
Viken  

 
Protokoll styremøte i FO Viken 
 
Tid: 16. april 2020 kl 09:00 – 13:00 
Sted: Teams 
 
Til stede: Ingunn S. Johansen, David Forsell, Gry Juvelid, Odd Ravn, Anne Marit 
Svenneby, Morten Olsen, Anita Toverød, Torhild Lien, Harald Baardseth, Trine 
Raknes, Ragnhild Fossås Pahle, Sanam Henriksen, Ellen Utsi, Marit Frette-Opsahl 
og Bjarne Gilje (ref.)  
Tilstede med talerett: Gondola Guttormsen og Sidsel Andam (varamedlemmer) 
 
S-sak 27/20 Innkallingens lovlighet 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent 
 
S-sak 28/20 Godkjenning av referat 
Vedtak: Referatet sendes ut på nytt. Behandles i neste møte.  
 
S-sak 29/20 Samlinger og kurs fram til sommerferien 
Alle samlinger og kurs før sommerferien er avlyst. Alle hotell er avbestilt. 
  
S-sak 30/20 Orienteringer 
 Fra Spekter 

o Harald, VVHF: Mange nye avtaler som må tillempes. Samarbeid mlm 
arbeidsgiver/fagforeningene fungerte bra etter hvert og kanskje enda bedre 
enn før koronaen  

o Ny avtale om økte tillegg må operasjonaliseres  
o Har gult beredskap – vurdere langvarig gult eller gå til grønn beredskap  
o Mange pasientgrupper er forsømt  
o SØ: ikke like godt samarbeidsklima, men bedring. Meldes om mindre 

tilgang til smittevernutstyr i psykiatrien   
o AHUS er uten FTV  

 
 Fra KS 

o Marit, Asker. Uenighet mht avtalen om lengde på forskjøvet tid perioden. 
Stort press på langvaktordninger, ref. kriseturnuser med vaktlag. Rolig 
blant medlemmene.   

o Anita, Indre Østfold. Bygget opp koronaavdeling, nettkurs smittevern, 
hyppige møter, ansatte omdisponeres, Nav tilgang til å leie inn vikarer. 
Ikke krise i NAV, barnevern  

o Torhild og Gondola, Ringerike. Mye kreativ oppfølging mht barn med 
spesielle behov. Kriseturnuser er dreid til å bli smittevernturnuser, skapt en 
del diskusjon. Laget 15 + 8 sykehjemsplasser på Sundvolden hotell med 
egne team og dermed frigjort rom på sykehjem. Egen turnus med 8,25t 
pr.vakt/3-delt,. Stadige møter med tillitsvalgte med oppdatering. Noen 
omplasseringer av ansatte.  
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o Trine, Kongsberg. Mye permitteringer i industrien. Barnevernet: opplevd å 
få avslag på plassering fra Bufetat begrunnet med korona. Driften går 
«som normalt» med hjemmekontor og noen hjemmebesøk  

o Sissel, Nesodden. Ansettelser utsatt. Sentrale avtaler iverksatt. Jobbet 
mye md smitterutiner/ROS-analyser. Ingen smitte i 
boliger/dagsenter/dagsenter/sykehjem mm.   

o Morten, Sarpsborg. Stille og rolig. Ikke smitte i boliger mm. Godt samarbeid 
med kommuneledelse 

o Ingunn om Drammen k.: Mye dødsfall i Drammen bl.a på sykehjem, samt 
smitte av helsepersonell  

 Fra Virke 
o Sanam: Ingen permitterte. Finner løsninger. 12 timers vakter på avdeling 

for å begrense smittemulighet. Sliter på en avdeling med mye utagering og 
vold.  Ingen smitta blant beboere og ansatte. Videomøter med ledelsen og 
tillitsvalgte  

 Fra STAT: 
o Ellen. Ullersmo: innført 12 timers vakter for fengselsbetjentene. 

Sosialkonsulentene, delvis hjemmekontor. Få til videosamtaler med 
innsatte. Mye sinne og frustrasjon blant de innsatte pga stopp av 
fellesskap, besøk av familie mm  

o Ragnhild: Bufetat. Hjemmekontor i fosterhjemstjenesten. Sliter med 
rekruttering av nye familier. Alle kurs og veiledningsgrupper lagt på is.   

o David: Institusjoner Bufetat, særavtale om hvis smitte på institusjon kan det 
iverksettes arbeidsperiode på 7 døgn  

 Beredskapsmøter   
o Ukentlige beredskapsmøter FO ledelser og fylkesledere 

 Fylkessekretærene 
o Anne Marit refererte fra fylkessekretærmøter med sentral ledelse samt 

interne laf møter viken  
 Profesjon. Gry informerte. Sendt ut invitasjon til å søke fagstipend, kommet to 

søknader. Informasjon bør spres på nytt via flere kanaler. Har etablert kontakt 
med de profesjonsansvarlige  

 
S-sak 31/20 Landsstyresaker 
Ingunn refererte fra LS, gjennomført via Teams.  
o Informert om sentrale avtale – godt trepartssamarbeid sentralt  
o Vedtak om landsdekkende klubb kriminalomsorgen   
o Valgt profesjonsråd og forhandlingsutvalg  
o Trolig teamsmøte LS i juni også  
 
S-sak 32/20 Økonomi  
David informerte om status pr. 31 03.  

o Merforbruk på årsmøtet bl.a pga stor deltakelse  
o Noe poster må revideres – eks LO kontingent og pga av at dette kan bli et 

veldig annerledes år pga korona  
o Bruk en del på profileringsprodukter  
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Vedtak: Regnskapet pr 31 03 tas til orientering.  
 
S-sak 33/20 Informasjonsflyt 
 Hjemmeside 

o Odd har gjort en svært bra jobb her!  
 Facebook/instagram 

o Facebook: Anne Marit legger til i storyen  
o Instagram – øker med følgere  

 Nyhetsbrev / medlemsbrev 
o Sendes til HTV – med kopi til styret 

 
 RS møte på teams i juni med tema LO – kongressaker – viktig å spille på de som 

er representanter i lokale LO’ene  
o Viktig med oversikt over alle representantene med rett epostadresse for å 

kunne innkalle via teams   
  
S-sak 34/20 Oppstart etterpå  
Utsatte kurs mm: Mulighet via webinar og andre digitale løsninger drøftes også på 
sentralt nivå  
Det prøves ut digital kursløsning med utvalgte tillitsvalgte neste uke  
Kurs som er satt opp i høst står inntil videre som planlagt. Deltakerantall må vurderes 
samt størrelse på lokaler.  

  
S-sak 35/20 Eventuelt  
LO for alle: Irmelin Stødle – prosjektsekretær fra FO i «LO for alle»-prosjektet  
Orienterte. Presentasjonen sendes ut til styremedlemmene.  
 
1. mai 2020 blir digital. Det skal være bilder av faner samt mulighet for den enkelte  
å delta digitalt.  
Firma som skal legge opp den digitale løsningen har ikke tariffavtale. Det er  
drøftinger i de lokale LO’ene om man skal delta eller ikke. LO Bergen har trukket seg  
pga dette. Det støttes uansett opp om arrangementene til de lokale LO’ene  
 
Kommende styremøter: Hyppigere og kortere. Innkalling sendes ut etter møtet.  
 
Neste møte: onsdag 06 mai kl.10 00 til kl.12.00  
 


