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SAK 6.1 /2020 Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden 

Forslagsstiller: Interimstyret  

Forslag til vedtak: Årsmøte tar orienteringen til etterretning 

I Prinsipprogrammet for landsmøteperioden 2020-2022 heter det:  

«Fellesorganisasjonen (FO) organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og 

velferdsvitere.  

• FO har som hovedmål å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsforhold og ivareta deres 
profesjonsfaglige interesser.  

• Forbundet skal arbeide for å vise nødvendigheten av medlemmenes kompetanse og synliggjøre 
profesjonenes rolle som viktige premissleverandører og bidragsytere i velferdsstaten.  

• FO skal drive politisk påvirkningsarbeid på sentrale politikkområder. 

• Forbundet har en tydelig verdiforankret politikk. 

• FO er partipolitisk uavhengig og for en fri og uavhengig fagbevegelse. 

• FO er tilsluttet LO og har organisasjonsretten for barnevernspedagoger, sosionomer, 
vernepleiere og velferdsvitere. 

• FO skal være en åpen, synlig og profilert fagforening. Organisasjonsbygging, skolering av 
tillitsvalgte og rekruttering skal stå sentralt.  

• FO skal være et naturlig valg for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og 
velferdsvitere, samt studenter» 

 

Prinsipprogram og vedtekter, samt føringer fra landsmøte er førende for FO Vestland sitt forslag til 

Handlingsprogram for 2020-2022 

I forslag til Handlingsprogram for FO Vestland har vi valgt å fokusere på fem punkt, og de økonomiske 

prioriteringene kommer klart frem av forslag til budsjett.  

Her er noen kommentarer knyttet til de ulike punktene.  

1. Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår 

På landsstyremøter og på landsmøte har delegater fra begge avdelingene jobbet for å synliggjøre 

behovet for mer ressurser. Vi har valgt å frikjøpe en fylkessekretær av egne midler. De tre 

fylkessekretærene deler avdelingen mellom seg; nordfylket, midtfylket og sørfylket. Vi har 

medlemmer innen alle tariffområder, og dette krever en god kunnskap om de ulike avtalene som 

regulerer arbeidslivet. Arbeidet med medlemssaker er krevende i en avdeling av vår størrelse og 

med de geografiske utfordringer det byr på.  

2. Utvikle og vedlikeholde et effektivt lokalt klubb- og tillitsvalgtapparat innenfor alle sektorer og 

tariffområder 

Vi har noen store klubber, FO klubben i Bergen er den største i FO, men de fleste klubbene er små, 

og spredt over hele fylket. Nesten alltid er det mange som må reise når noe skal skje. Mange 

steder er det krevende å få medlemmer til å ta på seg tillitsvalgtverv. Arbeidet med å danne 

nettverk og etablere gode samhandlingsrutiner mellom tillitsvalgte står sentralt i denne 

årsmøteperioden. Vi har prioritert på å bruke midler på nettverksmøter for andre områder enn KS. 

I KS har vi etablert Regionmøter i alle syv regioner, og det planlegges to møter årlig, der skolering 

og samarbeid opp mot representantskapsmøtene står sentralt. På denne måten blir 

representantskapsmøtene prioritert. Også ordningen med vararepresentanter vil koste, men 
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håpet er å få gode møter hvor tillitsvalgte møtes og skoleres og er med å drive avdelingen 

fremover.  

3. Drive tillitsvalgtskolering og avholde tillitsvalgtkonferanser 

Vi har satt av budsjett til grunnleggende tillitsvalgtskolering. Noen kurs er lagt ute i distriktet, men 

mye vil foregå i Bergen. Vi inviterer til Tillitsvalgtkonferanse på Voss til høsten. Her vil vi for det 

meste bruke egne krefter på skolering, men reise og hotell koster.  FO klubben i Bergen vil også i 

2020 invitere til samling for hovedtillitsvalgte i kommunene. Tradisjonen tro blir det kurs i lov og 

avtaleverk, grunnkurs, turnuskurs og kurs i tariffarbeid/lokale forhandlinger.  

4. Støtte opp om det helse- og sosialpolitiske arbeid i forbundet og gi klubbene nødvendig støtte på 

dette området 

Begge avdelingene har tradisjon på å være opptatt av helse- og sosialpolitikk, og dette vil vi 

fortsette å prioritere i kommende periode. Det beste arbeidet skjer der medlemmer og tillitsvalgte 

er, og vi i avdelingen må sette av tid til slikt arbeid. ”Tillitsvalgturné” har vært en vellykket måte å 

komme seg ut og bli kjent med virkeligheten.       

5. Drive aktiv medlemsverving og medlemsbevaring 

Vi har vært gode på å verve og rekruttere, men det siste året er det blitt for mye arbeid med 

organisasjonen til at vi ser de helt store resultatene. Vi vil satse på vervearbeid på høyskolene, og 

to av fylkessekretærene vil ha et særlig ansvar for dette. Den tredje vil ha fokus på de yrkesaktive. 

Vi vil fortsatt markere 30 års medlemskap. FO rekvisita/duppeditter er en stor post i budsjettet. Vi 

vil fortsette å ha slike effekter med når vi reiser rundt. Medlemmene setter pris på det, og bidrar 

til å synliggjøre FO. 

Vi vil utfordre vernepleiernes profesjonsfaglige utvalg til å arrangere gratis fagkonferanse til 

høsten. Dette er noe som mange medlemmer har hatt glede av å delta på. Vi må bli bedre på IKT, 

lære oss å strømme møter og konferanser slik at vi får en avdeling hvor alle kan delta – de fra 

nordfylket, de fra sørfylket og de fra midtfylket! 

 


