
 

 

Halvårsrapport høst 2019 

 

Kommunevalg, landsmøte og fylkessammenslåing har i stor grad preget arbeidet på 

FO Vestfolds fylkesavdelingskontor, i styret og i representantskapet dette halvåret.  

 

Kort oppsummering av aktivitetene: 

Profesjonsfag 

Hovedfokus i profesjonsarbeidet denne høsten var mennesker med 

utviklingshemming.  

Vi har gjennomført fem fag kafeer, samt skrevet leserinnlegg, og snakket i LOs 

regionråd om mennesker med funksjonsnedsettelser og arbeid.  

 

Helse og sosialpolitikk 

Vi deltok aktivt i kommunevalgkampen og har inngått samarbeidsavtaler og 

gjennomført samarbeidsmøter med politiske partier i flere kommuner.  

 

Lønn og tariff 

Streiken i helseforetakene (Spekter) om retten til å pensjonsopptjening for alle 

uavhengig av stillingsstørrelse ga full seier for LO i lønnsnemda. Brudd i staten, 

kapittel 3 og 5 forhandlinger i kommunene. Vi har gjennomført Arbeidslivs-kurs i 

regionen.  



 

Lokalaviser i Vestfold: 

 

Juli 2019 

August 2019 

Tar ditt parti rusproblemer på alvor 

Østlands-Posten 

Tønsbergs blad 

September 2019  

Nok ansatte i barnevernet er selve 

grunnmuren! 

Østlandsposten 

Til deg som er valgt inn i 

kommunestyret 

Jarlsberg avis 

Østlandsposten 

Oktober 2019 
Alle trenger en sosialpedagog, 
papiravis Tønsbergs blad 
November 2019 

Når løfter må brytes, papiravisa 

Sandefjords blad 

Østlands-Posten 

Tønsbergs blad 

 

 

Desember 2019 

Vi står opp for en trygg skole 

Østlands-Posten 
Jula er ikke god for alle 
Tønsbergs blad 
Hjem til jul 
Gjengangeren 
 

Artikkel og intervju:  

Østlandsposten.  

Oktober 

Bitt, slått og truet på livet på jobben 

– hvor mye skal vi tåle? 

 

Sosial medier: 

Vår facebookside har 745 følger. Vi har 

i tillegg Snapchat konto, Instagram og 

Twitter. 

FO Vestfold har etablert en egen 

SoMe-gjeng, bestående av 

styremedlemmer og tillitsvalgte med 

spesiell interesse for det

Arendalsuka 

Tillitsvalgtskolering, nettverksbygging og påvirkningsarbeid. 

Tillitsvalgtnettverket hadde samling for 21 personer fra tirsdag til torsdag. 

Utelukkende positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Å delta på Arendalsuka gir 

mulighet til direkte kontakt med politikere og andre organisasjoner.  Arrangementene 

er nyttige og lærerike for tillitsvalgte. Deltakelsen setter tillitsvalgtrollen inn i en større 

politisk og samfunnsmessig sammenheng. 

 

Barnevern 

Kommunale barneverntjenester er blant de mest utsatte arbeidsplassene. FO 

Vestfold er derfor spesielt opptatt av medlemmer i disse tjenestene. Flere 

leserinnlegg om barnevern er trykket i lokalavisen, (se over.)  Fylkesavdelingen 

arrangerte, etter ønske fra de tillitsvalgte, nettverkstreff. Nettverkstreff vil bli videreført 

(referat kan tilsendes på forespørsel) 

Situasjonen i barneverntjenesten har vært tema i samarbeidsmøter med 

lokalpolitikere, med blant annet søkelys på bemanning, trygghet på jobb, behov for 

gode tiltak og politikernes arbeidsgiveransvar. 

  

https://www.op.no/debatt/politikk/valg2019/tar-ditt-parti-rusproblemer-pa-alvor/o/5-36-813189
https://www.sb.no/debatt/meninger/rus/tar-ditt-parti-rusproblemer-pa-alvor/o/5-73-980192
https://www.op.no/debatt/kommentar/valg2019/nok-ansatte-i-barnevernet-er-selve-grunnmuren/o/5-36-815725
https://www.jarlsbergavis.no/debatt/politikk/holmestrand/til-deg-som-er-valgt-inn-i-kommunestyret/o/5-26-211197
https://www.op.no/debatt/politikk/kommunestyret/til-deg-som-er-valgt-inn-i-kommunestyret/o/5-36-818716
https://www.op.no/debatt/funksjonshemmede/barnevern/nar-lofter-ma-brytes/o/5-36-847064
https://www.op.no/debatt/kommentar/skole/vi-star-opp-for-en-trygg-skole/o/5-36-859538
https://www.tb.no/meninger/fattigdom/jul/jula-er-ikke-god-for-alle/o/5-76-1199973
https://www.gjengangeren.no/meninger/barn/jul/hjem-til-jul/o/5-60-486632
https://www.op.no/nyheter/skole/helse/blir-bitt-slatt-og-truet-pa-livet-pa-jobben-hvor-mye-skal-vi-tale/s/5-36-832031
https://www.op.no/nyheter/skole/helse/blir-bitt-slatt-og-truet-pa-livet-pa-jobben-hvor-mye-skal-vi-tale/s/5-36-832031


 

FOrum 

Arena for faglig diskusjon og utvikling for FO-medlemmer og alle som er interessert i 

sosialfag.  

Dette skal være et sted vi kan møtes, snakke om faget vårt, bygge nettverk og ha det 

hyggelig sammen med gode sosialarbeidere. 

Høsten 2019 ble det arrangert fem Forum: 

3 på Tønsberg bibliotek: 

Straffegjennomføring og mennesker med spesielle behov, 20 deltakere, 

Beslutningskompetanse, selvbestemmelse og vergemål, 30 deltakere 

Ernæring og mennesker med utviklingshemning 8 deltakere. 

1 på Larvik bibliotek 

Om vold og trusler på arbeidsplassen 22 deltakere 

1 i Sandefjord 

 Om personer med utviklingshemming og demens 30 deltakere 

 

Kino 

Vi viste: Tårnet, en film om fire generasjoner palestinere i en flyktningeleir i Beirut, ble 

vist på Hjertnes kino i Sandefjord. Regissøren deltok og fortalte om filmen, 

filmproduksjonen og sitt opphold i flyktningeleiren. 23 deltakere 

 

Politisk arbeid 

I kommunepolitikken har vi invitert bredt til samarbeid og inngått samarbeidsavtaler 

med flere politiske partier.  (kopi av avtalene fås på forespørsel): Larvik, Sandefjord, 

Tønsberg AP, samt planer for SV i Larvik og Vestfold AP 

Vi snakket med påtroppende ordfører i Tønsberg (AP), om utviklingen i 

ungdomsmiljøer i Tønsberg og viktigheten av sosialfaglige arbeid i belastede miljøer. 

Vi snakket også om viktigheten av sosialfaglig kompetanse i eldreomsorgen. 

Vi snakket med opposisjonsleder i Sandefjord (AP) om viktigheten av gode rammer 

for barneverntjenesten. 

Vi snakket med ordførerkandidat i Larvik (AP) om viktigheten av gode rammer for 

barneverntjenesten. 

Initiativ til samarbeid på fylkesnivå om seriøst arbeidsliv vil bli fulgt opp på nyåret. 

 

Valgkamp 

Vi har kartlagt hva partiene mener om noen av våre hjertesaker. Svarene ble til fire 

løpesedler som ble delt ut på stand (fås på forespørsel). De ble også sendt alle 

medlemmene på mail. 



 

De tre siste lørdagene før valget sto tillitsvalgte på stand sammen med LO, i 

Tønsberg Larvik og Sandefjord. Vi delte ut eget materiell, materiell fra FO sentralt og 

LOs valgkampbrosjyrer. To leserbrev ble skrevet i valgkampen, se over. 

Møter 

Deltakelse på debattmøte i Tønsberg om trygge ungdomsmiljøer. Utekontakten åpnet 

møtet med bekrivelser av ungdomsmiljøer og fra arbeidet på gata i Tønsberg 

kommune.  

Tillitsvalgte 

Ny hovedtillitsvalgt Holmestrand betyr at vi har hovedtillitsvalgte i alle byene. 

Det er gjennomført 2 nettverks/skoleringssamlinger. 

Arbeidslivskurs og grunnkurs i samarbeid med de andre avdelingene i regionen. 

Noen tillitsvalgte har deltatt på grunnkurs andre steder i landet. 

Landsmøte 

FO Vestfold deltok med seks delegater.  

 

LO aktivitet 

 FO Vestfolds fylkessekretær deltok på LOs regionkonferanse.  

 Helt med, initiativ fra FO Vestfold 

 En representant i LOs regionråd. 

 To representanter i styret og AU i LO stat 

 

Medlemsoppfølging: 

 17 enkeltmedlemmer har fått bistand fra fylkesavdelingskontoret, 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 

Klubb-besøk 

Julelunsj Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten, Holmestrand, Færder barnevern. To 

møter med sykehussosionomene og Habiliteringstjenesten. Stand på Skjerve og på 

rusteam i Tønsberg. 

Besøk med informasjon om FO og plakater i ti boliger i Tønsberg, etter ønske fra 

klubbleder. 

Kurs/konferanser/representasjon 

FO Vestfold var representert på følgende eksterne konferanser: 

SOR 



 

Konferanse for sosialarbeidere i somatisk sykehus 

Fagrådet i rusfeltet 

 

Sosialpedagogdagen 

Markert med leserbrev i lokalavisen, se over. 

Styremøter 

Det ble avholdt 3 styremøter møter i perioden. 

Seniorutvalget 

Gjennomført Kafetreff i Stokke første onsdag i måneden, oppmøte 15-22 

medlemmer. 

Julelunsj første onsdag i desember med 32 deltakere 

Sykehuset 

Streik ble avsluttet med tvungen lønnsnemd, og deretter full seier til FO og LO. 

Vi har etablert nettverk for sykehussosionomer, med frokosttreff hver annen måned, 

nesten 100 % oppmøte. 

Sosionomgruppa har utarbeidet tekst til sykehusets hjemmeside. Den skal vise hvor 

det er sosionomer og hvilket tilbud pasienten kan forvente. 

Fylkessammenslåing 

Vi jobber mot en felles fylkesavdeling FO Vestfold og Telemark. 

Det er gjennomført felles representantskapsmøte og ekstraordinært årsmøte 

Jevnlige felles AU- møter, planlegging og tilrettelegging av sammenslåingen, 

Interimsstyre ble valgt på årsmøtet og starter arbeidet i januar. 

 

 

I tillegg kommer aktiviteter i klubbene, sentrale og regionale samlinger, 

samarbeidsmøter, kurs og konferanser 


