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Protokoll til styremøte i FO Viken 
Tid: 6 mai kl. 10-12 
Sted:Teams 
 
S-protokoll 5 - 20 
 
Tilstede: Ingunn S Johansen, David Forsell, Gry Juvelid, Odd Ravn, Anne-Marit 

Svenneby (referent) Morten Olsen, Anita Toverød, Torhild Line, Harald 
Baardseth, Trine Raknes, Ragnhild F. Pahle, Sanam Henriksen, Ellen 
Utsi, Bjarne Gilje,  

 Marit tilstede fra kl 11.00 
Tilstede med talerett: Lena Buholt, Sidsel Amdam 
Ikke tilstede: Mari Lundblad, Charlotte Drøbak, Gondola Guttormsen, Herdem 
Trønnes,  
 
S-sak 36/20 Innkallingens lovlighet 
   Vedtak:  Godkjent 
 
S-sak 37/20 Godkjenning av referat fra møte 16. april 2020 
   Vedtak:  Godkjent 
   
S-sak 38/20 Orienteringer 

 Beredskapsmøter. Ingunn er stolt av og være leder i FO Viken. Mye 
bra jobbing gjøres. Beredskapsmøtene vil fortsette på den digitale 
arena frem til juni. Det jobbes nå fra FO Viken sin side og ringe opp 
alle de medlemmer som står i fare for og bli meldt ut. Dette for i større 
grad få mindre tap av medlemmer. Det jobbes også med løsninger på 
å rekruttere flere medlemmer inn i FO, på tross av Corona 
situasjonen. Møre og Romsdal vil i morgen avholde 
Representantskap, dette vil gi oss muligheten til og dra erfaringer fra 
Møre og Romsdal sin gjennomføring av Representantskapet. 1. Mai 
Godt jobbet fra alle alle sammen, vi har fått mange treff både på 
Appell og andre innlegg – BRA. Mimmi minner oss om at vi skal 
fortsette og holde fokus opp på tema: de sårbare barna og de unge- 
får de de tilbud de har krav på i denne Corona tiden? Mimmi minner 
også oss om at den nye utdanningen/Master som Sykepleieren nå er 
i full gang med ikke som ekskluderer våre profesjoner, må endres og 
gjøres noe med. AOF gjennomfører nå en skolering på hvordan holde 
kurs og opplæring på de digitale arenaer. Denne opplæringen skal nå 
gjennomføres av: Bjarne, Odd og Anne-Marit. Videre jobbes det nå 
fra FO sentralt med og videreutvikle skolerings materialet slik at det 
blir mer tilpasset den digitale arena.  

 Fylkessekretærene. Beredskapsmøte for fylkessekretærene avholdt 
4.5.2020 på Teams. FO Sentralt er de som innkaller og holder 
Fylkessekretærene orientert. Lite Corona relaterte utfordringer 
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generelt rundt i landet. Revidering av statsbudsjett – Mimmi trenger 
opplysninger.  
Sykehuset Østfold – utfordringer der ang en avdeling- Åsebråthen, 
her jobbes det tett. Vi hadde hastemøte nå på mandag, la en plan for 
fremtidig jobbing. Ingunn, Arild, David, Odd, Bjarne, Lillian, Jan Erik 
og undertegnede jobber med dette. 
10.12.4. ledd saker – klaget på at behandlingstiden i Oslo sentralt er 
for lang. 
Odd info Herlig med kollegiale. Mange arbeidsplasser som ikke har 
HTV. Ås Kommune- praktisk bistand og opplæring (de med svak 
boevne). Bestemmelser blir tatt uten at TV er inkludert, blant annet at 
avdelinger legges ned, dette er urovekkende. Eksempel på at vi 
mangler lokal representasjon.  
Bjarne Info Ferie, lokal tillitsvalgt, fått protokoll, skulle undertegnes, 
samtykkes til at ferien kunne endres med utgangspunkt i Corona 
situasjonene. Slå fast at ferieloven fortsatt gjelder. Ferien skal drøftes 
med hver enkelt, man kan ikke gi et generelt samtykke på veiene av 
alle til at ferie kan endres.  
Kompensasjon for avvikling av ferie i fellesferie perioden – noen 
avtaler ligger trolig ferdig bearbeidet i flere kommuner. 
Corona relatert – et medlem har underliggende sykdom.  Men god 
tilrettelegging mener hun at hun kan jobbe. Disens mellom lege og 
leder. Dette jobbes med.  
Morten Info Ikke mer og melde enn det som allerede er blitt orientert 
om. LO for alle, jobbes det videre med.  Det mangles glere tillitsvalgte 
på ulike arbeidsplasser, dette må på plass. Vi må prioritere og finne 
dette, det er vrient og få medlemmene i tale om de er mye alene. 
 

 Profesjon v/Gry. Møter i alle profesjonsutvalg er nå gjennomført. Nye 
treff i utvalgene planlegges i slutten av mai. Det er masse kunnskap i 
egne rekker i disse utvalgene, dette blir spennende jobbing fremover. 
Fagstipendet på 50 000 kr er spredd til: Alle HTVère, alle medlemmer 
via epost, Facebook siden og Instagram. Det er kun kommet inn 3 
søknader på stipend. Torhild og Gry skal sammen se på søknadene, 
videre ta det inn i de ulike profesjonsrådene for en prioriterings rekke 
følge, for til slutt og ende opp på Styremøte der endelig innvilgelse på 
søknad om stipend blir gjort. Det bør jobbes frem et tak på Max sum 
av hva man kan få i stipend. Høstkonferansen planlegges og 
gjennomføres, med både oppmøte av et max antall deltagere og 
streaming på digitale arenaer. De eventuelle konferanser vi velger å 
gjennomføre vil være Corona vennlige med alle de føringer og 
forbehold det innebærer. Gry har også innhentet opplysninger ang. 
tilbud til barn og unge i sårbare livssituasjoner osv. Dette har hun 
sendt inn i sin helhet til FO Sentralt. Det fremkom i opplysningene at 
de fleste, og mange av barna i Viken Fylke har fortsatt og få de tilbud 
de har krav på.  Gry ble på et tidspunkt kontaktet av Mimmi pga. 
situasjonen i Fredrikstad ang avlastnings tilbud til barn og unge med 
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spesielle hjelpebehov. I media fremkommer det store stygge tall og 
det skrives om ugreie forhold og planer. Gry tok direkte kontakt med 
Ole Martin Kolberg som nå er i permisjon, men som kunne orientere 
om at det det skrives om i media ikke er reelle tall og heller ikke hele 
sannheten. Dette minner oss om at vi bør være kritiske rundt media 
og alltid sjekke ut kilder. Gry orienterer også om at hun er blitt valgt 
som ny leder av Familie og likestillingsutvalget i LO Viken- Gratulerer.  

 Digital opplæring. Det jobbes med og utbedre kursmateriale for digital 
opplæring i FO Sentralt. David kan orientere om at vi får OU midler 
for innkjøpene vi har måt gjøre og gjør for og kunne gjennomføre 
digital opplæring. Flere skal nå igjennom et kurs i AOF regi, dette på 
hvordan skolere medlemmer på digitale arenaer. Anne M og Bjarne 
orienterte kort om erfaringer så langt på den digitale opplærings 
arena.  

 1. mai – Som nevnt godt jobbet.  
 

  
 
S-sak 39/20 Klubboppfølging.  

 Karameller, toalettmapper, notatbøker, kaffekanner er i bestilling, dette 
vil bli delt i tre og sendes til de ulike kontorer: Drammen, Oslo og 
Sarpsborg. Det vil være mulig og få tilkjørt div. utstyr ved behov og 
Ønske fra medlemmer og tillitsvalgte.  

 HTV-samling 13. mai. 10-13 på Teams. Det jobbes nå i disse dager 
med saksliste for treffet med de HTV. Ingunn lager Saksliste og 
formulerer et brev/notat til de ulike HTVène, med ønske om ulike 
temaer de kan/bør si noe om på samlingen. Saksliste, anbefalinger 
for Teams møte kutyme og ønske om hvilke områder vi gjerne vil 
høre noe om sendes ut i løpet av morgendagen. Ingunn sørger for 
morgenlevering til alle deltagere på HTV samlingen. Vi anbefaler at 
alle kobler seg på i god tid før møte starter, slik at oppstarts 
problemer er borte til møte starter kl. 10.00.  Innspill og forslag til 
HTV samlingen: 
- Hvordan fungerer medbestemmelses rutiner ved din 

arbeidsplass?  
- Informasjon fra FO sentralt og Fylket til HTV. 
- Pandemi perioden så langt, hva har skjedd? 
- Digital opplæring 
- Tariff oppgjøret til Høsten. 
- Hvordan blir Ferie avviklingen planlagt? Avtale om kompensasjon 

for frivillig flytting av ferie? 
- Profesjonsarbeid 
- Verving, behov for hjelp og eller materiell og annet? 
- Behov for opplæring? 
- Tillitsvalgt skolering, Behov? 
- Klubbkonferanse 
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- Behov videre? Opplæring, eller annet. 
- Kort status i virksomhetene, omdisponering/permetering. 
- Status for planlagt aktivitet for 2. halvår FO Viken. 

    
 Klubbkonferansene – Det er trolig muligheter til og avvikle en 

klubbkonferanse senere i høst med med Corona vennlige rammer. 
 

Vedtak: Invitasjon til HTV konferanse 13. Mai sendes ut i løpet av 
morgendagen.  
 

 
 Rekruttering og medlemsbevaring. 

Verving ved høgskolen på Kråkerøy må så raskt som mulig og når det 
er tillat settes i gang. Gry, David, Morten og Anne-Marit jobber videre 
med dette.   

 
 
  
 
S-sak 40/20 Økonomi  

Kort orientering av David. God Kontroll, Håper at ved neste styre møte 
kan helt ferske tall fremlegges styre. Neste styremøte er satt til 20. mai 
2020 

  
 
S-sak 41/20 Hva skjer i tariffområdene – kort info 

 Spekter. Grønn beredskap. Harald orienterer. Vi opplever at flere og 
flere tar tilbake de «normale» arbeidsoppgavene på de ulike 
arbeidsplasser. Vi ser at budsjettet ved sykehusene er blitt drastisk 
mindre pga. færre mennesker som har fått behandling, arbeidsgiver 
har derfor ikke kunnet søke om bevilgninger. Nedgangen ved 
ungdomspsykiatrien er på 60% på behandlinger, dette skal det sees 
på nærmere. Det er en enighet i at de som kan jobbe i sommer skal 
få noe bedre betaling enn normalt, dette for og sikre en forsvarlig ferie 
avvikling for både ansatte og pasienter. Blakkstad, Harald er 
bekymret, det foreligger en rapport som beskriver alvorlige mangler 
og urovekkende situasjoner. Harald sender rapporten til Ingunn, slik 
at hun er orientert. 

 KS – Marit orienterer. Bekymret for Økonomien i Asker Kommune. Det 
er pr. nå 350 millioner i mer forbruk i kommunen pga pandemien. Det 
er nasjonale føringer om at 5% av hele befolkningen skal testes for 
Corona, dette vil bli en stor mer kostand for Asker kommune. De 
mener og se at de trenger 100 flere årsverk for og ha muligheten til 
og gjennomføre testingen av 5% av innbyggeren.  God involvering 
og medvirkning ellers i kommunen.   
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 Kriminal omsorgen – Ellen orienterer. Det har vært Corona utbrudd 
ved Bastøy, ellers ingen andre steder. Alt normalt. Ingen innsatte får 
innvilget permisjoner frem til foreløpig 1. juli. 

 Virke. Sanam og Ragnhild orienterer. Ingen smitte, ingen permitterte. 
Sårbare barn ved videregående skole er mest utsatt, sliter mest med 
og bli fulgt opp fra skole og annet slik Sanam ser det. Greie forhold. 
En undersøkelse er på gang ( Sanam): hvordan har pandemien 
påvirket deg, føler du deg ivaretatt, denne undersøkelse gjelder både 
ansatte og ungdommene. Ragnhild: Det jobbes for og få til en litt mer 
normalarbeids dag for de ansatte, mer og mer tilbake til ordinær 
kontordrift er ønske fra flere. Ferieavvikling går som normalt. 

  
 
 

S-sak 42/20 Styremøter fram til sommeren 
  20. mai kl. 09.15 - 11.00: Behandling av saksliste til rep. Skap 
5.6. 
   3. juni kl. 10.00 - 14.00 
  11. juni kl. 10.00 - 12.00 
  23. juni kl. 10.00 - 15.00: Folkets Hus Drammen, korona 
tilpasset.  
 
   
    
S-sak 43/20 Eventuelt 
 Ingen ting å nevne.  
 
 
Takk for godt møte.  

  


