i året (over to dager). Her deltar også 

tillitsvalgt fra Lovisenberg. På disse samlingene kombineres tariff- og arbeidstakerspørsmål med 

profesjonsfag/helse- og sosialpolitikk. I tillegg arrangeres det en en-dags-samling ved B-dels-

forhandlinger.  

De foretakstillitsvalgte får hjelp av fylkesavdelingene i medlemssaker.  

Det synes som det er et klart behov for ytterligere støtte til de foretakstillitsvalgte, gjennom 

hyppigere møteplasser dem imellom (for eksempel på regionsnivå). Noen av FO-avdelingene har da 

også samarbeidet om sånne regionale samlinger. Det er kan også diskuteres om det ville være 

formålstjenlig med et eget forhandlingsutvalg for Spekter-området.  

I forbindelse med etableringen av Helse Sør-Øst diskutere FO muligheten for å frikjøpe 

organisasjonstillitsvalgt(e) på helseregions-nivå. Denne tanken bør tas med inn i 

organisasjonsdebatten. 
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FO har i dag tre faggrupper som er profesjonsfaglige møteplasser for ansatte i sykehusene; faggruppe 

for psykisk helse, faggruppe for somatiske sykehus og faggruppe for spesielle 

institusjoner/habilitering. Disse faggruppene tilbyr faglig påfyll for mange av medlemmene, og 

hjelper til med profilering av FO som profesjonsforbund. Det er imidlertid ikke noen link mellom 

faggruppene og tillitsvalgtapparatet 

 

Spekter område 9 
I Spekter område 9 har FO ca. 200 medlemmer. Overenskomstområde 9 er et samleområde med 

mange forskjellige typer virksomheter. Virksomhetene med flest FO-medlemmer er: 

Virksomhet Fylke Medlemmer 

Tyrilistiftelsen Oslo, Oppland, 
Hedmark, Trøndelag 

61 

KOA Helse og Omsorg/Psykisk helse/ 
Ungdomstiltak 

Troms, Vest-Agder, 
Trøndelag 

37 

Unicare Små Enheter Oslo, Akershus, Østfold 20 

Unicare BAB Oslo 14 

Stiftelsen Ribo Attføringssenter Nordland 11 

 

FO har tariffavtale med syv av virksomhetene. I tillegg har vi medlemmer i noen virksomheter uten 

overenskomst, disse blir i all hovedsak ivaretatt av Fagforbundets tillitsvalgte samt våre 

fylkesavdelinger.  

I område 9 forhandles overenskomstens sentrale del A av LO Stat.  Deretter forhandles en 

overenskomst del B i den enkelte virksomhet, hvor forbundet er part. De lokale tillitsvalgte fører 

forhandlingene med bistand fra fylkesavdeling og forbundskontor. Det er streikerett på den enkelte 

B-del både i hoved- og mellomoppgjør. 

Som det går fram har flere av virksomhetene enheter/tiltak ulike steder i landet, og er dermed 

fylkesoverskridende.  FO har en hovedtillitsvalgt i hvert av disse selskapene, men få som sitter i 

vervet over tid, det er hyppige utskiftninger. Det er behov for å styrke tillitsvalgapparatet, og også 

styrke klubbstrukturen i de fylkesoverskridende virksomhetene. 

 

Staten 
Av de rundt 2.300 statsansatte medlemmene er nesten 1.500 ansatte i Bufetat. De øvrige områdene 

med mer enn 10 medlemmer fordeler seg slik: 

Høgskoler og Universiteter 198 medlemmer 

NAV Stat 198 medlemmer 

Kriminalomsorgen 173 medlemmer 

Fylkesmannsembetene 118 medlemmer 

Politi- og lennsmannsetaten (Barnehusene) 28 medlemmer 

Konfliktrådene 22 medlemmer 

Ulike departementer og direktorater 15 medlemmer 

 

Alle områdene innenfor det statlige området går på samme tariffavtale. Denne «eies» av LO Stat. De 

ulike virksomhetene har imidlertid ulike tilpasningsavtaler. Virksomhetene har også ulik 
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regioninndeling. Dette betyr at hverdagen både når det gjelder lønns- og arbeidsforhold og når det 

gjelder tillitsvalgtstruktur varierer. Hjemmelen for lokale lønnsforhandlinger er på virksomhetsnivå, 

men den kan også delegeres nedover, for eksempel til regionsnivået. Dermed er det ikke slik at 

generell kjennskap til det statlige avtaleverket er tilstrekkelig for å ivareta medlemmer og tillitsvalgte 

på en god måte. Hver virksomhet har sine egne utfordringer. 

Tillitsvalgtskoleringen her foregår i LO Stat sin regi. På grunn av de spesielle utfordringene i hver 

virksomhet, kan det imidlertid være behov for egne samlinger i FO regi. Slike har også blitt avholdt 

med jevne mellomrom. 

Fylkesavdelingene har ansvar for å følge opp «sine» statsansatte. En rådgiver på forbundskontoret 

med spesielt ansvar for det statlige tariffområdet bistår de tillitsvalgte og fungerer som kontakt i 

forhold til LO Stat.  

 

Bufetat 
Vårt største område innenfor staten, Bufetat, har ansvaret for det statlige barnevernet, og er delt inn 

i 5 regioner. Regioninndelingen er slik: 

 Fylker Regionskontor Medlemmer 

Bufetat Region Øst Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark  
(+ familievernet i Oslo) 

Oslo 380 

Bufetat Region Sør Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-
Agder, Vest-Agder 

Tønsberg 290 

Bufetat Region Vest Rogaland, Hordaland, Sogn & Fjordane Bergen 350 

Bufetat Region Midt Møre & Romsdal, Nord-Trøndelag, Sør-
Trøndelag 

Trondheim 270 

Bufetat Region Nord Nordland, Troms, Finnmark Alta 200 

 

I tillegg har Bufetat et Senter for administrasjon og utvikling (BSA) som er en intern 

tjenesteleverandør. Vi har en del medlemmer her, først og fremst innenfor HR/personal. Vi har også 

medlemmer i Bufdir. 

Grovt sett kan man si at våre medlemmer i Bufetat enten jobber på institusjonssiden (statlig eide 

institusjoner) eller på tiltakssiden (fosterhjemstjeneste, inntak, familievern). I Oslo har Oslo 

kommune hånd om alle aspekter ved barnevernet med unntak av familievernet, så disse går på Oslo 

Kommune og ikke Staten sin tariffavtale.  

FO er i en spesiell situasjon i Bufetat. For det første er vi den største fagforeningen i etaten. For det 

andre har vi seks heltids frikjøpte tillitsvalgte, en i hver region + en virksomhetstillitsvalgt. I tillegg er 

det tillitsvalgte på en rekke av enhetene.  

Som en prøveordning er det etablert en landsomfattende FO-klubb med tre nivåer. På 

virksomhetsnivå består klubben av de fem regionstillitsvalgte + virksomhetstillitsvalgt. De møtes fire 

ganger pr. år. Evaluering av denne strukturen skal være en del av den foreliggende 

organisasjonsgjennomgangen og vil innledes med en diskusjon i den landsomfattende klubben 19. - 

20. februar 2018. 

De fem FO-avdelingene som har regionskontor er koordinerende avdelinger, og skal fungere som 

støtte for de tillitsvalgte i etaten. Mange av de regionstillitsvalgte har sin kontorplass sammen med 

de respektive fylkesavdelingene.  
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FO har i dag en faggruppe som er en profesjonsfaglig møteplass for ansatte i familievernet. 

Faggruppa tilbyr faglig påfyll for medlemmene, og hjelper til med profilering av FO som 

profesjonsforbund. Denne faggruppa omfatter også ansatte i den ideelle delen av familievernet som 

tariffmessig er organisert i Virke. Det er imidlertid ikke noen link mellom faggruppe og 

tillitsvalgtapparat. 

I forbindelse med regionsreformen ligger det an til en politisk debatt om Bufetats og familievernets 

framtid som også vil få betydning for FO. Mer om dette seinere. 

 

Høyskolene og Universitetene 
De rundt 200 FO-medlemmene i høyskole- og universitetssektoren er i hovedsak ansatt på våre 

profesjonsutdanninger. På flere av stedene er det fungerende klubber og tillitsvalgte, mens FO-

organiseringen på andre institusjoner er svak. Lønnsforhandlingene foregår på institusjonsnivå. 

Sektoren har vært under omstilling de seneste årene, og flere institusjoner har blitt slått sammen. Vi 

bør ha et ekstra blikk på de institusjonene som er sammenslått og har geografisk atskilte studiesteder 

for å sørge for at medlemmene på alle studiestedene blir ivaretatt i de lokale lønnsforhandlingene. 

Strukturen i sektoren er som følger (vi tar med antall FO-studenter for å antyde noe om størrelsen på 

studiestedene): 

Institusjon Studiested Linje Antall 
med-
lemmer 

Antall 
student-
medlemmer 

Høgskolen på Vestlandet Sogndal Barnevern  
17 

81 

Sosialt arbeid 72 

Vernepleie 33 

Bergen Sosialt arbeid 25 98 

Vernepleie 78 

Høgskolen i Innlandet Lillehammer 
 

Barnevern  
11 

57 

Sosialt arbeid 150 

Vernepleie 77 

UiT - Norges Arktiske Univ. Harstad Barnevern 6 32 

Vernepleie 49 

Alta Barnevern 5 40 

Sosialt arbeid 74 

Universitetet i Stavanger Stavanger Barnevern 24 87 

Sosialt arbeid 110 

Høgskolen i Østfold Fredrikstad Arbeids- og v  
3 

41 

Barnevern 37 

Sosialt arbeid 63 

Vernepleie 58 

Nord Universitet Bodø Barnevern 8 29 

Sosialt arbeid 72 

Namsos Vernepleie 20 64 

NTNU Trondheim Barnevern  
55 

133 

Sosialt arbeid 188 

Vernepleie 159 

Høgskolen i Sør-Øst Norge Porsgrunn Barnevern 16 62 

Vernepleie 30 
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Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo / Kjeller Barnevern  
33 

95 

Sosialt arbeid 171 

Vernepleie 98 

Universitetet i Agder Kristiansand Sosialt arbeid 9 87 

Grimstad Vernepleie 42 

Høgskolen i Volda Volda Barnevern 9 38 

Sosionom 72 

Høgskolen i Molde Vernepleie Molde 3 61 

 

VID vitenskapelige høyskole i Oslo (Sosialt arbeid) og Sandnes (Vernepleie) er privat, og har 

tariffavtale i Virke. 

Høgskole- og universitetssektoren er selvsagt viktig for FO som profesjonsforbund. På flere av 

institusjonene har vi en rekrutteringsjobb å gjøre. Inntrykket er videre at det er liten kontakt mellom 

FO-klubbene og lokallagene av FO-Studentene. 

Sektoren har en egen faggruppe som tar seg av profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. 

 

NAV Stat 
Mens FO har sterkt feste i kommunal del av NAV, står vi svakere i den statlige delen. De om lag 200 

medlemmene er spredt på enkeltkontorer i kommunene samt på spesialenheter på fylkesnivå. Det er 

Norsk Tjenestemannslag (NTL) som er det dominerende forbundet, sammen med forbund utenfor 

LO. FO har små muligheter for tilstedeværelse i de ulike medbestemmelsesorganene på statlig nivå. 

Den statlige delen av NAV er regionalisert på fylkesnivå. Lokale forhandlinger foregikk sist på 

virksomhetsnivå, men kan delegeres til fylke. 

Det er teoretisk tre alternativer for å komme tettere på medlemmene i statlig del av NAV: 

• Få på plass FO-tillitsvalgt på fylkesnivå som kan være et kontaktpunkt for medlemmene i 

fylket, samt eventuelt trå til ved delegerte forhandlinger. 

• Knytte de statlige ansatte og de kommunalt ansatte sammen gjennom felles aktiviteter i FO-

regi (siden de har ulik tariffavtale, må dette kanskje være på det profesjonsfaglige området). 

• Etablere felles LO-klubber med NTL eventuelt gjøre avtaler om at NTL ivaretar våre 

medlemmer i medbestemmelsesstrukturene uten at de melder overgang. Dette krever 

avtaler og konsensus på forbundsnivå. 

 

Kriminalomsorgen 
De fleste FO-medlemmene i kriminalomsorgen arbeider i friomsorgen. Vi har 30-40 som arbeider i 

fengsler og ca. 10 i overgangsboliger.  Særlig i fengslene er vi utsatt fra sterk konkurranse fra LO-

forbundet NFF. Kriminalomsorgen er også regioninndelt, slik: 

 Fylker Antall 
friomsorgskontorer 

Regionskontor Medlemmer 

Region Øst Oslo, Akershus, Østfold, 
Oppland, Hedmark  

9 Oslo 32 

Region Sør Buskerud, Vestfold, 
Telemark 

5 Tønsberg 16 
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Region 
Sørvest 

Aust-Agder, Vest-Agder, 
Rogaland  

4 Sandnes 40 

Region 
Vest 

Hordaland, Sogn & 
Fjordane, Møre & 
Romsdal 

8 Bergen 22 

Region 
Nord 

Sør-Trøndelag, Nord-
Trøndelag, Nordland, 
Troms, Finnmark 

11 Trondheim 38 

 

Vi har regionstillitsvalgte i fire av de fem regionene. Ingen er frikjøpt. I Kriminalomsorgen har FO 

under de 10 % av medlemmene som kreves for å få delta på medbestemmelsesmøter, men på grunn 

av arbeidsgivers velvilje, deltar vi jevnlig på direktoratsnivå. I regionene varierer dette i større grad.  

De siste årene har lønnsforhandlingene forgått på direktoratsnivå, men også her er delegasjon mulig. 

Innenfor Kriminalomsorgen har FO i alle år hatt en faggruppe som arbeider med profesjonsfaglige og 

kriminalpolitiske tema. Profesjonsidentiteten er sterk og en viktig grunn til at vi fortsatt har et 

fotfeste i virksomheten. Det er imidlertid ikke noe formell link mellom faggruppa og 

tillitsvalgtapparatet. 

Som i Bufetat skal de fem FO-avdelingene som har regionskontor være koordinerende avdelinger og 

fungere som støtte for de tillitsvalgte i etaten. Rådgiver på forbundskontoret med spesielt ansvar for 

det statlige tariffområdet bistår de tillitsvalgte, fungerer som kontakt i forhold til LO Stat og 

koordinerer ved lønnsforhandlinger. 

 

Fylkesmannsembetene 
FO har ca. 120 medlemmer innenfor fylkesmannsembetene. De arbeider i hovedsak med tilsyn etter 

Lov om Sosiale tjenester. Det er 16 embeter i Norge. Antallet FO-medlemmer varierer mye.  

Embete Medlemmer Tillitsvalgt Embete Medlemmer Tillitsvalgt 

Østfold 8  Rogaland 8 Ja 

Oslo / 
Akershus 

14 Ja Hordaland 6 Ja 

Hedmark 4  Sogn & Fjordane 9 Ja 

Oppland 2 Ja Møre og Romsdal 11 Ja 

Buskerud 3  Trøndelag 11 Ja 

Vestfold 6  Nordland 11 Ja 

Telemark 0  Troms 5 Ja 

Agder 14 Ja Finnmark 8 Ja 

 

De lokale forhandlingene forgår på hvert enkelt embete. 

Embetene står midt oppe i omstilling som en følge av regionsreformen. FO sentralt samlet 

tillitsvalgte fra embetene til en sentral samling høsten 2017 for å diskutere denne prosessen. 

Samlingen ble godt mottatt av våre tillitsvalgte hos fylkesmennene. 
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Oslo Kommune 
FO har noe over 1500 medlemmer som jobber i Oslo Kommune. De har egen tariffavtale. Det er FO 

Oslo som håndterer denne. På grunn av dette er fylkesleder i Oslo frikjøpt av sentrale midler. I tillegg 

er to hovedtillitsvalgte frikjøpt av arbeidsgiver.  

Medlemmene innenfor tariffområdet er fordelt slik: 

 Antall medlemmer 

Barne - og familieetaten 212 

Bydel Alna 63 

Bydel Bjerke 92 

Bydel Frogner 62 

Bydel Gamle Oslo 119 

Bydel Grorud 79 

Bydel Grünerløkka 76 

Bydel Nordre Aker 73 

Bydel Nordstrand 78 

Bydel Sagene 70 

Bydel St. Hanshaugen 52 

Bydel Stovner 78 

Bydel Søndre Nordstrand 101 

Bydel Ullern 32 

Bydel Vestre Aker 53 

Bydel Østensjø 83 

Annet (Helseetaten/ Utdanningsetaten mm) 178 

 

Alle bydeler og byomfattende etater har tillitsvalgt. FOs organisasjonsgrad i Oslo Kommune er anslått 

til 60 - 65 %.  

 

Virke 
I Virke befinner rundt 1000 FO-medlemmene seg innenfor det såkalte HUK-området (Helse. 

Utdanning. Kultur) som omfatter private virksomheter som leverer tjenester til det offentlige. Mange 

av virksomhetene er ideelle. HUK-området inneholder flere overenskomster. Tariffavtalene 

korresponderer med dem i tilsvarende område i offentlig sektor. I en rekke av virksomhetene har FO 

fra 2 - 5 medlemmer. Her mangler det mange steder tillitsvalgte. På virksomhetene med mer enn 10 

medlemmer, mangler det også tillitsvalgte flere steder. På de stedene vi har tillitsvalgte er imidlertid 

kontakten mellom dem og fylkesavdelingen gjennomgående god. 

Området omfatter flere større ideelle organisasjoner som Kirkens Bymisjon, Kirkens Sosialtjeneste og 

Blåkors, men tillitsvalgtoppgaver og eventuelle lokale lønnsforhandlinger foregår på den enkelte 

virksomhet. Virksomheter innen samme moderorganisasjon kan også ha ulike tariffavtaler 

Fylkesavdelingene har ansvaret for å følge opp «sine» Virke-bedrifter. En rådgiver på 

forbundskontoret med spesielt ansvar for Virke, NHO og øvrig privat sektor bistår avdelingene og de 

tillitsvalgte.  

Tillitsvalgte i Virke inviteres til sentral samling en gang hvert annet år.  
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Tariffavtale Korresponderende 
avtale 

Antall 
virksomheter 
hvor FO har 
medlemmer 

Antall 
medlemmer 
totalt 

Virksomheter 
med mer enn 
10 FO-
medlemmer 

Antall FO-
tillitsvalgte 
totalt 

Virke Helse- 
og sosial 

KS 56 377 11 
 

12 

Virke 
Høgskoler 

Stat 2 28 2 2 

Virke 
Spesialist-
helse-
tjenesten 

Spekter 43 438 16 16 

Virke 
Utdanning 

KS 8 28 1 0 

Virke 
Virksomheter 

KS 29 235 7 11 

 

NHO-området 
FO har noe over 500 medlemmer som arbeider i bedrifter organisert i NHO. Disse fordeler seg på ca 

150 i NHO Abelia (ideelle organisasjoner med Frelsesarmeen som den overlegent største - 130 

medlemmer) og resten i kommersielle virksomheter i NHO Service. Av de 350 medlemmene vi har i 

NHO Service jobber nesten 150 i Aleris Ungplan og BOI, mens resten er fordelt på ulike private 

virksomheter i hovedsak innenfor barnevern.  

De enkelte bedriftene har ofte konsernstruktur med ulike tiltak spredt over hele landet. Tabellen 

under gir et bilde av situasjonen i de største bedriftene: 

 

Bedrift Tiltak i hvilke fylker Antall FO 
medlemmer 

Aleris Ungplan og Boi AS Alle fylker unntatt Oppland og Sogn & 
Fjordane 

141 

Frelsesarmeen Alle fylker unntatt Agderfylkene, Troms, 
Finnmark, Hedmark og Oppland 

130 

Humana Vestfold, Hordaland, Vest-Agder, Trøndelag, 
Rogaland 

40 

Aberia Avlastning/Helse/Ung Oslo, Hordaland, Vestfold, Østfold, Vest-
Agder, Akershus 

30 

Olivia Solhaugen AS Oppland, Buskerud 27 

NOS AS Næromsorg sør Vest-Agder 23 

Villa Vika AS Trøndelag 16 

Heimta Rogaland, Østfold 14 

Haraldsplass Barnevern  Hordaland 12 

Rena Ungdom og Familiesenter A/S Hedmark, Møre & Romsdal 9 

 

Flesteparten av FO-medlemmene har tariffavtale. Denne tariffavtalen er «eid» av Fagforbundet. Vi er 

derfor helt avhengig av tett samarbeid med Fagforbundet i arbeidet vi gjør i denne sektoren.  Det er 

inngått en samarbeidsavtale som blant annet sikrer FOs deltagelse i de sentrale lønnsforhandlingene. 

Det er også enighet om at det skal bygges opp felles LO-klubber innenfor dette området.  
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Tariffavtalen på området er svært generell, og hvorvidt medlemmene våre får lønnsmessig uttelling 

og andre spørsmål som angår lønns- og arbeidsforhold blir godt i varetatt, er helt avhengig av at det 

finnes tillitsvalgte i virksomhetene. Flere steder mangler dette. Gjennomgående er også 

organisasjonsgraden lav i området.  

Svært mange av medlemmene går medleverturnus. 

Det har de siste par årene vært nedlagt et betydelig arbeid fra FO sentralt for å få på plass en 

funksjonell tillitsvalgtstruktur innenfor Aleris-konsernet. Her foregår også lønnsforhandlingene på 

konsernnivå og ikke i den enkelte virksomheten. Det samme er tilfelle i Frelsesarmeen. 

FO og Fagforbundet arrangerer en årlig sentral samling for tillitsvalgte innenfor NHO.  

Fylkesavdelingene har i prinsippet ansvar for å følge opp «sine» bedrifter. Særlig der medlemmene er 

spredt rundt i landet på små tiltak er dette opplagt en utfordring. Rådgiver på forbundskontoret med 

spesielt ansvar for Virke, NHO og øvrig privat sektor bistår avdelingene og de tillitsvalgte.  

 

Øvrig privat sektor 
FO har rundt 500 medlemmer som jobber i private bedrifter som ikke er medlem i noen 

arbeidsgiverorganisasjon. To av disse har vi direkte avtale med; Klokkergården og Norsk Folkehjelps 

Hybelhus Fagertun, så her er ting på stell. Vi har nylig fått tariffavtale på Unicare Små Enheter og på 

Tyrilistiftelsen, så disse er nå innenfor Spekter område 9. Men på flere andre arbeidssteder med 

forholdsvis mange FO-medlemmer burde tariffbinding settes på dagsorden. Noen eksempler: 

Virksomhet Fylke Medlemmer 

Hugin Barnevernstiltak Oppland 6 

Krisesenteret i Midt-Troms Troms 5 

Melås Helse AS  Sogn og Fjordane 5 

Mjøsen Bo og Habilitering AS Oppland 17 

Målrettet Intervensjon AS Oppland 5 

Oasen Ressurssenter AS Østfold 5 

Omsorgspartner AS Buskerud 7 

Skagerak Helsepartner AS Akershus 6 

Stiftelsen Hiimsmoenkollekivet Rogaland 9 

Stiftelsen Solliakollektivet Oppland 6 

Tbo Helse AS Troms 6 

Vesterled AS Rogaland 6 

 

Det er fylkesavdelingene som i prinsippet har ansvaret for dette, sammen med rådgiverne på 

forbundskontoret for aktuelt avtaleområde. 

Kirkelig sektor 
FO har også en håndfull medlemmer som jobber på steder tilknyttet KA, Arbeidsgiverorganisasjon for 

kirkelige virksomheter. Det finnes to avtaler på området. Den ene er for kirkelige tjenester som 

kirkelige fellesråd, menighetsråd, menighetsbarnehager og institusjoner. Den andre avtalen er helt 

ny og gjelder ansatte i organisasjoner og virksomheter innen kirkelig sektor. På begge områdene 

ivaretas medlemmene i samarbeid med Fagforbundet. 
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Oppsummert 
Denne gjennomgangen viser at FO på alle tariffområder har utfordringer når det gjelder å være tett 

på medlemmene. Vårt tillitsvalgtapparat er skjørt. Ansvaret for oppfølging og rådgiving av de 

tillitsvalgte på alle tariffområder er lagt til fylkesavdelingsleddet, og dette stiller svært store krav til 

prioriteringer, tilgjengelighet, oppfølgingsansvar og kompetanse hos fylkessekretær og fylkesleder, 

uavhengig av at de kan støtte seg på rådgivere på forbundskontoret.  

En av de skisserte hovedutfordringene i organisasjonsdebatten er jo at «Manglende kapasitet i 

tillitsvalgt- og fylkesleddet utfordrer organisasjonsbygging.» Hvordan ansvaret for de ulike 

tariffområdene skal håndteres i framtiden, bør derfor være et viktig område for 

organisasjonsdebatten.  

 

Det enkelte medlem skal bli sett og ha mulighet til deltagelse 
 

Dagens demokratiske struktur i FO er bygget på noen prinsipper:  

• Klubbene på hver enkelt arbeidsplass er, sammen med FO-Studentene, representert inn 

fylkesavdelingenes representantskap. Dette gir klubbene fra alle avtaleområder en stemme 

inn i fylkesavdelingen. Mange av fylkesavdelingene har også gitt flere avtaleområder plass i 

fylkesavdelingsstyret, men dette er ikke regulert i vedtektene. 

• Hver fylkesavdeling er representert i FOs landsstyre med landsmøtevalgte representanter. I 

tillegg er FO-Studentene og velferdsviterne direkte representert i landsstyret.  

Mens altså de «mindre» avtaleområdene kan gjøre sin stemme hørt i fylkesavdelingenes styrende 

organer, er det ingen slik representasjon i forbundet sentrale organ. Dette kan føre til at viktige 

problemstillinger og spørsmål for disse ikke bringes inn i forbundets sentrale ledelse, samt at 

landsstyret i liten grad har kompetanse til å behandle spørsmål som er viktige for medlemmene på 

de «mindre» avtaleområdene. Dette kan for eksempel gjelde overordnede føringer for 

lønnspolitikken. Det kan også gjelde spørsmål av mer politisk karakter, som for eksempel vilkårene 

for ideelle organisasjoner eller kommersielle bedrifters plass i velferdsstaten. Her vil for eksempel 

erfaringer fra hverdagen for medlemmene som jobber i bedrifter innenfor Virke og NHO, kunne være 

verdifulle.  

Dette «demokratiske underskuddet» bør også være en del av organisasjonsdebatten. 

 

Kongressvedtak og landsomfattende klubb i Bufetat 
 

Dette er noe av bakgrunnen for at kongressen i 2015 vedtok følgende: 

«Landsstyret skal i perioden gjennomføre forsøksordninger med klubbstrukturer som kan 

passe de ulike tariffområdene, og samtidig vurdere klubbstrukturer i et helhetsperspektiv. 

Landsomfattende klubber er blant de organisasjonsformer som må vurderes. 

Forsøksordningene må være tilpasset både FOs og arbeidsgivernes organisasjonsstruktur, og 

følges opp med mandat og økonomi. Basert på erfaringer i perioden, samt eventuelle 
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nødvendige utredninger, skal landsstyret innstille overfor neste kongress hva som eventuelt 

kan være aktuelle vedtektsendringer.» 

Videre heter det i kongressvedtaket: 

Fokuset skal bidra til å øke tillitsvalgtdekningen og rekruttere til verv, samtidig som 

forhandlingsstyrken skal forbedres og FO bli mer tilgjengelige for medlemmene. 

Prøveordningen med opprettelse av landsomfattende klubb i Bufetat, er et svar på denne 

utfordringen. Erfaringene fra denne er viktige for den videre diskusjonen.  

Prøveordningen i Bufetat har imidlertid ikke tatt høyde for spørsmålene som reiser seg i forhold til 

den demokratiske representasjonen i FO, da klubben ikke er tillagt noen rolle i forhold til landsstyret 

eller forbundets ledelse.  

 

Diskusjon om klubbstruktur 

 
Modellen med en landsomfattende klubber passer heller ikke nødvendigvis til alle de «mindre» 

tariffområdene. Den er kanskje godt tilpasset virksomheter i det statlige tariffområdet som Bufetat, 

hvor virksomheten styres av et nasjonalt direktorat på toppen av en regionalisert struktur. Den 

passer derimot ikke nødvendigvis i sykehusene, hvor det er det enkelte helseforetak som er den 

naturlige arbeidsgivermotparten. Følgende oppstilling kan være utgangspunkt for debatt om 

klubborganisering for de største medlemsgruppene i FO: 

Tariffområde Klubbnivå 

KS-området Klubb i hver enkelt kommune 
Fylkesklubb for ansatte i fylkeskommunen (videregående skoler)? 

Spekter Klubb på foretaksnivå i sykehusene (Område 10) 
Klubb på virksomhetsnivå i Område 4 og 9. Noen av disse må være 
på konsern-nivå, alt etter arbeidsgivers organisering.  

Staten Landsomfattende klubb i Bufetat og eventuelt Kriminalomsorgen 
Landsomfattende klubb eller klubb på fylkesnivå for NAV Stat (?) 
Klubb på institusjonsnivå eller studiested i høyskole og 
universitetssektoren (?) 
Klubb på embete hos Fylkesmannen 

Oslo kommune Klubber på bydel og på etatene 

Virke Klubber på virksomhetsnivå  

NHO Klubber på virksomhetsnivå eller på konsernnivå alt etter 
arbeidsgivers organisering 

 

Klubbstruktur, region og forbundet sentralt 
Dersom prøveordningen med landsomfattende klubb i Bufetat videreføres og eventuelt utvides til 

andre områder, og det settes i gang organisering av andre typer klubbstrukturer (konsern, klubber 

som omfatter mer enn et regionalt ledd) vil spørsmålet om mandat og økonomi for klubbene selvsagt 

måtte diskuteres. Det må også arbeidsfordelingen mellom fylkesavdelingene og FOs sentrale ledd når 

det gjelder støttefunksjoner til disse klubbene. 
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Om Regionreformen 
Stortinget behandlet 8. juni 2017 regionreformen. I det nye Stortinget har det ikke vært flertall for 

«omkamper». Fra 2020 vil dermed Norge være delt inn i 11 fylker (inkludert Oslo). Disse fylkene er: 

Nytt fylke Gamle fylker 

Agder  Aust-Agder, Vest-Agder 

Rogaland Rogaland 

Vestlandet (?) Hordaland, Sogn og Fjordane 

Møre og Romsdal Møre og Romsdal 

Trøndelag Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag 

Nordland Nordland 

Finnmark og Troms Troms, Finnmark 

Innlandet Hedmark, Oppland 

Skagerak Telemark, Vestfold 

Viken Akershus, Buskerud, Østfold 

Oslo Oslo 

 

Bortsett fra de oppgavene som allerede var lagt til de gamle fylkeskommunene (vei, videregående 

skole mm) er det foreløpig uavklart om nye oppgaver vil bli lagt til de nye fylkene. Regjeringen har 

nettopp mottatt en rapport fra en ekspertgruppe som skal vurdere dette spørsmålet. Utvalget skulle 

ifølge mandatet «foreslå oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle, gi en 

mer brukervennlig forvaltning, bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester for innbyggere og 

næringsliv.»  

Det viktigste forslaget fra dette utvalget i første omgang, sett med FO-øyne, er forslaget om å legge 

ned Bufetat og overføre ansvaret for det statlige barnevernet til de nye fylkeskommunene. 

I tillegg forslår utvalget at organiseringen av sykehusene vurderes på nytt, og at en fylkeskommunal 

modell da inngår. Dette vil også selvsagt være av stor betydning for FO. 

Ekspertutvalgets rapport skal nå på høring med frist 9. mai 2018, og deretter drøftes i Stortinget.  

  

Regionsreformen og FO 
 

For FO representerer regionreformen en utfordring. Avdelingene i de to Trøndelagsfylkene har 

allerede fått de nødvendige fullmakter fra landsstyret og har slått seg sammen. Spørsmålet som 

umiddelbart stiller seg, er om dette skal følges opp i de øvrige fylkene hvor sammenslåing er vedtatt. 

Det er kun rundt 250 FO-medlemmer som har et ansettelsesforhold knyttet til fylkeskommunen. De 

jobber i videregående skoler, hvor lønnsforhandlinger og arbeidsgiverrolle er tillagt den enkelte 

skole. Det er derfor med dagens oppgavetildeling, ikke i seg selv noen grunn til at det skal være 

samsvar mellom den regionale strukturen i Norge og FOs struktur. Dette vil til en viss grad endre seg 

dersom det statlige barnevernet blir tilbakeført til fylkeskommunene, men dette er foreløpig bare et 

forslag. 

Samtidig er det heller ikke noen fornuftig grunn til at dagens regionale struktur i FO, med 19 

fylkesavdelinger, skal opprettholdes nå som det politiske kartet endres. 
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Et alternativ kunne eventuelt vært å se på en alternativ regioninndeling, med færre regionale ledd 

enn 11, slik som tilfellet er i mange av virksomhetene hvor vi har medlemmer. Et problem her er at 

de virksomhetene som er regionalisert opererer med ulike regionstrukturer. 

Mye taler derfor for at det er fornuftig å følge det politiske Norge og slå sammen FOs 

fylkesavdelinger i de fylkene som nå skal slås sammen. Dette vil også være formålstjenlig dersom den 

forventede debatten om tildeling av oppgaver skulle berøre det statlige barnevernet eller andre  

tjenesteområder hvor FO har medlemmer. Ekspertutvalget antyder for eksempel at det bør tas en ny 

vurdering av organiseringen innenfor sykehussektoren.  Dersom den nåværende regionsreformen 

skulle følges opp med ytterligere sammenslåinger av fylker i fremtiden, vil dette aktualisere 

spørsmålet ytterligere. 

 

Større avstand til fylkesleddet? 
 

Et argument for å opprettholde dagens avdelingsstruktur kan være at en sammenslåing skaper større 

avstand mellom de hovedtillitsvalgte i kommunene og fylkesleddet. Det er allerede med dagens 

avdelingsstruktur forholdsvis store avstander mellom fylkeskontor og den enkelte hovedtillitsvalgt, 

og mye av kontakten forgår på andre måter enn ved personlige møter. I praksis betyr det ikke så mye 

for en tillitsvalgt på et mindre tettsted i hvilken by nærmeste hjelpende hånd befinner seg. Mye av 

tillitsvalgskoleringen i FO er allerede regionalisert og vil kunne videreføres i nåværende form. 

Argumentet om avstand vil også variere fra fylke til fylke. Allerede i dag er denne faktoren søkt 

kompensert med (v)ei-delen av fylkesavdelingstilskuddet. 

 

Videreføre antallet frikjøp 
 

Det bør imidlertid være en klar føring for organisasjonsendring at antallet frikjøp som i dag er 

plassert i avdelingene videreføres. Dagens løsning er at 19 fylkessekretærhjemler + en lederhjemmel 

(FO Oslo) er finansiert direkte av FO sentralt, og at utover dette overføres 29 % av 

kontingentinntektene til avdelingene etter et system som vektlegger medlemstall og geografi. Ved en 

reduksjon av antall avdelinger til 11 vil dette «frigjøre» åtte sentralt finansierte frikjøp. Hvordan disse 

frikjøpene bør brukes for å komme tettere på medlemmene, bør bli en åpen diskusjon.  

De aller fleste av dagens fylkesavdelinger har i tillegg frikjøp av fylkesleder over eget budsjett. Mange 

har også ytterligere frikjøp. Hvilke oppgaver som tildeles disse frikjøpene i de ulike «nye» 

avdelingene kan fortsatt være opp til hver enkelt avdeling. Det samme kan spørsmålet om ett eller 

flere fylkeskontorer eventuelt være.  

Om organisasjonsdemokratiet 
 

Vi har tidligere argumentert for at det med dagens organisasjonsstruktur foreligger et «demokratisk 

underskudd» for medlemmene på tariffområdene utenfor KS. Dersom FO ønsker å inkludere disse 

«mindre» avtaleområdene tettere i organisasjonsdemokratiet, må dette løses både på fylkesnivå og 

på sentralt nivå.  
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Deltagelse på fylkesnivå 
 

For alle klubbene i KS-området, de fleste i Virke og mange i NHO vil, dersom vi tenker oss en 

videreføring av representantskapsmodellen på fylkesnivå, den regionale tilknytningen gi seg selv. For 

andre områder må dette diskuteres konkret. Utgangspunktet må imidlertid være at medlemmene 

ikke skal være tilknyttet mer enn en fylkesavdeling. Det konkrete innholdet i ordningen med 

koordinerende avdelinger må diskuteres i lys av oppgavefordeling mellom fylkesledd og FO sentralt. 

 

Deltagelse på sentralt nivå 
 

Dette er i hovedsak et spørsmål om hvordan forbundets sentrale organer sammensettes. Her peker 

to veier seg ut: 

• Et utvidet landsstyre med direkte representasjon fra de største tariffområdene i tillegg til 

fylkesrepresentanter.  

• En videreføring av et fylkesbasert landsstyre med mer overordnede oppgaver (plattformer, 

handlingsplaner, budsjett) supplert med et forbundsstyre valgt direkte av landsmøtet med 

føringer på representasjonen (som inkluderer for eksempel både geografi og tariffområder). 

Nedenfor følger noen eksempler på hvordan ulike forbund har organisert sine sentrale ledd: 

 

Forbund Med-
lemmer 

Landsstyre Forbundsstyre Heltids 
ledelse 

El og It 
Forbundet 

37.000 Distriksrepresentanter etter 
medlemstall, minst to fra 
hvert distrikt (13 distrikter) + 
Forbundsstyret 

Forbundsledelsen + 14 
medlemmer + 14 
varamedlemmer 
Valgt av landsmøtet 

5 heltids 
tillitsvalgte 

Sykepleier-
forbundet 

100.000  Forbundsledelsen (3) + 6 
medlemmer + 6 vara 
+ studentrepr. 
Valgt av landsmøtet 

3 heltids 
tillitsvalgte + 
2 vara 

Fag-
forbundet 

300.000 38 medlemmer m/vara fra 
fylkeskretsene 
Minst 5 medlemmer innstilt 
fra hver av de fire 
seksjonene (etter 
medlemstall)  
Arbeidsutvalget (10 pers) 
Leder for ungdomsutvalg 
Leder for pensjonsistutv. 

Arbeidsutvalget (10 pers) 
10 medlemmer valgt fritt 
blant landsstyrets 
medlemmer 
Leder for ungdomsutvalg 
Leder for pensjonsistutv. 

10 heltids tv 
inkludert 
ledere for de 
fire 
seksjonene 

NTL 50.000 24 landsmøtevalgte 
representanter + 11 vara 
(hvorav 6 møtende) + 
Forbundsstyret 

4 heltids tv + 7 
landsmøtevalgte + 6 vara 
hvorav 4 er møtende 

4 heltids tv 

Handel og 
kontor 

70.000 Representantskap 
Forbundsstyret (14) 
Regionledere (8) 

3 heltids tv + 9 
landsmøtevalgte 

3 heltids tv 
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Ungdomsrådet (7) 
Bransjerådene (9) 
Regionene (7) 
Valgt i respektive orgledd. 

medlemmer (m/føringer) 
+ 5 vara 

Postkom 20.000 24 landsmøtevalgte 
medlemmer + 12 vara + 
Forbundsstyret + 

3 heltids tv + 6 
landsmøtevalgte 
medlemmer + 4 vara 

3 heltids tv 

Arbeids-
mands-
forbundet 

30.000 15 representanter fra de 11 
avdelingene m/vara + 
Forbundsstyret 

6 fra ledelsen + 9 
representanter + vara 
valgt av landsmøtet 

8 heltids tv 

Parat (YS) 35.000  Hovedstyre 
2 heltids tv + 5 
landsmøtevalgte + 1 fra 
Parat Ung + 2 fra de 
ansatte 

2 heltids tv 

Delta (YS) 60.000 Representantskap 
Hovedstyret 
19 fylkesrepresentanter + 
for hver over 1000 medl. 
1 repr. fra hver 
yrke/bransjeorganisasjon 
1 student  
1 pensjonist 
 
(NB: Har ikke landsmøte) 

Hovedstyre 
2 heltids tv + 9 andre 
medlemmer valgt av 
representantskapet 
m/innstillinger fra 
yrkesorg. og distrikt 

2 heltids tv 

 

Forbundsstyre og landsstyre 
 

Som det går fram av oversikten er det noen forbund hvor fylkesavdelinger/distrikter ikke har 

representasjon i sentrale organer. Med den sentrale rollen fylkesavdelingene har hatt i FOs historie, 

og med den rollen fylkesavdelingene etter all sannsynlighet kommer til å spille i en fremtidig 

organisasjonsform, anses en slik modell som lite aktuell. 

Videre går det fram at de aller fleste forbund, i tillegg til et distriksbasert landsstyre, har et 

forbundsstyre som består av den frikjøpte ledelsen + et visst antall medlemmer som er valgt av 

landsmøtet. Mange av forbundene har vedtatt føringer på hvordan disse medlemmene skal være 

sammensatt (kjønn, geografi, tariffområde, bransje, profesjon etc). En slik løsning vil gi 

representanter for «FO utenfor forbundskontoret» mer direkte innflytelse over forbundets løpende 

politiske arbeid enn et landsstyre (som møtes relativt sjelden) vil ha.  

FO hadde i de to kongressperiodene fra stiftelsen og fram til kongressen i 1998 både forbundsstyre 

og landsstyre.  

I kongressperioden 1996-1998 besto landsstyret av 26 medlemmer med fulle rettigheter (1 fra hvert 

fylke + de 7 frikjøpte i ledelsen. Resten av forbundsstyret møtte da uten stemmerett. Landsstyret 

hadde 2 møter pr. år. 

Forbundsstyret besto av 15 medlemmer (hvorav 7 i frikjøpt ledelse) + ni varamedlemmer. 

Forbundsstyret hadde opptil 9 møter i året.  
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Et viktig argument i organisasjonsdebatten på den tiden var at de frikjøpte tillitsvalgte i 

forbundsledelsen måtte ha et korrektiv rundt seg. «Det er et selvfølgelig og grunnleggende trekk ved 

organisasjonen at lønna tillitsvalgte skal møte kongress- og landsmøtevalgte tillitsvalgte for å forestå 

den utøvende virksomheten», står det i organisasjonsutredningen til kongressen i 1998. Det var på 

den tiden også vedtektsfestet at et flertall i forbundsstyret burde være fritidstillitsvalgte. 

Et forbundsstyre vil på den ene siden innebære en «desentralisering» av utøvende makt i forbundet 

fra arbeidsutvalget til det nye forbundsstyret. På den andre siden vil landsstyrets rolle bli forandret til 

å gi mer overordnede føringer for politikkutviklingen.  

 

Alternativet til forbundsstyre - et bredere sammensatt landsstyre 
 

Et alternativ til å opprette et forbundsstyre, er å sørge for at de ulike tariffområdene sikres 

representasjon i landsstyret. Det finnes mange ulike modeller for hvordan dette kan gjøres. I denne 

sammenhengen vil det være naturlig å drøfte representasjonen i landsstyret på bredt grunnlag, 

inkludert antall fylkesrepresentanter samt velferdsviternes og FO-Studentenes representasjon. 

Dersom antallet fylkesavdelinger reduseres, kunne en for eksempel tenke seg at de «ledige» plassene 

gis til landsmøtevalgte representanter som velges uavhengig av fylkesavdeling, og dermed kan bringe 

inn andre erfaringer enn fylkesrepresentantene.  

 

Spørsmål til diskusjon 
 

1. Gir dette diskusjonsnotatet en tilfredsstillende beskrivelse av FO? Er det aspekter som mangler? 

2. Notatet slår fast at det er vanskelig å tenke seg et FO uten et regionalt ledd/fylkesledd. Stemmer 

dette? 

3. Er det fornuftig at FO følger Norges regionale inndeling, eller finnes det andre muligheter? 

4. Bør representasjonen i de sentrale organene (landsstyret, eventuelt forbundsstyre) endres slik at 

den også omfatter representasjon fra de «mindre» tariffområdene? 

5. Er opprettelsen av et forbundsstyre en modell som bør utredes videre? 

6. Dersom FO i framtiden får færre regionale ledd, hvordan skal de «frigjorte» frikjøpene håndteres? 


