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LM-sak 10.a/2019 Økonomiske prioriteringer for perioden 

Landsstyret innstiller for landsmøtet: 
Disse økonomiske prioriteringene for landsmøteperioden vedtas: 1 
 2 
1. Forbundets frie egenkapital skal ligge på minimum 5 % av driftsinntektene. 3 

Minimumskravet til fri egenkapital gjelder for FO sentralt og for hver enkelt av 4 

fylkesavdelingene.   5 

2.        Streikefondet skal minimum fylle LOs krav til størrelse. Disponeringer av  6 
           fondet gjøres ved årsavslutning.  7 
 8 
3.        1% av medlemskontingenten benyttes til solidaritetsarbeid.  9 
 10 
4.        1% av medlemskontingenten benyttes til medlems- og tillitsvalgtstipend. 11 
 12 
5.        29% av yrkesaktiv kontingent overføres fylkesavdelingene etter 13 

fordelingsnøkkel som vedtas av landsstyret. I tillegg finansieres 24 heltids 14 
tillitsvalgte i fylkesavdelingene. 15 

 
 
 

 Saksframstilling: 
  
1. Egenkapital 
Avsetning til fri egenkapital er ment å sikre en virksomhets drift og forpliktelser. 

Minimumskravet til egenkapital i forbundet og hver fylkesavdeling er 5 %. 

 

Pr. 31. desember 2018 har FO en egenkapital som tilfredsstiller minstekravet.  

FO skal i neste landsmøteperiode kontinuerlig arbeide med å oppnå økonomisk 
forutsigbarhet når det gjelder inntekter og utgifter. Målet om minst 5 % egenkapital av 
driftsinntektene til enhver tid bør videreføres. Dette er nødvendig for at FO skal 
kunne betjene sine løpende økonomiske forpliktelser, både mht. forsikrings-
ordningen, avlønning av tillitsvalgte og ansatte, tilskudd til avdelingene, husleie, LO-
kontingenten etc.  
 

Egenkapital pr. 31. desember 2018 

Streikefond 27 000 000 

Solidaritetsfond 628 693 

Tidligpensjonsfond 600 000 

Fagutviklingsstipend 203 456 

Egenkapital FO sentralt 10 929 879 
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Egenkapital FO 

avdelingene 14 273 438 

 
 
2. Streikefondet  
Pr. 31. desember 2018 hadde FO et streikefond på kr 27,0 millioner. Dette er kr 13,6 
millioner over LOs minimumskrav.  
 
Det bør være et mål for kommende periode minimum å ha fondsavsetning i henhold 
til LOs vedtekter om kampfond, helst mer. Streikefondet styrkes gjennom 
disponeringer i årsoppgjøret. Kostnader til streik utgjorde ca. kr 1,0 millioner i 2019. 
 
3. Solidaritetsarbeidet 
FO ønsker å opprettholde og utvikle den internasjonale aktiviteten gjennom 
kontingenten og oppsparte midler. Avsetningen på 1 % foreslås videreført i neste 
landsmøteperiode. FO vil i kommende periode se nærmere på organisering av 
solidaritetsarbeidet. 
 
4. Stipendmidler 
FO avsetter 1 % til stipendmidler, hvorav 90 % går til fagstipend som fordeles mellom 
profesjonsrådene etter medlemstall, og 10 % går til tillitsvalgtstipend (Olav Knudsens 
minnestipend). 
 
5. Overføringer til fylkesavdelingene 
I kommende landsmøteperiode er det foreslått en ny modell for finansiering av 
fylkesavdelingene. Frikjøpte heltids tillitsvalgte økes fra 20 til 24. Tilskuddet deles i 
ordinært tilskudd og omstillingsmidler. Det blir opp til landsstyret å gjøre endelig 
vedtak på fordeling.  
 
Utover avdelingenes tilskudd av kontingentmidler tilkommer det OU-midler til å drive 
opplæring og kursvirksomhet. Midler tildeles etter søknad som fremmes etter 
gjennomført skoleringstiltak. Av midler til disposisjon innenfor tariffområdet KS fatter 
landsstyret vedtak om fordeling av en pott til avdelingene etter medlemsantall. I 
tillegg til denne potten med OU-midler tilkommer det midler til kurs landsstyret 
øremerker i årsbudsjettet.  
 
Frikjøp av tillitsvalgte i avdelingene 
I den nye organisasjonsmodellen med 11 fylkesavdelinger overføres de sentralt 
finansierte frikjøpene som finnes i dag. Det opprettes i tillegg fire nye frikjøp som 
tilføres de fire avdelingene som ikke slår seg sammen med noen. Denne ordningen 
gir en økning i lønns- og pensjonskostnader på ca. kr 3,3 millioner årlig. 
 
 


