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FELLESORGANISASJONENE TRØNDELAG                          

 
 
.  

 
Protokoll fra representantskapsmøte nr.1/ 14.-15.mars 2018 
 
1/2018 KONSTITUERING  
 
 1.1 Godkjenning av innkallingens lovlighet 
 
 Forslag til vedtak: 
 Innkallingens lovlighet godkjennes 
 
 Vedtak: Innkallingens lovlighet godkjent. 
 
 

1.2 Valg av dirigenter 
 
Forslag til vedtak:  
Arnhild H. Skaanes og Mona Myhren 
 
Vedtak: Arnhild H. Skaanes og Mona Myhren velges som dirigenter. 
 
 
1.3 Valg av sekretærer 

 
Forslag til vedtak:  

  Bente A. Bragstad og Mari Fosseide Westbye 
 
  Vedtak: Bente Aune Bragstad og Mari Fosseide Westbye valgt som sekretærer. 
 
 
1.4 Valg av protokollkomite 
 
Forslag til vedtak: 
Foreslås i møte 
 
Forslag fremmet i møte: 
Elin Nilsen Oksvold og Siv Singsaas 
 
Vedtak: Elin Nilsen Oksvold og Siv Singsaas. 
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1.5 Valg av tellekorps 
 
Forslag til vedtak: 
Velges på representantskapsmøte. 
 
Vedtak: Utgår. 
 
 
1.6 Godkjenning av saksliste og dagsorden 
 
Forslag til vedtak: 
Saksliste og dagsorden godkjennes 
 
Saksliste: 
 
14.MARS: 
ÅPNING MED FYLKESLEDER 
KL.15.00 SAK 1. KONSTITUERING 
                SAK 2. GODKJENNING AV PROTOKOLLER 
                SAK 3. TARIFFOPPGJØRET 2018 
                SAK 4. PENSJON – HOVEDSAK I HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018  
 
15.MARS:  

             KL.09.00 -15.00 
SAK 5. FAGPOLITISK SAMARBEIDSAVTALE         
SAK 6. RETNINGSLINJER MOT SEKSUELL TRAKASERING  
SAK 7. REKRUTTERING         
SAK 8. FO-ORGANISASJON          
SAK 9. FO HANDLINGSPLAN 2018-2019 VERDENSKAFE     

 
 Vedtak: Godkjent. 
 

 
1.7 Godkjenning av forretningsorden 
 
Forslag til vedtak: 
Følgende forretningsorden godkjennes: 
 

Forretningsorden: 
1. Ingen begrensning i taletid.  

Dirigenten kan innføre taletid der dette er nødvendig med hensyn til tidsskjema. 
2. For å tegne seg til innlegg rekkes en finger i været. 
    For å tegne seg til replikk rekkes to fingre i været.  
3. Det er kun adgang til to replikker pr. Innlegg. Det er adgang til svarreplikk. Replikk 

er en kommentar på foregående innlegg og varer i inntil 1 minutt. 
4. Alle forslag leveres skriftlig og før strek er satt. Forslagene skal undertegnes med 

navn. 
5. Det kan ikke behandles forslag som ikke har med saker som er satt opp på 

dagsordenen. Dirigenten leser opp alle innkomne forslag før strek settes. 
6. Skriftlig votering skjer når en krever det. 

 
 
Vedtak: Godkjent. 
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1.8 permisjonssøknader 
 Permisjonssøknad fra Heidi Ingeborg Klokkervold: 
 Søker om permisjon for representantskapet nr. 1/2018 14.-15. mars. 

 
Permisjonssøknad fra Jorunn Kjerkol: 
Søker herved permisjon fra 9:35 (15/3). 
 
Permisjonssøknad fra Solveig E. Tømmeraas: 
Jeg søker om permisjon fra kl. 12.00 (lunsj) (15/3). 
 
Permisjonssøknad fra Mona Kristin Myhren: 
Jeg søker permisjon fra kl 13.45 i dag (15/3). 
 
Permisjonssøknad fra Gisle Hallan: 
Søker permisjon fra kl. 11.30 og ut dagen (15/3). 
 
Permisjonssøknad fra Runa Hjertø: 
Søker permisjon fra kl. 11.30 og ut dagen (15/3). 
 
Permisjonssøknad Inger Lisbet Hegland: 
Jeg søker permisjon fra kl. 12/ lunsj (15/3). 
 
Permisjonssøknad fra Trine Wang Nerland: 
Søker permisjon fra rep.skap fra lunsj og ut dagen, 13-15. (15/3). 
 
Permisjonssøknad fra Hege Hemmingby: 
Søker om permisjon fra rep.skap den 15/3. 
 
Permisjonssøknad fra Knut Heimsjø: 
Jeg søker om permisjon i dag (14/3) etter klokka 15. 
 
Permisjonssøknad fra Siv Singsaas: 
Søker om permisjon fra rep.skapsmøtet, fra kl 14:30 på torsdag 15.03.18. 
 
Permisjonssøknad fra Siv Anita Haukdal: 
Ber om permisjon i dag 15.03. fra kl. 13.00. 
 
Permisjonssøknad fra Ann Kristin Solberg: 
Søker om permisjon fra kl 14.30 15.03. 

 
Vedtak: Innvilget 
 

  
2/2018 godkjenning av PROTOKOLLER 

 
2.1 Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 22.november 2017 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2017 tas til orientering 

 
   Protokoll er vedlagt. 
 
   Vedtak: Godkjent. 
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 2.2 Protokoller fra styremøter nr.1/2018, 2/2018 
 
 Forslag til vedtak: 
 Protokoll fra styremøtene 1/2018 og 2/2018 godkjennes 
 
Protokoll nr.1/2018 og 2/2018 er vedlagt 
 
Vedtak: Godkjent. 
 
 

3/2018 TARIFFOPPGJØRET 2018 
 

Innleder: Nils Karlsholm, fylkessekretær FO Trøndelag 
 

Forslag til vedtak: 
Innledning og debatt tas til orientering. 
 
Vedtak: Tas til orientering. 
 
 

4/2018 PENSJON – HOVEDSAK I HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2018  
  
 Innleder: Pål Skarsbak, leder LO Kommune. 
 

Forslag til vedtak: 

 Innledning og debatt tas til orientering. 

 Styret vil prioritere pensjonsskolering av tillitsvalgte i forbindelse med forberedelser til 
årets hovedtariffoppgjør. 

  
Vedtak:  

 Innledning og debatt tas til orientering. 

 Styret vil prioritere pensjonsskolering av tillitsvalgte i forbindelse med 
forberedelser til årets hovedtariffoppgjør. 

 
 
5/2018 FAGPOLITISK SAMARBEIDSAVTALE 
 

Forslag til vedtak: 
1. Den fagpolitiske samarbeidsavtalen med SV Trøndelag utvides og evalueres i juni 

2018.  
2. Arbeidsutvalget får fullmakt til å utarbeide tilsvarende forslag til avtale med 

Arbeiderpartiet Trøndelag som legges frem for styret til godkjenning. 
3. Arbeidsutvalget får fullmakt til å utarbeide tilsvarende forslag til avtale med Rødt 

Trøndelag som legges frem for styret til godkjenning. 
4. FO Trøndelag søker også samarbeid med andre politisk parti fra sak til sak når det er 

aktuelt. 
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Vedtak: 
1. Den fagpolitiske samarbeidsavtalen med SV Trøndelag utvides og evalueres i 

juni 2018.  
2. Arbeidsutvalget får fullmakt til å utarbeide tilsvarende forslag til avtale med 

Arbeiderpartiet Trøndelag som legges frem for styret til godkjenning. 
3. Arbeidsutvalget får fullmakt til å utarbeide tilsvarende forslag til avtale med 

Rødt Trøndelag som legges frem for styret til godkjenning. 
4. FO Trøndelag søker også samarbeid med andre politisk parti fra sak til sak når 

det er aktuelt. 
 
 
6/2018 RETNINGSLINJER MOT SEKSUELL TRAKASERING 
 
 Innledere: Mona Berger, landsstyrerepresentant 
         

  Forslag til vedtak: 
  Debatten og innledning tas til orientering 
   
  Vedtak: Tas til orientering. 

 
 
7/2018 REKRUTTERING 

 
Innleder: Marit S Isaksen, leder av profesjonsrådet for vernepleiere i FOs forbundsledelse 

 
  Forslag til vedtak: 

 Representantskapet til innledning og debatten til orientering.    

 Styret planlegger vervekampanje i uke 23 og i uke 49 i 2018 og juni 2019 i Trøndelag 
i form av en «FO-uke» hvor styret setter av hele uka til gjennomføring av målrettede 
rekrutteringstiltak. 

 
Disse hadde ordet i saken: 
Lisa Cecilie Dahle 
Eli Soknes Aunet 
Nils Karlsholm 
Mona Berger 
Siv Anita Haukdal 
Anita Dahle 
Gøran Larssen 
Runa Hjertø 
 
Vedtak: 

 Representantskapet tar innledning og debatten til orientering.    

 Styret planlegger vervekampanje i uke 23 og i uke 49 i 2018 og juni 2019 i 
Trøndelag i form av en «FO-uke» hvor styret setter av hele uka til 
gjennomføring av målrettede rekrutteringstiltak. 
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8/2018 FO-ORGANISASJON 
 

Innleder: Marit S. Isaksen, leder av profesjonsrådet for vernepleiere i FOs forbundsledelse 
 

          Forslag til vedtak: 
Innledning og debatten tas til orientering. 

 
Vedtak: Tas til orientering. 

 
 
9/2018 FOs HANDLINGSPLAN 2018-2019/ VERDENSKAFE 
 

Innleder: Nils Karlsholm 
 

Forslag til vedtak: 
Styret får fullmakt til å utarbeide handlingsplan på bakgrunn av innspill fra 
verdenskafeen på representantskapet. 
 
Hovedmål: FO Trøndelag skal legge til rette for godt tillitsvalgtarbeid og sørge for god 
medlemsservice. Vi vil legge til grunn en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk. Vi skal 
styrke og ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser.  
FO Trøndelag skal være en politisk pådriver innen helse- og sosialpolitisk arbeid, 
kvinnepolitisk arbeid, likestillingsarbeid og internasjonalt solidaritetsarbeid. FO Trøndelag 
skal være med på å arbeide for å styrke velferdsstaten. 

 

1. Lønns, arbeidsforhold og arbeidsmiljø:  

Mål: Arbeide for bedring av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.  

 
1.1.  Utarbeide strategi for hvordan målet om likelønn kan oppnås.   
1.2.  Skolere tillitsvalgte om pensjon innenfor de ulike tariffområdene.  
1.3.  Sikre medlemmenes lovfestede og avtalefestede rettigheter om arbeidstid.  
1.4.  Jobbe for at flest mulig av FOs medlemmers lønns- og arbeidsvilkår blir ivaretatt 
gjennom gode tariffavtaler. 
1.5.  Jobbe for å forhindre at ansatte blir utsatt for vold, trusler, netthets og seksuell 
trakassering. 
 
2. Profesjonspolitisk arbeid: 

Mål: Arbeide for en stadig utvikling og synliggjøring av profesjonene og utdanningene.  

 

2.1. Følge opp og invitere medlemmene til den utdanningspolitiske debatten i FO.  
2.2. Sette autorisasjon på dagsorden for å oppnå autorisasjon for barnevernspedagoger 
og sosionomer. 
 2.3. Synliggjøre behovet for lovfesting av vernepleiere og sosionomer i helse- og 
omsorgstjenesteloven.  
 
3.Helse- og sosialpolitikk:   

Mål: Motvirke utviklingen av samfunnsstrukturer som skaper økte forskjeller, fattigdom, 
sosial ulikhet, uverdige livsvilkår og sosial utstøting.  
 
3.1.  Jobbe videre med opptrappingsplan for bemanning og kompetanse i kommunalt 
barnevernet med særlig fokus på enslige, mindreårige asylsøkere.   
3.2. Opptrappingsplan for tjenester til personer med utviklingshemning.   
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3.3 Videreføre arbeid med å sikre sosialfaglig arbeid i NAV, og forsvarlige sosiale ytelser 
som gir forsvarlig levestandard for de som er uten arbeid.  
3.4. Bidra med å bygge opp kompetansenettverk i FO på rusfeltet. 
3.5. Videreføre arbeid for å styrke sosialfaglig og sosialpedagogisk kompetanse på ulike 
oppvekstarenaer med særlig vektlegging av skole.  
3.6. Sette fokus på kommersialisering av velferdstjenester.  
3.7 Opprettholde og videreføre avdelinga/FO Trøndelags engasjement i internasjonale 
solidaritets arbeid. 

 
4. Organisasjon, oppfølging av tillitsvalgte og klubbene: 
Mål: Organisasjonen skal være åpen og synlig, og være rustet til å møte faglige og 
politiske utfordringer. 
 
4.1. Intensivere arbeidet både med medlemsbevaring og rekruttering fram mot 
landsmøtet i 2019. FO Trøndelag skal ha netto 50 nye medlemmer ved landsmøte 
4.2 Forberede landsmøtet 2019.    
4.3. Synliggjøre FO Trøndelag i media både i den tradisjonelle pressen og sosiale media  
4.4. Styrke kompetansen til tillitsvalgte på arbeidsplassene for å sikre medlemsbevaring 
og rekruttering. 
4.5 Skolere studentene og bistå dem i å stå på stand og verve. 
4.6 Styrke og inspirere til best mulig lokal aktivitet når det gjelder fagforeningsvirksomhet 
og sosialfaglig politisk arbeid. 
4.7 Kontinuerlig opplæring av tillitsvalgte for å nå visjonen om tillitsvalgte med 
gjennomslagskraft. 
 
5. Kvinnepolitikk: 
Mål: Ha særlig fokus på kvinne- og likestillingspolitikk. 
 
5.1 Sette fokus på likestilling og kvinnerepresentasjon. 
5.2 Tiltak mot vold, trusler og trakassering på arbeidsplassen. 
5.3 Øke kvinneandelen tillitsvalgte i FO og LO og i ledende stillinger. 
5.4 Sette kvinnepolitikk på dagsorden. 
5.5 Fokus på sikkerhet for kvinner på flukt og i utviklingsland. 
5.6 Ha fokus på rekruttering av menn til våre utdanninger. 
 

6. Internasjonal arbeid 

Mål: Opprettholde og videreføre avdelingen/FO Trøndelags engasjement i 

internasjonale solidaritets arbeid. 

 
      Vedtak: 

Styret får fullmakt til å utarbeide handlingsplan på bakgrunn av innspill fra 
verdenskafeen på representantskapet. 
 
 
 

 
 
 
 
  Siv Singsaas     Elin Nilsen Oksvold 


