
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I  
I FO NORDLAND, NARVIK, 13-14 MARS 2013 
 
 
1. ÅPNING  
Mona Nilsen ønsket velkommen til årsmøtet. 
 
2. KONSTITUERING 
2.1 INNKALLING: 
Innkalling var sendt ut på mail, lagt ut på avdelingens hjemmeside samt annonse i FO 
Fontene. I tillegg var det innkalling i Nytt fra FO-Nordland nr 2/12.   
Vedtak: Innkallingen godkjent. 
 
2.2 VALG AV ORDSTYRER: 
Vedtak: Mona Nilsen og Anita Syvertsen valgt som ordstyrer. 
 
2.3 VALG AV REFERENT: 
Vedtak: Nils Ove Skalltje valgt som sekretær. 
 
2.4 VALG AV PROTOKOLL UNDERSKRIVERE: 
Vedtak: Hege Hunstad og per Oluf Løveng valgt som protokollunderskrivere. 
 
2.5 VALG AV REDAKSJONSKOMITE: 
Vedtak:  
 
2.6 VALG AV TELLEKORPS: 
Vedtak: 
 
2.7 GODKJENNING AV SAKSLISTE OG DAGSORDEN: 
Spørsmål fra Dag Olsen; Er innkomne saker sendt ut i henhold til vedtektene, men minimum 
2 uker før årsmøte? 
 
Mona svarte; Nei, innkomne saker ikke sendt ut, men lagt i mappene som ble utdelt ved 
oppstart av årsmøte. Tas til etterretning.  
 
Vedtak: Saksliste og dagsorden godkjent. 
 
2.8 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN: 
Vedtak: Forretningsorden godkjent. 
 
SØKNAD OM PERMISJON;  
Det er kommet inn en søknad om permisjon fra Marte Aune for dag 2 grunnet 
møtevirksomhet i Bodø. 
Vedtak: Søknaden innvilges. 
 
 
 



3. ÅRSBERETNINGER 
3.1 ÅRSBERETNING FRA FO-NORDLAND 2011-2012 
 
Virksomhetens art og hvordan den drives: 
FO-Nordland er en avdeling av fagforeningen Fellesorganisasjonen (FO). FO-Nordland har 
kontoradresse Boks 376, 8001 Bodø.   
 
Avdelingen kontorlokaler på Folkets Hus i Bodø. Kontoret brukes daglig av fylkessekretær 
samt møtevirksomhet. Leder har kontor i Sentrumsgården i Narvik.  
 
Årsmøteperiode 30.03.2011-14.03.2013 
 
Valg årsmøtet 2011: 
 
Valg fylkesstyret 
 
Fylkesleder Mona Nilsen    Gjenvalgt for 2 år 
Nestleder Nils-Ove Skalltje   Valgt for 2 år 
Kasserer Marianne K. Hansen   Gjenvalgt for 2 år 
Sekretær Anita Syvertsen   Gjenvalgt for 2 år 
 
Ansv. vpl Rita Karlsen    Valgt for 2 år 
Ansv. bvp Gunnhild Holthe   Valgt for 2 år 
Ansv. sos Lena Stifjell     Gjenvalgt for 2 år 
 
Vara AU Anita Moen    Valgt for 2 år 
Vara AU Solfrid Klepp    Valgt for 2 år 
Vara AU Tim Seterdal    Gjenvalgt for 2 år 
 
YFU 
Vpl  Rita Karlsen    Valgt for 2 år 
Vpl  Anita Moen    Gjenvalgt for 2 år    
Vpl  Hildegunn Jensen   Gjenvalgt for 2 år 
Vpl vara Wenche Jøllanger   Valgt for 2 år 
 
Bvp  Gunnhild Holthe   Valgt for 2 år 
Bvp  Elisabeth Iversen   Valgt for 2 år 
Bvp  Bente Lise Kristensen   Valgt for 2 år 
Bvp vara Solfrid Klepp    Gjenvalgt for 2 år 
 
 
Sos  Lena Stifjell    Gjenvalgt for 2 år 
Sos  Berit Gjerde    Valgt for 2 år 
Sos  Tim Seterdal    Valgt for 2 år 
Sos vara Mona Lian    Gjenvalgt for 2 år 
 
Kontrollkomite 
Medlem/leder Vidar Berg    Valgt for 2 år 
Medlem Ann Kristin Pettersen   Valgt for 2 år 



Medlem Edna Rønning    Valgt for 2 år  
 
Valgkomite 
Leder  Christine Aarvik   Gjenvalgt for 2 år 
Medlem Elisabeth Fagernes   Gjenvalgt for 2 år 
Medlem Rita Karlsen    Gjenvalgt for 2 år 
 
Internasjonalt utvalg 
Leder  Gunhild Holthe   Valgt for 2 år 
Fylkessekretær Anita Syvertsen   Gjenvalgt for 2 år 
Medlem Christian Wiik   Valgt for 2 år 
 
Helse-og sosialpolitisk utvalg 
  Mona Nilsen    Valgt for 2 år 
  Bente Haukås    Valgt for 2 år 
  Nina Albrigtsen   Valgt for 2 år 
  Eva Asperheim   Valgt for 2 år 
  Reidun Johansen   Valgt for 2 år 
  Ida Karine Heen   Valgt for 2 år 
 
Seniorpolitisk utvalg 
Dag Olsen. Fullmakt til å supplere utvalget med to stk. John W.Edvardsen og Alf Natland 
kom inn i utvalget.  
 
Sentrale verv: 
Landsstyrerepresentant:  Mona Nilsen 
1. vara:    Anita Syvertsen 
2. vara:    Marianne K.Hanssen 
 
Det har vært avholdt 12 styremøter og 7 AU-møter i perioden.  Møtene har vært i Bodø på 
kontoret Folkets Hus og telefonmøter.  

Representantskapet 2011-2012 

Årsmøtet i FO Nordland vedtok ny representantskapsmodell framlagt på årsmøtet 2009 som   
medfører en økning i representantskapet i fylkesavdelingen til 75 delegater. Årsmøtet 2011 
vedtok samme fordelingsnøkkel, med med justeringer for Spekter fra 4-5, Bufetat 5 og 
arbeidsmarkedsbedriftene får til sammen 3 delegater.  
 
Antall delegater regnes ut fra medlemstall pr. 01.01 og 01.08 i forkant av 
representantskap/årsmøte. 

Kommunene: 

Vi har 44 kommuner i fylket, men vi har noen vi ikke har medlemmer i. Alle kommunene har 
likevel hver sin plass i representantskapet. 

  



1-29 medlemmer 1 representant 
30-59 medlemmer 2 representanter 
60-89 medlemmer 3 representanter 
90 og flere 4 representanter 

 Andre: 

Spekter Helse: 5 representanter,  Bufetat: 5 representanter. 

Fylkesmannen, Nordland Fylkeskommune, Universitetet i Nordland, Kriminalomsorgen, 
Kirkens Bymisjon, NAV og RIBO har 1 representant hver. Arbeidsmarkedsbedriftene gis til 
sammen 3 representanter.  

Det har vært avholdt 3 representantskapsmøte i perioden 2011-2012.  
 
Fylkesavdelingens aktivitet: 
 
Avdelingsleder og avdelingssekretær har i årsmøteperioden brukt mye tid på å bistå 
medlemmer i medlemssaker og lokale lønnsforhandlinger. Avdelingssekretær har vært ute i 
permisjon fra april 2011 til 1.september 2012. Vikar har vært Hildegunn Jensen.  
 
Det har vært gitt ut 3 nummer av Nytt fra FO Nordland i årsmøteperioden. 
 
Det gjøres mye godt FO arbeid i klubbene, men vi har ennå utfordringer med å få opp 
aktiviteten i de klubbene som sliter. Mange av våre tillitsvalgte har deltatt på arbeidslivskurset 
høsten 2011 og 2012,  og det ser ut for at de fleste begynner å få en god kompetanse på 
regelverket. Innenfor Bufetat/Spekter har vi hatt kurs/skoleringer for de tillitsvalgte. 
Lønnsforhandlingene har gått greit for de fleste klubbene. Flere har tatt de selv, noen har hatt 
bistand fra avdelingen/andre lokale tillitsvalgte, og i enkelte tilfeller i samarbeid med andre 
LO forbund.  
 
Det er fortsatt mangel på tillitsvalgte innenfor kommunene, og det må prioriteres videre 
sammen med å hjelpe klubbene til å få opp aktiviteten. Her har vi også hatt løsninger med 
fellestillitsvalgtordning med Fagforbundet. Den gledelige nyhet er at vi har fått flere nye 
tillitsvalgte i klubbene, og har hatt en stor økning i klubbtilskudd.  
 
Viktige temaer som har vært diskutert/jobbet med i perioden:  
 
Debatt om situasjonen til barnevernet i regi av Bodø SV 
Fremtidens barnevern 
Lokale lønnsforhandlinger 
Omorganisering Bufetat – ny regiontillitsvalgt 
Øremerket midler til barnevernet 
Interkommunalt barnevern i Vesterålen 
Organisasjonsutvikling i hele organisasjonen 
 
 
 
Verktøykasse for tillitsvalgte/utvikling av skoleringsmateriell 



Samarbeid med andre LO forbund – LO kommune i Nordland 
Uredde stemmer 
Varsling – konferanse Stokmarknes 
HVPU-reformen, institusjonsoppbygging for psykisk utviklingshemmede 
Mediahåndtering 
Den vanskelige samtalen 
Sorg og sorgarbeid  
LAF 2 – skolering for tillitsvalgte som har vært over en tid og hvor vi fordyper oss i enkelt-
temaer. Arrangeres sammen med avd Troms og Finnmark. 
 
FO klubben på Sortland har i tillegg arrangert kurs i seksuelle overgrep hvor fylkesavdelingen 
deltok og støttet økonomisk. Vi oppfordrer flere klubber til å arrangere lokale kurs med 
finansiering fra oss i avdelingen.  
 
I løpet av årsmøteperioden har vi hatt følgende kurstilbud:  
jobbsøkerkurs for studenter, grunnkurs for nye tillitsvalgte, konflikthåndtering, lokale 
forhandlinger. Arbeidslivskurs, kurs i streikeforberedelser, mediahåndteringskurs sammen 
med Troms og Finnmark. I tillegg har yrkesfaglig utvalg arrangert NAV konferanse.  
 
Sosialarbeiderprisen: For første gang har FO Nordland delt ut sin lokale sosialarbeiderpris. 
Den ble delt ut på representantskapet mars 2012 og gikk til Wanja Sæther og Salten 
Krisesenter. Begrunnelsen for prisen; 
 
Gjennom sitt arbeid som leder for krisesentret i Salten har Wanja Sæther på en engasjert og 
flott måte satt fokus på kampen for de svakeste. Hun har satt fokus på vold, krenkelser, 
overgrep, likeverd, demokrati og humanisme. Krisesentret har også engasjert seg i ”Leah-
saken”. Leah er offer for menneskehandel og har søkt om beskyttelse gjennom prosjekt Rosa. 
I ”Leah-saken” har UDI vedtatt å sende henne og hennes barn til Italia, hvor apparatet for 
menneskehandel befinner seg!. Videre har Wanja Sæther satt fokus på sosialarbeiderens 
primære lojalitet til den mest utsatte part. Wanja Sæther har gjennom media belyst på en 
utmerket måte at solidaritet med utsatte grupper, kamp mot fattigdom og for sosial 
rettferdighet er en viktig del av sosialarbeiderens identitet – en viktig uredd stemme for oss! 
Sosialarbeiderprisen er vår måte å sette pris på hennes engasjement som medmenneske og 
sosialarbeider. 
 
FO Nordland har jobbet godt med studentene ved Universitetet i Nordland. Det er opprettet et 
FO studentstyre og vi ønsker velkommen studentrepresentantene til styret, yrkesfaglig utvalg 
og representantskapet vårt.   
 
På vegne av styret FO Nordland 
 
Mona Nilsen 
fylkesleder 
 
Vedtak: Årsberetningen tas til orientering 
 
 
 
 
 



3.2 Årsberetning yrkesfaglig utvalg 2011-2012 
 
Yrkesfaglig utvalg (YFU) i Nordland er et blandet utvalg, som består av tre 
barnevernpedagoger, tre sosionomer og tre vernepleiere. Sekretær for utvalget er 
avdelingssekretæren. En fra hver av yrkesfagene er yrkesfaglig ansvarlig, og sitter også i 
styret til FO Nordland. Leder for utvalget går på rundgang fra periode til periode, og denne 
perioden har yrkesfaglig ansvarlig for barnevernpedagogene, vært leder for utvalget.  
 
Årsmøtet til FO hadde bestemt av YFU skulle arbeide med følgende punkter: 
 

• Sette aktuelle yrkesfaglige tema på dagsorden via kurs, temakafe, FO-dagene, verving, 
media, nettverksbygging og lignende.  

• Samarbeid med FO studentene om yrkesfaglige tema.  
• Fortsette samarbeid med Universitetet i Nordland med fokus på grunn- og 

videreutdanning 
• Sette søkelys på behovet for helse- og sosialfaglig kompetanse innen våre ulike 

arbeidsområder 
• Arrangere 2 yrkesfaglige kurs/seminar. 
• Arrangere 40 timers veiledningskurs. 

 
YFU har i perioden hatt 7 dagsmøter og 5 møter som har gått over to dager. 
 
Yrkesfaglig ansvarlig for barnevernpedagogene har deltatt på tre yrkesfaglige konferanser, i 
regi av FO sentralt. Yrkesfaglig ansvarlig for vernepleierne og sosionomene har deltatt på en 
yrkesfaglig konferanse, i regi av FO sentralt. Fokus har vært på utdanningene våre, 
samhandlingsreformen, barnevern og barns rettigheter.  
 
YFU har arrangert: 

• ”Samtaler med barn” ved Jan Steneby og Anne Helgeland, i Mo i Rana. Planlagt av 
YFU fra 2009 – 2011.  

• ”Sorg og håpets betydning” av Odd J. Eidner og Vegard Steingrimsen, tema på 
Representantskapet 2011. Planlagt av YFU fra 2009 – 2011.  

• Vernepleierfaglig oppdateringskurs. 
• ”Barnehelter”, av bruker- og interesseorganisasjonen barn av rusmisbrukere v/ Marius 

S. Sjømælingen, i Mo I Rana og Svolvær.  
• Bidratt i forhold til forelesning ”Litt om livet døden og mennesker og sånt” av Arnhild 

Lauveng. Som FO Nordland arrangerte på Universitetet i Nordland. 
 

YFU har i samarbeid med Universitetet i Nordland planlagt veiledningsutdanning, som har 
oppstart i 2013.  
  
YFU skrev artikkel fra temaet på årsmøtet i 2011, ”Sorg og håpets betydning”, som ble 
publisert i Nytt fra FO Nordland.  
 



YFU skrev artikkel fra forelesningen i Svolvær om ”Barnehelter”, som ble publisert i Nytt fra 
FO Nordland.  
 
Yrkesfaglig utvalg har i perioden fått studentrepresentant: Ayzel Øzdemir 
YFU har hatt vervekampanje og temakveld på UIN høsten 2011 og 2012.  
Vibeke Engmo og Lene Wisth fra utekontakten i Bodø var foreleser i 2011, med temaet rus.  
I 2012 ble vervingen gjennomført av FO studentene. Temadag med Arnhild Lauveng ble 
arrangert i tilknytning til dette, som et samarbeid mellom FO Studentene og FO Nordland. 
 
 
Bodø 01.03.2013 
 
For yrkesfaglig utvalg 
Gunhild Holthe 
Leder Yrkesfaglig utvalg 
 
Vedtak: Årsberetningen tas til orientering 
 
3.3 ÅRSBERETNING FOR HELSE OG SOSIALPOLITISK UTVALG 
2011-2012 
 
Utvalget har bestått av: 
Mona Nilsen- leder 
Reidun Johansen 
Eva Asperheim 
Bente Haukås 
Nina Albrigtsen 
Ida-Karine Heen – ikke møtt 
 
Utvalget ble etablert på årsmøtet 2011. Det har ikke vært Helse-og sosialpolitisk utvalg i 
avdelingen på flere år. Vi startet opp og var spent på om vi ville klare å skape den aktiviteten 
vi håpet på.  
 
Handlingsprogrammet for perioden 2011-2012 
• Iverksette Uredde stemmer i fylkesavdelingen 
• Sette aktuelle helse-og sosialpolitiske tema på dagsorden 
• Synliggjøre hvilke konsekvenser nedskjæringer/omstillinger og markedsstyring av 

offentlig sektor får for brukerne og de ansatte av de tjenester vi yter.  
• Stimulere til økt brukermedvirkning, herunder samarbeid med brukerorganisasjoner.   
 
Helse- og sosialpolitisk utvalg har hatt 6 møter i perioden og 2 telefonmøter. Møtene har først 
og fremst vært i Bodø, 1 på Sortland. Utvalget brukte en del tid på å sette seg, og prioritere ut 
områder i et stort tema.  
 



Vi har hatt en del leserinnlegg/uttalelser, blant annet i forhold til barnevernet i Ballangen 
kommune, uttalelse i forhold til nedleggelse av Søvik sammen med Fagforbundet. Vi laget 
også utkast til spørsmål vi skulle sende ut til tillitsvalgte som de kunne bruke for å utfordre 
politikerne foran kommunevalget. Dette kom vi ikke helt i mål med. Utvalget skulle få til et 
helse-og sosialpolitisk påvirkningskurs, men har ikke fått det til. Dette pga 
kapasitetsproblemer, og det ble vurdert ett kurs sammen med Troms og Finnmark. Det bør 
kanskje vurderes workshops på Uredde Stemmer istedenfor da vi har større tro på at det vil 
være enklere å få til, og enklere og få deltakere.  
 
Høsten 2012 bestemte vi oss for å arrangere konferansen Fremtidas barnevern, og landet på at 
den skulle kjøres i forbindelse med årsmøtet 2013. Det har vært brukt mye tid og ressurser på 
å få på plass alle innlederne, men vi tror det vil bli en veldig bra konferanse. Det er absolutt 
behov for å videreføre utvalget, men da prioritere noen få områder som man kan satse 
skikkelig på.  
 
Mona Nilsen - leder 
 
Vedtak: Årsberetningen tas til orientering 
 
3.4 Årsberetning Internasjonalt utvalg 2011-2012 
 
Internasjonalt utvalg har frem til i mai 2012 bestått av leder Gunnhild Holte, styremedlemmer 
Christian Wiik og Anita Syvertsen, etter mai 2012 ble det gjort endring; leder Christian Wiik, 
og styremedlemmer Gunnhild Holte og Anita Syvertsen. 
 
Antall Møter: 6 
 
22. Mai 2012 ble det arrangert møte i ”høye Nord”. Hvor veien videre i prosjektet ble 
diskutert. Det ble satt ned en visjon for prosjektet som var som følger: ”Et gjensidig, fruktbart 
samarbeid med den russiske fagforeningen samt gjensidige erfaringer og kunnskapsutveksling 
innen våre fagfelter” 
Det ble videre satt ned ett ønske om å samarbeide med Universitetet i Arkhangelsk om 
hvordan studietilbudet er, på de sosialfaglige utdanningene. Hvordan den sosialfaglige 
utdanningen er lagt opp kontra norsk modell. Vi ønsker å knytte oss opp til ett langvarig 
samarbeid som kan være fruktbart i flere år fremover. Blant annet ved å for eksempel utveksle 
artikler i fagblad, oppsøke fagmiljøer i Russland og i Norge.   
Vi ønsker å videreføre samarbeidsmøtet med fagforeningsledere/ledere fra de ulike tjenestene 
og fagforeningene i Arkhangelsk, også kalt ”Det runde bord”. Dette forumet er viktig for å 
utveksle fag, etikk og arbeidsmiljørelaterte spørsmål. Gjerne et tilbakeblikk på den Russiske 
fagforeningshistorien., hva er gjennomført og oppnådd de siste hundre år?  
Videre ble det sendt inn søknad til LO om reisemidler. Det har gått lang tid og vi har ikke fått 
noe svar på søknaden, til tross for purringer.  
Prosjektet står i ro i avvente av svar på søknaden for LO. Det resterende arbeidet står i å 
avtale med universitet i Russland, søke midler fra FO sentralt, samt visum søk.  
Det har vært holdt 3 møter lokalt i avdelingen, hvor søknader ble skrevet og utvikling av 
prosjektet, samt at vi valgte å knytte oss til en fadder-by i Russland. 
 



Christian Wiik 
Leder Internasjonalt utvalg 
 
Vedtak: Årsberetningen tas til orientering 
 
 
 
 
3.5 ÅRSBERETNING FRA SENIORPOLITISK UTVALG 
 
Årsmøtet 2011 valgte et utvalg til dette, som består av. 
 
Leder:  Dag Olsen   Rødøy/Fauske 
  John  Willy Edvardsen Narvik 
  Alf Natland   Sortland. 
 
På  grunn av leders skade og rekonvalesens, samt at han gikk over i pensjonistenes rekker 1/9 
det året, tok et litt tid for utvalget å komme igang. 
 
I handlingsprogrqammet for FO-Nordland heter det at utvalget skal: 
* Sette aktuelle tema på dagsorden. 
* Orientere medlemmene om aktuelle spørsmål. 
* Arbeide for at pensjonister fortsatt får lokal tilhørighet i kFO. 
* Sape lokalt kontqaktnett for lettere å spre aktuelt materiale. 
 
I tillegg skulle utvalget: 
* Yte service og opplæring til medlemmer og tillitssvalgte. (Organisasjonsutvikling.) 
* Sette fokus på pensjonsrettingheter i offentlig sektor. (Tariffpolitikk.) 
* Konferanse om seniorpolitisk tema. (Kurs og skolering.) 
Dette skulle vise seg å være alt for ambisiøst, og årsmøtet må vurdere mandatet framover 
grundig. 
 
Hva er gjort? 
 
I oktober 2011 deltok leder og Edvardsen på Seniorpolitisk konferanse som FO Nord-
Trøndelag arangerte i Levanger, og fikk inspirasjon og kontakter der. 
Leder og Alf Natland var også tilstede på Representantskapets julekonferanse det året, noe 
leder også var året etter. 
 
Utvalget laga så et utkast til 
 
SENIORPOLITIK DAGSKONFERANSE 
som skulle avholdes 20. februar i år. - Det meldte seg på en del interesserte, men det blei 
vurdert som for  få til å kunne holde konferansen, så den er foreslått  holdt i samband med 
Representantskapets møte til høsten. 
Dagskonferansens program hadde innledninger om: 
 Hvorfor det er et mål å øke gjennomsnittlig avgangsalder fra arbeidslivet. 
 Virker dagens seniorpolitiske tiltak lokalt? 
 Pensjoner  i offentlig sektor. Hva gjør f.eks. NAV? 
 Det nye pensjonssystemet. Hva betyr det for oss?  



 Senior og sosialarbeider. 
Innlederne var virkelig kapasiteter på  feltet. - De var: 
 Rita Lekang, LO-sekretær i Nordland og tidligere medlem I Sandmannutvalget. 
Hun måtte melde forfall, og for henne stilte: 
 Tor Idar Halvorsen, fra Los Forhandlings- og HMS-avdeling. 
De andre innlederne var og er fortsatt: 
 Roger Moen, seniorrådgiver i Senter for seniorpolitikk, 
 Kjell G. Risa, Universitetet i Nordland. 
 John Willy Edvardsen, rådgiver ved Rus- og psykiatritjenesten i Narvik kommune. 
 
Dette opplegget blir  som nevnt kjørt til høsten, hvis årsmøtet godkjenner det. 
Seniorpolitisk utvalg i FO Nordland har slitt med å finne arbeidsforma. I tillegg har 
medlemmene vært opptatte på forskjellige måter. Nå synes situasjonen å være endra og alle er 
inspirerte gjennom arbeidet med den nevnte koferansen og ser utfordringer framover som det 
er interesse for å videreutvikle til nytte for medlemmene. 
 
Andre fylker har tatt opp tanken om et grundigere arbeid på dette feltet, og det er håp om 
styrka aktivitet også fra sentralt hold i forbundet. 
 
For Seniorpolitisk utvalg i FO Nordland: 
 
 
 
Alf Natland    John Willy Edvardsen   Dag Olsen 
 
Vedtak: Årsberetning tas til orientering 
 
 
4. REGNSKAP OG KONTROLLKOMITEENS BERETNING 

4.1 Kontrollkomiteens beretning 2011-2012 

Årsmøtet i FO Nordland 13.-14.mars 2013 

Til grunn for kontrollkomiteens rapport ligger FO sine vedtekter og instrukser for 
fylkesavdelingenes kontrollkomite.  

Kontrollkomiteen har bestått av: 

Vidar Berg, leder 
Ann-Kristin Pettersen                                                                                                                                 
Edna Rønning 

Kontrollkomiteen har kontrollert at Fylkesavdelingens virksomhet i beretningsperioden har 
vært drevet i samsvar med lov, vedtekter og representantskapets retningslinjer. 

Kontrollkomiteen har gjennomgått de referater som er forelagt komiteen, dette gjelder 
referater fra arbeidsutvalg, fylkesstyre, yrkesfaglig utvalg og internasjonalt utvalg. Kontroll-
komiteen har ikke fått tilsendt regnskap og budsjetter som ble behandlet på representantskapet 
våren 2012 og har selv måttet innhente disse.  



Bodø 6.mars 2013 
 

Kontrollkomiteen ønsker å gi følgende bemerkninger etter sin gjennomgang av referatene 
siden forrige årsmøte. 
Det kommer mange søknader om tilskudd gjeldende dekning av f.eks. reise, deltageravgift, 
overnatting og dekning av tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med kursdeltagelse. Når slik 
støtte innvilges, fremkommer det, med noen få unntak, ingen økonomiske rammer i 
vedtakene. Kontrollkomiteen har forståelse for at det ikke alltid vil være mulig å forutsi 
nøyaktige reiseutgifter i forkant av billettbestilling, men når det er lagt opp til at de som får 
innvilget støtte også står for bestillingen av billetter, finner kontrollkomiteen det som naturlig 
at man legger noen økonomiske føringer. I forlengelse av dette noterer kontrollkomiteen seg 
også at det i vedtak 09/2011 ble innvilget reise og opphold for 3 observatører til 
landsstyremøte i Oslo med avreise under en uke etter at vedtaket ble fattet. Lengde på 
oppholdet, om det innebar utgifter til overnatting, hvem som skulle reise  og bakgrunnen for 
at man ønsket å være til stede på landsstyremøtet fremkommer ikke i vedtaket.  
Kontrollkomiteen ønsker videre at man i vedtak som gjelder ytelser som skal gis, enten for en 
periode eller løpende over lengre tid presiserer når stønaden gjelder fra. Kontrollkomiteen 
viser til vedtak 05/2012 fra mars 2012 som gjelder en ekstra årlig kjøregodtgjørelse til 
fylkesleder og fylkessekretær. Godtgjørelsen blir innvilget men det fremkommer ikke om 
ytelsen gis fra og med vedtaksdato eller om den eventuelt gis med tilbakevirkende kraft.  
Kontrollkomiteen ser at det i flere saker blir innvilget stønad til innkjøp av f.eks. kontorutstyr 
eller profileringsartikler uten at det foreligger noen oversikt over hva innkjøpene innebærer 
økonomisk. I sak 13/2012 fremkommer det at man har fått tilbud om kjøp av 200 USB penner 
og det foreligger også vedtak at dette antall kjøpes inn. Det fremkommer ikke hva dette 
medfører av innkjøpskostnader og heller ikke hva formålet med innkjøpet var og hvordan de 
innkjøpte produktene skal brukes. Vi ser videre  at det foretas innkjøp av kontorutstyr uten at 
det foreligger noen økonomiske føringer, i vedtak 17/2011 blir det vedtatt innkjøp av 2 
datamaskiner men det ligger ingen vedtaksførte økonomiske rammer ovenfor den som skal 
foreta innkjøpene. 
Kontrollkomiteen har notert seg at mange av Arbeidsutvalgets saker gjennomføres som e-
postmøter. Dette virker å være en effektiv måte for å sikre at man kan gjennomføre 
fortløpende behandling av saker uten for lang behandlingstid. Kontrollkomiteen har likevel 
notert er at det ikke føres løpene saksnummer på sakene og at alle referat starter med 
saksnummer 1. De fleste referatene fra arbeidsutvalget  gjelder i tillegg kun et enkeltvedtak pr 
e-postmøte. Med opptil et par e-postmøter i uken så blir det mange referater og det er 
komiteens klare mening at løpende nummerering vil gjøre det lettere å holde oversikt over 
antall saker som blir behandlet og at man ikke risikerer at referater blir uteglemt i en oversikt. 
Kontrollkomiteen vil oppfordre at man vurderer en løpende nummerering av sakene som også 
medfører at man ser hvilket styre som har gjort vedtaket, f.eks. AU 01/13, FS 01/13 etc. 
Kontrollkomiteen observerer at det ved frafall på møter ikke ser ut til at det er noen 
vararepresentanter som møter i stedet for den som har meldt frafall. Kontrollkomiteen 
anbefaler at fylkesstyret ser på rutinene rundt innkalling av vararepresentanter for å sikre at 
ordningen med vararepresentanter fungerer og at man er fulltallige på de forskjellige møtene.  
Kontrollkomiteen vil til slutt gi positiv tilbakemelding på at de virker som at aktiviteten i 
fylket er stor, noe som kan leses ut av alle søknader om klubbstøtte til forskjellige 
arrangementer rundt om i klubbene. 
 
 



Vidar Berg     Ann-Kristin Pettersen    Edna Rønning                                 
sign                                                 sign                                                sign 

 
Vedtak: Kontrollkomiteens årsberetning tas til orientering 
 
 
4.2 Regnskap 2012 gjennomgått. 
 
Vedtak: Regnskapet tas til orientering 
 
5. INNKOMNE FORSLAG OG AVDELINGENS 
HANDLINGSPROGRAM 
5.1 Innkomne forslag/saker: 
 
5.1.1 Frikjøp Bodø Kommune 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på å videreføre ordningen med 20 % frikjøp. Primært fordeles 10 % til leder 
av klubben og 10 % til hovedtillitsvalgt. I leders fravær skal hovedtillitsvalgt benytte 
frikjøpet. Frikjøp innvilges fra 01.03.13 til 01.04.14. 
 
Saksfremstilling: Søknad fra FO Klubben Bodø kommune; 
 



 



 
 
Vedtak: Styrets innstilling vedtatt. 
 
5.1.2. Nordlandssykehuset 
Styrets innstilling: 
Styret innstiller på å videreføre ordningen med 20 % frikjøp. Frikjøp innvilges fra 01.03.13 til 
01.04.14. 
 
Saksfremstilling: 
FO Klubben i Nordlandssykehuset har hatt foretakstillitsvalgt i 2 år. Foretakstillitsvalgt har 
vært frikjøpt av FO Nordland i 20 % stilling. 



 I henhold til Hovedavtalen del III kapittel IX § 45 er Spekter og LO Stat enige om at 
forholdene skal legges best mulig til rette for at tillitsvalgte skal kunne fungere i sine verv og 
tilegne seg de nødvendige kunnskaper. De tillitsvalgte gis nødvendig tid til å utføre sine 
oppgaver etter hovedavtalen og lovgivningen. I den enkelte virksomhet skal partene avtale en 
hensiktsmessig organisering av samarbeidet med de tillitsvalgte, herunder antallet tillitsvalgte 
og fordelingen av disse, basert på de lokale forhold og behov. 
Som foretakstillitsvalgt for alle FO sine ca. 100 medlemmer i Nordlandssykehuset, er Hilde 
Robertsen tillitsvalgt for enheter både i Lofoten, Vesterålen og Bodø. Dette vil rent geografisk 
bety at å opprettholde kontakten med de ulike enhetene, ledere, medlemmer, møter osv. er 
svært utfordrende. Siden Nordlandssykehuset er en stor arbeidsgiver, både geografisk og i 
forholdt til størrelsen på ansatte, vil dette bety mye møtevirksomhet og mange forhold å sette 
seg inn i. Siden Nordlandssykehuset for tiden er inne i en periode med mange omstillinger og 
samhandlingsreformen bringer med seg en del utfordringer, vil det i lang tid fremover bety 
ekstra store utfordringer for foretakstillitsvalgte. Dette til sammen mener FO er så komplekst 
og utforende at et frikjøp vil være nødvendig for at vervet som foretakstillitsvalgt skal la seg 
gjennomføre. 
Likevel har ikke Nordlandssykehuset per dd innvilget frikjøp for FO sin tillitsvalgt. 
Arbeidsmengden på foretakstillitsvalgt er stor, og det er nødvendig med videre frikjøp for å 
ivareta FO sine medlemmer. 
Det søkes derfor på forlengelse av frikjøpsordningen fra FO Nordland for å ivareta 
medlemmene i Nordlandssykehuset. 
 
Med hilsen 
Hilde Robertsen (Sign.) 
Foretakstillitsvalgt FO Nordlandssykehuset 
 
Forslag fra Tore Mikkelsen; øke frikjøpet til 40 %, ved å forskutere 20 % frikjøp fra 
Nordlandssykehuset. 
 
Vedtak: Styrets innstilling vedtatt.  
 
5.1.3 Profileringsartikler 
Styrets innstilling: 
Diskusjon rundt innkjøp/distribusjon av profileringsartikler tas på årsmøtet. Klubber som 
ønsker å gi ut profileringsartikler til sine medlemmer kan søke om klubbstøtte til dette. Styret 
gis fullmakt til andre profileringsinnkjøp innenfor budsjettrammene. 
 
Saksfremstilling:  
Innhentet prislister på diverse profileringsartikler 
 
Her følger priser basert på 2-farget logotrykk. Som du ser er minste volum på isskrape 500 stk, men da har du jo 
også til neste vinter . Samme gjelder for buff, som har et minstevolum på 250 stk. 
 
Vedrørende logo så lager vi en klisje hvor vi setter på NORDLAND under selve logo.  
 
Håper du finner dette interessant. 
 
 
Produkt Antall Pris inkl. 2-farget logo Klisje 
Isskrape 500* 4,20 500 



Attila krus 400 39,00 900 

Termokopp 100 39,00 650 

Nøkkelbånd 400** 7,70 500 

Buff 250*** 24,90 500 

    * Minste volum på isskrape er 500 stk. 
 ** Inkl. i prisen er nakkelås og karabinkrok. 
 *** Minste volum på buff er 250 stk. 
  

 
Med vennlig hilsen / Best regards 

Bjørn K. Nilsen 
Salgskonsulent 
Maske Gruppen AS - Tromsø 

Sentralbord / Switchboard: 02120 
Telefon / Phone: + 47 482 59203 
Faks / Fax:+ 47 77 68 88 93   
bjorn.nilsen@maske.no 
www.maskegruppen.no | aktuelt | om Maske | nettbutikk | adresser 
 

 

 
Vedtak: Styret gis fullmakt til andre profileringsinnkjøp innenfor budsjettrammene. 
Klubber som ønsker å gi ut profileringsartikler til sine medlemmer kan søke om 
klubbstøtte innenfor budsjettrammen. 
 
 
 
 
5.2 Forslag til nytt handlingsprogram lagt frem av Fylkesstyret.  
 
Handlingsprogram FO Nordland  2013-2016 
 
Organisasjonsutvikling:  

• Stimulere til medlemsutvikling på alle nivå i organisasjonen og skape lokale FO miljø 
• Yte service og opplæring til medlemmer og tillitsvalgte 
• Utvikle prosedyrer som sikrer kommunikasjon mellom styret, utvalgene, repskapet og 

klubbene 
• Bistå FO-studentene med å opprettholde aktivt lokallag på Universitetet i Nordland 
• Gjennomføre vervemøter på våre utdanninger sammen med FO studentene 
• Utgivelse av 3 nummer av ”Nytt fra FO Nordland” pr.år  
• Serve hjemmesiden for fylkesavdelingen 



• Det arrangeres et kurs i styrearbeid/styrets oppgaver/ulike roller, klubbarbeid og 
klubbutvikling i årsmøteperioden 

 
Helse- og sosialpolitikk:  

• Iverksette Uredde stemmer i fylkesavdelingen 
• Sette aktuelle helse-og sosialpolitiske tema på dagsorden 
• Synliggjøre hvilke konsekvenser nedskjæringer/omstillinger og markedsstyring av 

offentlig sektor får for brukerne og de ansatte av de tjenester vi yter.  
• Stimulere til økt brukermedvirkning, herunder samarbeid med 

brukerorganisasjoner.   
• Jobbe aktivt for å sette sosial boligpolitikk på dagsorden 

 
Tariffpolitikk:  

• Sette fokus på tariffpolitiske spørsmål, herunder heving av lønnsnivået generelt og 
kompensasjon for videreutdanning 

• Bistå klubbene i lokale forhandlinger 
• Fortsatt fokus på arbeidsmiljøspørsmål, særlige utfordringer i forhold til psykososialt 

arbeid, konflikthåndtering, vold og trusler om vold 
• Sette fokus på pensjonsrettigheter i offentlig sektor 

 
Yrkesfaglig utvalg:  

Yrkesfaglig utvalg skal sette søkelys på behovet for helse- og sosialfaglig kompetanse 
innen våre ulike arbeidsområder: 
 
• Sette aktuelle yrkesfaglige tema på dagsorden via kurs, temakafe, verving og 

media. 
• Arbeidet som gjøres i YFU synliggjøres for medlemmene ved at referater, 

beretninger og artikler legges ut på FO Nordland sine nettsider.  
• Samarbeid med FO studentene om verving og yrkesfaglige tema.  
• Etablere et fast samarbeid med Universitetet i Nordland med fokus på grunn- 

og videreutdanning, praksis, skikkethet og 40 timers veiledningskurs. 
• Arrangere minimum 3 yrkesfaglige kurs/seminar i årsmøteperioden. 

 
Internasjonalt arbeid: 
Årsmøtet skal ta stilling til om samarbeidet med Troms og Finnmark i forhold til Russland 
skal fortsette. Vedtaket vil avgjøre om det skal lages nytt prosjekt, eller om samarbeidet 
Russland videreføres. Vi har fadderlandsby i Russland gjennom SOS barnebyer og det 
vurderes besøk der.  
 
 
Seniorpolitisk utvalg:  
Sette aktuelle tema på dagsorden 
 



 
KURS OG SKOLERING 

• Arrangere tillitsvalgtskolering i samarbeid med Troms og Finnmark 
• Oppstartseminar for styret og utvalgene 
• Det arrangeres et kurs i styrearbeid/styrets oppgaver/ulike roller, klubbarbeid og 

klubbutvikling i årsmøteperioden 
• Arrangere 3 yrkesfaglige kurs 
• 40 timers veilederkurs 
• Turnuskurs for tillitsvalgte og medlemmer 
• Arrangere årlig jobbsøkerkurs for studenter 
• Arrangere årlig grunnkurs for nye tillitsvalgte 
• Kurs i lokale forhandlinger/tariffkonferanse 
• Arrangere tillitsvalgtsamling for Bufetat og Spekter sammen med Troms og Finnmark 
• Kurs i Helse-og sosialpolitisk påvirkning/Uredde Stemmer workshops 
• Konferanse om seniorpolitisk tema 

 
 
Forslag til tema på kurs som er kommet opp på repskap og fylkessamlingen: 

• Barn som pårørende/oppfølging av dem. (Foreleser: Helse Nord sine nettsider). 
• Rusforebyggende arbeid: Utekontakt, psykiatri, samhandlingsreform, 

boligsosialt. 
• Lære å skrive leserinnlegg – Kjersti Bergstø 
 
Innspill fra representantskapet høsten 2012: 
• Ole Lillevik, Kurs i forhold til vold og trusler 
• Barn av psykisk syke foreldre 
• Asperger problematikk 
• Boligsosialt arbeid/virkemidler 
• Demens hos utviklingshemmede?? 
• Boligsosialt arbeid 
•       Fosterhjem «Hvordan elske noen som ikke vil bli elsket»,  
•       Hva er det som gir innhold/mening i hverdagen? 
•       Hvordan bevare sosialarbeidernes engasjement over år?, 
•      Seksuelle overgrep mot barn og unge,  
•      Fosterbarn i familiefosterhjem,  
•      Bevaring av det sosialfaglige i kommunen,  
•     Aldring og demens + psykisk sykdom hos utviklingshemmede. 

 
Følgende innkomne forslag ble fremmet på årsmøte; 
Forslag fra internasjonal utvalg;  
Internasjonal utvalg får mandat til å undersøke muligheter for andre prosjekter, og utforme 
nytt handlingsprogram for internasjonal utvalg 2013-2016. Internasjonal utvalg får årsmøtes 
godkjenning til å avslutte samarbeidet med Troms og Finnmark. 



 
 
Forslag fra AU; 
Pkt. 2 i YFU flyttes til organisasjonsutvikling: arbeidet som gjøres i hele avdelingen, 
synliggjøres for medlemmene ved at referater, beretninger og artikler legges ut på FO 
Nordlands hjemmeside. 
 
Pkt. 1 i organisasjonsutvikling tilføyes i første kulepunkt; …. skape lokale FO miljø, med 
særlig fokus på de medlemmene som står utenfor arbeidslivet. 
 
Pkt. 4 i tariffpolitikk flyttes til seniorpolitisk utvalg. 
 
 
Vedtak: Årsmøte godkjenner handlingsprogrammet for 2013-2016 med tilføyelser jfr. 
innkomne forslag. 
 
 
6. ØKONOMI 
6.1 Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden 
 
6.2 Budsjett 2013 
Budsjett for 2013 gjennomgått. 
 
Vedtak: Budsjettet godkjennes som innstilt, men med økning på postene til 
seniorpolitisk utvalg med kr. 30.000, Laf 2 med kr. 50.000 og tariffpolitisk utvalg med kr 
20.000. Styret får fullmakt til å finne inndekning/justere økningen i budsjettet som 
nevnt ovenfor. 
 
Sak 7: Fastsetting av representantskapets størrelse og 
sammensetning 2013-2016 
 
Styrets innstilling: 
FO studentene gis 3 plasser i Representantskapet i Nordland med forslag-tale og stemmerett. 
Antall delegater for klubber fra 1-39 og 40-59 slås sammen slik at klubber med medlemmer 
fra 1-59 får inntil 2 representanter. 
 
Saksfremstilling: 
Årsmøtet i FO Nordland vedtok ny representantskapsmodell framlagt på årsmøtet 2009 som  
medførte en økning i representantskapet i fylkesavdelingen til 75 delegater. Årsmøtet 2011 
vedtok samme fordelingsnøkkel,  med justeringer for Spekter fra 4-5, Bufetat 5 og 
arbeidsmarkedsbedriftene får til sammen 3 delegater.  
Antall delegater regnes ut fra medlemstall pr. 01.01 og 01.08 i forkant av 
representantskap/årsmøte. 
 
Kommunene: 
Vi har 44 kommuner i fylket, men vi har noen vi ikke har medlemmer i. Alle kommunene har 
likevel hver sin plass i representantskapet. 
 



1-59 medlemmer 2 representanter 
60-89 medlemmer 3 representanter 
90 og flere             4 representanter 
 
Andre: 
Spekter Helse: 5 representanter,  Bufetat: 5 representanter. 
Fylkesmannen, Nordland Fylkeskommune, Universitetet i Nordland, Kriminalomsorgen, 
Kirkens Bymisjon, NAV og RIBO har 1 representant hver. Arbeidsmarkedsbedriftene gis til 
sammen 3 representanter.  
 
Bakgrunnen for at vi ønsker å slå sammen de klubbene i KS som hadde 1-29 medlemmer er at 
de er små klubber og vil ha nytte av å kunne reise to der det er mulig. Da vil det 
forhåpentligvis være lettere å skape engasjement videre i klubbene når de har noen å 
samarbeide med. Vi sliter med å få alle klubbene til å velge representanter, så vi ser ikke at 
det vil bli den store kostnadsforskjellen. Skulle det få innvirkning på kostnadene, må det sees 
på i revidert budsjett.  
 
Forslag 1; vi utvider for studenter med 6 plasser i repskapet, der 3 plasser er forbeholdt 
universitetet i Nordland, og de tre andre plassene tildeles desentraliserte utdanningene i 
Mosjøen, Mo i Rana og Stokmarknes. 
 
Forslag 2; De ulike studiestedene betraktes som hver sin klubb, og får fordelt representanter 
inn i representantskap etter medlemstall på lik linje med klubbene.  
 
Vedtak:   
Forslag 2 ble vedtatt av årsmøte, forslag 1 falt. Fremlagt forslag med de justeringer jfr. 
innkomne forslag vedtas, samt andre avsnitt i innstillingen til styret; Antall delegater for 
klubber fra 1-39 og 40-59 slås sammen slik at klubber med medlemmer fra 1-59 får inntil 2 
representanter. 
 
8. VALG 
 
Valgkomiteens innstilling 2013-2016: 
Styret  
 Verv Navn  
Leder  Mona Nilsen  Velges for 3 år 
Nest leder Nils Ove Skalltje Velges for 5 år 
Kasserer Marianne K Hansen  Velges for 3 år 
Sekretær Anita Syvertsen Velges for 5 år 

Styremedlem Chrstian Wiik Velges for 3 år 

Styremedlem Bente Haukås Velges for 3 år 

Ansv. vpl   
Ansv. sos Anniken Gjerding Velges for 3 år 
Ansv. bvp Gunnhild Holte Velges for 3 år 
    



Vedtak: valgkomiteens innstilling på styret vedtas. 
 
 
Yrkesfaglig utvalg 
 

 
Verv Navn  
Ans.bvp Gunnhild Holte Velges for 3 år 
Bvp Bente Lise Kristensen Velges for 3 år 
Bvp Elisabeth Iversen Velges for 3 år 
Bvp vara Solfrid Klepp Velges for 3 år 
Ans.sos  Anniken Gjerding Velges for 3 år 
Sos Tim Seterdal Velges for 3 år 
Sos Mona Lian Velges for 3 år 
Sos vara Katariina Wiland Velges for 3 år 
Vpl Anne Sivertsen Velges for 3 år 
Vpl Randi Sneistrand Velges for 3 år 
Vpl Marte Aune Velges for 3 år 
Vpl vara Arne Sivertsen Velges for 3 år 
 
Vedtak: Yrkesfaglig utvalg vedtas. Vpl konstituerer seg selv. 
 

 

 

 

Helse- og sosialpolitisk utvalg 

 Verv Navn  
Leder Mona Nilsen  
Medlem Bente Haukås Velges for 3 år 
Medlem Nina Albrigtsen Velges for 3 år 
Medlem Trine strand Velges for 3 år 
Medlem Reidun Johansen Velges for 3 år 
Medlem Eva Asperheim Velges for 3 år 
 
Vedtak: Helse- og sosialpolitisk utvalg vedtas. 
 

 



Internasjonalt utvalg  

 Verv Navn  
Leder Christian Wiik Velges for 5 år 
Medlem Anders Eivik Velges for 3 år 
Medlem Magdalena Björkén Velges for 3 år 
Medlem  Solfrid Klepp Velges for 3 år 
Vara Tommy Westblikk Velges for 3 år 
Sekretær Anita Syvertsen  
 
Vedtak: Internasjonal utvalg vedtas. 
 

Seniorpolitisk utvalg  

 Verv Navn  
Leder Dag Olsen Velges for 5 år 
Medlem John Willy Edvardsen  Velges for 3 år 
Medlem Alf Natland Velges for 3 år 
 
Vedtak: valgkomiteens innstilling på seniorpolitisk utvalg vedtas 
 

Kontrollkomiteen  

 Verv Navn  
Medlem Hildegunn Jensen Velges for 3 år 
Medlem Ann Kristin Pettersen Velges for 3 år 
Medlem Edna Rønning Velges for 3 år 
 
Vedtak: valgkomiteens innstilling på kontrollkomiteens utvalg vedtas 

Valgkomiteen  
Vi i valgkomiteen er ikke helt enig oss i mellom, ber derfor årsmøte avgjøre om vi skal 
ha en blandet komite fra flere steder i fylket eller en som er samlet i en by og som kan 
treffes raskt samt i korte møter på dagtid. Uansett må vi bli flinkere til å benytte oss av 
de tillitsvalgte i div klubber, for å finne kandidater til div. verv.  

 

 

Alternativ 1: 



 Verv Navn  
Komitemedlem Elisabeth Fagernes Velges for 3 år 
Komitemedlem Christine Aarvik Velges for 3 år 
Komitemedlem   
 

 Alternativ 2: 
 Verv Navn  

Leder Christine Aarvik Velges for 5 år 
Komitemedlem Rita Karlsen  Velges for 3 år 
Komitemedlem Elin Nordby Velges for 3 år 
 
 
Vedtak: Årsmøte går innfor alternativ 2. 
 

Tariffpolitisk utvalg 
 
Verv Navn  
Medl  Velges for 3 år 
Medl.  Hilde Anita Robertsen Velges for 3 år 
Medl Tommy Westblikk Velges for 3 år 
Medl Morten Daleng Velges for 3 år 
Sekretær Anita Syvertsen  
 
 
Vedtak: tariffpolitisk utvalg vedtas, og ber om at valgkomiteen supplerer utvalget. 
   
 
Signaturrett og prokura gies til leder Mona Nilsen, og kasserer Marianne K. Hanssen 
 
  
 
 
 
Narvik 14.03.13 
 
 
 
 
 
Hege Hunstad                               Per Oluf Løveng 
Protokollunderskriver                   Protokollunderskriver 
 
	  


