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 18.03.21 

 

PROTOKOLL STYREMØTE 2/2021 FO VESTLAND 

Torsdag 18.03.21 

Teamsmøte 

Lunsj kan kjøpes, inntil kr 150,- og kvittering sendes post@vestland.fo.no 

Det er ønskelig at alle vara deltar på styremøtene når de holdes digitalt. 

    Forfall/perm 

Leder & landsstyret Grethe Kvist S x  

Nestleder & vara landsstyret Ann-Kristin Nygård S x  

Fylkessekretær Bente Nilssen Owren V x  

Fylkessekretær Jan Egil Haugland S x  

Fylkessekretær Lene Fjellsbø V  forfall 

Landsstyrepresentant Trude Elisabeth Fardal B x  

Profesjonsfaglig ansvarlig - B Ann Grethe Aasheim B   

Profesjonsfaglig ansvarlig - S Lene Fauskanger S x  

Profesjonsfaglig ansvarlig - V Erik Birkeland V x  

Medlem - Spekter Randi Hatlem B x  

Medlem – Stat & kassererfunksjon  Mohamad Mehdi S x  

Medlem - KS Magnus Nymoen B x  

Medlem  Carjet Demir B  forfall 

Vara nr.1 Anne Mette B. Almeland V x  

Vara nr.2 Liv Wigdahl S  forfall 

Vara nr.3  B   
 

 

15/2021  INNKALLING OG DAGSORDEN 

Dato for Styremøte er endret i forhold til vedtatt Møte- og aktivitetsplan 2021 pga. koronasituasjonen. Det 

blir ikke lunsj til lunsj møte i Førde. Møte blir arrangert digitalt 18.03.21  

Det er gjort noen endringer på Teams kanalen. Kanalen «Avdelingsstyret» har nå blitt oppgradert og det er 

opprettet fem mapper hvor dere finner aktuelle saksdokument; 

• Arbeidsutvalg 

• Avdelingsstyret 

• Representantskapet 

• Landsstyret 

• Styringsdokument 

Innkalling til møte er sendt ut via Teams. Innkalling med dagorden skulle sendes ut 10.03.21 men pga. 

dataproblemer ble det forsinkelser og epost ble sendt 11.03.21. Sakspapir legges i Teams kanalen 

«AVDELINGSSTYRET». Forslag Hovedsaker: Sak Landsstyret, Sak Klubber og tillitsvalgte og Sak Veve & 

beholde medlemmer. 

Forslag møteleder er Grethe Kvist og referent Ann Kristin Nygård 

mailto:post@vestland.fo.no
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Faste saker hvert styremøte;  

• Innkalling og dagsorden 

• FO Vestland - avdelingen 

• Arbeidsutvalg 

• Avdelingsstyret 

• Representantskapet 

• Tillitsvalgtskolering, nettverksmøter og regionmøter 

• Klubber og tillitsvalgte 

• Handlingsprogram og Tiltaksplan 

• Økonomi 

• Landsstyret 

• Tariffpolitikk, medlemssaker og arbeidstidssaker  

• FO studentene 

• Verve og beholde medlemmer 

• Eventuelt 

 

Saker utsatt/overført fra sist styremøte: ingen 

Andre saker til dette styremøte: ingen. Dersom det er forslag til andre saker, må det fremmes under denne 

saken. 

Aktuelle saker neste styremøte: ingen 

Vedtak: Møteleder Grethe Kvist, referent Ann Kristin Nygård. Innkalling og dagsorden med oppsatte saker 

godkjennes. AU drøfter hvordan sikre at saksdokumentene blir tilgjengelig for styremedlemmene i teams. 

Hovedsaker dette møte blir: Sak Landsstyret, Sak Klubber og tillitsvalgte og Sak Verve og beholde 

medlemmer. 

Følgende saksliste: 

SAK 15 Innkalling og dagsorden 

SAK 16 FO Vestland - avdelingen 

SAK 17 Arbeidsutvalg 

SAK 18 Avdelingsstyret 

SAK 19 Representantskapet 

SAK 20 Tillitsvalgtskolering, nettverksmøter og regionmøter 

SAK 21 Klubber og tillitsvalgte 

SAK 22 Handlingsprogram og Tiltaksplan  

SAK 23 Økonomi 

SAK 24 Landsstyret 

SAK 25 Tariffpolitikk, medlemssaker og arbeidstidssaker  
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SAK 26 FO studentene 

SAK 27 Verve og beholde medlemmer 

SAK 28 Eventuelt 
 

16/2021  
FO VESTLAND – avdelingen  
På grunn av Coronasmitte følges anbefalte retningslinjer om organisering av arbeidet. Nå jobbes det 

primært på hjemmekontor, frem til nye retningslinjer kommer. Samarbeid mellom de to kontorene skjer 

på Teams. Sist kontorsamling var i desember. Det er planlagt ny kontorsamling før sommerferien, men 

dato er ikke satt. Tema vil være gjennomgang av rutiner, arbeidsdeling og planer for resten av 

årsmøteperioden.  

Vedtak: Arbeidsutvalget vurdere at nødvendige sikringstiltak er satt inn for å ivareta de tillitsvalgte på 

avdelingskontorene. Styret ser at situasjonen med ulike koronatiltak i denne perioden, har medført at 

noen oppgaver er vanskelig å utføre som planlagt. AU ser videre på målsettingene og om de må justeres ut 

ifra arbeidskapasiteten i avdelingen. 

17/2021  
AU MØTE  
I Grunnlagsdokumentet vedtok vi;  

«Det skal vera 7 møte i arbeidsutvalet, eitt i forkant av kvart styremøte og dessutan styresamlinga. Dette er 

møte som kan haldast som videomøte. Det skal vera eitt AU møte ved oppstart kvart semester. Dette skal 

vera fysiske møte, frå lunsj til lunsj» 

1.  11.januar 12.30-15.00 Teams  
2.  01.mar 09.00-12.00 Førde    

3.  06.apr 09.00-12.00 Teams   

4.  31.mai 12.00-15.00 Teams   

5.  09.aug 12.00-15.00 Teams   

6.  06.-07.sept 12.00-15.00 Bergen lunsj/lunsj 

7.  04.okt 12.00-15.00 Teams   

8.  22.nov 12.00-15.00 Teams   

 

Plan for AU møter i avdelingen ble vedtatt i Møte- og aktivitetsplan for 2021. AU har gjennomgått planen 

og lunsj til lunsj møte som utgikk i januar ble endret til dagsmøte i Førde i mars. Referat fra AU legges 

fortløpende på Kanalen «ARBEIDSUTVALG»  

Vedtak: Styret tar orienteringer og referat til etterretning  

18/2021  
STYREMØTE 
I Grunnlagsdokumentet vedtok vi følgende; 

«Det blir halde 6 styremøte per år, 3 i løpet av våren og 3 om hausten. Kvart semester blir det lagt eit møte 

til gamle Hordaland og eit til gamle Sogn og Fjordane. Eitt møte pr. semester blir halde som halvdags 

videomøte. I tillegg blir halde ei årleg styresamling over fleire dagar» 

Plan for styremøter i avdelingen ble vedtatt i Møte- og aktivitetsplanen for 2021.  

 1 22.jan Teams-møte 09.00-14.00 

 2 18.mars Teams-møte 09.00-14.00 
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 3 16.apr Teams-møte 09.00-14.00 

 4. 10.jun Bergen 09.00-15.00 

 5. 26.-27.aug Førde lunsj/lunsj 

 6. 23.sep Teams-møte 09.00-14.00 

 7. 21.okt Teams-møte 09.00-14.00 

 8. 02.des Bergen 09.00-15.00 

 

Protokoller fra styremøter ligger i kanalen «AVDELINGSSTYRET». 

 Styret må gjennomgå planen og drøfte dagsorden for neste styremøte som er Teams-møte 16.april.  

Vedtak: Oppsatt møteplan for avdelingsstyremøtene følges, men med utvidet tid frå kl 09.00 – 14.00 på alle 

teamsmøtene. Følgende saker settes opp på dagsorden for styremøtemøte 16. april: FOs valkamparbeid 

2021 og aktuelle tema som fattigdom, økte forskjeller og arbeidsliv. 

19/2021  
REPRESENTANTSKAPSMØTE 
I Grunnlagsdokumentet vedtok vi følgende:  

«FO Vestland sender ut innkalling seinast 4 veker før møte. Innkalling med dagsorden skal sendes ut senast 

14 dagar før møte. Vedlagt innkalling følger: 

• Dagsorden med tidsplan 

Sakspapir, med saksutgreiinga som i størst mogleg grad tar med ulike tilnærmingar og som 

problematiserer tema.  

• Liste over medlemmer i representantskapet 

• Protokoll frå førige møte» 

Protokoll fra representantskapsmøter legges på kanalen «REPRESENTANTSKAPET» 

Oppdatert Møte- og aktivitetsplan legges på kanalen «STYRINGSDOKUMENT» 

Plan for representantskapsmøter i avdelingen ble vedtatt i Møte- og aktivitetsplan for 2021. Vi må 

gjennomgå planen og sette dagsorden for representantskapsmøte 11.12.mai. AU har diskutert saken og 

har følgende forslag til møte: 

• Klubbarbeid og Tillitsvalgte  

• Verve og beholde medlemmer  

o FAFO forsker Kristine Nergard om FAFO Rapport «Holdninger til fagorganisering» 

• Arbeid i arbeidsmiljøutvalg - AMU 

o AOF kurs Arbeidsmiljøutvalg – se notat på kanalen «Avdelingsstyret» 

 

Arbeidet med å innhente forslag til kandidater til representantskapet fra hver region og tariffområde 

fortsetter. Gjennomgang av dokument som viser status ved sist representantskap. 08.03.21.  

Vedtak: Vedtatt plan for representantskaps møter er gjennomgått. Innkalling til møte i mai sendes ut innen 

11.april. Dagsorden for møte 11-12 mai blir som følger: Klubbarbeid og tillitsvalgte, verve og beholde 

medlemmer, valgkamparbeid, holdninger til fagorganisering og AMU-arbeid. AU tar stilling til om det blir et 

fysisk eller digitalt møte. 

https://www.fafo.no/ansatte/kristine-nergaard
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20/2021  
TILLITSVALGTSKOLERING, NETTVERKSMØTER OG REGIONMØTER 

Tillitsvalgtskolering 2021 
 

09.-10.feb Grunnkurs  Teams Grethe Lene & Grethe 

03.-04.mars Arbeidstidskurs Førde Jan Egil Jan Egil & Bente 

19,20, 27 april IKT skolering  Teams Grethe  

Utsatt politisk påvirkningsarbeid Bergen Grethe GK & AK & eksterne 

25. – 26.mai Grunnkurs teams  GK, AKN,LF, JEH, BO 

01.juni Forhandlingskurs  Førde Jan Egil Jan Egil & Bente 

03.juni Forhandlingskurs  Bergen Bente Bente & Jan Egil 

07.juni Ansettelsesprosessen Teams Bente Mohamad & Magnus 

13.-17.sept? LAF kurs   Rogaland Rogaland Jan Egil, Bente & Lene 

26.-27. okt Tillitsvalgtkonferansen 2021 Bergen AU Styret & eksterne  

09. – 10.nov Arbeidstidskurs Bergen Bente Bente og Erik B. 

24.-25.nov Grunnkurs Førde Jan Egil Jan Egil og Ann-Kristin 

 

IKT skolering er skolering i bruk av sosiale plattformer, særlig holde Teams til kurs og møter på en god 

måte. AOF er kursarrangør. Det er ikke helt avklart om LAF-kurset i september blir i veke 37 eller 39. 

Det tilbys også skolering av de tillitsvalgte i bruk av medlemsarkivet. Dette er digital opplæring på noen 

timer.  

Alle kurs legges fortløpende i kursportalen og annonseres i Fontene.  

Nettverksmøter KS /regionmøter 
Det er i grunnlagsdokument og budsjett lagt opp til to møter i hver region i året, heldagsmøter med 

skolering og tid til diskusjon om representasjon, tillitsvalgte og saker til representantskapet. 

Fylkessekretærene vil legger frem videre plan for 2021 i møte.  

Nettverksmøter NHO, Virke og Spekter 
Det er i grunnlagsdokument og budsjett lagt opp til 4 møter hvert år, også med skolering. Plan vil bli lagt 

frem for styret. Fylkessekretærene vil legger frem videre plan for 2021 i møte. 

Det tilbys også skolering av de tillitsvalgte i bruk av medlemsarkivet. Dette er digital opplæring på noen 

timer. 

Vedtak: Styret tar orientering til etterretning. Oversikten er oppdatert med grunnkurs og arbeidstidskurs i 
november. Finne dato for fysisk politisk påvirkningskurs før sommeren. 

21/2021  
KLUBB OG TILLITSVALGTE 
 

Tillitsvalgte 
 

Sist AU 11.01.21 24.02.21 
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57 Hovedtillitsvalgt 

139 Tillitsvalgte 

59 Hovedtillitsvalgte 

143 Tillitsvalgte 

 

Klubber 
Vi må diskutere hva vi definerer som en klubb, og hvordan vi vil jobbe for å få på plass et klubbstyret, få 

avholdt medlemsmøter og årsmøte. Hvordan skal vi prioritere arbeidet?  

Det er utarbeidet et utgangspunkt for å diskutere ut fra, saksdokumentet legges på kanalen 

«Avdelingsstyret» og viser en oversikt over arbeidsplasser/klubber.  

• KS: Vi har 43 kommuner. Det er 22 kommuner hvor vi har flere enn 10 medlemmer.  

• STAT: Vi har 7 klubber i Stat med flere enn 10 medlemmer 

• SPEKTER: Vi har 3 klubber i Spekter med flere enn 10 medlemmer 

• NHO: Vi har 2 klubber innen NHU med flere enn 10 medlemmer.  

Fylkessekretærene vil orientering om arbeidet med klubber og status i dag.   

En del av problemstillingen er også hvor vi har og hvor vi mangler HTV og TV. Dette vil også bli gjort rede 

for i møte av fylkessekretærene. 

Til behandling på neste LS er sak om overskridende klubber. Saksdokumentet legges på kanalen 

«LANDSSTYRET» 

Vedtak: Styret tar orientering til etterretning. Saken følges opp på neste styremøte og deretter 

representantskapsmøte i mai med målsetting om å utarbeide en tiltaksplan for resten av årsmøteperioden.  

22/2021  
HANDLINGSPROGRAM TILTAKSPLAN 
Årsmøte vedtok Handlingsprogram for årsmøteperioden og styresamling i august fulgte opp med 

tiltaksplan. Oppdatert gjennomgang ble presentert på sist representantskapsmøte, og er lagt ut på kanalen 

«AVDELINGSSTYRET» for ytterligere kommentarer, innspill.  

Vedtak: Styret tar orientering om oppdatert Tiltaksplan til etterretning.  

23/2021  
ØKONOMI 

Nytt økonomisystem 
Skolering er gjennomført for kontorsekretær og leder. Visma virker å være et godt system, og fra 11.03 kan 

tillitsvalgte i avdelingen benytte den nye ordningen til å få refundert utgifter. Det vil bli sendt ut epost med 

informasjon til alle tillitsvalgte.  

Regnskap og revidert budsjett 
Vi har nå mottatt det formelle, revisorgodkjente årsregnskapet. Det var ingen endringer i forhold til det 

dokumentet vi har brukt under revidering av budsjett for 2021 som ble vedtatt på representantskapsmøte 

08.mars 2021 og vil bli sendt FO. Revidert budsjett 2021 er lagt på kanalen «REPRESENTANTSKAPET» 

Innkjøp  
Vi har planer om innkjøp flere skjermer og kamera da det trengs for å ha gode Teamsmøter og kurs.  

Gaver 
Tillitsvalgte i utvalg, råd komiteer eller etter avtaleverket stiller opp på undervisning, verving eller andre 

former for dugnad. Det er bra å gi en form for oppmerksomhet 
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Gavekort kr 300,- hos  

o Norsk Folkehjelp – ulike prosjekter; «nødhjelpspakke» «minefri skolevei» «nødhjelp flyktninger» 

o Handalabutikken – gavekort til å handle for – indirekte hjelp til det palestinske folket.  

FO blomst, kr 300,- pluss frakt til medlemmer som er i sosiale media eller på annet vis synliggjør FO. 

Sendes ut med hilsen/FOkort.  

Bevilgninger /Søknader  
Støtte til ulike solidaritetsprosjekt og lignende. Formål 2055. Både nasjonale og internasjonale.  

Bilgodtgjørelse for 2021: Grethe Kvist søker bilgodtgjørelse for bruk av egen bil.  

Vedtak: Arbeidet med nytt økonomisystem er tatt til orientering. Vi håper det på sikt lette arbeidet for 

kontorsekretær. Ingen vedtak om gaver, bevilgninger. 4 FO blomster delt ut i forbindelse med 

Kvinnefestivalen og 8.mars.  

24/2021  
LANDSSTYRET 

LS 11.februrar.2021  

Telefonmøte hvor det ble fattet vedtak om «årets sosialarbeider» Det kunngjøres på den Internasjonale 

sosialarbeiderdagen 16.mars. Avdelinger kan etter dette kontakte andre kandidater for ev.t å følge opp 

neste år.  

 

LS 23.-24. mars 2021 

• 23.02.21 sakspapir ble lagt ut 

• 01.03.21 Au møte 

• 09.03.21 møte for LS representanter og vara 

• 18. mars styremøte  

Gjennomgang av dagsorden for LS møte. Saker med uthevet skrift vil bli debattert i møte.  

Dokumenter er lagt ut på kanalen «LANDSSTYRET» 

6/2021: Gjennomgang av medlems- og omdømmeundersøkelse – legges frem i LS møte 

7/2021: Revidering av reglement for lønnede tillitsvalgte 

8/2021: Retningslinjer for landsomfattende og fylkesoverskridende klubber  

9/2021: Uttalelse fra landsstyret – ikke lagt ut 10.03.21 

 9.1 Samfunnssikkerhet og barn/ungdom i koronatid  

9.2 Rusreform  

9.3 Miljøterapeuter i skolen  

10/2021: Mellomoppgjøret 2021  

11/2021: Forvaltning av OU-midler  

12/2021: Statusnotat/rapport fra utredning av FOs internasjonale solidaritetsarbeid fase 3  

13/2021: Økonomisk status – foreløpig årsregnskap – legges frem i LS møte 
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14/2021: Eventuelt  

Vedtak: Styret har hatt en gjennomgang av dagsorden for LS møte og diskutert reglement for lønnede 

tillitsvalgte, samt blitt orientert om retningslinjer for landsomfattende/ fylkesoverskridende klubber og OU-

midler.  

25/2021  
TARIFFPOLITIKK, MEDLEMSSAKER OG ARBEIDSTIDSSAKER  

De ulike arbeidsgiverområdene:  

Medlemssaker 
Oversikt saker pr.24.02.21 ligger på kanalen «AVDELINGSSTYRET» 

Det er et jevnt tilsig av nye saker hvor de fleste løses på en god måte i samarbeid med tillitsvalgte og uten å 

måtte involvere arbeidsgiver. Det føres oversikt over aktive medlemssaker (der kontakt med arbeidsgiver 

er etablert). Antall aktive saker er nå: 17 

Fylkessekretærene vil orientere om status medlemssaker 

Arbeidstidssaker 
 Oversikt saker pr. 01.03.21 ligger på kanalen «AVDELINGSSTYRET» 

Sakene er fordelt på fylkessekretærene, jamfør ansvar for regioner i KS. BO har ansvar for LY sine saker enn 

så lenge. Antall saker aktive nå: 70 

Fylkessekretærene vil orientere om status arbeidstidssaker 

 

Vedtak: Styret utsetter saken til neste styremøte pga. for liten tid. 

KS: Det har vært samling i regi av FO for KS tillitsvalgte i de største byene 

Spekter: FO har hatt digital skolering for foretakstillitsvalgt og aktuelle fylkessekretærer 

om mellomoppgjøret 2021. FO vil tilby En generell opplæring om B-deler som skal følges 

opp med møte/kurs som fylkesavdelingene skal være kursholdere hvor de tillitsvalgte 

deles inn regionalt. 

Stat:  

Virke:  

NHO: Streiken er over og FO har avholdt medlemsmøte for medlemmer Stendi 

FO har hatt møte med tv i landet ang. Kirkens Bymisjon.  

LO for alle kampanjen er startet opp 

Private:  

 
 

 

26/2021  
FO STUDENTENE 
Lene F og Jan Egil H vil orientere om planer frem mot sommerferien. 
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• Studenter: 317 

• HVL Bergen.148 

• HVL Sogndal:153 

• Andre: 16 

HVL Bergen 
Det er studenter som har meldt seg til å være del av et lokallagstyre ved HVL Bergen. Arbeidet tas 

opp igjen når smittesituasjonen har blitt mer avklart.  Det har vært gjennomført et info møte som 

vil bli fulgt opp av kafemøte for aktuelle for lokallagsarbeid.  

HVL Sogndal 

Det er et etablert studentlag. Studentklubben har vervestand 17.03 + 18.03.21 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 
 

27/2021  
VERVE OG BEHOLDE MEDLEMMER 

Vervekampanje i regi av FO  

• Innmeldinger hittil i år: 34 

• Utmeldinger hittil i år. 41 

• Innmeldinger februar mnd: 18 

• Utmeldinger februar mnd: 20 

• Medlemsbevegelser i forhold til «skjema» (Her er jo til/fraflytting inkludert): 

• Vekst siden 1.1.2020: +119 medlemmer 

• Nødvendig vekst ifølge skjema til 35.000 medlemmer hadde vært +196 medlemmer 

• Vi ligger dermed 77 medlemmer bak skjema 

• Det gir en måloppnåelse på 60,6 % 

• Tre avdelinger ligger over 100 % 

• Ytterligere to avdelinger har høyere måloppnåelse enn dere 

• Fem avdelinger har lavere måloppnåelse 

Måltall verveplan i denne landsmøteperioden.  

Fylke 
Medlemmer  
01.01.20 

Måltall 
 1.1.2024 

Nødvendig 
 årlig vekst 

Årlig  
vekst 
2015-
19   

Måltall  
med 
35.000 

AGDER 1787 2026 60 51  2096 77 

INNLANDET 2498 2833 84 73  2930 108 

MØRE OG ROMSDAL 1544 1751 52 31  1811 67 

NORDLAND 1546 1753 52 41  1813 67 

OSLO 3765 4270 126 89  4416 163 

ROGALAND 2816 3193 94 54  3303 122 

VESTFOLD OG TELEMARK 1974 2239 66 56  2316 85 

TROMS OG FINNMARK 1629 1847 55 25  1911 70 

TRØNDELAG 3266 3704 109 28  3831 141 

VESTLAND 3894 4416 130 110   4568 168 
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VIKEN 5164 5856 173 111  6057 223 

Totalt 29883 33887 1001 666  35053 1292 

 

 

Synlighetskampanjen 
Målet var å dele ut kort med kopp, antibac, kjærlighet og nøkkelhank til alle yrkesaktive, ca. 3 186 

medlemmer. Vi har delt ut til 2226 og har en plan om å dele ut resten våren 2021. det er dyrt å 

sende, så vi tar tiden til hjelp og får delt ut på sikt. Gode tilbakemeldinger om «gaven». Vi deler 

også ut Etikkplakater, veggkalender og almanakker, samt ymse med gammel logo. Alle tillitsvalgte, 

også organisasjonstillitsvalgte får ny FO sekk. Oversikt er lagt på kanalen «AVDELINGSSTYRET» 

Medlemsarkivet  

 
Sist styremøte 21.01.21 11.03.21 

• 4 022medlemmer 

• 52 medlemsvekst siste 60 dager 

• 52 medlemsreduksjon siste 60 dager 

• 41medlemmer som må følges opp 

• 7 medlemmer i fare for utmelding 

 

• 4 018 medlemmer 

• 57 medlemsvekst siste 60 dager 

• 60 medlemsreduksjon siste 60 dager 

• 58 medlemmer som må følges opp 

• 10 medlemmer i fare for utmelding 

 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 

28/2021  
EVENTUELT 
Saker må meldes i begynnelsen av møte. Det kan ikke fattes vedtak under Eventuelt.  

Vedtak: Ingen saker 

 

https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEMBERS_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEMBERS_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_VEKST_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_VEKST_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_REDUKSJON_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_REDUKSJON_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_FOLGES_OPP_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_FOLGES_OPP_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_FARE_UTM_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_FARE_UTM_OL

