
Årsberetning for FO Innlandet mars 2020 – januar 2022 
 

FO Innlandet er fag- og profesjonsforbundet for sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og 
velferdsvitere i Innlandet.  
 

Organisasjonen har forretningsadresse på Lillehammer, og kontorer i Fåberggata 116-118 på 
Lillehammer og i Torggata 91 på Hamar. Kontorfellesskapene deler vi med avdelinger fra 
Fellesforbundet samt en advokat.  

 

Årsmøte/representantskap 
 

• Stiftelsesårsmøte 4. mars 2020 
• Representantskapsmøte (digital gjennomføring) 11. november 2020 
• Representantskapsmøte (digital gjennomføring) 21. april 2021 
• Representantskapsmøte 20. oktober 2021 

 
 
Fylkesavdelingsstyret i FO Innlandet  

 
• Olav Neerland, leder (frikjøpt 100%) og landsstyrerepresentant    
• Åse-Kari Kobbersletten, nestleder (frikjøpt 100%) og vara landsstyrerepresentant til Olav 

Neerland 
• Geir Innset Lien, fylkessekretær (frikjøpt 100%)  
• Kristin Ulveseth, fylkessekretær (frikjøpt 100%) 
• Camilla Forum, landsstyrerepresentant 
• Halvor Ravn Holøyen, 1 vara landsstyrerepresentant til Camilla Forum 
• Aina Mikalsen, 2 vara landsstyrerepresentant til Camilla Forum og 

hovedtillitsvalgtrepresentant 
• Torunn Fløiten, hovedtillitsvalgtrepresentant 
• Kine Risåsen, profesjonsfaglig ansvarlig vernepleier 
• Karoline Bruun Rønningsveen, profesjonsfaglig ansvarlig sosionom 
• Ida Marie Rønning Olufsen, profesjonsfaglig ansvarlig barnevernspedagog (fratrådte i 

perioden. Ikke supplert) 

Møtende vara styremedlemmer (i egenskap av å være utvalgsledere): 

• Øystein Bryde, leder av tariffpolitisk utvalg 
• Anne Karin Nordli, leder av helse – og sosialpolitisk utvalg  
• Inger Norbye, leder av seniorutvalg 

I tillegg har representanter fra FO-studentene på Høgskolen i Innlandet vært invitert inn på 
styremøter, men har valgt å ikke benytte muligheten. 

 



Arbeidsutvalget (AU)  
 

• Camilla Forum 
• Åse-Kari Kobbersletten 
• Geir Innset Lien 
• Kristin Ulveseth 
• Olav Neerland 
• Studentrådsleder fra FO-studentene. Sistnevnte har enten ikke vært valgt eller prioritert 

å delta.  

AU har hatt møter i forkant av styremøtene og ellers etter behov. 

 
Utvalg og komiteer 
 

Tariffpolitisk utvalg 

• Øystein Bryde, leder 
• Rune Sommerstad 
• Elise Fallingen 
• Aina Mikalsen 
• Eli Nordahl-Hagen 
• Wanja S. Jægersen 
• Ann-Margit Sandmoen (ble i perioden supplert inn, men har i liten grad deltatt) 

 
Helse – og sosialpolitisk utvalg  

• Anne Karin Nordli, leder 
• Anne Miklavic 
• Thor Solheim 
• Ståle Bratsveen 
• Bjørn Arild Retteråsen 
• May-Lill Kristiansen 

 

Profesjonsfaglig utvalg 

• Kine Risåsen, leder 
• Karoline Bruun Rønningsveen 
• Ida Marie Rønning 
• Ann Mari Skogvoll 
• Erlend Solum Skåret  
• Eli Vibeke Normann  

 
Seniorutvalg 

• Inger Norbye, leder 
• Svein Hanssen  



• Siri Gabrielsen 
• Ragnhild E. Grøholt 
• Ingrid Rotevatn 
• Frank Smestad 
• Gudmund Formoe (supplert inn i perioden) 

Valgkomiteen  

• Jorun Kvalsund 
• Mette Dahlseng 
• Cecilie Stensrud. (flyttet til annet fylke i desember 2021 og trådt ut av komiteen) 
• Torbjørn Kjellman, vara 
• Gina Tangen Evensen, vara 
• Cato Tomter, vara 

Kontrollkomiteen 

• Tor Inge With (ba om permisjon i oktober 2020, trakk seg senere) 
• Hanne Nøsterud Nygård, supplert inn etter styrevedtak juni 2021 
• Kurt Audun Lunde 
• Vigdis Amundsen 

 
Arbeidsoppgaver frikjøpte avdelingstillitvalgte 

 
Fylkessekretærer, nestleder og leder har fordelt oppgaver seg imellom med utgangspunkt i skissen 
for arbeidsfordeling vedtatt på stiftelsesårsmøtet.  

Leder og nestleder har i hovedsak tatt seg av medieutspill/politikk, økonomi, landstyresaker og 
profesjonsarbeid. Eksempelvis har leder innledet på Innlandet AP sitt stiftelsesårsmøte og nestleder 
vært med på stand ifm. stortingsvalget 2021.   

Fylkessekretærer har hovedsakelig håndtert den daglige driften av kontorene.  

Initiere og arrangere gode innholdsrike kurs (uten deltakeravgift), og å drive utadrettet virksomhet 
med god informasjon og nyhetsstoff til medlemmene våre Dette er et godt virkemiddel for å ta vare 
på og å beholde medlemmene, og ikke minst å rekruttere nye. 

Å besøke klubber og arbeidsplasser er også svært viktig, og det har i hele perioden hatt høy prioritet. 
Koronasituasjonen har likevel lagt en demper på dette. 

Et annet prioritert område er medlemssaker og henvendelser fra tillitsvalgte.  
 Noen saker er komplekse og krever mye saksbehandling mens andre er lett å håndtere.  Vi har 
hyppig kontakt med tillitsvalgte i aktuelle saker. Fylkeskontoret får tilbakemelding om at vi raskt 
svarer på henvendelser.  
 

Fylkesavdelingen vurderer søknader om dispensasjoner fra arbeidstidsbestemmelsene i AML 10-12 
(4) og har et godt samarbeid med Fagforbundets kompetansesenter på dette området. 

Ellers består oppgavene av administrasjon generelt, bl.a. betaling av regninger, arrangering av 
kurs/konferanser, utvikle gode kontorrutiner, bestilling av materiell, oppdatere medlemslister, 
vedlikehold av teknisk utstyr og budsjettarbeid. 



Aktiviteter 
 
14-15 oktober 2020 var det oppstartseminar for styret på Hoel gård. 
 
I perioden har det vært 6 styremøter i 2020 og 5 styremøter i 2021. 4 møter i arbeidsutvalget (AU) i 
2020 og 7 møter i 2021. AU-møter har hovedsakelig vært på Teams.  
 
3 og 4 november 2021 hadde vi et seminar på Gudbrandsgard, Kvitfjell for både styre og utvalg. 
Handlingsplan var hovedtema.  
 
I forkant av landsstyremøter har vi også forberedelsesmøter hvor faste LS- representanter og vara LS-
representanter deltar. Disse har vært gjennomført på Teams.  
 
Øvrige aktiviteter 
I forbindelse med stortingsvalget har FO Innlandet vært aktive med ulike medieutspill – og innlegg. Vi 
har også blitt kontaktet og snakket med representanter fra både SV, SP, Rødt og AP. Dette har vært i 
ulike fora vi har deltatt i eller initiert.  
 
FO Innlandet har hatt egne vervekampanjer og bidrar i de sentralt initierte vervekampanjene. Mye av 
denne virksomheten skjer via Facebook. 
I desember har vi gjort krus på medlemmer gjennom adventskalender, også dette via Facebooksiden 
vår. FO Innlandet sin Facebookside teller nå snaut 1200 følgere.  
 
Vi har, i den grad vi har klart grunnet koronasituasjonen, deltatt på stand i regi LO Studentservice en 
gang i måneden på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.  
FO har i tillegg, og sammen med studentlaget, bestemt at vi i tillegg står på stand ytterligere en gang 
i måneden. Formelt sett er det studentlaget som er ansvarlige, og vi bistår.  
 
Våren 2021 fikk vi endelig et studentlag med arbeidsutvalg på tre på plass. I styret sitter 8 
medlemmer.  Styret/AU har vært svært aktive. Maren Mildestvedt er p.t. leder og er også valgt inn i 
sentralstyret for FO-studentene.   
 
Vi har også holdt jobbsøkerkurs i ulike klasser på Høgskolen i Lillehammer. 
 
Profileringsartikler 
Vi har brukt en del midler på profileringsartikler, og særskilt sekker (1000 stk.) med ny logo og «FO 
Innlandet». Disse distribueres ut fortløpende til klubbene.  
 
 
Møteaktiviteter 
Møter er hovedsakelig på Teams. Eksempler er «forum for lønns – og arbeidsforhold» for 
fylkessekretærer i Norge. Nestleder har deltatt på nestledermøter.  Leder har deltatt på 
«koordinerende lederforum» for fylkesledere og forbundsledelsen.  I perioden er nestledermøtene 
avviklet og både nestleder og leder kan delta på «forum for lønns – og arbeidsforhold «.  I tillegg til 
dette er det en rekke ulike møter som omhandler; tekniske løsninger, økonomi, nettbutikk, 
medlemsarkiv, LO for alle osv.  
 



De frikjøpte har regelmessige nyttige samarbeidsmøter med fylkesledelsen i Fagforbundet. 
Organisasjonene har også hatt felles utspill i media ifm. stortingsvalget.  
 
Alle de frikjøpte har i 2021 bistått etter behov med lokale forhandlinger i KS samt noe i Spekter 
Øvrige og Rena ungdoms – og familiesenter. Det har tidvis vært hektisk. 
 
 
Representasjon i ulike fora 

• Geir Innset Lien og Olav Neerland har vært representert FO Innlandet inn i prosjektet «LO for 
alle» (prosjekt for å styrke organisering i privat sektor og UHF-sektoren) og deltatt på møter i 
den forbindelse.  

• Åse-Kari Kobbersletten har deltatt i sentral arbeidsgruppe for å jobbe med grønne tariffkrav.  
• Åse-Kari Kobbersletten har deltatt i Fag- og samarbeidsråd USHT Innlandet (Oppland) 
• Olav Neerland er medlem av LO sitt regionråd. Vara er Åse-Kari Kobbersletten. 
• På LOs regionkonferanser representerer Åse-Kari Kobbersletten og Aina Mikalsen FO. Olav 

Neerland deltar for FO som regionrådsmedlem.  
• Kristin Ulveseth er leder for LO Kommune Innlandet. 
• Olav Neerland er medlem i LO Favør-komiteen 
• Rune Sommerstad er styremedlem i LO stat. Olav Neerland er vara. 
• Kristin Ulveseth er sekretær i LO Hamar og Omegn 
• Olav Neerland er styremedlem i LO i Sør-Østerdal  
• Olav Neerland er sekretær i Folkets hus Gråberg samt i kontrollkomiteen for Folkets hus i 

Hamar.  
• Åse-Kari Kobbersletten og Olav Neerland ble valgt som vara til LOs representantskap på FO 

sitt landsmøte. 
• Kenneth Jørgensen er styremedlem i LO i Sør-Gudbrandsdal 
• Anne Karin Nordli er styremedlem i LO i Vestoppland 

 
Kurs og konferanser mv.  
 
Både i 2020 og 2021 har det vært avviklet mange kurs for tillitsvalgte, både fysiske og digitale. Dette 
har bl.a. vært: 

• Grunnkurs 
• Arbeidslivskurs (i samarbeid med Viken) 
• Turnuskurs 
• Kurs om ferieloven 
• Kurs om hjemmekontor 
• Kurs om lokale forhandlinger 
• Kurs om Aktivitets- og redegjørelsesplikten 
• Lojalitet, åpenhet, informasjon og varsling: Hvordan håndtere dette i praksis? Kurs for 

studenter på høgskolen i Lillehammer 

En av konsekvensene av pandemien har vært at det er lettere å arrangere kurs digitalt, men helst av 
kortere varighet. Dette kan effektivt settes opp på kort varsel også.  

 



Når det gjelder konferanser har mange blitt kansellert grunnet pandemien.  

Konferanser i egen regi:  

• FO Innlandet – dagen 05.03.20. Fagdag med parallellseminar om radikalisering, 
tvangsbegrensningslov, «Hei Erna» og sosionomer gjør en forskjell i NAV. 

• «Livet er et usikkert prosjekt» med Ingvald Wilhelmsen (i samarbeid med Viken) Digital 
gjennomføring 25.02.21 og lå ute for medlemmer i 1 uke.  

• På vei mot likestilling, fagdag 22 april 2021. Menn i helse-prosjektet, hvordan kan man legge 
til rette for bedre møter med kjønns- og seksualitetsmangfoldet v/ Rosa kompetanse, 
Aktivitet- og redegjørelsesplikten (ARP) v/ Ole-Henrik Kråkenes 

• «Hvordan håndtere konflikter etter arbeidsmiljøloven» med jurist Harald Pedersen. (i 
samarbeid med Viken) Digital gjennomføring 19.05.21 og lå ute for medlemmer i 1 uke. 

• Webinar med Fagforbundet 01.06.21. «Barnevernet i offentlig regi?» Her svarte 
stortingsrepresentanter fra SV, AP og SP på spørsmål fra oss. I tillegg deltok rådgiver fra «For 
velferdsstaten» med innledning. FO Innlandet og Fagforbundet Innlandet ledet møtet.  

• «Sammen for Lillehammer», den 14.07.21. deltok vi sammen med andre forbund, LO og 
politiske partier på et antirasisme-arrangement i parken i Lillehammer.  

• Fagdag 21.11.21. I spenn mellom ytringsfrihet, lojalitetsplikt,  
varsling og yrkesetikk. «Varsle, klage eller å søke – grensedragning mellom 
arbeidsmiljøproblem og andre forhold» v/ jurist Harald Pedersen, «Sosiale medier – 
ytringsrom med snubletråder» v/ Åse-Kari Kobbersletten og Olav Neerland, «Lojalitetsplikt» 
v/ Torill Brunsvik og Ellen Synnøve Storvik 

Representanter fra FO Innlandet har bl.a. deltatt på:  

• Kvinner på tvers og kvinnenettverk 2020.  
• Kvinnekonferansen 2021.  
• LO for alle 2021 
• Arbeidsrettseminar i regi LOs juridiske avdeling 2021 
• Folldalskonferansen 2021 
• Tariffkonferanse 2021 

 

  
Frikjøpte tillitsvalgte i tillegg til fylkesfrikjøpte i perioden 
 
Sykehuset Innlandet: Andreas Feiring er foretakstillitsvalgt i 40 % frikjøp fra Sykehuset Innlandet + 10 
% frikjøp fra FO Innlandet.  Klubben har til sammen ca. 200 medlemmer. 

Bufetat: Rune Sommerstad har i perioden vært regiontillitsvalgt for Bufetat Region Øst i 100% frikjøp. 
Bufetat region øst har ca 500 medlemmer, hvorav ca.173 medlemmer arbeider i Innlandet. Fra 2019 
fikk FO ytterligere frikjøp på 50 % og dette vervet har Alf Nordhus som har vært frikjøpt i. 

Lillehammer kommune: Øystein Bryde er 100 % frikjøpt. FO Oppland/Innlandet har tidligere dekket 
noe av frikjøpet, men FO dekker ikke noe av det p.t. Kommunen har pt 181 medlemmer. 

Ringsaker kommune: Rannveig Sletvold er hovedtillitsvalgt i Ringsaker kommune og har 20 % frikjøp. 
Ringsaker har 78 medlemmer. 

Gjøvik kommune: Aina Mikalsen er hovedtillitsvalgt og har 30 % frikjøp. Klubben har 125 
medlemmer.  



Hamar kommune har p.t. 103 medlemmer. Kommunen dekker et frikjøp på 20 %, men det er i 
skrivende stund ingen HTV på plass.  

Vestre Toten kommune har 66 medlemmer. Anne Karin Nordli er hovedtillitsvalgt og har 20 % frikjøp. 

Innlandet fylkeskommune har 26 medlemmer. Torbjørn Kjellman er hovedtillitsvalgt og har 10 % 
frikjøp.  

 

Tillitsvalgtdekning 
 
De fleste arbeidsplassene i FO Innlandet har hovedtillitsvalgt eller tillitsvalgt, alternativt en 
kontaktperson. Sammenliknet med andre fylker ligger vi godt an når det gjelder dekning av 
tillitsvalgt. Men i offentlige eller private virksomheter kunne det med fordel vært flere tillitsvalgte. 
Dette er et kontinuerlig arbeid.  

 

Årets tillitsvalgt 
 
Alle avdelinger skulle nominere sin kandidat til prisen for årets tillitsvalgt, både i 2020 og i 2021.  

FO Innlandet nominerte Øystein Bryde, HTV Lillehammer, i 2020. Fylkesprisen ble utdelt på 
representantskapsmøte. 

I 2021 ble Veronicha Johnsen, plasstillitsvalgt for barnevernet i Østre Toten, nominert. Hun vant også 
den nasjonale prisen. Prisen ble utdelt på digitalt LS-møte 09.12.21.  

Internasjonalt arbeid 
 
Kai Smeby og Halvor Ravn Holøyen er to av FOs ambassadører i et kvinneprosjekt i Sør-Sudan i regi av 
Norsk Folkehjelp. Prosjektet eksisterer formelt fortsatt, men det har ikke vært arrangert 
ambassadørreise til landet nå siden det i perioden har vært omfattende krigshandlinger der. 

Halvor Ravn Holøyen har representert Innlandet i FOs sentrale internasjonale utvalg. 

Avsluttende merknader 

De frikjøpte er enige om at første periode som FO Innlandet har vært en god periode knyttet til 
samarbeid og godt arbeidsmiljø. Det er også slik styret oppfatter det. Leder, nestleder og 
fylkessekretærer har ukentlig kontormøter, både på Teams og fysisk.  



 
Vi har kontorer i både Lillehammer og Hamar og dette har fungert godt i perioden. Åse-Kari 
Kobbersletten har jobbet en uke med base i hjemmet i Vågå og en uke fra hybel på Lillehammer.  
 
Det har i perioden vært sykefravær. Dette har bl.a. vært relatert til restitusjon etter planlagt 
operasjon, samt belastningsrelatert fravær. Ingen fravær er opplyst å ha med arbeidsmiljø å gjøre. I 
Geir Innset Liens fravær av en varighet på drøyt 2 måneder var Aina Mikalsen vikar i 70 % frikjøp. 
 Pt er ingen sykmeldt.  
 
Økonomisk har perioden ikke vært representativ for vanlig drift siden den har vært sterkt preget av 
pandemien. Det innebærer at det har blitt brukt mindre penger på arbeidsplassbesøk, kurs og 
konferanser enn ideelt. Vi har prøvd å kompensere med profileringsartikler som har blitt distribuert 
etter beste evne. 
I perioden har FO som organisasjon satt søkelys på klima og miljø. For Innlandet sin del har vi forsøkt 
å ivareta dette så godt som mulig, men av smittevernhensyn har vi eksempelvis benyttet bil i tilfeller 
hvor vi normalt kunne benyttet kollektivtransport. Ellers har vi stort sett sluttet helt med papirkopier 
i forbindelse med styremøter, representantskap mv. 
 
De ulike utvalgene har hatt en varierende innsats i perioden. Det vises ellers til de respektive utvalgs 
rapporter.  
 

Medlemsutvikling. Ved etablering av FO Innlandet hadde vi 2420 medlemmer. Pr. 5 januar 2022 har 
vi 2523.  

 
Elverum, 5. januar 2022 

 

Olav Neerland 

Leder  
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