
Vestfold og Telemark  

   
 

 

Protokoll 26.11.2020 

Representantskapsmøte i FO Vestfold og Telemark. 

 

Tid: 26. november 2020 

Sted: Teams 

 

  
Sak 01/20  Konstituering 

  

  Til stede: 

 

Åse Kari Søndbø Abrahamsen Skien kommune X Permisjon fra 14:10 

Sondre  Eriksen Bamble kommune X 

Olav Borsheim Bufetat X 

Vidar Byholt Styret X 

Cecilie Dreyer Styret X 

Kine Jansen Egge Porsgrunn kommune X 

    

Hilde Helene Fjellanger Larvik Kommune X 

Jostein Bakkåker Fosse Styret X 

Oddvar Gran Styret X 

Trygve Hagelund Sandefjord Kommune X 

Gunn-Tove 
Ramberg 

Halvorsen Porsgrunn kommune X 

Heidi Birgitte Haug Notodden kommune  

Rose Heian Sandefjord Kommune FORFALL 

Guri Holdte Sykehuset I Telemark  X 

Linn Jeanette 
Reinholdt 

Holvik Styret X 

Boge Rummelhof Johnsen Sykehuset i Telemark X 

Leif-Egil Johnsen Styret X 

Njall Helgi Jonsson Tønsberg kommune X 

Arne Klindt Styret X 

Hege Kolbjørnsen Skien X 

Wenche Kongerød Sykehuset i Telemark X 

Ragna Lunden Nissedal kommune X 

Mona Synnøve Mathisen Styret X 

Kjell Myrland Skien kommune X 

May Myrvang Tokke kommune FORFALL 

Håkon Dyrud Olsen Horten kommune X 

Sissel Olsen Styret X 

Beate Palm Tønsberg kommune X 

Linda Pettersen Styret X 

Raymond Daniel Ryland Vinje kommune X Permisjon 12-13 og 14-
15. 

Hege Kee Selnes-Johnsen Styret X 

Tina Silseth Styret X 

Lene Solgaard Porsgrunn kommune X Permisjon fra 13:45 



  FO Vestfold og Telemark 
 

2 
 

Tonje Kristine Sulen Bamble kommune X 

Hilde Rolland Sørensen Horten kommune  X 

Carina Bryde Trosby Larvik kommune X 

Maja Lunde Tviberg Sykehuset i Vestfold X 

Anne Grete Tvedt Øksenholt Siljan kommune X 

Kristine Amundsen Porsgrunn kommune X 

Monica Fjeld Tønsberg kommune X 

Forfall:    

    

    

Farshad  Mohseni Politiet  

 

  Innkallingens lovlighet 

    

Vedtak: Det er lovlig innkalt. 

 

  Godkjenning av dagsorden: 

  Vedtak: Dagsorden godkjent 

 

Forretningsorden: 

Vedtak: Forretningsorden vedtas 

 

 

Valg av protokollunderskrivere:  

Vedtak: Hilde H. Fjellanger og Åse Kari Abrahamsen. 

 

Valg av referent:  

Vedtak: Vidar Byholt 

 

  Uttalelser: 

 

  Saker til eventuelt: 

 

  

 

Sak 02/20   Orienteringer  

 

 

 Profesjonspolitikk v/nestleder og profesjonsfaglig ansvarlige. 

o FO-dagene 2020 
Vi utlyste stipend, og de er fordelt. Men nå er det dessverre avlyst. 

o Oppstart profesjonsfaglig arbeid 
Vanskelig å møtes. Planlegger å møtes digitalt. Wenche informerte om 

vernepleiernes arbeid så langt: Informasjon skal ut til alle vernepleiere i 

avdelingen, hvor de også vil be om innspill. Jostein informerte om 

sosionomene: Jobbet med stipendordningen til avdelingen. Er i gang 

med arbeidet. Ønsker å jobbe med arbeidsplasser hvor sosialt arbeid 
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og sosionomer får mindre plass. Det ble informert om at Idde Mari 

Baahr måtte trekke seg som profesjonsfaglig ansvarlig, Sissel Olsen er 

pt. ansvarlig for barnevernpedagogene. Utvalgene samarbeider med de 

sentrale, profesjonsfaglige rådene, og blir innkalt til å være med på 

møtene deres. 

 

 Helse- og sosialpolitikk v/leder. 

Oppstart i utvalget før jul. Vi har fremmet uttalelser gjennom LO. Hatt 

møter med politikere. Har markert oss på div. Arrangementer. 

 

 Seniorutvalget v/leder av seniorutvalget. 

3 møter gjennomført hvor de har planlagt aktivitet. Ønsker å 

gjennomføre aktivitet en gang pr. mnd. i Skien, og en gang pr. mnd. i 

Vestfold. Temacafeer. De har jobbet med mandatet for seniorutvalget.  

 

 Internasjonalt arbeid v/leder. 

Utvalget viderefører arbeidet med Ghirass kultursenter i Jerusalem. 

Utvalget ønsker å se på å utvide arbeidet utover dette. De ønsker seg 

flere medlemmer og de ønsker seg innspill. 

 

 Økonomi v/fylkessekretær og økonomiansvarlig 

o Viser til sak om revidering av budsjett 
 

 Nytt fra fylkesavdelingen 

o Kort om tariffoppgjøret. Vidar informerte 
o Julearrangementer. Oddvar informerte. Styret vedtok tidlig begrensninger 

på aktivitet. Enkle klubbmøter og styremøter kan vi ha, men ikke 

julearrangementer. 
o GDPR og taushetspliktskjema. Oddvar informerte. Alle med verv som 

skal håndtere personopplysninger og opplysninger underlagt 

taushetsplitkt har fått skjema til signering. De tillitsvalgte ble informert 

om bruke blindkopifeltet og krytere mail. 
o Medlemssituasjonen. 2017 medelmmer pr.dags dato. Vi skal ha en 

markering med medlem nr. 2000 når det er mulig. Informerte om 

vervekampanje og verving av studenter som er utfordrene pga. COVID-

19. 

o Likelønnsdagen. Vi sendte brev til alle kommunestyrenes 

representanter i Vestfold og Telemark. Dette har ført til videre 

samarbeid om temaet. 
 

 

    Vedtak: Representantskapet  tar fremleggene til orientering. 

  

 

Sak 03/20  Landsstyresaker v/leder og landsstyrerepresentant. 
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 Klima og miljø: FO skal være langt framme som organisasjon. Vi jobber etter 

FNs bærekraftsmål. Innkjøp, forbruk, vurdere reiser/resiemåter med mer. Vi 

må se på hvilken betydning dette får for oss. 

 Landsmøte høsten 2023: Medlemsmål: 35.000. Verving. Andel innenfor 

profesjonene synker.  

 Økonomi: God økonomi. Viktig å bygge streikefonn. Vi betaler 70% av 

bruttolønn ved streik. 

 Det jobbes med lønns- og arbeisforhold for heltidstillitsvalgte. Nedsatt 

arbeidsgruppe. 

 Saker som kommer: 
o Kontingent: Kommer ikke til å bli gjort noe med foreløpig.Viktig å få 

oppdatert infor i medlemsregister. 
o Fylkesoverskridende og landsdekkende klubber: Offentlige og private 

arbeidsgivere. Hvordan skal vi få fanget opp disse på en god måte.   
o Tillitsreform i offentlig sektor: Jobber sammen med LO om dette.  
o Sosialarbeiderprisen og prisen for årets tillitsvalgt  

skal deles ut på neste LS-møte. 

     

   Vedtak: Representantskapet tok fremleggene til orientering  

 

Sak 04/20 Statutter/reningslinjer 

a. Sosialarbeiderprisen 
b. Stipendordning 

c. Tillitsvalgtnettverket  
d. Mandat for seniorgruppa 

 

Vedtak: Styrets innstilling i 4 a, b og c vedtas. Representantskapet gir styret 

fullmakt til å vedta mandatet for seniorgruppa. Styret skal vurdere om 

mandatet sendes tilbake til representantskapet for endelig vedtak. 

 

 

 

Sak 05/20 HMS-rutiner avdelingskontoret  

 

 Styret har valgt HMS-ansvarlige: Sissel Olsen og Hege Selnes-Johnsen. 
o Planlegger møte 

 Leder og HMS-ansvarlige utarbeider rutiner i tråd med det som foregår i 

forbundet sentralt. 
o Vi har snakket med de andre avdelingene om hvor de er i forhold til 

HMS-rutiner. Finnes lite foreløpig. 
o Blir sak i Landsstyret. 

 

   Vedtak:  Fremlegget ble tatt til orientering. 

 

Sak 06/20 Verving 
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 Vervekampanje: Oddvar presenterte vervekampanjen AU har utarbeidet. Vi 

jobber med synlighet. Tillitsvalgt ønsker seg flyer. 

 Studentverving USN: Oddvar presenterte arbeidet med studentverving. 

Arbeidssøkerkurs er aktuelt. 
 

Vedtak: Fremleggene ble tatt til orientering 

 

 

 

Sak 07/20 Nettsider og sosiale medier 

 

 Hjemmeside: Leif informerte om jobben som gjøres målet med dette. 

Informasjon for alle medlemmer og arbeidsverktøy for tillitsvalgte. Forslag fra 

Kine (Porsgrunn): Avdelingen utarbeider eller skaffer til veie maler som kan 

brukes til ulike henvendelser til arbeidsgiver. For eksempel krav om fast 

ansettelse, særskilte lønnsforhandlinger eller annet. Forslag fra Leif: 

Mediesaker må være lett tilgjengelige, og han oppfordrer avdelingskontoret til 

å ha i bakhodet om det vi sender ut også kan publiseres på vår hjemmeside. 

 Sosiale medier: Oddvar har hatt et møte med tidligere SoMe-gruppe fra FO 

Vestfold (Signe, Rose og Hilde). Avdelingen jobber med retningslinjer og 

strategi for dette. Facebook er viktig. Vi jobber med eventuell bruk av 

Snapchat og Instagram. Oddvar oppfordret alle til å invitere venner til å like 

FB-sida vår.  
 

Vedtak: Fremleggene og diskusjonen ble tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

Sak 08/20 Kontorlokaler 

 

 Orientering v/ leder. Oddvar orienterte. Saken er beskrevet i utsendte 

sakspapirer.  
 

Vedtak: AU får fullmakt til å avvikle leieforholdet i Grenaderveien 4, Skien. AU får 

fullmakt til å inngå kontrakt om nye lokaler i Porsgrunn sammen med LO og andre 

LO-forbund.  

 

34 stemte for, 4 stemte blankt. 

 

 

 

Sak 09/20 Årshjul og aktiviteter 2021 

 

 Møtedatoer: Ble presentert i møtet 
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 Årshjul: Ble presentert i møtet 

 Innspill til arrangementer 2021 – diskusjon. 
o Digitale kurs og arrangementer: 
o Viktig å holde liv i samlinger med tillitsvalgte digitalt. 
o Kollegastøtte - Anne Gro Ingstram(?) 
o Isop-seminarer: Se eposter fra Kine 
o Turnuskurs 

 

 Aktiviteter i klubbene 
o Forslag fra lu 
o Turnuskurs 
o Medlemsmøter innenfor eksisterende rammer. 
o Heltidskultur – info til tillitsvalgte. 
o  

 

Vedtak: Fremleggene og diskusjonen tas til orientering. 

 

 

 

 

Sak 10/20 Bierverv AU-medlemmer v/leder 

 

 Representantskapet orienteres om bierverv. Linda informerte om sitt firma.  
 

Vedtak: Fremlegget tas til orientering. 

 

 

 

Sak 11/20 Revidert budsjett 2020 og styringsbudsjett 2021  

 

Vedtak: Styrets innstilling til revidert budsjett 2020 vedtas. Representantskapet gir 

styret fullmakt til å vedta styringsbudsjett som går i overskudd eller i balanse i 

styremøte januar 2021.  

 

 

 

Sak 12/20 Valg av ny valgkomité 

 

 Settevalgkomiteen legger fram sin innstilling 
 

Innstilling: Olav Borsheim (S), Mette Tøraasen (B) og Anita Conradsen (V) 

 

Forslaget ble votert over under ett.  

Vedtak: Kandidatene ble enstemmig valgt. 
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Sak 13/20 Eventuelt 

 

 

Ingen saker meldt til eventuelt 

  

 

 

 

 

Referent: Vidar Byholt 

 

 

 

Protokoll godkjent elektronisk av Hilde H. Fjellanger og Åse Kari Abrahamsen 

 

 


