
Vestfold og Telemark  

   
 

 

Protokoll 25.03.2021 

Representantskapsmøte i FO Vestfold og Telemark. 

 

Tid:  09.00-16.00 

Sted:  Teams (Digitalt) 

 

  
Sak 1/21 Konstituering 

  

  Til stede: 

 

Åse Kari S. Abrahamsen 

Kristine Amundsen 

June Andersen 

Joachim Berge 

Olav Borsheim 

Torunn Bredvei Steinsholt 

Vidar Byholt 

Cecilie Dreyer 

Kine Jansen Egge 

Monica Holtan Fjeld 

Hilde Helene Fjellanger 

Jorid Fosse 

Jostein Fosse 

Volga Karlsen Gooran 

Oddvar Gran 

Trygve Hagelund 

Heidi Birgitte Haug 

Rose Heian 

Karin Hesmyr 

Linn Holvik 

Leif Johnsen 

Arne Klindt 

Hege Kolbjørnsen 

Wenche Kongerød 

Torild Kristoffersen 

Sunniva Liland 

Ragna Lunden 

Mona Mathisen 

May Myrvang 

Elin Valle Mørk 

Håkon Dyrud Olsen 

Signe Marie Olsen 

Sissel Olsen 
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Linda Pettersen 

Guro Rugstad 

Boge Rummelhof Johnsen 

Raymond Ryland 

Hege Selnes-Johnsen 

Tina Silseth 

Lene Solgaard 

Tonje Kristine Sulen 

Bente Årset 

  

  

 

 

 Permisjoner:  Heidi Haug fra 13:45 og ut møtet 

    Tina Silsetth fra 11:30 og ut møtet 

    Boge Johnsen 10.15-11.30 

 

  Innkallingens lovlighet 

    

Vedtak: Det er lovlig innkalt. 

 

  Godkjenning av dagsorden: 

  Vedtak: Dagsorden godkjennes 

 

Godkjenning av forretningsorden: 

Vedtak: Forretningsorden godkjent 

 

Valg av referent: Vedtak: Vidar Byholt 

 

Valg av protokollunderskrivere:  

Vedtak: Hilde Fjellanger og Rose Heian 

 

  Uttalelser: 

 

  Saker til eventuelt: Ingen saker 

 

 

 

Sak 2/21 Orienteringer  

 

➢ Hanne Glemmestad og Marit Selfors Isaksen, AU sentralt, orienterer om 

aktuelle tema i FO. 
 

 

➢ Profesjonspolitikk v/nestleder og profesjonsfaglig ansvarlige. 

o Info v/nestleder 
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▪ Diverse avisinnlegg, presentert i møtet 

▪ Webinar i april – Gro Dahle 

▪ Webinar: Agron Tahiri – gjenoopprettende prosesser. 

▪ Møter i profesjonsutvalget på Teams 

▪ Suppleringsvalg i dag av  profesjonsfaglig ansvarlig 

barnevernspedagog. 

o Barnevernspedagogene 

o Sosionomene 

▪ Møte med sentralt profesjonsutvalg: Spilt inn hvor er sosionomen 

på våre arbeidsplasser? Startet forskningsprosjekt på dette. 

Kartlegge om sosionomene blir skviset. Autorisasjon jobbes 

videre med.  

▪ Sendt ut henvendelse til alle sosionomer i avdelingen, bedt om 

innspill. Fått et: Koordinator-rollen. 

o Vernepleierne 

 

 

 

➢ Helse- og sosialpolitikk v/fylkesleder. 

o Diverse avisinnlegg, presentert i møtet. 

o LO-radioen, Linda og Mimmi flere ganger 

o Markering 8. mars – med fane og plakater 

o Årsmøte til SV 

o Årsmøte til Rødt 

o Uformelle samtaler med AP om rusreformen, blir mer. 

o Utvalget har ikke hatt møter ennå. 

o Henvendelse fra SV om samarbeidsavtale 

 

 

 

➢ Tariff v/Linda 

 

o Streik og lønnsnemnd på NHO-området 

▪ Linda viste til Marit Selfors Isaksens gjennomgang 

 

o Mellomoppgjøret 

▪ Linda viste til Marit Selfors Isaksens gjennomgang: Etterslep, 

NHOs krav om reallønnsnedgang ble kommentert. 

Likelønnsutvalg. 

▪ Lokale forhandlinger? Vi planlegger forhandlingsutspill ifbm. 

rekruttering av vernepleiere. 

 

 

➢ Seniorutvalget v/leder av seniorutvalget. 

o I dvale, venter på vaksiner og åpning av samfunnet. Har avlyst samlinger 

som skulle vært i april og mai. Håper å kunne få til noe i juni – Stokke 

Bygdetun. Blir digitale møter på Teams framover. 
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➢ Internasjonalt arbeid v/fylkesleder. 

o  FO sentralt er i gang med en prosess rundt samordning av internasjonalt 

arbeid. Skal det samarbeides med hjelpeorganisasjoner eller ikke? 

Ghirass-arbeidet vil bestå i en eller annen form. 

 

➢ Økonomi v/Vidar og økonomiansvarlig 

 

o Nytt økonomisystem – nytt skjema for utlegg og reiseregning. 

▪ Vidar informerte. 

o Viser til egne saker om regnskap og budsjett 

 

➢ Nytt fra fylkesavdelingen 

✓ Post 

✓ Søknader v/Vidar 

▪ Somliga går i trasiga skor 

▪ Minnesmerke 22. juli, Larvik 

▪ 8. mars-komiteen Grenland 

▪ Stipend 

✓ Annet 

▪ Markering av 30 og 40 års medlemskap i FO/LO: 

Sendes brev til de som skal markeres hvor det fremgår 

at det blir arrangement seinere. 
▪ LO i NAV: Linda informerte 

▪ Oppnevning av medlemmer til LO Stat: Olav Borsheim, 

Farshad Mohseni og Wenche Kongerød er oppnevnt. 

▪ Landsdekkende klubber 

▪ Fane: Styret har vedtatt å se om vi kan omarbeide FO 

Vestfolds fane til FO Vestfold og Telemark og ny logo. 

▪ Arendalsuka: Blir et redusert opplegg hvis det blir noe. 

Både fra FO og LO sin side. Vi ønsker å arrangere 

dagstur(er) og eventuelt bidra med stands. 

▪ Arbeid med HMS-rutine for avdelingskontoret: Hege, 

Sissel og Oddvar har hatt møte. Skal ta utgangspunkt i 

nytt ULLT-reglement. 

▪ Minnegave, Hans Christian Gabrielsen. Vi gir 500.  
▪ Nye kontorer I Porsgrunn: Ny leieavtale på plass. 

Nærmer seg innflytting. 
▪ Hanes feriekoloni: Feriested for barn i Skien 

kommune. Vært en prosess for å få på plass nytt styre 

og drift i tråd med intensjonen. Oddvar er valgt som 

styreleder. 
 

 

    Vedtak: Representantskapet tar fremleggene til orientering 
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Sak 3/21 Landsstyresaker v/fylkesleder og landsstyrerepresentant. 

  

• LS i går 24.03 

• Revidering av reglement for lønna tillitsvalgte. Kommer beskjed om 

når det trer i kraft. Behandles av styret, legges fram for 

representantskapet – hvilke konsekvenser får reglementet for oss? 

Noen saker må også bestemmes lokalt. 

• Retningslinjer for landsomfattende og fylkesoverskridende klubber.  

• Mellomoppgjøret orientert om tidligere 

• OU-midler, blir lettere å få ut midler enn tidligere. 

• Økonomisk status: Bra. Andel yrkesaktive øker. Medlemsmassen 

øker også totalt. 

 

     

     Vedtak: Fremleggene tas til orientering 

 

 

Sak 4/21  Mandat for seniorutvalget 
 

 

Vedtak: Felles forslag fra seniorutvalget og AU vedtas 

 

 

 

 

Sak 5/21 Representasjon i representantskapet – seniorutvalget 

 

AU viser til seniorutvalgets henvendelse av 16.11.2020. Denne må sees i 

sammenheng med vedtak fattet på FO Vestfold og Telemarks årsmøte 2020, 

sak 7, underpunkt 8: «Seniorene er ikke en egen klubb men har en 

representant med tale-, forslags- og stemmerett i representantskapet». Videre 

må den ses i sammenheng med FOs vedtekter 11.4, 2. ledd: 

«Representantskapet består av valgte representanter fra klubber, samt styret i 

fylkesavdelingen, inklusive landsstyrerepresentanten, ledere for 

fylkesavdelingens utvalg og representantene fra FO-studentene.». 

Bakgrunnen for formuleringen i årsmøteprotokollen, og saksforberedelsene til 

denne, var en presisering av at leder for seniorutvalget er representert i 

representantskapet slik § 11.4 2. ledd i vedtektene fastslår. Samme 

bestemmelse beskriver representasjon i representantskapet, og ingen 

selvstendig representasjon fra utvalg er beskrevet der. Selv om 

årsmøteprotokollens sak 7. 8. kan tolkes slik at man i tillegg til at utvalgsleder 

er representert, skal man ha ytterligere en representant med fulle rettigheter, 

mener vi en slik tolkning er vedtektsstridig og ikke kan tas til følge.   
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Vedtak: I tråd med FOs vedtekter møter seniorutvalgets leder i 

representantskapet med tale- forslags- og stemmerett. Øvrige medlemmer i 

seniorutvalget kan møte med tale- og forslagsrett. (Vedtatt mot 3 stemmer) 

Tilleggsforslag: FO Vestfold og Telemark retter en henvendelse til FO 

sentralt og ber de vurdere hvordan de ikke-yrkesaktives demokratiske 

rettighetene ivaretas i representantskapsmodellen i fylkesavdelingen. 

(Forslaget falt med 18 mot 13 stemmer) 

 

 

 

Sak 6/21 Valg 

 

Suppleringsvalg av profesjonsfaglig ansvarlig barnevernspedagog. 

Valgkomiteen v/Olav Borsheim la fram sin innstilling. 
 

Vedtak: Torunn Bredvei Steinsholt ble valgt. 

 

 

 

Sak 7/21 Regnskap 2020 v/Vidar 

 

 Vedtak: Regnskap for 2020 godkjennes 

 

 

Sak 8/21 Budsjett 2021 v/Vidar 

  

 Vedtak: Styrets forslag til budsjett vedtas. 

 

 

Sak 9/21 LO for alle v/Linda 

 

 Informasjon om prosjektet v/Linda Pettersen. 

Verving og medlemsbevaring der vi har lav organisasjonsgrad, i privat 

sektor. 

 

   Vedtak: Fremlegget tas til orientering 

 

 

Sak 10/21 Verving 

 

AU har fått i oppdrag å legge fram en strategi for verving til styret 

knyttet til vedtatt vervemål i Landsstyret. Målet ved neste landsmøte er  

35.000 medlemmer.  

 

2316 medlemmer er målet for FO Vestfold og Telemark. 

Vi er i ferd med å kartlegge vervepotensiale konkret. 
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Diskusjon/innspill. 

 

• Utmelding en ting, men hvordan beholde? 

• Ønske om stæsj: Bærekraftig. Handlenett. 

• Få med seg kollegaer som ikke er organisert på 

våre arr. (også digitale). 

• Høyskolen: Sjekke opp når studentene er på 

skolen ifbm. verving. 

• Kurs for nyvalgte tillitsvalgte, få inn verving der. 

• Studenter: Komme inn i timen, inn som en del av 

undervisningen, som en del av organisasjonsarbeid 

for eksempel.  

• Få på plass tillitsvalgte – bygge klubb.  

• Få ut stæsj til praksisstudenter 

• Bruke seniorarbeidet til å fange opp de som er på 

vei ut av arbeidslivet. 

 

 

 

Vedtak: AU tar diskusjonen til orientering og tar med seg innspillene inn 

i arbeidet med vervestrategi. 

 

 

Sak 11/21 Valgkamp 

  

 Ble presentert under info fra politisk ledelse sentralt. Se www.fo.no/valget 

 

 

• NAV – løse sosiale utfordringer 

• Satsing og økning sosialfaglig kompetanse 

• Hindre utenforskap for barn og unge 

• Justere barnetrygdens nivå 

o Ikke beregne barnetrygd inn i inntektsgrunnlaget ved beregning av 

sosialhjelp. 

• Lovfesting av miljøterapeuter i skole, lovfesting av vernepleiere i bolig, 

autorisasjon barnevernspedagoger og sosionomer. 

• Boligsosialt arbeid. 

 

 

 

Sak 12/21 FNs bærekraftmål 

 

 Info v/nestleder 

 

http://www.fo.no/valget
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FNs bærekraftmål og miljøstrategi skal innarbeides i landsmøteperioden 

fram til 2023 

 

Organisatorisk, samfunnspolitisk, tariffpolitisk, fagpolitisk og 

profesjonspolitisk. 

 

 Skal prege driften vår, helt konkret.  

  

 Vedtak: Fremlegget tas til orientering 

 

 

Sak 13/21 Samlinger i regi av FO Vestfold og Telemark 

 

 Vedtak i styresak 6/21: 

«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.» 

 

Representantskapet diskuterer hvordan dette skal være videre. 

 

Vedtak: Av hensyn til smittevernregler fattes vedtak om at FO Vestfold 

og Telemark og tilhørende klubber ikke arrangerer 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). Vedtaket gjelder fram til nytt vedtak 

er fattet i representantskapet eller styret. AU kan oppheve vedtaket hvis 

lokale og/eller sentrale myndigheters råd og forskrifter tilsier det.  

 

(31 av 33 stemte for) 

 

 

Sak 13/20 Eventuelt 

 

  

 

 

Referent: Vidar 

 
 

 


