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Landsstyret innstiller for landsmøtet:
Beretningen for valgkomiteen for landsmøteperioden 2015-2019 tas til orientering.

Saksframstilling:

Beretning fra valgkomiteen for landsmøteperioden fra mars 2015 til
november 2019 (status pr. 28. august 2019)
Komiteens medlemmer i perioden:
Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:
Leder: Einar Ingebrigtsen, vernepleier
Stedfortreder: Inger Walløe, sosionom
Medlemmer:
Inger Walløe, sosionom; Kristin Klemmetsby Solli, sosionom; Gry Svendsen,
barnevernspedagog; Solveig Eliassen Tømmerås, barnevernspedagog; Hanne-Line
Wærness, vernepleier; og Marit Frette Opsahl, vernepleier
Varamedlemmer:
1. vara vernepleier: Solveig Glærum (2015–2016), Frank Nohr (fra 2016) – 2. vara
vernepleier: Anne Kristin Maudal
1. vara sosionom: Nils Ove Skalltje – 2.vara: Olav Borsheim (til desember 2015),
Bjørn Notto Eppeland (fra desember 2015)
1. vara barnevernspedagog: Kjersti Margrethe Botten, Inger Johanne Haugen (fra
juni 2015)
Valgkomiteens arbeid:
Valgkomiteen har hatt 21 møter. Alle møtene har vært dagsmøter. Foruten ordinært
valgkomitéarbeid har det også vært møter/samtaler med hele eller deler av AU.
Intervjuer til alle sentrale verv (arbeidsutvalg og profesjonsråd) har vært gjennomført
av hele valgkomiteen, mens det til andre verv har vært deler av komiteen som har
gjennomført intervjuene.
Det har vært god stabilitet i AU i landsmøteperioden. Nestleder trakk seg tidlig i
perioden grunnet overgang til verv i annen fagforening (vår 2016), og leder for
barnevernspedagogene trakk seg av personlige årsaker i februar 2018.
Valgkomiteens første innstilling til ny leder for barnevernspedagogene ble avvist av
landsstyremøtet i juni 2018, og ny leder ble valgt i desember 2018.
Det har i landsmøteperioden vært flere utskiftninger i ulike råd og utvalg. På
kongressen i 2015 ble det vedtatt at medlemmer i faggruppene skulle velges av
landsstyret. Dette har medført at det er lagt ned et omfattende arbeid i denne
landsmøteperioden knyttet til rekruttering av medlemmer i faggruppene.
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Supplering i landsmøteperioden:
Alle suppleringsvalg er gjort i landsstyret.1
Landsmøte 2019:
Valgkomiteen har hatt samtaler med både et samlet AU og enkeltmedlemmer forut
for landsmøtet 2019.
Fylkesavdelinger, profesjonsråd og enkeltpersoner er bedt om å komme med forslag
til landsmøtevalgte råd og utvalg. Valgkomiteen er orientert om at det på landsmøtet
vil komme ulike forslag til organisering av FO. Dette er spesielt knyttet til
omorganisering av fylkene og dermed også til fylkesavdelingene. Disse endringene
gir utfordringer til valgkomiteens innstillinger. Samtidig er det vedtatt endringer som
medfører at profesjonsrådene ikke velges på landsmøtet.
Vi arbeider for å ha gode innstillinger på kandidater til alle verv i god tid før
landsmøtet starter. For å klare dette er valgkomiteen avhengig av respons fra
fylkesavdelingene.
Øvrige saker som har betydning for valgkomiteens arbeid:
Valgkomiteen har prioritert å være i nær kontakt med organisasjonen.
Representanter fra valgkomiteen (i hovedsak leder) har deltatt på hele eller deler av
de fleste landsstyremøter. Alle profesjonsråd har hatt besøk av valgkomiteen.
Det har vært verdifullt å delta på landsstyremøtene, dette har gitt oss informasjon om
hvilke saker organisasjonen er opptatt av. Det har også vært viktig for å få et godt
grunnlag for innstillinger til toppvervene i FO. Valgkomiteen har også vært
representert ved enkelte fylkesavdelingskonferanser og andre fora der det utformes
FO-politikk.
Kommunikasjon med fylkesavdelingene:
Valgkomiteen er avhengig av fylkesavdelingene for å få fram kandidater til råd og
utvalg. Representanter fra valgkomiteen har i noen grad deltatt på
representantskapsmøter i fylkesavdelingene. Det har også vært muntlig og skriftlig
kontakt med de ulike fylkesavdelingene.
Kontakten med administrasjonen i FO:
Valgkomiteen har fått meget god service fra administrasjonen hva angår utsending
av brev til organisasjonen, bestilling av hotell og møterom og spørsmål om komiteens
økonomi.
Valgkomiteen har hatt mange oppgaver, og komiteen har hatt en stor
arbeidsbelastning gjennom hele landsmøteperioden. Oppmøtet i komiteen har vært
godt, og vararepresentantene har vært verdifulle bidragsytere de gangene de har
vært innkalt. Det har vært spennende å følge organisasjonen gjennom perioden.
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For en oversikt over disse valgene vises det til landsstyrets møteprotokoller for perioden.
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