
Vestfold og Telemark  

   
 

PROTOKOLLUTKAST 

Styremøte i FO Vestfold og Telemark. 

 

Tid:  2-3.11.2021, 17:00–15:00 

Sted:  Hotell Wassilioff, Stavern 

 

  
Sak 57/21 Konstituering 

  

Til stede: Wenche Kongerød, Arne Klindt, Sissel Olsen, Torild Eivik, Leif  

 Johnsen, Jostein Fosse, Torunn Bredvei Steinsholt, Hege Selnes  

   Johnsen, Mona Mathisen, Linda Pettersen, Vidar Byholt. 

 

Forfall: Oddvar Gran, Rose Heian 

 

  Innkallingens lovlighet 

     Vedtak: Det er lovlig innkalt. 

 

  Godkjenning av dagsorden: 

  Vedtak: Dagsorden godkjennes 

 

  Uttalelser: Ingen uttalelser 

 

  Saker til eventuelt: Ingen saker 

 

  

 

Sak 58/21  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

 

Vedtak: 

Protokoll fra styremøte 01.09.2021 godkjennes. Det gjøres oppmerksom 

på at repmøtet 23.11 ikke blir på Park Hotell i Sandefjord, men Wassilioff 

i Stavern. Det ble videre bemerket at utkast til protokoll må ut til styret når 

AU har gått gjennom den, og at sak om brev ut til nyvalgte 

Stortingsrepresentanter ikke var fulgt opp. 

 

Sak 59/21  Orienteringer  

 

 

1. Profesjonspolitikk v/nestleder og profesjonsfaglig ansvarlige. 

 

Torunn (BVP):  
Sissel, Mona og Torunn har vært på kvinner på tvers. 
Punkter herfra: Hurdalsplattformen, hvilken betydning har den? Utfasing 

av kommersielle aktører i helse og omsorg. Ny barneminister - håp om 

at det blir bedre for barnevernet.  
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Kvalitetsreform i barnevernet – spent på hva dette betyr: tid og 

bemanning. Styrking av psykisk helsehjelp og ettervern i barnevern. 

Lavinntektsfamilier: 115.000 barn lever i lavinntektsfamilier (2019). 238 

kommuner avkorter sosialhjelp mot barnetrygd (2/3 av alle kommuner). 

Hjartdal, Notodden, Holmestrand, Tønsberg, Horten gjør det 

eksempelvis ikke. 

 

 

Wenche (VPL):  

Samling i det sentrale profesjonsrådet. Vi fikk dessverre ikke deltatt. 

Sak i tvisteløsningsnemnda (Fagforbundet vs. STHF). Vernepleier fikk 

ikke gjøre krav på stilling pga. “manglende helsefaglig kompetanse”. 

Denne avgjørelsen brukes av STHF. 

 

Jostein (SOS):  

Parallelle utfordringer for sosionomer i kommunene som vernepleierne 

(tvistesaken over). Hvordan stillinger lyses ut er utfordrende for oss 

med tanke på å få inn våre profesjoner. 

 

Forslag: Tillitsvalgtnettverk med profesjonskurs og eksempler fra 

klubbene på arbeid med stillingsannonser. Larvik/Skien har jobbet med 

vernepleiere, de kan trekkes inn med praktiske eksempler. 

 

 

2. Helse- og sosialpolitikk v/leder. 

 

 

12 ulike avisinnlegg det siste året. 

 

Kommersialisering/privatisering: Jobbet med politikere (da kommende 

stortingsrepresentanter) - for å få dem til å se vår politikk. 

Kommunepolitikere har vi også jobbet med. 

Vi har snart på plass samarbeidsavtale med SVs på fylket.   

Uttalelse om vold og trusler ble vedtatt på LOs regionkonferanse.  

 

 

3. Seniorutvalget v/leder av seniorutvalget. 

 

Planlegger tre samlinger for jubilanter. God påmelding. To i november og en i 

januar (Vest-Telemark). 

Seniorutvalget har en utfordring med å fange opp medlemmer på vei ut i 

pensjonstilværelsen. 

 

 

4. Internasjonalt arbeid v/leder. 

 

Intet å berette. 
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5. Økonomi v/fylkessekretær og økonomiansvarlig 

 

Egen sak, forslag til revidert budsjett og styringsbudsjett.  

 

 

 

 

6. Nytt fra fylkesavdelingen 

o Post: O-rundskriv årshjul har kommet 

o Søknader: 

o Annet: 

 

 

    Vedtak: Styret tar fremleggene til orientering 

  

 

 

Sak 60/21 Landsstyresaker v/leder og landsstyrerepresentant. 

   

Gjennomgang av LS-saker fra siste møte   
 

Første del av møtet ble brukt på drapet på NAV-kontoret i Vestland. 

Diverse uttalelser ble vedtatt: Sosial profil på statsbudsjett, vold og trusler, Norge 

trenger en sosialminister, sosial boligpolitikk. 

Møteplasser i FO. Diverse møteplasser var oppe til diskusjon.  

Prosedyre for varsling i FO ble vedtatt. 

 

Medlemsstatus: FO er omtrent på skjema til å nå 35.000 til landsmøtet. 

      

Vedtak: Styret tok fremlegget til orientering. 

 

 

Sak 61/21 Oppsummering av lokale forhandlinger v/Vidar og Linda 

 

Vidar og Linda orienterte. 

• Jobbet med lavlønn i stat 

• Viktig med kontakt med tillitsvalgte i nabokommuner underveis i 

forhandlingene. 

• Det er gjort mye god jobb av tillitsvalgte i kommunene. 

• Viktig å jobbe med lønnspolitikk på tvers av kommuner hele året. Vi kjører 

tillitsvalgtnettverk på temaet.  
 

    Vedtak: Styret tok fremlegget til orientering. 
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Sak 62/21 Årsmøte 

Forslag om å avholde årsmøte 2022 9. mars, Park Hotell Sandefjord. 

 

     Vedtak: Årsmøtet avholdes 9. mars, Park Hotell Sandefjord. 

 

 

 

 

Sak 63/21  Aktiviteter 2022 

 

Diskusjon. Innspill fra styret.  

 

Vedtak: 40 timers kurs i veiledningsteori og metode gjennomføres i 2022. 

 

Innspill: 

 

• Heltidskultur: Skolering. 

• Pensjon: Skolering. 

• Vold og trusler: Grundig skolering på forskrift om arbeid 23A, ref. LO-Stats 

kurs. 

• Avdelingen viderefører og utvikler studentarbeidet på USN sammen med 

tillitsvalgte i klubbene. 

• Aktivitet for et eventuelt kvinnepolitisk utvalg: Jentene på kyststien. 

• Traumebevisst omsorg. 

• Terapeutisk mestring av vold. 

• Fagkafeer. 

• Årshjul med aktivitet så vi får fordelt aktiviteten og gjort den dagsaktuell. 

• Kino. 

• Kurs i bruk av Teams (AOF). 

• Excel-kurs for tillitsvalgte. 

 

 

  

 

Vedtak: Diskusjonen tas til orientering 

 

 

 

Sak 64/21 FO dagene 2022 

Forslag fra AU: Vi oppretter 10 stipend som alle medlemmer i 

 avdelingen kan søke på. 
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Vedtak:Vi lyser ut 15 stipend á kr. 3.000 for medlemmer, og 5 stipender for 

studenter á kr. 1.500. AU utformer utlysning av stipendene og administrerer og 

avgjør søknadene til disse. 7 stipend fordeles til de med verv, resten trekkes. 

 

Sak 65/21 Kvinnepolitisk utvalg 

Diskusjon: Skal vi ved årsmøtet 2022 foreslå å opprette et kvinnepolitisk 

 utvalg i avdelingen? 

 

 

Vedtak:  

Styret innstiller for årsmøtet at FO Vestfold og Telemark oppretter 

kvinnepolitisk utvalg. 

 

Sak 66/21 Budsjett: Revidert 2021 og Styringsbudsjett 2022 v/Vidar og Hege. 

Forslag fra AU vedlagt. Diskusjon. 

 

Vedtak: 

Styret vedtar AU’s forslag til revidert budsjett 2021. 

Styret vedtar AU’s forslag til styringsbudsjett med følgende endringer: Formål 

3930 (andre refusjoner) og 5070 diverse skoleringer endres begge fra kr. 

300.000 til kr. 350.000 i tråd med forventede inntekter og utgifter på 

arbeidslivskurset. Formål 1030 (Politiske utvalg – andre) tilføres 10.000 i tråd 

med at styret innstiller for årsmøtet å opprette kvinnepolitisk utvalg. Formål 

3040 økes fra kr. 30.000 til kr. 85.000 i tråd med vedtaket om stipend til FO-

dagene. 

 

 

Sak 67/21 Representantskapsmøte 

 

Vi planlegger møtet. 

• Arbeidstilsynet har en innledning primært om forskrift om arbeid 23A.  

• Tariffdebatt: Repmøtet skal gi tilbakemelding til FO sentralt ifbm. 

 hovedoppgjøret 2022. Vidar og Linda sender ut debatthefte. 

• Budsjett: Revidert- og styringsbudsjett.   
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• Kvinnepolitisk utvalg 

• Aktiviteter 2022 

• Årsmøte 

• Lokale forhandlinger 

• Orientering fra seniorutvalget 

• Orienteringssaker: helse og sosial, profesjonsutvalg. 

• Planlagt aktivitet 

• Valg? 

• HMS-ansvar i styret: Informere representantskapet 

 

Vedtak: AU tar diskusjonen til orientering 

 

 

Sak 68/21 Informasjon om, og påmelding til sentral aktivitet i FO 

 

Saken ble aktualisert i forbindelse med påmelding til FOs kvinnekonferanse. 

Hvordan tar vi avgjørelser på hvem som skal delta på den type aktivitet? Viktig 

å få engasjert både medlemmer og vedlikeholde engasjement hos de som har 

verv. 

 

Vedtak: Styret ber AU forberede og legge fram sak på neste  

 styremøte. 

 

 

Sak 69/21 Møteplan for styret fram til årsmøtet 9. Mars 2022 

 

Frist innkalling årsmøte 26. Januar 

Frist saker fra klubber/medlemmer: 9. februar 

Frist kunngjøring av saker 23. februar. 

 

Styremøte: 1. desember (allerede bestem) 

Forslag styremøte: Tirsdag 15. februar med tidsramme 9-17 

 

Vedtak: Styret vedtok møteplanen 
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Sak 70/21 Eventuelt 

FOdkast: AU ser på muligheten for å lage podkast. 

 

    

Neste styremøte: 01.12.2021 

 

 

 

Referent: Vidar Byholt 

 


