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Mandat for tillitsvalgtnettverket i FO Vestfold og Telemark  

  
Målsetting:   
Være et sted der tillitsvalgte møtes for å utveksle erfaringer, bli kjent med andre tillitsvalgte, 
skape engasjement, få påfyll av kunnskap, styrke hvert individ som tillitsvalgt og få et 
nettverk som kan brukes mellom samlingene.  
Arbeidsform:  

 Hver samling bør ha et hovedtema som er sendt ut til deltakerne før samlingen. I 
tillegg må det være mulig å komme med innspill til samlingen og rom for å ta opp saker i 
samlingen.   
 Variasjon mellom undervisning, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner.  
 Benytte ressurser som f.eks LOfavør og annet i LO systemet.   
 Av og til forelesere utenfra.  

  
Hvor?  
Samlingen må gjøres mest mulig tilgjengelig for alle. Omtrent midt i Fylket er en grei 
plassering. Grenaderveien er fin for dagssamlinger.  
  
Hvor ofte og når?  

 Nettverket ønsker minst to samlinger per år. En av samlingene relateres til 
lønnsforhandlinger.   
 Overnatting på noen samlinger slik at man får mulighet til å bli godt kjent.   
 Hovedtillitsvalgte ønsker noe tid dedikert til deres rolle.  

  
Hvordan bruke nettverket mellom samlingene?  
Nettverket skal være levende mellom samlingene ved at de tillitsvalgte skal kunne kontakte 
hverandre.  
  
Hvordan integrere tariff og profesjon?  
Tillitsvalgtnettverket skal være et fellesskap som gjør oss trygge på å fronte FOs politikk og 
holdninger, samtidig som det må være aksept for at de tillitsvalgte er i ulike situasjoner og 
har ulik mulighet til å være aktive pådrivere i politisk påvirkningsarbeid.  
  
  
  
Åpenhet og raushet  

Nettverket skal være et sted hvor vi kan være åpne om vår hverdag som tillitsvalgte. Vi skal 
være rause overfor hverandre med tanke på at vi har ulik kunnskap. En slik åpenhet krever 
at vi evner å skille på hva vi kan bringe videre ut av gruppa og hva som forblir i rommet.  
  
  

 


