
Vestfold og Telemark  

   
 

 

 

Protokoll 10.06.2021 

Styremøte i FO Vestfold og Telemark 

 

Tid:  08:30 - 14:00 

Sted:  Teams 

 

  
Sak 35/21 Konstituering 

  

  Til stede: Oddvar, Linn, Cecilie, Torunn, Mona, Wenche, Leif, Jostein, 

    Hege, Linda, Vidar 

 

  Forfall: Sissel, Tina og Farshad 

 

Permisjon:  Cecilie fra 13.30 og ut møtet 

Jostein fra 12:30 – 13:30   

 

  Innkallingens lovlighet 

     Vedtak: Det er lovlig innkalt. 

 

  Godkjenning av dagsorden: 

  Vedtak: Dagsorden godkjennes 

 

  Uttalelser: 

 

  Saker til eventuelt: 

 

  

 

Sak 36/21  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

   

  Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 16.04.2021 godkjennes. Det ble bemerket at 

forfall ikke var ført i protokollen. Wenche hadde forfall. 

 

 

 

Sak 37/21  Orienteringer  

 

 

➢ Profesjonspolitikk v/nestleder og profesjonsfaglig ansvarlige. 

o Planlegger hvordan de skal jobbe. Både sammen med hverandre og hver 

for seg. 
o Ønsker å legge til ekstra dag neste gang det er styremøte for at de 

profesjonsfaglige ansvarlige kan jobbe sammen.. 
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o Jobber opp mot sentralt - profesjonsrådene. 
o Profesjonsrådet for vpl: Valgkamp og tillitsreform, utfordra partiene på 

tanker om lovfesta rett til miljøterapeuter, vernepleier.no ble drøftet - 

drøfting av denne ble diskutert. 
o Diskutert om man skal betale utstyr for studenter ved opplæring slik NSF 

gjør. 
o Bruk av FO-kanaler for distribuering av stillingsannonser: Kan sendes 

Oddvar for publisering etter at tillitsvalgte har vurdert om det er viktig å 

få den ut. 
 

 

➢ Helse- og sosialpolitikk v/leder. 

o Avisinnlegg 
o LO-radioen 
o To møter med SV – samarbeidsavtale 

o Også møter med AP og Rødt 
o Møte i LOs regionråd -  

 

➢ Seniorutvalget v/leder av seniorutvalget. 

o Ikke noe nytt, ingen oppstart nå. Satser på august. 
 

➢ Internasjonalt arbeid v/leder. 

o Innsamlingsakasjon: Ca. 116.000.- totalt så langt. 
 

➢ Økonomi v/fylkessekretær og økonomiansvarlig 

o Formålsrapport klar snart, automatisk system. Vi har en god økonomisk 

situasjon. 
o Utleggsskjema nå justert. 

 

➢ Nytt fra fylkesavdelingen 

✓ Post 

✓ Søknader 

✓ Annet: Tina har søkt permisjon fra LS ut året. Ferie: Vi lager 

info om hvem som har ferie når, samt en beredskapsløsning. 

Halvårsrapport legges fram neste styremøte. Info om 

klagesak og kontrollkomitteens håntering av denne – vi har 

oppfordret sterkt til at saken må håndteres snarest. Det har 

vært forsinkelser rundt kontorene i Porsgrunn. Hovedkontoret 

ber om caser der noen har varslet om uforsvarlige forhold i 

tjenester for mennesker med utviklingsemming men ikke blitt 

hørt.  

 

 

 

     Vedtak:  

Styret tar fremleggene til orientering 
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Sak 38/21 Tariffoppgjørene 2021 

 

 

Orientering ved Linda og Vidar.  

Vedtak: Fremlegget tas til orientering 

 

 

Sak 39/21 Landsstyresaker v/leder og landsstyrerepresentant. 
 

Oddvar orienterte: 

 

19/20:  Hvordan skal FO øke synlighet i samfunnet? På bakgrunn av  

  omdømmeundersøkelsen.  

Styret diskuterte saken 

 

21/21:  Rik på mangfold. Går på interne forhold sentralt og i avdelingene. 

  Samarbeid med Norsk Folkehjelp. Mangfoldsplattform vedtatt i   

         landsmøte.  
 

Økonomi: Andelen yrkesaktive øker. Inntektene øker. Overskudd 2020   

 er på 20 millioner. Forslag: 9 millioner til streikefond. Sette av 2  

                     millioner til forskningsarbeid 
 

Arbeid med å løfte yrkesetikk i FO: Yrkesetisk råd skal jobbe med  helheten i større 

grad. Skal fortsatt behandle enkeltsaker. Jobbe fram  gode kurs om yrkesetikk som 

kan brukes i avdelingene. 

 

Rapportering på FOs stipend. Her er det underforbruk. 

 

Handlingsprogram 2020-23. Rapportering til LS på hva som er gjort siste halvår. 

 

Internasjonalt solidaritetsarbeid. Oppfølging av Ghirass blir fortsatt med               

som et felles prosjekt i FO. Flere modeller for arbeidet skal diskuteres. 

 

Sak fra FO Innlandet om hvordan fylkesavdelingene skal samhandle, møter som de 

tidligere avdelingskonferansene mv. Nestledernes rolle og deltakelse i sentrale 

møter. 

 

 

     

     Vedtak: Fremleggene tas til orientering. 
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Sak 40/21 Rekruttering/verving 

 

• O-rundskriv 7 2021 

• Forslag fra AU: Vervestrategi for FO Vestfold og Telemark 

 

 

Vedtak:  

Vervestrategi for FO Vestfold og Telemark vedtas. 

 

 

Sak 41/21  Aktiviteter høst 2021/vår 2022 

 

• Arbeidslivskurs 

• Forhandlingskurs KS og eventuelt stat. 

• Gjenopprettende prosesser 

• Kurs digital kompetanse for tillitsvalgte 

• Fagdager/fagkafeer? 

• Årsmøte: 9. mars 2022 

• Senioraktiviteter 

 

Vedtak: AU tar diskusjonen til orientering. AU ber om at forslag til aktivitet 

sendes til kontoret. Vi har som mål å gjennomføre fagkafeer hvis 

smittesituasjonen tilsier det. Årsmøtet arrangeres 9. mars 2022. 

 

 

Sak 42/21 Søknad fra Hanes Feriekoloni 

Søknaden legges fram for styret. 

 

Vedtak:  

Vi gir 5000 denne gangen fordi det er snakk om en reetablering av 

Hanes feriekoloni. Vi åpner for ny søknad ved behov. 

 

 

Sak 43/21  Søknad fra Linda Pettersen ihht. ULLT-reglement. 

Søknaden legges fram til styret. 

 

     Vedtak: 

          Søknaden innvilges. 
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Sak 44/21 HMS-rutine FO Vestfold og Telemark 
 

Vedtak: 

Fremlagte forslag vedtas. Styret velger HMS-ansvarlige første styremøte etter 

årsmøte. Styret sender saken tilbake til AU med formål å vurdere å innarbeide 

FNs bærekraftmål i dokumentet. 

 

 

 
 

Sak 45/21  Valg og valgkamp 
 

Orientering ved Oddvar 

 

FO sentralt legger ut svarene fra listekandidatene på spørsmål FO har 

stilt dem i forbindelse med Stortingsvalget. For valgkrets Telemark og 

valgkrets Vestfold legges svarene ut på vår hjemmeside.  

 

Vedtak: Styret tar fremlegget til orientering. 

 

 

Sak 46/21  Eventuelt 

 

 

  

Neste styremøte: 1. september 2021  

 

 

 

Referent: Vidar Byholt 

 
 

 


