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Noen høydepunkter
Fra 900 til 975 medlemmer
Dugnad mot vold mot barn
Vi fikk med oss Voksne for Barn, IOGT, Redd barna og kriseseteret og satte vold mot barn, og
godt barnevern på agendaen høsten 2018. En tre ukers kampanje i Larvik, Tønsberg og Horten,
utstillingen «Hvis klær kunne fortelle», fagdager, debatter, fagkafeeer, kronikker og
bred mediomtale gjorde at flere barn fikk hjelp og oppmerksomheten på vold økte i fylket vårt.
Ingen egenandel i Psykiatrisk ungdomsteam.
God kontakt med politkere og gode utspill i media våren 2018, førte til at unge mennsker ikke
betaler egenandel for samtaler i rusbehandling.
Visjon
FO Vestfold skal være det soleklare organisasjonsalternativet for
sosialarbeidere i Vestfold.
Vi skal være best på profesjon, gi medlemmer mulighet til å vedlikeholde og
videreutvikle sin kompetanse og være best på lønn og tariffarbeid for
sosialarbeidere. FO Vestfold skal være en autoritet på helse og sosialpolitikk i
Vestfold. Vi skal tillegg gi det beste sosiale, med faglig tilsnitt, tilbud til
medlemmer som har gått av med pensjon.

FO Vestfold skal være det soleklare organisasjonsalternativet for
Seniorgruppa.
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hyggelig prat første
onsdag i måneden, turer, studiebesøk og treff med andre
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2018 og 2019.
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etableres.
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arbeid og sosialpolitikk
agendaen
tilsnitt,
tilbud
til medlemmer
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med pensjon.
FOrum for sosialfag
Vi har opprettet en arena for faglig diskusjon, utvikling og synliggjøring av sosialfag. Siste
onsdag i måneden på Tønsberg bibliotek, og noen ganger andre steder i fylket, møtes FO
medlemmer og andre som er interessert i sosialfag.
Tillitsvalgte i alle kommuner.
I alle Vestfoldkommunene har vi tilltsvalgte. FO er tilgjennelig og kompetent når våre medlemmer
har utfordringer som arbeidstakere.
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Styret, fylkesavdlingkontoret og adminstrasjon
Styrets sammensetning 2018 - 2020
Fylkesleder
Lise Holm
Fylkessekretær
Vidar Byholt
Nest leder
Mona Mathisen
Kasserer
Maja Tviberg
Sekretær
Bente Merethe Årset
Landsstyrerepresentant
Torhild Gunn Kristoffersen

Sosionom
Barnevernspedagog
Barnevernspedagog
Vernepleier
Vernepleier
Barnevernspedagog

Profesjonsfaglig utvalg 2018 -2020
Styremedlem
Irene Rønning
Styremedlem
Aud-Torill Corneliussen
vara til styret
Kjersti Glosli
Styremedlem
Farshad Mosheni
Stryemedlem
Olav Borsheim
vara til styret
Sunniva Sjøblom
Styremedlem
Stine Jeanette Dahl
Styremedem
Tina Ediasen Silseth
vara til styret
Annette Heian

Barnevernspedagog
Barnevernspedagog
Barnevernspedagog
Sosionom
Sosionom
Sosionom
Vernepleier
Vernepleier
Vernepleier

Seniorutvalget 2018-2020
Styremedlem
Barnevernspedagog
Vara til styret
Sosionom
Vernepleier
Vernepleier

Leif Jonsen
Turid Hult
Åse Silseth
Wenche Jacobsen

Representasjon i LO
Familie og likestillingspolitisk utvalg
Ungdomsutvalg
LOs regionsråd
LOs regionkonferans
LO stat

Torill Gunn Kristoffersen
Sunniva Sjøblom
Vidar Byholt
Vidar Byholt og Lise Holm
Olav Borsheim

Fylkesavdlingskontoret her i perioden vært bemannet slik: Leder i 60 % stilling til mars
2019, deretter full stilling, fylkessekretær i full stilling hele perioden.
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Rutiner på avdelingskontoret:
✓ Meldemsbrev til alle medlemmer to ganger i semesteret, med orientering om
aktiviteter i avdelingen.
✓ Rapporterering om driften hvert halvår, både i form av skriftlig rapport og
billedkavalkade
✓ Hjemmesiden er tatt systematisk i bruk der er halvårsrapporter om avdelings
drift, alle mandater og grunnlagsdokumenter og uttalelser til media er lett
tilgjennlig
✓ Lister med tillitsvalgte og deres kontkatinfo er utarbeidet til internt bruk på
kontoret
✓ Nytt tillitsvalgtverktøy fra FO er tatt i bruk
✓ Utarbeidet en strategi for SoMe.
✓ Strategi for synlighet i tradisjonelle medier
✓ Rutine for infoe-post til alle nyinnmeldte og ved utmeldelser
✓ Startet arbeid med rutine for jevnlige samtaler med hovedtillitsvalgte om
samarbeid og arbeidsfordeling.
✓ Fast sekretærfunksjon for Seniorgruppa, jevnlig infoe-post om aktivitet og
invitasjoner, samt SMS påminning om arrangementer.
Fylkesavdlingskontoret har hele perioden tilbudt kontorplass til klubbene og arkiv
for klubbene.
Arrangementer i regi av AU
Våren 2018 to dagers skolerings- og planleggingstur til Arøya for styret.
Gaver til medlemmer i forbindelse med sosialarbeiderdagen, kopp i 2018 og
refleksivest i 2019.
Skoleringstur for styret til Oslo våren 2019, besøk på Stortinget, LO og FOs
forbundskontor
1.mai deltok på lokale LO arrangementer, i 2019 med ny fane
8.mars frokost 2019 for styret, med appeller
Pride paraden i Oslo, 2018
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Profesjonsfaglig arbeid
Dugnad mot vold mot barn
FO Vestfold tok initiativ til en tre ukers kampanje mot vold mor barn høsten 2018.
Se egen rapport
FOrum for sosialfag
FOrum ble etablert som konsept i 2017. FOrum er fagkafe hvor sosialarbeidere
underviser andre sosialarbeidere. FOrum åpne for alle og skal bidra til å
synliggjøre godt lokalt sosialfaglig arbeid.. Et treffsted for faglig påfyll og fagprat.
Profesjonsutvalget har i samarbeid med lokale klubber gjennomført 20 FOrum i
perioden. Nærmere beskrevet i halvårsrapportene.
Tema i 2018 barnevern og vold mot barn, 2019 mennesker med
utviklingshemning, 2020 sosialt arbeid med barn og unge på deres arenaer.
Sosialarbeiderdagen
FO Vestfold har dekket reiseutgifter for medlemmer som har ønsket å delta på
sosialarbeiderdagen i Oslo
Sosialpedagogdag
2018 og 2019 leseinnlegg om sosialpedaoger i lokalavisene
Sosialarbeiderprisen i Vestfold
I 2018 fikk sosionom Grete Bjørke prisen
I 2019 fikk verneplerier Anne Bjørnstad prisen.
Statutter for tildeling av prisen på vår hjemmeside.
Yrksestolhetsfest/sommerfest
Sommeren 2019
Eksterne konferanserer
Det er etablert en stipendordning, som gir medlemmer mulighet til å søke om
dekking av kurs/konferanser som arbeidsgiver ikke dekker. Retningslinjer for
tildeling er tilgjennlig på hjemmesiden.
FO Vestfold var representert på:
✓ FOs fylkesavdlingskonferanser
✓ Spektersamlinger i regi av FO 2018 og 2019
✓ SOR-konferansen 2019
✓ Fagrådet i rusfeltets konferanser 2018 og 2019
✓ Barnevernkonferansen 2018
✓ Actis konferanse 2018
✓ FO-dagene 2018
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Helse og sosialpolitisk påvirkningsarbeid
Skolering Arendalsuka 2018 og 2019
I overkant av tjue tillitsvalgte deltok på skolering fra tirsdag til torsdag. Målsettingen er å
stimulere til politisk påvirkningsarbeid og øke bevisstheten om fagbevegelsens og FOs plass i
det politiske landskapet. Deltakeren har opplevd dette som svært nyttig og morsomt.
Kontakt med politikere lokalt
FO Vestfold har inngår samarbeidsavtale med AP i Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik. Det
jobbes med å få avtale med flere partier både i kommune og fylkeskommune. Lokale tillitsvalgte
har deltatt på alle samarbeidsmøter.
Hensikten med avtalen er å fremme FOs poltikk og vårt fag hos lokalpolitiker.
FO deltok på møte i Helse- og oppvekst komiteen i Tønsberg kommune, med tema barnevern.
Uttaleser, leserbrev, kronikker
Synlighet har vårt et viktig mål i perioden, jevnlig kronikker og innlegg i lokalavisene har vært
viktig for å nå dette målet. Alle innlegg som har vært på trykk ligger på vår hjemmeside.
Kommunevalg 2019
På rep.skapet i desember 2018 ble det valgt ut fire saker som var våre viktige saker i lokalvalget:
Kompetanse i tjenester til mennesker med utviklingshemning, bemanningsnorm
Utekontakt i alle kommuner
Miljøterapeuter på alle skoler
Holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp.
Alle pasienten ble spurt hva de mente om disse sakene, ja og nei -spørsmål.
Det ble utarbeidet flyers med pasientens svar, og kort om hvorfor vi mener dette er viktige saker.
Disse ble sendt alle medlemmer på mail, og delt ut på stands i Larvik, Sandefjord og Tønsberg i
valgkampen.
Kvinnepolitikk
Leserinnlegg på 8.mars og 8.mars frokost for styret, med appeller.
Rikspolitikk
Samarbeid med høyre og AP på stortinget. Vi har hatt flere samarbeidsmøter både i Vestfold og
da styret besøkte Stortinget. Temaer her vært Lhbtq-personer og livskvalitet, mennesker med
utviklingshemming og aldring, samt kriminalpolitikk, nedleggelse av fengsler og
gjengproblematikk.
Konkret har det resultert i arbeidsplassbesøk med stortingspolitikere,
I NOUen om palliasjon ble det tatt inn et eget avsnitt om mennesker med utviklingshemming og
palliasjon.
I NOU om eldreomsorg ble det tatt inn et avsnitt om skeive eldre og omsorg på sykehjem.
Vi har i tillegg i samarbeid med FOs forbundskonotre jobbet opp mot helse og omsorgskomiteen
og fått gjennomslag for at polikliniske tjenester i somatikk utført av våre refusjoner gir sykehuset
rett til å krever refusjon og ta egenandel. Endringen i egenandelsregler for psykiatrisk
ungdomsteam ble satset, slik at mennesker under 30 fortsatt har egenandelsfritak i poliklinikk
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Lønn og tariffpolitisk arbeid
Lønnsforhandlinger
Vi innkalte til tariffkonferanse våren 2018, og sendte innspill fra konferansen til FO Sentralt.
Resultatet av hovedoppgjørert 2018 og mellomoppgjøret 2019 har vært informert ut til tillitsvalgte
og vært tema i klubbmøter, regional og egen tillitsvalgtskolering. Avdelingskontoret har bistått og
deltatt noe i lokale forhandlinger. I perioden har det vært gjennomført noe særskilte forhandlinger
ved noen arbeidsplasser for enkeltmedlemmer. I tillegg har det vært gjennomført ordinære lokale
forhandlinger på statsområdet i både 2018 og 2019.

Tillitsvalgtnettverk.
Nettverket ble opprettet etter vedtak i rep.skapet høsten 2017.
Det er gjennomført 7 nettverkssamlinger, to var over to dager. De er opprettet en hemmelig
facebookgruppe for netttvekt. Nettverkets mandat ligger på vår hjemmeside.
Tillitsvalgtskolering
Noe skolering har foregått i nettverket, det er i tillegg gjennomført to arbeidslivskurs og to
grunnkurs i samarbeid med de øvrige avdelingene i region. Alle nyvalgte tilltsvlagte får tilbud om
grunnkurs, lokalt, eller i andre avdelinger.
Rekrutering av tillitsvalgte
Ved utgangen av periodne har vi hovedtilltsvalgte i alle kommuner. Antallet plasstilltsvalgte har
økt, dessverre mangler vi eksakte tall fra 2018.
Synlighet på arbeidsplassene
Flere tilltisvalgte gir økt synlighet. Plakater om tilltisvlagte og om arrangementer er hengt opp på

Nettverket skal bidra til helhet, kontinuitet, sammenhengende og forutsigbart i tillitsvalgtapparatet til FO Vestfold.
Målsettingen er todelt:
Fag: bidra til at tillitsvalgte er oppdatert i hvordan arbeidet for gode lønns og arbeidsvilkår for medlemmene.
Profesjon: bidra til at tillitsvalgte er oppdatert på profesjonsspesifikke temaer og kan være helse og sosialpolitiske
pådrivere.
Nettverk for tillitsvalgte i Fellesorganisasjonen FO Vestfold
Grunnlagsdokument

arbeidsplasser, men ikke systematisk fulgt opp.
Oppfølging av medlemssaker
Medlemer skal i prinsippet få oppføligng fra sin næremeste tilltsvalgte ved behov. I enklete saker
fravikes det og medlemmet har blitt fulgt opp av hvodtilltsvlagte eller av fylkessekretær. Det kan
skyldes
kompelksitet i saken, mangel på lokale tillitsvalgt eller ønske fra medlemmet.

7

Fylkesovergripende klubber
FO Vestfold er koordianernde avdling for Bufetat klubben i region sør.
Samarbeid med LO og andre fagforeninger
LO i NAV
Det ble i periodne gjort forsøk på å formalsiere samarbiedet med det øvrige LO forbundene i
NAV. Bytte av tillitsvalgt i NTL, ført til at arbeidet stoppet opp.
Fagforbundet
Et samarbeidsmøte, deltatt på et fagforbundet arranement om profitt i velferd, et felles
leserinnlegg «Medleverforskriften må avskaffes»
NSF
En felles fagdag i Sandefjord, et møte mellom fylkesleederen med generell prat om samarbeid.
Seniorutvalget og seniorpolitisk arbeid Gjennom hele perioden har utvalget at stabil god
aktivitet i tråd med sitt mandat. Se egen rapport

FO Vestfold i tall
Medlemsvekst
Mediesoppslag
Nettverkssamlinger tillitsvalgte
FOrum
Medlemssaker håndtert fra fylkesavdlingen

75
57
7
20
Vår 2018 17
Høst 2018: 20
Vår 2019:21
Høst 2019:19
52
25
4

Antall tillitsvalgte
Seniorarrangementer
Kino visninger for medlemmer
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