Vestfold og Telemark
Protokoll 11.03.2021
Styremøte i FO Vestfold og Telemark.
Tid:
Sted:

09:00-15.30
Digitalt møte, Teams.

Sak 11/21

Konstituering
Til stede: Vidar, Mona, Linda, Oddvar, Leif, Tina, Sissel, Jostein,
Wenche, Cecilie, Hege, Kristine
Forfall: Farshad, Linn
Innkallingens lovlighet
Vedtak: Det er lovlig innkalt.
Godkjenning av dagsorden:
Vedtak: Dagsorden godkjennes. Legges til en ny sak 24/01
Representantskap. Eventuelt blir sak 25/01
Uttalelser:
Saker til eventuelt:
Permisjoner vedtatt: Jostein fra 13 (tilbake under saken om Fane),
Wenche fra 14:00, Cecilie fra 13:30

Sak 12/21

Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Protokoll fra styremøte 21.01.2021 godkjent

Sak 13/21

Orienteringer

➢ Profesjonspolitikk v/nestleder og profesjonsfaglig ansvarlige.
o To møter i perioden, et planlagt i april. Blir bra å få på plass leder for
barnevernspedagogene.
o Vernepleiere sentralt møte: Fokus på ressurssida vernepleier.no,
ønsker innspill dit. Utdanninga er 60 år i år. Fokus på miljøterapeuter i
skolen – kampanje om lovfesting. Rusreformen og at FO støtter
intensjonen. Kommer en høring om boligpolitikk til alle profesjonsfaglige
utvalg. All kan svare opp denne.
Status: Sak om vernepleierens helsefaglige kompetanse: STHF vs.
Fagforbundet. Sykehuset bruker juridisk kompetanse for å vurdere
dette. Er formidlet inn sentralt.

FO Vestfold og Telemark
Sosionomene: Det er satt i gang prosjekt sentralt på sosionomenes
plass i spesialisthelsetjenesten. Kompetanseprofil skal oppdateres.
Autorisasjon jobbes med. Det sosialfaglige fokuset i velferdsstaten,
svekket. Jobbes med. Grønt sosialt arbeid, mer kunnskap og forskning.
Jobber med tillitsreformen. Foreslått å knytte kontakt mellom AU
sentralt og utvalgene i fylkene i denne sammenheng. Rusreformen
jobbes også med.

➢ Helse- og sosialpolitikk v/leder.
o Ikke samlet medlemmene, men hatt noe kontakt.
o Fire innlegg i avisene siste 14 dager
o Jobbet opp mot politikere.
o Regionrådet og regionkonferansen – fremmet våre saker.
o Markering av 8. mars.
➢ Seniorutvalget v/leder av seniorutvalget.
o Skjedd lite, avlyst samlinger februar og mars. Ser ikke lyst ut for april.
Håper på mai/juni.
o Utvalget holder kontakt
o Ønsker å få til et utearrangement i juni. Muligheter for å være både ute
og inne, og god plass.
➢ Internasjonalt arbeid v/leder.
o Har ikke skjedd noe sist.
o Ghirass – ifbm med pandemien – har økonomiske problemer. Kommer et
brev fra leder på senteret
➢ Økonomi v/fylkessekretær Vidar og økonomiansvarlig
Se egne saker om regnskap og budsjett
Vidar informerte om Visma – nytt økonomisystem.
➢ Nytt fra fylkesavdelingen
✓ Post
✓ Søknader: Innvilget stipend Stendi. 8. mars komiteen i
Grenland, minnesmerke 22. juli i Larvik, og somliga går med
trasiga skor.
✓ Annet: Gjøre et arbeid rundt hvem er vi og hvem er vi til for –
det er begynt en diskusjon rundt. Fellesorganisasjonen for
sosialarbeidere er foreslått. Fokus på valgkamp.

Vedtak:

Styret tar fremleggene til orientering
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FO Vestfold og Telemark
Sak 14/21 Landsstyresaker v/leder og landsstyrerepresentant.
•
•

•

•
•

•
•
•

Gjennomgang av medlems- og omdømmeundersøkelse.
Revidering av reglement for lønna tillitsvalgte. Hovedpunkter: Ansvar
for frikjøpte tv legges på styrene, K-dager, lønn, mv. LO-leders lønn
ligger til grunn. Forslag om å få inn sats for nestledere.
Retningslinjer for landsdekkende klubber. Jobbes med. Her har vi
koordineringsansvar. Følger saken nøye med tanke på
arbeidsbelastning/ressurser.
Uttalelse om: Barn og unge og sikkehet under korona. Miljøterapeuter
i skole. Rusreformen. Ikke klare ennå.
Mellomoppgjøret: LO lever krav i frontfaget 15. mars. Vi leverer krav
på likelønn, offentlig sektor hadde laver vekst enn frontfaget –
etterslep i offentlig sektor.
Forvaltningen av OU-midler. FO har hatt enn strengere vurdering enn
andre forbund gjeldende hva man tildeler OU-midler for.
Statusrapport FOs internasjonale arbeid. Ønskes strukturert og inn i
andre former.
Økonomi:

Vedtak: Styret tar fremleggene til orientering
Sak 15/21 Mandat for seniorutvalget
AUs forslag legges frem til diskusjon.
Vedtak: Diskusjonen i styret tas til etterretning og saken sendes tilbake til
AU som i samarbeid med seniorutvalget utarbeider nytt forslag i
fellesskap hvor innspillene fra diskusjonen tas inn. Saken fremmes til
representantskapet. Kommer vi ikke til enighet lever seniorutvalget og
AU hvert sitt forslag til mandat.

Sak 16/21 Regnskap 2020
Vedtak: Styret innstiller overfor representantskapet at regnskap 2020
godkjennes.

Sak 17/21 Budsjett 2021:
Vedtak: Styret innstiller overfor representantskapet at budsjett for 2021
slik det ble lagt fram av AU, og med styrets endringer, godkjennes.
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FO Vestfold og Telemark
Sak 18/21 Fane
AU undersøker kostnader rundt å gjøre om FO Vestfolds gamle fane.
Saken legges fram i møte.
Vedtak: AU får i oppgave å se hva som kan gjøres med fanen, og
bestemme om endringene skal gjennomføres.
Sak 19/21 Mål for verving
Oddvar orienterer om landsstyrets mål for verving. Vi diskuterer hva det
betyr for oss.
LS’ mål er 35.000 medlemmer pr. nov. 2023. Mål for FO Vestfold og
Telemark er tilsvarende 2316 . AU ønsker å legge fram en strategi for å
nå dette målet for styret.
Vedtak: AU utarbeider forslag til strategi for å nå vervemålet, og legger
denne fram for styret.

Sak 20/21 Jubilanter
30 år i FO og 40 år i LO for 2020 og 2021. Hvordan markerer vi dette?
Vedtak: Vi sender ut en hilsen i posten, og inviterer til arrangement for å
feire jubilantene når samfunnet åpner igjen. Overrekkelse av nåler og
gaver skjer på arrangementet.
Sak 21/21 Arendalsuka
Vi vet foreløpig lite om Arendalsuka. Vi tar en diskusjon i styret på hva vi
ønsker med Arendalsuka.
Vedtak: Vi satser ikke på overnatting, men legger opp til dagsturer hvis
det blir Arendalsuke i 2021

Sak 22/21 FNs bærekraftmål
Konsekvenser for FO Vestfold og Telemark. Innledning ved Mona. Diskusjon.
Vedtak: FO Vestfold og Telemark innarbeider FOs bærekraftmål i sin drift.
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FO Vestfold og Telemark

Sak 23/21 Valgkamp
Orienterings om FOs valgkampopplegg. Oddvar orienterte om O-rundskriv 4 2021.
Det er laget en nettside: fo.no/valget
Linda orienterte om arbeidet i LOs familie- og likestillingsutvalg
Vedtak: Fremlegget ble tatt til orientering

Sak 24/21 Representantskapsmøte 25. mars
Påmelding i linken som ligger i innkallinga. Sakspapirene blir sendt ut
en uke før møtet, seinest.
Sak 25/21 Eventuelt
1. Fra Jostein: Status fra valgkomiteen gjeldende innstilling av ny ansvarlig for
barnevernspedagogene. Vidar orienterte på vegne av Olav.
2. Fra Jostein: Digitale arrangement. Vi bør vurdere å arrangere. Vi har planlagt
seminar med Gro Dahle i april. Vi holder på å planlegge arrangement om
gjenopprettende prosesser med Agron Tahiri.
3. Fra Sissel: Status for arbeid rundt Covid-19, våre grupper og vaksine. Den
enkelte kommune bestemmer. Påvirkningsarbeid må skje lokalt. Avdelingen
bistår gjerne.
4. Neste styremøte: Flyttes fra torsdag 15. april til fredag 16. april.

Referent: Vidar
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