
Vestfold og Telemark  

   
 

 

Protokoll 21.01.2021 

 

Styremøte i FO Vestfold og Telemark. 

 

Tid:  09:00 – 15:30 

Sted:  Teams 

 

 

 

  
Sak 01/21 Konstituering 

  

  Til stede: Linda, Leif, Kristine, Jostein, Vidar, Wenche, Cecilie, Tina, 

         Mona, Hege, Oddvar 

 

   Forfall: Farshad, Sissel, Linn.  

 

  Innkallingens lovlighet 

     Vedtak: Det er lovlig innkalt. 

 

  Godkjenning av dagsorden og forretningsorden: 

  Vedtak: Dagsorden og forretningsorden godkjennes. 

 

Leif savner sak om mandat for seniorgruppa, den skal opp på neste styremøte. 

 

  Uttalelser: Ingen saker 

 

  Saker til eventuelt: 

  Sak fra Jostein/sosionomene: Om sosionomer i sykehus. Se sak 10/21 

 

  

 

Sak 02/21  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

 

  Vedtak: Protokoll fra styremøte 12.11.2020 godkjent 

 

 

Sak 03/21  Orienteringer  

 

 

➢ Profesjonspolitikk v/nestleder og profesjonsfaglig ansvarlige. 

o Gjennomført et Teams-møte 
o Vernepleierne: Sendt ut mail til Vernepleiermedlemmer. Formål å gjøre 

utvalget kjent for vernepleierne. 3 har tatt kontakt tilbake, hva ønsker 

medlemmene påfyll på? Fokus nasjonalt på vernepleiere som 

helsepersonell i forbindelse med koronavaksinen. 
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o Sosionomene: Har ikke hatt møte. Fornøyd med møte felles Teamsmøte. 

Høring rundt brukerdoser/terskeverdier ifbm. rusreformen. 
o Barnevernspedeagogene: Ikke til stede 
o Vi avventer FO sentralt med hvordan sosialarbeiderdagen skal markeres. 

AU begynner å jobbe med det på neste kontormøte. 
 

➢ Helse- og sosialpolitikk v/leder. 

o Ikke gjennomført møte, vanskelig å få alle til å kunne treffes. 
o Skal jobbe med rapport fra Trondheim Kommune - sykefravær 

Vernepleiere, ligger høyere enn andre yrkesgrupper. 
o Jobber i det daglige med politikere 
o Jobber fram uttalelse om den pågående Streiken til regionrådet. 
o Vi har jobbet med aktivitets- og redegjørelsesplikten opp mot 

kommunene. 
 

➢ Seniorutvalget v/leder av seniorutvalget. 

o Ikke mye aktivitet 
o Avlyser aktivitet i februar og mars. 
o Håper å starte opp april-juni en gang. 
o Seniorene i Telemark: Hva med lokaler i Greanderveien 4, eller lignende 

framover? Grenaderveien kan brukes fordi vi betaler husleie. 
o Seniorene savner aktivitet. Ser fram til det er mulig å gjennomføre. 

 

➢ Internasjonalt arbeid v/leder. 

o Ikke gjennomført møte 
 

 

➢ Økonomi v/fylkessekretær Vidar og økonomiansvarlig 

o Se egen sak om styringsbudsjett 
 

➢ Nytt fra fylkesavdelingen 

✓ Post 

✓ Søknader 

▪ Minnesmerke Larvik – 22. Juli. Gitt 2500.- 
▪ Somliga går med trasiga skor. Gitt 2000.- 
▪ 8. mars – Grenland. Gitt 2000.- 

✓ Annet 

▪ Websider. Jobber med dette i samarbeid med Leif. 

Begynner å ta form. Vi ønsker oss tilbakemeldinger for 

å få bedre sider. 
▪ Kontorlokaler: Innflytting 1.april. LO ønsker å kunne 

markere åpning 1. mai.  
▪ HMS-rutine kontoret, hvor står arbeidet? Etterspurt info 

fra øvrige avdelinger. Venter på dette. Gjennomføres 

et Teams-møte med Oddvar, Hege og Sisselkjapt for å 

få fremdrift i saken. 
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▪ LO i NAV: Linda informerte om arbeidet. Det å ha to 

arbeidsgivere og to tariffavtaler gir utfordringer. 
▪ Konflikt på KA- og NHO-området: KA, man har 

kommet til enighet. NHO: Stendi er store her. Pt.er vi 

fortsatt i konflikt. FO og Fagforbundet samarbeider. Vi 

jobber med rekruttering ved å gi medlemmene en 

oppmerksomhet. 
▪ Valgkomiteen er i gang med jobben å rekruttere ny 

barnevernspedagog som ansvarlig for profesjonsfaglig 

utvalg. 
 

 

    Vedtak: Styret tar fremleggene til orientering 

  

 

Sak 04/20 Landsstyresaker v/leder og landsstyrerepresentant. 

 

• Retningslinjer for etablering av fylkesoverskridende klubber, og avdelingenes 

rolle ved etablering. Hvordan få til gode ordninger her. LS ser til hvordan 

Bufetat fungerer i dag. Innstilling fra AU blir skal behandles og vedtas på LS i 

mars.  

• Tillitsreform i offentlig sektor: Hvordan offentlig sektor organiserer sine 

virksomheter. Det skal jobbes videre med konkretisering av hva slags 

betydning dette har der hvor vi har medlemmer.  

• Rundskriv 1-2021: FOs klima- og miljøstrategi og arbeidslivets klimauke. Går 

på bruk av ressurser. Reising, innkjøp mv. Får også konsekvenser for 

Tariffpolitikken, samarbeidd med andre forbund. Hvordan griper dette inn 

fagene våre? Samfunnspolitisk - være med på å løfte disse målene. FNs 

bærekraftmål er sentrale. Stille krav til de vi kjøper varer og tjenester fra.   
     

    Forslag til vedtak: Styret tar fremleggene til orientering 

 

 

 

Sak 05/21 Styringsbudsjett 2021 

 

Jamfør vedtak sak 11/20 i representantskapet “... Representantskapet gir styret 

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

januar 2021.” Styringsbudsjettet gjelder fram til endelig budsjettvedtak i 

representantskapsmøtet den 25. Mars. 

 

Vedtak: AUs forslag til styringsbudsjett ble vedtatt. Styringsbudsjettet sendes 

klubbene til orientering med en forklaring på at dette er et overskuddsbudsjett, og at 

endelig innstilling til budsjett skal behandles i styret før neste 
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representantskapsmøte. Dette for å gi klubbene mulighet til reell innflytelse på 

endelig budsjett for 2021. 

 

  

 

   

Sak 06/21 Samlinger i regi av FO Vestfold og Telemark 
 

Jamfør vedtak i styret 9. september 2020: “Fram til nytt vedtak fattes i styret eller 

representantskapet arrangerer ikke FO Vestfold og Telemark og tilhørende klubber 

åpne arrangementer (eksempelvis fagdager eller fagkafeer) hvor medlemmer møtes 

fysisk. Unntaksvis kan slike arrangementer gjennomføres etter vedtak i et av FO 

Vestfold og Telemarks styrende, vedtektsfestede organer (representantskap, styret 

eller AU).” 

Styret diskuterer eksiterende vedtak 

 

 

 

Vedtak:  

• Fram til nytt vedtak fattes i styret eller representantskapet arrangerer ikke FO 

Vestfold og Telemark og tilhørende klubber åpne arrangementer (eksempelvis 

fagdager eller fagkafeer) hvor medlemmer møtes fysisk. Unntaksvis kan slike 

arrangementer gjennomføres etter vedtak i et av FO Vestfold og Telemarks 

styrende, vedtektsfestede organer (representantskap, styret eller AU). 

Styrevedtaket legges fram for representantskapet for ny behandling den 25. 

Mars. 
 

• Med tanke på årsmøtefristen ble det spilt inn at det er mulig med 2-årig 

årsmøteperiode. Det er åpning for å utsette årsmøter til etter fristen. Vi 

henstiller til at årsmøter holdes innen fristen, men kan utsettes inntil 15. juni. 

Utsettelse gjøres i dialog med AU. 
 

 

 

 

 

 

Sak 07/21 Verving 

 

Det er utfordrende å komme i kontakt med studenter. AU ønsker innspill og tips. 

Innledning v/leder.  

 

Diskusjon. 
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Innspill: Forespørsel om undervisning, uniform til andreårsstudenter - vpl i somatikk, 

digitalt arbeidssøkerkurs,  

 

Vedtak: Diskusjonen tas til orientering 

 

 

 

Sak 08/21 LO for alle 
 

Irmelin Stødle fra FO sentralt innledet og informerte om prosjektet.  

Diskusjon. 

AU følger opp prosjektet videre og tar kontakt med Irmelin for videre framdrift. 

 

 

 

Sak 09/21 Oppnevning til LO Stat FU Vestfold og Telemark 

 

AU foreslår følgende oppnevning: 

 

Wenche Kongerød 

Olav Borsheim 

Farshad Mohseni 

 

Vedtak:  AUs forslag oversendes LO Stat. 
 

 

Sak 10/21 Eventuelt 

 

Fra Jostein:  

Jeg lurer på om vi kan få en oppdatering på spørsmålet Sosionomene stilte om det 

stemmer at det blir færre sosionomer på sykehus, NAV, kommunal psykiskhelse, den 

kommunale delen av NAV og eventuelt andre steder sosionomer tradisjonelt har 

ståttsterkt.  Har forstått det slik at AU har sendt forespørsel inn sentralt for å få tall på 

dette om mulig. 

Hvis dette er et problem, hvordan jobber FO sentralt med dette, og er det noe FO 

Vestfold og Telemark kan jobbe med? 

Dette er et spørsmål som vi har fått tilbakemeldt fra flere medlemmer i fylket. 

 

Vedtak: Mona og Jostein avklarer seg imellom hvordan dette gjøres. 
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Neste styremøte:  11.03.2021 

 

 

 

Referent: Vidar Byholt 

 
 

 


