
AVD.TELEMARK                                                       

1 

 

  
 

 

STYRETS BERETNING FOR ÅRSMØTEPERIODEN 2018-2019 
 
 
FYLKESKONTORET 
FO Telemark hadde pr 31.12.2019 1028 medlemmer. 
 
FO-Telemark har i 2018 hatt 60 % frikjøpt leder. I 2019 har leder vært 80 % frikjøpt fra 1.1.19 
til 1.10.19. I perioden 1.10 til 30.11.19 har leder vært 100 % frikjøpt. I desember var leder 80 
% frikjøpt. Nestleder har hatt 20 % frikjøpt hele i 2019  
 
Leder hadde var sykmeldt to måneder høsten 2018. 
 
Fylkesleder og fylkessekretær har fulgt den anbefalte oppgavefordelinga fra FO sentralt. 
 
FYLKESAVDELINGSSTYRET 
Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret 
sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene.  
 

Fylkesavdelingsstyret: 

Leder: Oddvar Gran (B) 

Nestleder: Torunn Bredvei Steinsholt (B) 

Fylkessekretær: Linda Pettersen (S) 

Kasserer: Gro Haugen (S). Haugen trakk seg i mai 2019. Hege Johnsen overtok 

kassererfunksjonen og det ble ikke valgt inn noen ny person i styret.  

Profesjonsfaglig ansvarlig for barnevernspedagogene: Ingen valgt. Elin Valle Mørk 

tiltrådte i desember 2018. 

Vara: Bjarne Bonde Madsen (b) 

Profesjonsfaglig ansvarlig for vernepleierne: Guri Holdte (V) 

Vara: Johan Guldbjørnsen (V) 

Profesjonsfaglig ansvarlig for sosionomene: Jostein Fosse (S) 

Vara: Karin Vik Hesmyr (S) 

Styremedlem med fokus på tariff: Heidi Hobæk (B). Hobæk trakk seg i februar 2019. 

Ingen erstatter. Fylkessekretæren ivaretok tariffarbeidet i styret. 

Styremedlem med fokus på helse- og sosialpolitikk: Lene Jeanette Streitlien (V) 

Styremedlem med HMS ansvar for frikjøpte tillitsvalgte: Hege K Johnsen (V) 

Ungsomsrepresentant: Valgkomiteen mener styret må utarbeide rolle og 

forventninger. 

 
 
 
 
I tillegg ble følgende utvalg valgt: 
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Seniorpolitisk utvalg: Torill Knapstad, Ragnar Sande; Kristin Reichelt, Liv Kinnerød og 

Turid Berg. 

 

Internasjonalt utvalg: Grethe Stefansson, Georg Wroldsen, Bjørg skifjell, Bente 

Mathisen, Ragnar Sande og Linda Pettersen. 

 

Tariffpolitisk utvalg: Linda Pettersen og Heidi Hobæk. Hobæk trakk sei i februar 2019. 

 

 

Kontrollkomite:  

Vernepleier: Ingen valgt på årsmøtet.  

Barnevernspedagog: Ida Bommen 

Sosionom: Thorhild Espeland 

Ida Bommen trakk seg. Birthe Andersen og Turid Borg tiltrådte. 

 

Settevalgkomite: Cathrine Hobæk har trukket seg. 

Forslag fra Wenche Kongerød til nytt medlem: Erik Andreas Eriksen. Valgt. 

 

Settevalgkomiteen skal legge frem forslag til ny valgkomite på første 

representantskap.  

 

I desember fikk vi en valgkomite bestående av Arne Klindt, Lene Solgård og Bjørg 

Brudvik.  

 

 

Regionråd for LO Telemark: 

Representant: Oddvar Gran 

Vara: Linda Pettersen 

Vara: Torunn B. Steinsholt, Guri Holdte, Jostein Fosse 

 

LO Telemarks regionkonferanse: 

Representant: Linda Pettersen 

Vara: Torunn B. Steinsholt, Jostein Fosse, Guri Holdte 

 
Arbeidet i styret 
 
Styret har arbeidet med saker iht. FO Telemarks handlingsplan, vedtekter og 
handlingsprogram for FO, samt aktuelle organisasjonsmessige, faglige og politiske saker.  Vi 
har i tillegg brukt en del tid på sammenslåing av FO Vestfold og FO Telemark og samarbeid 
med politiske partier. Vi har hatt profesjonsfag og helse og sosialpolitikk som fast post på 
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styremøter og representantskapsmøter. De yrkesfaglig ansvarlige har deltatt på yrkesfaglig 
konferanser arrangert av FO sentralt.  
 
Styremøter i perioden 
 

• 2018:  6 møter 

• 2019: 7 møter 
 

 
 
REPRESENTANTSKAPET 
 
Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene. 
Representantskapet består av valgte representanter fra klubber, samt styret i 
fylkesavdelingen, inklusive landsstyrerepresentanten, ledere for seniorutvalget og 
representantene fra FO-studentene. 
 
Representantskapet har arbeidet etter vedtektene i FO. 

 
 
Representantskapsmøter i perioden: 
 

• 2018: 3 møter 

• 2019: 3 møter (Felles repskap med Vestfold på klækken i mars 2019.  
 
LANDSMØTET 
FO Telemark deltok aktivt på landsmøtet  i 2019og at vi hadde en del møter med delegatene 
i forkant. Det ble jobbet med å spille inn saker til landsmøtet og at vi hadde en grundig 
gjennomgang av alle saker som skulle opp på landsmøtet. Delegatene var Oddvar Gran, 
Linda Pettersen, Torunn Bredvei Steinsholt, Wenche Kongerød, Guri Holdte, Jostein Fosse.  
 
 
LØNN OG TARIFF 
Dette området har blitt ivaretatt av fylkessekretæren og de hovedtillitsvalgte i klubbene.  FO 
Telemark har jobbet i tråd med FOs lønns- og tariffpolitiske retningslinjer. Tillitsvalgte i 
klubbene har deltatt i lokale forhandlinger med bistand fra fylkesavdelingen. 
Fylkessekretæren har hatt møter med tillitsvalgte i klubbene i forbindelse med lokale 
lønnsforhandlinger, og har deltatt aktivt i en del forhandlinger. 
 
Våre tillitsvalgte har oppnådd gode dialoger og gode resultater på sine arbeidsplasser.  
 
Vi har jobbet med tariffpolitikk på representantskapene.  FO Telemark har sendt innspill til 
de sentrale forhandlingene. 
 
 
TILLITSVALGTSSKOLERING 
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I KS-området foregår dette for det meste i samarbeid med Vestfold, Buskerud og Agder-
fylkene, og det er fylkessekretærene som står for undervisningen. Vi har fast arbeidslivskurs, 
grunnkurs for tillitsvalgte, turnuskurs og forhandlingskurs. 
 
I statsområdet foregår kursing hovedsakelig via LO Stat. 
 
I andre områder hovedsakelig via FO sentralt.  
 
FO Telemark har hatt bra oppslutning blant våre tillitsvalgte på kursene, noe som har ført til 
at de tillitsvalgte ute har god kompetanse til å hjelpe våre medlemmer.  
 
 
VERVING OG PROFILERING 
Vi har hatt stigning i medlemstall hele perioden, med rekord i 2019 på over100 nye 
medlemmer. Høsten 2019 ble det satt av mye tid over flere uker for å verve studenter ved 
USN. Samt at fylkessekretær og andre har vært på studenthuset på ulike arrangementer. Vi 
har hatt vervekampanjer både sentralt og lokalt. 
Noen eksempler på aktiviteter i perioden:  

• Samarbeid med LO Student 

• To rrbeidssøkerkurs for studenter  

• Jevnlige verve/profileringsbesøk på USN 

• Verveframstøt i hele fylket bl.a. ved å dele ut fruktkurver 

• Utdeling av gave på sosialarbeiderdagen 

• Arbeidsplassbesøk 

• Hyppige intervju i LO-radioen 

• Leder har vær flere ganger på NRK Telemark 

• Leserinnlegg i aviser 

• Aksjonen for å støtte miljøterapeuter i skolen fikk mye oppmerksomhet med 
reportasjer i flere lokalaviser, Fontene, NRK TV og markant flere følgere på 
facebook. Dette var det enkeltstående tiltaket som i perioden skaffet oss mest 
oppmerksomhet, synlighet og positiv omtale. 

 
 
IVARETA MEDLEMMENES INTERESSER I LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD. 
Dette området har blitt ivaretatt av de hovedtillitsvalgte i klubbene og fylkessekretæren. Vi 
får flere henvendelser fra medlemmer som jobber innenfor det private enn tidligere. 
 
Lønn er beskrevet under punktet lønn og tariff. 

 
 
HELSE- OG SOSIALPOLITISK ARBEID 
Årsmøte i 2016 la ned helse og sosialpolitisk utvalg, og la dette arbeidet til styret. Vi har 
hattdette som tema på alle møter gjennomført flere demonstrasjone, politiske debatter og 
avisinnlegg. I tillegg har vi hatt aktivt samarbeid med politikere om mange saker, f.eks 
miljøterapeuter i skole, seriøsitet i arbeidslivet, ivaretakelse av barn og unge og 
bemanningsbransjen. 
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PROFESJONSFAGLIG ARBEID 
De tillitsvalgte har i hele perioden hatt fokus på fremming av våre profesjoner gjennom 
stillingsutlysninger, ansettelser, opprettelse av nye stillinger og ved omorganiseringer 
 
Det er arrangert fagkafeer lokalt i noen klubber og fra Fylkeskontoret. 
 
FAGDAGER 
Vi har arrangert tre fagdager i perioden: vold og seksuelle overgrep, etikk, hei erna-
kampanjen/ivaretakelse av hjelperen 
 
 
REGIONALE FAGDAGER 
Årlige skolekonferanser for ansatte i skole, barnehage, sfo og ppt. 
 
 
INTERNASJONALT ARBEID 
FO Telemark har et engasjement i arbeid for barn i Palestina. FO Telemark har hatt besøk av 
barn fra Ghirass kultursenter i Betlehem i juni 2019. 
 
 
 
KLUBBARBEID.  
FO Telemark har frikjøpte tillitsvalgte i Skien (40%), Porsgrunn (30%) og 10% ved STHF. I 
tillegg betaler FO Telemark for 10% i Skien, 10% i Porsgrunn og 10% ved STHF. 
 
Vi arrangerer felles julebord i Grenland, Midt-Telemark og Notodden-området.  
 
Det har vært god aktivitet i klubbene med engasjerte tillitsvalgte. 
 
 
 SOLIDARITET OG SAMARBEID 
 

• Fylkessekretær og leder har i perioden hatt kontakt og samarbeidet med andre fag- 
    foreninger i enkeltsaker. 

• Leder og sekretær møter på LO Telemarks fylkeskonferanser.  Fylkessekretær sitter i 
LO Telemarks Familie og likestillingspolitiske utvalg og i styret i LO Stat Region Sør-
Øst.  

• Fylkessekretær og leder har bistått andre FO-avdelinger i vanskelige personalsaker. 

• FO Telemark har et godt regionalt samarbeid med FO Vestfold, FO Buskerud og FO 
Agder-fylkene.  

• Vi har hatt felles AU-møter og styremøter i forbindelse med sammenslåing av FO 
Vestfold og FO Telemark 

• FO Telemark har samarbeid med politiske partier. 
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ØKONOMI 
Fylkesavdelingen har god og stabil økonomi. 
 
 
      
Mars 2020 


