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Kontrollkomiteens beretning til Årsmøtet 2020 

I perioden har kontrollkomiteen bestått av Solvor Tollan (V), Lisbeth Øverjordet (S) og Stein 

Erik Lidtveit (B). Kontrollkomiteens leder har i perioden vært Stein Erik Lidtveit. 

Kontrollkomiteens medlemmer har avholdt jevnlige møter i perioden, i tillegg har 

kontrollkomiteen hatt telefonkontakt og noe e-postutveksling seg imellom. Lise Holm 

(fylkesleder) og Vidar Byholt (fylkessekretær) har vært til stede og tilgjengelig for 

kontrollkomiteen på flere av møtene. 

Kontrollkomiteen deltok på felles samling og representantskapsmøte mellom Vestfold og 

Telemark på Klekken. 

 

Styremøter/representantskapsmøter 

Kontrollkomiteens medlemmer har mottatt innkallinger, referater og protokoller fra 

styremøter, AU møter og Representantskapsmøter og har gjennom dette blitt orientert om 

arbeidet i fylkesavdelingen. Kontrollkomiteen har også hatt kontakt med fylkessekretær og 

fylkesleder om ulike temaer i organisasjonen og avdelingen. Kontrollkomiteen har tillit til at 

dersom det ville vært saker som kontrollkomiteen burde engasjert seg i ville fylkessekretæren 

eller AU tatt kontakt. 

 

Plan for årsmøteperioden/Handlingsprogrammet 

Styret har valgt at handlingsprogrammet denne perioden er skrevet som et overordnet 

dokument, dette dokumentet er ikke revidert i løpet av perioden. 

I all hovedsak ser det ut til at planen for årsmøteperioden 2018 til 2020 i er fulgt. Avdelingens 

arbeid fremstår som tillitsvekkende og troverdig. Kontrollkomiteen er fornøyd med at 

fylkesavdelingen i løpet av perioden har skrevet halvårsrapporter som oppsummerer hva 

avdelingen har fokusert på. 

Kontrollkomiteen har kommentert i tidligere beretninger at det er problematisk å se hvilke 

aktiviteter som er utført, og hva som gjenstår. Fylkesavdelingen bør tilstrebe og utarbeide et 

eget dokument hvor det tydeligere kommer frem hva som er gjennomført, hvordan det er 

gjennomført, når det er gjennomført, hva som gjenstår og tidsperspektivet for dette. 

Fylkesavdelingen bør gå igjennom plan for årsmøteperioden/handlingsplanen på 

representantskapsmøtene slik at planen synliggjøres og på den måten sikrer aktivitet og 

fremdrift.  

Kontrollkomiteen har likevel noen betraktninger knyttet til gjennomføringen av deler av plan 

for årsmøteperioden/handlingsprogrammet: 
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 Profesjonsfaglig arbeid 

Det profesjonsfaglige utvalget har i perioden bestått av to representanter fra hver 

profesjon/seksjon. I tillegg har hver profesjon en egen vararepresentant, noe som 

sikrer at profesjonene/seksjonene vil være likt representert selv om en av de faste 

medlemmene er fraværende. Ved en lik representasjon fra de ulike profesjonene sikrer 

man at alle fagområder blir best mulig ivaretatt. 

Kontrollkomiteen synes det er positivt at fylkesavdelingen har videreført arbeid 

FOrum som en sosialfaglig møteplass. 

 Helse- og sosialpolitisk påvirkning 

Kontrollkomiteen ser positivt på at fylkesavdelingen fortsatt er synlig i media, og har 

et tydelig budskap rettet mot de ulike fagområdene som berører deres medlemmer. 

Fylkesavdelingen har i tillegg opprettet kontakt både med lokalpolitikere og 

stortingspolitikere, noe som ansees som svært positivt. 

 Lønn og tariffpolitisk arbeid 

Når det gjelder medlemsoppfølging håndterte fylkesavdelingen i underkant av 40 

medlemssaker i 2018 og 20 saker første halvår 2019. I oppsummeringsrapporten for 

våren 2019 kommer det frem at fylkesavdelingen har bistått lokale tillitsvalgte i møter 

med råd og veiledning. Kontrollkomiteen kan likevel ikke se at det kommer frem i 

halvårsrapportene hva slags type saker det er jobbet med. Slik vi ser det burde dette 

vært redegjort nærmere for i halvårsrapportene og årsberetning, dog ikke slik at 

enkeltpersoner kan identifiseres.  

Kontrollkomiteen ser positivt på at fylkesavdelingen prioriterer direkte 

medlemsoppfølging, samt oppfølging og skolering av lokale tillitsvalgte. 

 

Regnskap og budsjett 

Kontrollkomiteen skal forsikre seg om avdelingens regnskap har blitt forsvarlig håndtert av 

avdelingen. 

 

Det kommer frem i revidert budsjett 2019 at fylkesavdelingen har mottatt kr.357 877,- i OU 

midler. Ifølge fylkessekretær har disse midlene blitt brukt til å dekke utgiftene til 

representantskapsmøte for Bufetatklubben i Riga, samt felles samling og 

representantskapsmøte for FOs fylkesavdelinger i Vestfold og Telemark på Klekken.  

 

Ut ifra budsjett, regnskap har fylkesavdelingen lagt opp til et forbruk som samsvarer med 

planlagte og gjennomførte aktiviteter i henhold til plan for 

årsmøteperioden/handlingsprogrammet. 

 

Til orientering har kontrollkomiteen ikke gjennomgått det endelige regnskapet, men 

forutsetter at dette revideres og omtales i revisjonsberetningen for FO sentralt.  
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Kontrollkomiteen har ingen indikasjoner på at det foreligger avvik eller merknader knyttet til 

fylkesavdelingens regnskap. Budsjett og regnskap for perioden viser, slik kontrollkomiteen 

ser det, at det er brukt penger i samsvar med årsplan/handlingsplanen. 

 

Styrets sammensetning 

Styrets sammensetning har i perioden bestått av følgende fordeling mellom seksjonene: 

 

 4 barnevernspedagoger 

 2 vernepleiere 

 1 sosionom 

 

Denne sammensetningen er ikke i henhold til FOs vedtekter1. Vedtektenes § 11.5 – 

«Fylkesavdelingsstyret» sier følgende: 

 

«Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret 

sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever 

dispensasjon fra landsstyret.» 

 

En stor del av styret har bestått av barnevernspedagoger, noe som fører til at denne seksjonen 

har flertall alene. Kontrollkomiteen er ikke kjent med at styret har fått dispensasjon fra 

landsstyret med tanke på styrets sammensetting. FO Vestfold burde ha sørget for at en 

sammensetning av styret er i tråd med vedtektene, eller at det forelå en dispensasjon fra 

landsstyret.  

 

Kontrollkomiteen har i møte med fylkesleder og fylkessekretær hvor dette avviket ble påpekt 

blitt orientert om at fylkesavdelingen anser at styret, i tillegg til ovennevnte, består av en 

representant fra hver seksjon fra profesjonsfaglig utvalg. Ser man dette i sammenheng med 

styrets sammensetning vil ikke barnevernspedagogene ha flertall alene, slik at 

sammensetningen da er i tråd med vedtektene. Dette på tross av at barnevernspedagogene er 

like mange som de to andre profesjonene til sammen.  

 

Kontrollkomiteen stiller seg noe undrende til at representanter fra profesjonsfagligutvalg 

regnes som en del av styret, uten at dette kommer tydelig frem i oversiktene over styret og 

utvalg på hjemmesiden til FO-Vestfold.  

Det er viktig at når det nå skal etableres en ny fylkesavdeling for Vestfold og Telemark at det 

sikres en bedre balanse mellom profesjonene i styret, og det bør i tillegg tilstrebes at ulike 

kommuner, statlige og eventuelt private arbeidsplasser er forholdsmessig representert i styret 

og i representantskapet. Tydelig og korrekt oversikt over styret og de ulike utvalgene må ligge 

lett tilgjengelig for medlemmene på den nye fylkesavdelingens hjemmeside. 

 

                                                             
1 https://www.fo.no/landsmote/her-er-fos-nye-vedtekter 

https://www.fo.no/landsmote/her-er-fos-nye-vedtekter
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Øvrig  

Kontrollkomiteen er kjent med at det har vært en krevende periode i forbindelse med 

prosessen om sammenslåing av fylkesavdelingene Vestfold og Telemark. Vi ser likevel at 

styrets arbeid har hatt positive resultater.  

 

Kontrollkomiteen vil avslutningsvis takke styret og øvrige tillitsvalgte for godt arbeid i 

årsmøteperioden, og lykke til i ny fylkesavdeling. 

 

 

 

Tønsberg 09. mars 2020 

 

 

Solvor Tollan   Lisbeth Øverjordet  Stein Erik Lidtveit 


