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24.09.21 

 

PROTOKOLL STYREMØTE 6/2021 FO VESTLAND 

Torsdag 23 og fredag 24 september 2021 

Lunsj til lunsj møte, som begynner med lunsj kl.12.00 torsdag og avsluttes med lunsj kl.12.00 på fredag. 

 

Det er ønskelig at alle vara deltar på styremøte. Spesielt velkommen til ny student       

LINK TIL TEAMSKANALEN  

    Forfall/perm 

Leder & landsstyret Grethe Kvist S   

Nestleder & vara landsstyret Ann-Kristin Nygård S   

Fylkessekretær Bente Nilssen Owren V   

Fylkessekretær Jan Egil Haugland S   

Fylkessekretær Lene Fjellsbø V   

Landsstyrepresentant Trude Elisabeth Fardal B   

Profesjonsfaglig ansvarlig - B Ann Grethe Aasheim B   

Profesjonsfaglig ansvarlig - S Siv Myking S   

Profesjonsfaglig ansvarlig - V Siv Aspeseter V  Digitalt 24.09 

Medlem - Spekter Randi Hatlem B   

Medlem – Stat & kassererfunksjon  Mohamad Mehdi S   

Medlem - KS Magnus Nymoen B  forfall 

Medlem  Carjet Demir B  forfall 

Studentmedlem Madelen Nilsen S NY forfall 

Vara nr.1 Anne Mette B. Almeland V  forfall 

Vara nr.2 Liv Wigdahl S  forfall 

Vara nr.3 Sandra Bartz B  forfall 
 

 

76/2021  INNKALLING OG DAGSORDEN  

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

for avdelingsstyremøtene følges, men med de endringer som ble gjort på AU møte før sommeren.  

Endringene ble gjort for å bedre forberede representantskapsmøte i og årsmøtet i mars 2022. 

Sakspapir med innkalling finnes i Teams kanalen.  

Kanalen «Avdelingsstyret» har nå blitt oppgradert og det er opprettet fem mapper hvor dere finner 

aktuelle saksdokument; 

• Arbeidsutvalg 

• Avdelingsstyret 

• Representantskapet 

• Landsstyret 

• Styringsdokument 

 

 

https://fellesorganisasjonen.sharepoint.com/:f:/s/FOVestland-Avdelingsstyret/Ejs4LccoRONMmWTw0b1KfRIBA94SsWJICRYXkh-e-_cpdg
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Faste saker hvert styremøte;  

• Innkalling og dagsorden 

• FO Vestland - avdelingen 

• Arbeidsutvalg 

• Avdelingsstyret 

• Representantskapet 

• Tillitsvalgtskolering, nettverksmøter og regionmøter 

 

• Landsstyret 

• Klubber og tillitsvalgte 

 

• Handlingsprogram og Tiltaksplan 

 

• Profesjonsfaglig arbeid 

• Verve og beholde medlemmer 

 

• Økonomi 

• Tariffpolitikk, medlemssaker og arbeidstidssaker  

• FO studentene 

• Eventuelt 

Noen saker er ren orientering til avdelingsstyret og andre er det satt av mer tid til, se forslag til 

tidsplan for møte og hvilke saker som er foreslått som hovedsaker for dette møte.  

Saker utsatt/overført fra sist styremøte: ingen 

Andre saker til dette styremøte: Årsmøte 2022 

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

saker godkjennes. Hovedsaker til dette møte blir SAK 85 /21 Handlingsprogram 2022, SAK 88/21 

Årsmøte 2022 & SAK 89 /21 Økonomi. Vi starter med en tilleggssak 93/ 21 om voldsepisoden ved 

NAV Årstad. Tilfører 30 minutter til møtetiden. 

Følgende saksliste med tidsplan følges:  

 

TORSDAG 23.09.21  

 

 12.00-13.00  Lunsj 

SAK 76 13.00-13.05 5 Innkalling og dagsorden 

SAK 77 13.05-13.10 5 FO Vestland - avdelingen 

SAK 78 15.00-15.45 5 Avdelingsstyret 
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SAK 79 13.10-13.15 5 Arbeidsutvalg 

SAK 80 13.15-13.20 5 Representantskapet 

SAK 81 13.20-13.25 5 Stortingsvalget 2021 

SAK 82 13.25-13.45 10 Tillitsvalgtskolering, nettverksmøter og regionmøter 

 13.45-14.00  pause 

SAK 83 14.00-14.25 25 Landsstyret 

SAK 84 14.25-14.45 20 Klubber og tillitsvalgte 

 14.45-15.00  pause 

SAK 85 15.00-15.45 45 Handlingsprogram 2022 

 15.45-16.00  pause 

SAK 86 16.00-16.25 25 Profesjonsfaglig arbeid 

SAK 87 16.25-16.45 20 Verve og beholde medlemmer 

 

FREDAG 24.09.21 

 

SAK 88 09.00-10.45 1,45 Årsmøte 

 10.45-11.00  pause 

SAK 89 11.00-11.40 40 Økonomi 

SAK 90 11.40-11.45 5 Tariffpolitikk, streik, medlemssaker og arbeidstidssaker 

SAK 91 11.45-11.55 10 FO studentene 

SAK 92 11.55-12.00 5 Eventuelt 

 12.00-13.00  lunsj 
 

77/2021  
FO VESTLAND – avdelingen  
Anbefalte retningslinjer om organisering av arbeidet i disse korontider følges.  

Utvalgsarbeid – orientering ved Grethe Kvist 

• Kontrollkomite;  

• Valgkomite;  

• Seniorpolitisk utvalg;  

• KPU;  

• Internasjonalt utvalg;  

Vedtak: Orientering om arbeidet i avdelingen og informasjon om arbeidet i komiteer, utvalg og råd 

er tatt til etterretning.  
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78/2021  
ARBEIDSUTVALGET 
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» 

AU 1 11.jan 12.00-15.00 Teams 

AU 2 01.- mars 12.00-18.00 Førde 

AU 3 06.apr 09.00-12.00 Teams 

AU 4. 31.mai 12.00-15.00 Teams 

AU 5. 16.aug 12.00-15.00 Teams 

AU 6. 06.-07.sept. 12.00-13.00 Bergen 

AU 7. 04.okt 12.00-15.00 Teams 

AU 8. 22.nov 12.00-15.00 Teams 

 

Plan for AU møter i avdelingen ble vedtatt i Møte- og aktivitetsplan for 2021, men noen endringer 

ble gjort i AU før sommeren. Dette for å bedre forberede representantskapsmøte i og årsmøtet i 

mars 2022. AU ser at det muligens blir behov for flere møter pga. årsmøte neste år.  

Referat fra AU legges fortløpende på Kanalen «ARBEIDSUTVALG»  

Vedtak: Styret tar orienteringer og referat til etterretning  

79/2021  
AVDELINGSSTYRET 
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» 

 

 

 

 

 

 

Protokoller fra styremøter ligger i kanalen  

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

gjennomgått på AU møte før sommeren og endringer gjort for å ivareta arbeidet opp mot årsmøte 

2022 på en god måte.  Styret må gjennomgå planen og drøfte dagsorden for styremøtene frem mot 

årsmøte mars 2022.  

Mandat følges opp i sak 88/årsmøte. Saker til neste styremøte: Utvalgsarbeidet i avdelingen 

Styremøte 1. 21.januar Teams-møte 09.00-14.00 

styremøte 2. 18-19.mars Førde lunsj/lunsj 

styremøte 3. 16.apr Teams-møte 09.00-14.00 

Styremøte 4. 09.-10 juni Bergen Lunsj/lunsj 

Styremøte 5. 26.august Teams 09.00-14.00 

Styremøte 6. 23.-24. september Sogndal Lunsj/lunsj 

Styremøte 7. 21.oktober Teams-møte 09.00-14.00 

Styremøte 8. 29.november Teams 09.00-15.00 
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Vedtak: Møteplan for avdelingsstyremøtene blir 21.10 og 29.11.21 på teams. Møtet 29.11. blir frå kl. 
09.00 til 15.00. Følgende saker settes opp på dagsorden for neste styremøte som er 21.oktober; 
utvalgsarbeid.  
Styret gir styreleder signaturrett i Brønøysundregisteret. 

80/2021  
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» 

Representantskapsmøte 1. 08.mars Teams-møte 09.00-15.00 

Representantskapsmøte 2. 11.-12.mai Førde lunsj/lunsj 

Representantskapsmøte 3. 13.-14. desember Bergen lunsj/lunsj 

 

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

fortsetter. Dokument som viser status legges på kanalen, i mappen Styremøte 6/2021 

Vedtak i sist styremøte om saker til representantskapsmøte blir Handlingsprogram og Budsjett 2022. 

Vi ønsker også å invitere Forbundsledelsen til sak om Hovedtariffoppgjøret 2022. Møte holdes i 

Bergen sentrum og juleavslutningen blir på Nøsteboden.  

Vedtak: Vedtatt plan for representantskapsmøte følges. 

81/2021  STORTINGSVALGET 2021 

Vi har hatt fine avisinnlegg på trykk, vi har deltatt på LO i Bergen sin Faglige Sommerfest og 

gjennomført morgenaksjoner og postkasseaksjoner også i samarbeid med LO i Bergen og omland. 

Budskapet var stem rødgrønt, og flere tillitsvalgte deltok. Video av tillitsvalgte. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

82/2021  LANDSSTYRET 29-30 SEPTEMBER 2021 

Det er sendt ut epost til alle i styret, råd og utvalg med forespørsel om innspill til to saker: 
VARSLINGSRUTINER I FO og BOLIGPOLITISK PLATTFORM. Det er avholdt møte for representanter og 
vara i LS hvor sakene er diskutert. Møte blir fysisk på Gardermoen.  En annen sak er møte for ledere, 
om ikke det også bør åpens opp for nestledere. Sakene er lagt i kanalen, i mappen LS. 
  
Innspill:  
varsling sak 40/21: to ulike prosesser i forhold til valgte og ansatte? 
FOs boligpolitiske plattform sak 39/21: Kommunens ansvar for å ha tilstrekkelig med boliger til de 
som har vært innlagt på døgninstituasjon/ psyk.institusjoner. Blir værende lengre på institusjon pga. 
mangel på bolig å flytte til. 
 
Vedtak: LS representantene tar diskusjon og innspillene med i arbeidet frem mot LS møte.  
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83/2021  
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 AOF 

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 

07. & 24 juni Medlemsarkivet, medlemspleie Teams Grethe Grethe & Astrid 

14. juni Politisk påvirkningsarbeid Bergen Grethe GK & AK & eksterne 

27.sep. - 01 okt. 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 

 

Alle kurs legges fortløpende i kursportalen og annonseres i Fontene. Det blir også en times digitalt 

kurs hver måned for tillitsvalgte «Verktøyet medlemsarkivet»   

Tilbakemelding om at avdelingen har en bra bredde i tilbodet om tillitsvalgtskolering. Bra med både 

fysiske og digitale kurs. 

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.  

Vanskelig å finne møtedatoer og til tider lite oppmøte. Sjekke ut hva de tillitsvalgte ønsker i 

fortsettelsen. 

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.  

Bra oppmøte på nettverksmøtene til stat/ spekter. 

Er det betre å ha en klubbkonferanse istedenfor 2- 4 nettverksmøter? Fylkessekretærene sjekker ut 

med sine tillitsvalgte. Ta det opp igjen på et senere styremøte. 

Om det er innspill til Møte- og aktivitetsplan for 2022, som andre kurs/konferanser? Lene og Jan Egil 

har deltatt på et excel kurs som kan være aktuelt for tv neste år.  

Vedtak: Styret tar orientering til etterretning. Ta opp igjen tema om gjennomføringen av region- og 
nettverksmøter på et senere styremøte. Fylkessekretærene sjekker ut om det hva tillitsvalgte ønsker 
i forhold til regionmøter/ nettverksmøter eller felles klubbkonferanse i neste årsmøteperiode. 
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84/2021  
KLUBB OG TILLITSVALGTE 

Tillitsvalgte 
 

24.02.21 25.03.21 26.05.21 15.09.21 

59 HTV 

143Tillitsvalgte 

58HTV 

146 Tillitsvalgte 

55HTV 

161Tillitsvalgte 

58 HTV 

165 tillitsvalgte 

Endringer hvor vi mangler HTV og tillitsvalgte? Hvor er dagens utfordringer? 

Klubber 
Saksdokumentet ligger på kanalen «Avdelingsstyret» som viser som 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.  

Ingen endringer.  

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

Saken ble fulgt opp på representantskapsmøte i mai med målsetting om å utarbeide en tiltaksplan 

for resten av årsmøteperioden. Innspill til en slik Tiltaksplan? Kan det være aktuelt for neste år? 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.   
85/2021  HANDLINGSPROGRAM TILTAKSPLAN 

Årsmøte vedtok Handlingsprogram for årsmøteperioden og styresamling i august fulgte opp med 

tiltaksplan. Oppdatert gjennomgang ble presentert på sist representantskapsmøte. Leder og 

nestleder la frem en statusrapport for styret på sist styremøte.   

Arbeidet med å utforme Handlingsprogram for 2022 må starte i dette møte. skal vi følge samme 

form? Vi har diskutert i AU om det bør være 5 overskrifter fra Vedtektene og om tiden tillater det 

skal vi sende ut en forms spørreundersøkelse i forkant av styremøte.  

Vedtak: Styret tar debatt og innspill til utforming av handlingsprogram med i arbeidet frem mot neste 

styremøte. Leder og nestleder jobber videre med innspillene frem til neste styremøtet. Bruke de 5 

(6) kapitelene i prinsipprogrammet som overskrifter og finne underpunkter frem til neste styremøte. 

Leder sender ut en forms-undersøkelse til styret, der de kommer med innspill på underpunkter.  

86/2021  
PROFESJONSFAGLIG ARBEID 

Profesjonsfaglige utvalg 
Status arbeid i de profesjonsfaglige utvalgene og annet profesjonsfaglig arbeid. PFU S sitt åpne møte 

om fattigdom; orientering blir lagt frem i møte.  

Forskerfrokost 
Det blir annonsert på Facebook, en frokost hver måned. Hvordan kan vi bidra til å informere om det? 
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Sende en e-post ut til alle medlemmer om kommende arrangement. 

Fagkonferansen, i regi av profesjonsfaglig utvalg 
I år er det Vernepleierne som er arrangør. Det har blitt avholdt to konferanser, en ved HVL i Sogndal 

og en ved HVL i Bergen. Orientering blir lagt frem i møte. Drøfte om utvalgene bør fortsette med 

dette ansvaret, eller om det skal legges mer til avdelingen. 

Begge konferansene var vellykket, gode tilbakemeldinger fra styret på gjennomføringen.  

Fagkonferanse i samarbeid med FO Rogaland 
07.oktober: Fagseminar på zoom med Ole Greger Lillevik om Traumebasert omsorg. Fulltegnet på 

kort tid. 150 deltakere fra vår avdeling og mange på venteliste.  

Vervestand – konferanser: Barnevern- 21 den 25. – 26.november som er både digital/ fysisk. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

87/2021  VERVE OG BEHOLDE MEDLEMMER 

Vervekampanje i regi av FO  
Orientering på sist møte.  

Vervekampanjen FO Vestland 2021 
Vi på avdelingskontorene har lært oss å lage og tekste videoer. Plan er en vervevideo ut annenhver 

uke. Det er lagt ut 3 videoer og det har fått god oppmerksomhet. Status vervekampanje blir lagt frem 

i møte. Hva mer kan gjøres for å løfte kampanjen? 

Facebook 

 Følger Liker 

15.06.21 1320 1260 

12.08.21 1380 1276 

15.09.21 1372 1295 

Synlighetskampanjen 
Kampanjen er avsluttet. Det er aktuelt med flere arbeidsplassbesøk og vi må ha med noe å dele ut; 

sydvester, paraplyer, ladere -slikt kan de velge blant.  

Medlemsarkivet  
 

Innmeldte i FO Vestland i år er 312. 228 er nye medlemmer 

Utmeldte i FO Vestland i år er 318. 160 er faktisk utmeldt, de andre er overført andre avdelinger.  

 

 

23.03.21 26.05.21 

• 4 032 medlemmer 

• 60 medlemsvekst siste 60 dager 

• 63 medlemsreduksjon siste 60 dager 

• 47 medlemmer som må følges opp 

• 30 medlemmer i fare for utmelding 

• 4 010 medlemmer 

• 41 medlemsvekst siste 60 dager 

• 66 medlemsreduksjon siste 60 dager 

• 32 medlemmer som må følges opp 

• 17 medlemmer i fare for utmelding 

19.08.21  
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• 4 020 medlemmer 

• 63 medlemsvekst siste 60 dager 

• 127 medlemsreduksjon siste 60 

dager 

• 28 medlemmer som må følges opp 

• 2 medlemmer i fare for utmelding 

• 4 099 medlemmer 

• 142 medlemsvekst siste 60 dager 

• 47 medlemsreduksjon siste 60 dager 

• 32 medlemmer som må følges opp 

• 16 medlemmer i fare for utmelding 

Da har vi endelig god positiv medlemsvekst de siste 60 dagene! 

Studentstyre er på plass i Sogndal  med 11 medlemmer og i Bergen 4 medlemmer. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 
88/2021  ÅRSMØTE 2022 

Dato for årsmøte er satt av AU til 8.-09-mars. Sted: Scandic Flesland Airport. Aktuelle saker 

til dette møte er (innspill i rødt) 

• Valgkomiteens arbeid 

• Mandat til råd, komiteer og utvalg: drøfte på neste styremøte 

• Mandat til organisasjonstillitsvalgte  

• Gjester,opplegg, kultur: arbeidersanger, 2 hele dager med fagtema, god tid til 

årsmøtesakene,  

• tema i forkant eller etter årsmøte: tariffoppgjøret 2022, barnevernsreform, vold og 

trusler, etikk,  

• fylkesavdelingsstyret; bør opprettholde den representasjon som ligg i dag, Viktig med 

representasjon fra alle store tariffområder, profesjonene, ha møtende vara, alle 

styremedlemmer skal ha et ansvarsområde,  

Sakspapir ligger i kanalen, i mappe Avdelingsstyremøte 

Vedtak: Styret drøfter mandat til råd og utvalg på neste styremøte. AU jobber videre med de innspill 

de har fått i forhold til fylkesavdelingsstyret mandat, samt mandat til organisasjonstillitsvalgte.  

89/2021  
ØKONOMI 

Regnskap og budsjett 
Vi har behandlet halvtårs rapport i økonomigruppen; Mohamad Mehdi fra styret, leder og nestleder 

og kontorsekretær. Aktuelle saksdokument er Formålsrapport/halvtårs regnskap og 

Resultatregnskap 2020. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en Økonomirapport for perioden 

januar -juni 2021 . Sakspapir er lagt i kanalen, mappen Styremøte.  

Det blir gitt en orientering i møte.  

 

Innkjøp  
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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 

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. Muntlig orientering ved nestleder som er «Blomsterpiken» 

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

Søknad om midler til bussbilletter/overnatting for papirløse i forb. med «Internasjonal uke 2021» 24 

- 30 oktober i Bergen med kr. 10 000, - 

Vedtak: styret tar saken til orientering. Styret innvilger en støtte på kr 5000,- til organisasjonen for 

papirløse med utgangspunkt i at internasjonalt utvalg går god for organisasjonen og saken, samt 

skriver noe om den. 

90/2021  
TARIFFPOLITIKK, MEDLEMSSAKER OG ARBEIDSTIDSSAKER  

De ulike arbeidsgiverområdene:  
Det er lokale forhandler denne høsten. Aktuelt med Tariffkonferanse i år, eller nest år?  

Debatthefte er sendt avdelingene, frist for innsending av krav fra avdelingene er 01.11.21, TPU 

drøfter saken innen måndag 27.sept. og formidler det til leder, samt skal ha et møte 19.10.21 der de 

behandler innspillene fra klubbene. Forbundet sentralt har felles tariffkonferanse med avdelingene 

2. desember. 

Medlemssaker 
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: 11.  

Arbeidstidssaker 
 Sakene er fordelt på fylkessekretærene, jamfør ansvar for regioner i KS. Sakene er fordelt på 

fylkessekretærene, jamfør ansvar for regioner i KS. LY har nå fått overført sine saker og får 

opplæring. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. TPU sender ut debatthefte til klubbene med frist for 
tilbakemelding 15.10.21. Avklarer innen mandag 27.09.21 den videre prosessen. 

91/2021  
FO STUDENTENE 
Det ble etablert et lokallagstyret på HVL Bergen med 4 medlemmer, og det trengs flere studenter i 

styret. Lokallaget i Sogndal har 11 medlemmer.  

Oppstart høst er påbegynt. Jan Egil og Lene er ansvarlige, og vi andre følger opp og deltar i dette 

arbeidet som har høy prioritet i august og september.   
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Det er sendt brev til avgangsstudentene, en «hilsningstale» i posten med nøkkelhank til «ny 

kontordør».  

Forelesninger:  
Det er sendt epost til HVL og VID om mulige forelesninger.  

Sogndal; yrkesetikk 1. barnevern – 21.09.21; Grethe Kvist og Eva Aarskog som får dekket tapt 

arbeidsfortjeneste en dag. Er det noen i styret som ønsker holde slike forelesninger sammen med en 

av oss på avdelingskontorene? Det er også en forelesning om arbeidslivet. 

 

Åpne møter: 
Ikke noen konkrete planer enn så lenge  

Antall studentmedlemmer 
 

24.02.21 23.03.21 12.08.21 15.09.21 

• Studenter: 358 

• HVL Bergen.164 

• HVL Sogndal:157 

• Vid Betanien: 6 

• Andre: 31 

• Studenter: 365 

• HVL Bergen.165 

• HVL Sogndal:160 

• Vid Betanien: 6 

• Andre:  

• Studenter: 325 

• HVL Bergen.102 

• HVL Sogndal:104 

• Vid Betanien: 8 

• Andre: 

• Studenter: 361 

• HVL Bergen. 

• HVL Sogndal: 

• Vid Betanien: 

Andre 

Studenten fordeler seg slik: Ordinære studenter avgangsstudenter og andre  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

92/2021  
EVENTUELT 
Saker må meldes i begynnelsen av møte. Det kan ikke fattes vedtak under Eventuelt.  

Vedtak: Ingen saker 
93/2021  

Voldsepisoden ved NAV Årstad 
Åpnet møte med ett minutts stillhet. Informasjon ved leder av det som er skjedd. FO klubben i 

Bergen har tatt hånd om medlemmer ved kontoret. Informasjon om saken ligger på hjemmesiden 

vår under nyheter. Viktig at FO tar eierskap og holder saken om vold og trusler mot sosialarbeidere 

høyt hevet fremover. FO bør sette ned en kommisjon som ser på dette. Landsstyrerep. fremmer 

forslag i landsstyret. FO Bergen har sendt blomster til tillitsvalgte og ledelse ved kontoret. FO 

Vestland gir en blomster til NAV-kontoret og den som overlevde. Leder skriv i media om tema. 

Vedtak: Fylkesavdelingen sender en kondolanseblomst til NAV Årstad. Landsstyrerep. fremmer et 

forslag om at FO setter ned en kommisjon på tema om vold og trusler mot sosialarbeidere, samt at 

leder skriver et innlegg til media ila uke 39. 

 


