
Vestland  

 

PROTOKOLL TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FO VESTLAND  

 NR 3/2021. 13.-14.DESEMBER 2021 

TID: mandag 13. desember kl.12.00 til tirsdag 14.desember kl.13.00 – på Admiral hotell. 
Julemiddag på Nøsteboden 13.desember med tillitsvalgte fra råd og utvalg kl. 19.00. 

 

Dagsorden:  

   MANDAG 13. DESEMBER  

 45 min 12.00-12.45 Lunsj Hotel Admiral 

 

Sak 14/2021 15 min 12.45-13.00 Åpning/Konstituering  

Sak 15/2021 60 min 13.00-14.00 Hovedtariffoppgjøret 2022 

  14.00-14.15 Pause  

Sak 16/2021  14.15-17.00 Skolering vold og trusler 

 19.00 

 

Vi håper dere alle tar imot tilbud om julebord. For å 
bidra til at dere skal ha krefter til slikt sosialt samvær, 
avslutter vi to timer før vi møtes på Nøsteboden. Der 
har vi bord fra 19.00. Baren er åpen fra 18.00 og vi byr vi 
på Julegløgg! 

Egen påmelding i kursportalen til julebord. 

   TIRSDAG 14. DESEMBER 

Sak 17/2021 20 min 09.00-09.45 Årsmøtesaker 

• Handlingsprogram 2022  
• Møte- og aktivitetsplan 2022 
•  Tillitsvalgtskolering 2022 
• Mandat organisasjonstillitsvalgte, råd og utvalg 
• Budsjett  
• Valg av settevalg-komite 

 

 15 min 09.45-10.00 Pause 

Sak 17/2021 20 min 10.00-10.45 Diskusjon i plenum  
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Vervekampanjen 2021!  

Premiedryss  

 

 15 min 10.45-11.00 Pause 

Sak 18/2021 60 min 11.00-12.00 Nav – velferdsstatens kronjuvel 

 45 min 12.00-12.45 Lunsj 

 

14/2021 KONSTITUERING 

• Sak 14.1 Godkjenning av innkalling 
Kalenderinvitasjon og innkalling er sendt ut 08.11.21. Innkalling med 
dagsorden sendt ut 29.11.21  
Vedtak: innkalling til representantskapsmøte 13.-14. desember 2021 
godkjennes  

 

• Sak 14.2 Valg av dirigenter 
Vedtak: To fra styret velges som dirigenter – Grethe Kvist og Mohamad 
Mehdi.  

 

• Sak 14.3 Valg av sekretær og protokollkomite 
Vedtak: Ann Kristin Nygård velges som sekretær og Bente Owren fra styret 
velges som protokollkomite. 
 

• Sak 14.4 Valg av Redaksjonskomite 
Vedtak: Jan Aarskog, Sandra Bartz og Lene Fjellsbø 
 

• Sak 14.5 Godkjenning av saksliste og dagsorden 
Vedtak: Saksliste og dagsorden godkjennes  

 

• Sak 14.6 Godkjenning av Forretningsorden 
Forslag til forretningsorden godkjent på årsmøte 2020 er delt ut ved 
registrering. 
Vedtak: utdelt forslag til forretningsorden vedtas. 
  

• Sak 14.7 Godkjenning av protokoll fra forrige representantskapsmøte 
Forslag til protokoll fra representantskapsmøte 11.-12. mai er lagt ut på 
hjemmesiden, under link Representantskapet 
Vedtak: Protokoll fra representantskapsmøte godkjennes. 

https://www.fo.no/representantskapet/category655.html
https://www.fo.no/representantskapet/category655.html
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15/2021 SKOLERING: HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022 

 

Ole Henrik Kråkenes  

FOs politiske ledelse -Profesjonsfaglig ansvarlig for 
barnevernspedagogene 

 

Den 2.desember hadde FO Tariffkonferanse. Vi får en gjennomgang av hvordan et 
hovedoppgjør foregår og siste nytt om prioriteringer og planer for tariffoppgjøret 
2022.  

Tid til spørsmål og diskusjon. Ledet av TAPO. 

Vedtak: Representantskapet tar orienteringen og debatten til orientering. 

16/2021 SKOLERING: VOLD, TRUSLER OM VOLD OG NETTHETS SOM 
ARBEIDSMILJØPROBLEM. 

 

Ingun Strand Johansen 

Leder FO Viken  

 

 

Vedtak: Representantskapet tar orienteringen og debatten til orientering. 

17/2021 ÅRSMØTESAKER 2022 

• Handlingsprogram for 2022 
• Møte- og aktivitetsplanen  
• Plan for Tillitsvalgtskolering  
• Mandat, organisering av profesjonsfaglig arbeid i avdelingen 
• Avdelingens budsjett 
• Valg av settevalg-komite 

 

Forslaget legges frem for representantskapet til diskusjon og vedtak.  

Oppsatt gruppearbeid til videre behandling av denne saken utgår, men det er satt 
av 45 minutter i plenum til spørsmål, diskusjon og vedtak  

Vedtak:  

Representantskapet vedtar: 
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• Handlingsprogrammet slik det foreligger.  
• Møte- og aktivitetsplan for FO Vestland 2022. Alle råd, utvalg og komiteer, 

samt klubber må søke å planlegge sine aktiviteter i forhold til vedtatt plan. 
• Diskusjon om mandat tas med til årsmøte. Vi opprettholder ordningen med 

tre profesjonsspesifikke utvalg. 
• Forslag til budsjett for 2022 slik det foreligger med disse endringene: 

-  en dobling av budsjettpost til de tre profesjonsfaglig utvalg (formål 1030) 
-  videreføre ordning for frikjøpte tillitsvalgte frem til styret har utredet med 
kontrollkomite om det er juridiske eller prinsipielle hensyn som er til hinder 
for videreføring av alle ordninger FO Vestland har (som ikke er pålagt i 
ULLT). Saken blir lagt frem på årsmøtet. 
- Representantskapet ber styret om å utrede modeller for 
tilskuddsordninger slik at ulike behov blir ivaretatt.  
Årsmøte 2022 behandler revidering av budsjettet.  

• AU blir valgt som settevalg-komite 
 

18/2021 NAV – VELFERDSSTATENS KRONJUVEL 

Linn Herning 

Leder av For Velferdsstaten  

 

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og 
videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids 
faglige og politiske kamp her i landet. De består av over 30 ulike fagforbund, 
brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner som har over en million 
medlemmer. De er opprettet for å styrke kampen mot de økende forskjellene i 
samfunnet, og arbeider mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme – og 
for en sterk offentlig sektor. 

 

Vedtak: Representantskapet tar orienteringen og debatten til orientering. 
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Protokollfører: 

 

Ann-Kristin Nygård 

 

Protokollkomite: 

 

 

Bente Owren   
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