
 

 

Oppsummering Våren 2018 til Styremøtet 10.09.18 

 

 

Media: 

Fontene:  

februar 2018  

Intervju med fylkesleder: Vil ha flere 

sosialarbeidere ut på gata 

april 2018:  
Kreftoperert: – Mange flere pasienter burde få 

møte en sosionom 

 

Mye meninger og NTB: 

Februar 2018 

Ingen penger ingen behandling 

 

Lokalaviser i Vestfold: 

Desember 2017 

Tverrfaglig behandling gir bedre helse 

Kjære julenissen 

Januar 2018 

Vi trenger flere sykehussosionomer 

Februar 2018 
Ingen penger, ingen behandling. 

Mars 2018 
8.mars 
Fagkafe om demens 

Hedret for rusarbeid 

 

April 2018 

Hold barnetrygden utenfor beregning av 

sosialhjelp 

Mai 2018 

Retten til arbeid – en menneskerett 

Juni 2018 

Medleverforskriften må avskaffes (samarbeid 

med fagforbundet) 

Juli 2018 

Norskemodellen 

Seniorgruppa på Eidsfoss 

 

NRK, rikssendinger 

16 februar 2018, dagsnytt: om egenandeler 

i TSB og psykiatri 

 

NRK, lokalsending 

15.mars Intervju med fylkesleder og Grete 

Bjørke, på morgnesnedingen. Grete Bjørke 

fikk vår sosailarbeiderpris. 

 

Sosial medier: 

Vår facebookside har 330 følger 

 

  

http://fontene.no/nyheter/vil-ha-flere-sosialarbeidere-ut-pa-gata-6.47.526082.feea74749b
http://fontene.no/nyheter/vil-ha-flere-sosialarbeidere-ut-pa-gata-6.47.526082.feea74749b
http://fontene.no/nyheter/kreftoperert--mange-flere-pasienter-burde-fa-mote-en-sosionom-6.47.528494.3f197d42f2
http://fontene.no/nyheter/kreftoperert--mange-flere-pasienter-burde-fa-mote-en-sosionom-6.47.528494.3f197d42f2
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/ingen-penger-ingen-behandling-1.1101363
https://www.fo.no/uttalelser-presse-m-m/tverrfaglig-behandling-gir-bedre-helse-article13649-2180.html
https://www.fo.no/uttalelser-presse-m-m/kjare-julenissen-article13651-2180.html
https://www.fo.no/uttalelser-presse-m-m/vi-trenger-flere-sykehussosionomer-article13689-2180.html
https://www.fo.no/uttalelser-presse-m-m/ingen-penger-ingen-behandling-article13840-2180.html
https://www.fo.no/uttalelser-presse-m-m/8-mars-article13881-2180.html
https://www.tb.no/arbeidsliv/nyheter/notteroy/grete-ble-hedret-etter-30-ars-arbeid-med-rus-det-er-ikke-sa-enkelt-a-forlate-et-arbeid-jeg-har-vart-glad-i/s/5-76-764887
https://www.tb.no/meninger/barn/fattigdom/noen-ganger-lar-jeg-vare-a-si-til-pappa-at-jeg-trenger-nye-klar-han-blir-sa-lei-seg-nar-han-ikke-kan-kjope-det-jeg-trenger/o/5-76-782665
https://www.tb.no/meninger/barn/fattigdom/noen-ganger-lar-jeg-vare-a-si-til-pappa-at-jeg-trenger-nye-klar-han-blir-sa-lei-seg-nar-han-ikke-kan-kjope-det-jeg-trenger/o/5-76-782665
https://www.fo.no/uttalelser-presse-m-m/retten-til-arbeid-en-menneskerett-article14090-2180.html
https://www.tb.no/meninger/omsorg/rus/medleverturnus-vil-leve-i-beste-velgaende-uten-medleverforskriften/o/5-76-828040
https://www.fo.no/uttalelser-presse-m-m/norskemodellen-article14228-2180.html
https://www.fo.no/seniorutvalg/seniorgruppa-pa-eidsfoss-article14176-2143.html


 

Politisk arbeid 

 I forkant av leser innlegget Ingen penger – ingen behandling, var vi i kontakt med 

stortingsrepresentant i Helse og omsorgskomiteen Erlend Larsen. Vi ønsket å gjøre 

departementet oppmerksom på endringen som kom 1.januar, i håp om at de ville 

reversere den. Det ført ikke fram. 

 Leserinnlegget Ingen penger- ingen behandling, ble fanget opp av AP og SV. 

Fylkesavdlignskontoret har vært i kontakt med Aps helse og sosialpolitiske talsperson, 

som bragte saken inn for stortinget. 

 I samarbeid med Landsforeningen for barnevernsbarn møtte vi stortingsrepresentant 

Maria Aasen Svendsrud, Vi snaket om profitt i velferd, og barneverntjenesten. 

 Fylkesavdelingen har sendt våre innspill til partienes programarbeid, til alle 

fylkespartiene i Vestfold. Som resultat av det ba Arbeiderpartiet i Tønsberg om et 

møte, hvor vi snakket nærmere om våre viktige saker. De tok i etterkant kontakt med 

barnverntjenesten, leder og tillitsvalgt, for innspill til sitt program. 

LO aktivitet 

 FO Vestfolds tillitsvalgte var med i sommerpatrulje i alle byene 

 1 representant i LOs ungdomsutvalg 

 1 representant i familie og likestillingspolitiske utvalg 

o Sammen har vi planlagt å vise utstillingen «Hvis klær kunne fortelle», og i 

forbindelse med det Dugnad mot vold mot barn. Det gjennomføres høsten 

2018 

 En representant i LOs regionsråd, vi var forhindret fra å møte denne våren. 

 

Medlemsoppfølging: 

 21 enkeltmedlemmer har fått bistand fra fylkesavdlingskontoret, i tillegg kommer 

rådgivning/støttesamtaler som ikke har krevd ytterligere oppfølging. 

 fylkessekretær har bistått lokale tillitsvalgte i møter, og med råd og veiledning i 

enkeltsaker 

 fylkessekretær har bistått tillitsvalgte i lokale forhandlinger 

 

I tillegg kommer klubbmøter, lunsjer årsmøte, styremøter, rep.skapsmøter, 

skoleringssamlingere, styresamling fagkafeer, sentrale og regionale samlinger, 

samarbeidsmøter, kurs og konferanser. Se vedlagt kalender(som gir et nesten fullstendig 

bilde av aktivitet ved fylkesavdlingskontoret). 

https://www.fo.no/uttalelser-presse-m-m/varinnspill-2019-article14229-2180.html

