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Referat fra styremøte 16.02.2016 

 

Tilstede: Gunhild Holthe, Nils Ove Skalltje, Marianne K. Hanssen, Marte Aune, 

Lasse Olsen, Christian Wiik, Anders Eivik, Anita Syvertsen, Ann Kristin Pettersen, 

Anne Liv Engbråten.  

Forfall: Eva Asperheim, Mona Nilsen og Wenche Klingen. 

 

Sak 02/2017:   Informasjon fra Kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteen har lagt opp til 4 møter i året, sammenfallende med FO Nordlands 

aktivitets kalender. Kontrollkomiteen har deltatt på samling for Kontrollkomiteen 

sentralt. Kontroll komiteen går gjennom alle møter og vedtak, og vil ikke blande seg 

inn i prosesser, men være nøytral i prosesser som foregår i avdelingen.  

Kontroll komiteen vil etterspørre rutiner hvis det er behov for det. 

Henvendelser som kommer vil bli behandlet på kontrollkomiteens neste møte. For å 

forenkle informasjonen angående økonomi/budsjett vil kasserer lage et annet oppsett 

der inntekter/utgifter blir synlige for medlemmene. Kontrollkomiteen gir svar på 

Gunhilds spørsmål om dobbeltverv. 

Vedtak: Kontroll komiteens informasjon tas til orientering. 

Vedtak: Ingen skal ha verv i flere utvalg/komiteer i FO Nordland. 

   Styret regnes ikke som utvalg. 

 

Sak 03/2017: Reglementet for lønns- og arbeidsvilkår for lønna 

organisasjonstillitsvalgte i FO (ULLT).  
Reglementet skal behandles på neste landsstyremøte. Det er ingen endringer med 

unntak av tariff som følge av sentrale forhandlinger. 

Vedtak: Kontoret i FO Nordland utarbeider rutiner for «ansettelser» av 

   Organisasjons-tillitsvalgte i FO Nordland. 

 

Sak 04/2017: FOs innspill til NOU 2016:16 Ny barnevernslov.        

Profesjonsrådet for bvp har laget en kronikk om å lovfeste barnevernfaglig 

kompetanse. Denne kronikken er stoppet fordi den skal politisk behandles. 

Profesjonsrådet for sos har laget en tilsvarende kronikk som ikke er behandlet 

politisk. Det som det er uenighet om er om kompetansen skal lovfestes eller ikke. 

Det er ønskelig at FO Nordland fremmer sak om dette til landsstyret.              

Vedtak: FO Nordland fremmer sak til landsstyret om at det skal lovfestes at 

kjernekompetansen i barnevernet skal være barnevern pedagoger og 

sosionomer.   
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Sak 05/2017: Situasjonen for HTV på Nordlandssykehuset – status på hvor 

saken står angående frikjøp.                                                                                   
Det har vært avholdt årsmøte i klubben på Nordlandssykehuset i år. Det jobbes med å 

få på plass foretakstillitsvalgt og plasstillitsvalgte. Når dette er på plass kan man 

starte prosessen med frikjøp, da dette er forutsetningen.                                    

Vedtak: Saken tas til etterretning. 

Sak 06/2017: Informasjon og planlegging av representantskapet våren 2017.                   
Kathrine Haugland Martinsen og Marianne Solberg Johnsen deltar på repskapet på 

torsdagen, tema er organisasjonsutvikling i FO. Forslag til tillitsvalgtskolering: Vold, 

trusler og netthets v/ advokat Thomas Benson.                                                    

Vedtak: Program for rep skapet vedtatt. 

Sak 07/2017: Økonomi.                                                                                              

FO har fått godt med OU midler i 2016 og har nå økonomi til å få normal drift i styre 

og utvalg i 2017. FO Nordland har gjennom OU søknadene god og detaljert oversikt 

over kostnadene til kurs, og dette gjennomgås på neste styremøte. Kasserer lager et 

annet og mer oversiktlig oppsett av budsjett.                                                       

Vedtak: Saken tas til etterretning. 

Sak 08/2017: Informasjon og planlegging av aktiviteter for FO Nordland.   

Saken utsettes til neste styremøte.            

Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak på dette punktet.     

Sak 09/2017: Innkomne søknader.                      

1)  Søknad fra FO klubben i Rana i samarbeid med profesjonsfaglig utvalg. 
Søker om kr.50.000,- til å arrangere konferanse med Trine Lise Olsen i Rana. 

Vedtak: Innvilges inntil 30.000,- til foreleser og inntil 20.000,- til lokaler, 

bespisning og andre utgifter. 

2)  Søknad fra FO klubben i Bodø.                

Søker om kr.30.000,- til drift, tillitsvalgtsamlinger, profilering, kontorrekvisita mm 

for 2017.                  

Vedtak: Innvilges 

Sak 10/2017: Eventuelt.                      
1) Styret setter seg ned og lager rutiner for hvordan det skal jobbes i utvalgene, i 

styret mm. Dette må gjøres på et arbeidsmøte i styret.         

Vedtak: Tas inn som sak til styremøte etter neste representantskap. 

 

 

Ref. Anita S     Kopi: Kontrollkomiteen 
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