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Referat fra telefon-styremøte den 09.06.2016 

Tilstede: Nils Ove, Marianne, Marte, Eva, Anita, Mona og Gunhild 

Forfall: Lasse og FO Student.  

 

 

Sak 22/2016: Gjennomgang av referat fra forrige møter. 

Gjennomgang av referat fra styremøte den 25.04.16, og AU-møte den 26.05.16. 

Vedtak: Referater godkjennes. 

 

 

Sak 23/2016: Budsjett/økonomi. 

Gjennomgang av budsjett og økonomi. Økonomien er utfordrende, og vi har driftet i 

null og til dels minus de første mnd. av året. Dette har blant annet skyldes at flere 

kurs var planlagt og satt dato for på våren, før vi var klar over hvor utfordrende 

økonomien kom til å bli i 2016. Vi må arbeide med å sette reelle budsjetter på kurs 

o.l. Blant annet sette snitt pris pr. stykk, da flybilletter i Nordland er svært dyre. Vi 

må også sette stopp for inntak på kurs o.l., når vi har kommet til avsatt budsjett.  

 

Vi har søkt OU-midler for de kursene som har vært avholdt, og pr. d.d. søkt ca. kr. 

300 000, selv om vi ikke har krav på mer enn ca. kr. 160 000 i OU-midler.   

 

Vi fikk utvidet frist for å søke OU-midler for 2015, og har fått tildelt ca. kr. 50 000 

for Trondheimskonferansen. Beløpet kommer som pluss på budsjettet, da det ikke 

var beregnet inn i vedtatt budsjett for 2016.  

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 24/2016: Innkomne saker. 

Ingen innkomne saker.  

Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak på dette punkt.  

 

 

Sak 25/2016: Informasjon fra LS representant vedr. LS saker.  

LS sak 21/16 ULLT - Revidering av reise- og diettreglement for tillitsvalgte i FO. 

FO ønsker lik praksis for reise godtgjøring. Km.godtgjøring settes til 3,80, og ikke 

4,10, for å bespare arbeid, vedr. skatt. FO Nordland praktiserer allerede dette.  
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LS sak 40/16 FOs stipendordninger. 

Endringer i kriteriene for støtte til kompetanse og utviklingsformål, i forhold til Dr. 

grad og annen faglig utvikling som bidrar til å styrke profesjonene. Dette etter råd fra 

profesjonsutvalgene.  

 

Endringer i kriteriene for Olav Knutsen minnestipend. Dette bør vi opplyse om ute i 

klubbene, slik at medlemmer kan søke. Det er LS som vedtar tildeling av stipender.  

 

Gjenstående midler fra 2015 skal gå til kommunalkonferansen og skandinavisk 

velferdskonferanse.  

 

LS sak 42/16 LO-kongressen 2017. 

Frist for å sende inn forslag / endringer er satt til 01.08.16. FO Nordland har ikke 

styre og/eller AU møte innen 01.08.16, slik at dette blir utfordrende for oss å få til. 

LS representant Mona N. viste til at saken skal drøftes i oktober på LS møte, og hvis 

vi ønsker endringer kan vi få det inn da. Mona N. lager stikkord til styret på tema, og 

så må alle ta ansvar og sette seg inn i LO-kongressens pairer og gi tilbakemelding til 

Mona N. om evt. ønskede endringer.  

 

LS sak 45/16 Oppfølging av organisasjonsutviklingsprosess i FO 2015-2019. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 26/2016: Informasjon fra fylkesleder og fylkessekretær om aktivitet i 

avdelingen.  

Vi har fått opp klubb med hovedtillitsvalgt, og vervet medlemmer i Hemnes 

kommune. 

Vi har fått opp klubb med hovedtillitsvalgt i Lødingen kommune.  

Vi har forsøkt å få på plass hovedtillitsvalgt i Evenes, uten å lykkes. Men har fått på 

plass et styre, som skal arbeide videre med å få på plass hovedtillitsvalgt. Vi følger 

opp klubben etter sommeren.   

 

Vi har hatt grunnkurs for 17 nye tillitsvalgte. 

 

Vedtak: Saken tas til etterretning. 

 

 

Sak 27/2016: Informasjon fra profesjonsfaglig utvalg vedr. aktivitet. 

Profesjonsfaglig utvalg har hatt et møte på Mo. Vedr. samarbeid med Nord 

universitet, følger Lasse O. dette opp videre.  
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De som sitter i profesjonsutvalget fra Mo, tar vervingen på campus Mo i Rana til 

høsten.  

 

Profesjonsutvalget utarbeidet en standardisert tekst, som de ønsker sendes ut til alle 

htv.ene i kommunene i Nordland.  

 

«FO Nordland har som politikk at kompetanse til utreder/saksbehandler i barneverntjenesten skal ha 

utdanning som sosionom eller barnevernspedagog. Dette begrunnes ut fra påtrykk fra departementet 

om krav til kompetanse, og stadig offentlig kritikk mot barnevern om manglende kompetanse. Videre 

så handler det om "yrkesvern" ift utdanning. Saksbehandling i barnevern omhandler personlig 

skikkethet, fagkompetanse om barns utvikling og kompetanse på forvaltning og barnevernlov og til 

slutt evne til å sette disse dimensjonene sammen i en forsvarlig fagkontekst. Eksempelvis så nytter det 

ikke med skikkethet uten kompetanse på fag og juss eller vice versa. FO sitt standpunkt blir derfor at 

det skal være krav til sosionom eller barnevernspedagog, og at det skal gjøres en konkret 

skikkethetsvurdering ift intervju og referanser». 

 

Vedtak: Teksten sendes ut til alle hovedtillitsvalgte i kommunene i Nordland.  

 

 

Sak 28/20016: Eventuelt. 

Valg av kvinnepolitisk ansvarlig fra FO Nordland – Eva Asperheim. Eva A. har 

kvinnepolitisk opplæring/kurs. Eva A. melder seg på kvinnepolitisk samling 16. 

september 2016 og kvinner på tvers 17. – 18. september 2016.  

 

Eva A. ønsker ikke å være leder for profesjonsfaglig utvalg når hun skal være 

kvinnepolitisk ansvarlig (men skal være ansvarlig sosionom i prof.utvalget). Marte 

Aune forsetter som leder for utvalget.  

 

Sosialarbeiderprisen – vi sender ut informasjon om at vi ønsker innspill på kandidat 

til sosialarbeiderpris til alle medlemmer, i tillegg til at det legges ut på facebook- og 

hjemmesiden  

 

Styre sak 19/2016 - FO dagene 02. – 04. november 2016, ble det lagt opp til at alle i 

profesjonsutvalget skulle delta, og at det skulle avvikles et profesjonsfaglig møte i 

forbindelse med samlingen. Dette har FO Nordland ikke økonomi til, og det settes av 

tre plasser til de profesjonsfaglige ansvarlige, i tillegg til at fylkesleder og 

fylkessekretær kan delta. Saken kan evt. tas opp igjen ved en budsjettregulering.  

 

Vedr. vervekampanjen hadde FO Nordland «avlyst» premieutdeling med gavekort. 

Avdelingen har fått inn flere mail på medlemmer som har vervet. Vi sender ut en 
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profileringsartikkel som påskjønnelse for verving. Det trekkes en DAB-radio på 

representantskapet 13. – 14. sep. 2016, som hovedpremie.  

 

Hotellavtalen ble etterspurt. Grunnet hotellstreiken har ikke fylkesleder og 

fylkessekretær arbeidet med dette. Dette prioriteres etter sommerferien.  

 

I henhold til Lønns- og arbeidsvilkår for lønna organisasjonstillitsvalgte i FO § 9.6 

Kompensasjon for bruk av egen bil i tjeneste, utbetales full kompensasjon til 

fylkesleder og halv kompensasjon til fylkessekretær, halve beløpet utbetales i juni og 

halve i desember. Kompensasjon følger KS-avtalen SGS 1001 § 4, og den til enhver 

tids gjeldende sats.  

 

Rosa kompetanse - meldt inn av Lasse. Saken flyttes til neste styremøte.  

 

Vedtak: Eva Asperheim velges til kvinnepolitisk ansvarlig for FO Nordland 

perioden 2016 – 2018.  

Vedtak: Det utbetales kr. 6100,- for kompensasjon for bruk av egen bil til 

fylkesleder. Det utbetaltes kr. 3050,- for kompensasjon for bruk av egen bil til 

fylkessekretær.  

Øvrige saker tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

Ref. 

Gunhild Holthe 

Fylkesleder
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