
     

   

Innkalling til styremøte 01-2021 

Tid: tirsdag 08.02.21 kl. 10.00-15.00 inkl. pause 

Sted: Teams 

Til stede: Olav Neerland, Åse Kari Kobbersletten (møteleder), Camilla Forum, Ida Marie Rønning, 
                 Kine Risåsen, Karoline Rønningssveen, Kristin Ulveseth, Aina Mikalsen, 
                 Torunn Fløiten, Anne Karin Nordli , Øystein Bryde og Geir Innset Lien(referent) 
Forfall: Halvor Holøyen, Tor Inge With, Inger Norbye og rep FOs studentene.                   

Saksliste 

1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Godkjent. 

2/21 Godkjenning av protokoller: 
- AU protokoll 25.01.21 

              Vedtak: 
             Godkjent. 

 
- Styreprotokoll 01.12.20 
      Vedtak: 
       Godkjent 
 

 

3/21 Vinterpride Lillehammer 24-28.februar 2021. Deltagelse fra FO Innlandet 
 
Åse Kari Kobbersletten orienterte. Vi vil delta på arrangementet fra avdelingen sin 
side, bl.a. lage en appell som leses opp og legges ut på Facebook, sammen med 
oss 4 fra avdelingen foran fana  
 
Vedtak: 
Styret støtter dette arrangementet og de tiltak som vil bli gjort fra avdelings- 
kontoret sin side. 
 

4/21 Frikjøp for ny hovedtillitsvalgt (HTV) Hamar kommune. 
 
Kristin Ulveseth orienterte. Hamar kommune er en stor klubb og de har ikke hatt 
hovedtillitsvalgt på over et år.  I forhold til antall medlemmer pr i dag, så vil det 
i.h.t. til hovedavtalen snart gi rett til 30% frikjøp. Ved at avdelingen bidrar med 
midler til frikjøp i 6 måneder fra tiltredelses tidspunktet, så vil dette muligens 
gjøre det enklere å få en hovedtillitsvalgt på plass. Øystein Bryde forslo å sette av 
kr 200.000 til dette formålet som tilsvarer 30% frikjøp.  

FO Innlandet 

 

E-post: 

post@innlandet.fo.no 

 
 

 

fo.no/innlandet 



Avdelingskontoret får fullmakt til å forvalte midlene på en hensiktsmessig måte. 
Videre frikjøp tas opp til ny behandling ved årets slutt. 
 
Vedtak: 
Forslaget tiltredes 

5/21 Fadderordning for nye tillitsvalgte  
 
Kristin Ulveseth redegjorde for forslaget. Intensjonen er at vi kan bruke erfarne 
tillitsvalgte som mentorer for ny tillitsvalgte innen de ulike tariffområdene. 
Avdelingskontoret vil ha ansvaret for å koordinere dette arbeidet. 
 
Vedtak: 
Tiltredes. Ordningen evalueres på slutten av året, 

6/21 Informasjon om LO for alle ved prosjektsekretær Irmelin Stødle FO sentralt. Foiler 
vil bli sendt ut i en egen e-post til styret 
 
Vedtak: 
Olav Neerland og Geir Innset Lien er kontaktpersoner i avdelingen. Orienteringen 
tas til etterretning  

7/21 Valgkomitearbeid og valg av settevalgkomite til representantskapet 
 
Det er ønskelig med en settevalgkomite som velger ny valgkomite for neste 
årsmøte periode. Følgende forslag 
 
May Lill Kristiansen(v), Reidi Ødegaard(v), Torbjørn Kjellmann(v), Eli Vibeke 
Normann(s) og Bjørn Arild Retteråasen (b). 
 
Vedtak: 
Avdelingskontoret følger opp saken 

8/21 Representantskap 21.04 og fagdag 22.04 2021. Gjennomgang og innspill. 
 
Representantskap 21.04.21  
 
Ole Henrik Kråkenes vil hilse fra sentral politisk ledelse.  
 

1) Konstituering 
2) Økonomi 
3) Handlingsplan status 
4) Valg av settevalgkomite 
5) Uttalelse - Åse Kari forslag om at denne bør avspeile tema for fagdagen  

 
Det er bestilt rom og møtefasiliteter på Quality Strand ,Gjøvik. Dette for at leder 
og nestleder, samt de som er sekretærer og dirigenter har et sted å sitte sammen 
under møtet.  
Vedtak: 
Tas til orientering. Styret oppfordrer til å komme med innspill til saker til 
representantskapet. 



Fagdag 22. april 2021 
 
Ole Henrik Kråkenes vil redegjøre for ARP. I tillegg er Rosa kompetanse kontaktet, 
uten at det er gitt en endelig avklaring om de vil kunne delta.  Menn i helse er et 
annet tema.  
 
Vedtak: 
Styret bees komme med innspill. Anne Karin Nordli følger opp Rosa kompetanse.  
Kine Risåsen sjekker ut om representanter fra prosjektet - Menn i helse om de 
kan bidra med noe. 
 

9/21 FOs klima og miljøstrategi – klimauke i uke 4. Orientering 
 
Rundskrivet om dette ble sendt ut sammen med innkalling til styremøte. Viktig at 
vi som avdeling setter oss godt inn i strategien og utarbeider en strategi på 
hvordan vi følger opp dette i FO Innlandet Det har vært avviklet en klimauke med 
små webinarer med ulik problematikk arrangert av LO. 
 
Vedtak: 
Tas opp til diskusjon på neste styremøte. 
 

10/21 Visma- system for regnskap og bilagshåndtering med mer  
 
FO skal ta i bruk et nytt regnskapssystem som vil forenkle regnskap håndtering.  
Etter hvert så vil reiseregninger, og utlegg håndteres av Visma. Lønnsutbetalingen  
for de frikjøpte tillitsvalgte har allerede trådt i kraft fra lønnsutbetalingen i januar  
 21.  Olav og Åse Kari er den som vil ha hovedansvaret for dette med Visma, og vil 
fortløpende oppdatere styret på hva som skjer. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering. 

11/21 Valg av representanter til LOs regionkonferanse 
 
Representantskapet i november 2020 gav styret fullmakt til å velg representanter 
til LOs regionkonferanse som avvikles 2 dager årlig vår og høst. 
Regionkonferansen er et koordinerende ledd mellom alle fagforeningene i fylket 
Første dag blir brukt til å behandle konkrete innkomne saker. Dag 2 blir brukt til 
et dagsaktuelt tema. Representasjon skjer etter en fordelingsnøkkel basert på 
antall medlemmer. Olav sitter i regionrådet og er dermed med også på 
regionkonferansen. Avdelingskontoret har følgende forslag  
 
Åse Kari Kobbersletten og Aina Mikalsen. Vara er  Halvor Holøyen, Kine Risåsen og 
Torunn Fløiten.  
Regionrådet har i utgangspunktet Åse-Kari som vara til Olav, men om dette viser 
seg problematisk mht vedtekter, kan Kristin Ulveseth tiltre.  
 



Vedtak 
Forslaget tiltredes 
 

12/21 Orientering fra avdelingskontoret 
 

•  Kristin er 40 % sykmeldt og vil arbeide tre dager i uka. Åse Kari er 40% 
sykmeldt, og vil arbeide noen timer hver dag. Geir vil bli sykmeldt p.g.a. en 
nakkeoperasjon 6-8 uker fra 03 mars 2021. Her vil det være behov for en 
vikar. Avdelingskontoret har tenkt på Aina Mikalsen eller Randi Kjøs 
dersom styret ikke har noen protester. 

 

• FO Innlandet ved Olav har fulgt opp en diskusjon i HA om mer behov for 
juridisk kompetanse i barnevernet. Denne saken har hatt konkret utspring 
i avvik avdekket av Fylkesmann i barnevernet i Løten. Olav har laget et 
tilsvar i samarbeidet med vår FO HTV Ann Kristin Nordli i kommunen. 
Håper at han får det på trykk i HA om ikke alt for lenge. Det er viktig at vi 
synliggjør behov for den barnevernsfaglige kompetansen i barnevernet og 
at det i kombinasjon med barnevernsfaglig juridisk kompetanse gir det 
beste resultatet til slutt 
 

• Åse Kari orienterte om den vervekampanjen som er satt i gang på 
Facebook, og oppfordret styret til å være med å dele denne. Kampanjen 
utløper 12. februar 2021 
 

• Kristin orienterte om kursene i FO innlandet. Det er laget en oversikt over 
tidspunkt, og kursholdere. Det er allerede avholdt et grunnkurs og et kurs i 
de nye stillingskodene innen KS området og endring av innplassering. Ved 
spørsmål   til styret så er det ønskelig at det blir sendt ut tilbud om et og et 
kurs. Det vil da være lettere å holde oversikten på tilbudet, og hvilke kurs 
det er aktuelt og delta på. 
 

• Olav minnet styremedlemmene om kurset til Wilhemsen 25.02.21 kl. 
18.00. Mail om lenke til deltagelse er sendt ut 
 

Vedtak: 
Styret overlater til avdelingskontoret og finne hensiktsmessig vikar i Geirs sitt 
sykefravær. Orientering tas eller til etterretning 

 
 

 

13/21 Eventuelt 

 

Geir Innset Lien referent 


