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HANDLINGSPROGRAM FO VESTFOLD OG TELEMARK 2022-2024 

 

Handlingsprogrammet skal være fast post på styremøter og representantskapsmøter. 

Vi er forpliktet av FOs prinsipprogram og vedtekter.  

 

LØNN OG TARIFF  

 Skolering i lønns- og arbeidsforhold. 

 God informasjon ut til klubbene i forbindelse med tariffoppgjør. 

 God informasjon og samhandling med tillitsvalgte i forbindelse med 

lønnsforhandlinger. 

 Tariffkonferanse før hovedoppgjør. 

 Grunnkurs nye tillitsvalgte. 

 Turnuskurs. 

 Arbeidslivskurs. 

 Fokus på heltidskultur. 

 Følge opp de til enhver tid aktuelle tema/problemstillinger. 

 

PROFESJONSFAG 

 Fremme våre profesjoner, barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og 

velferdsvitere i utviklingen av velferdsstaten. 

 Fronte våre profesjoner overfor arbeidsgivere, media og politikere. 

 Arrangement rettet mot alle profesjonsgruppene våre. 

 Markere sosialarbeiderdagen. 

 Årets sosialarbeider FO Vestfold og Telemark 

 Synliggjøre våre profesjoner i sosiale medier/media. 

 Følge opp de til enhver tid aktuelle tema/problemstillinger. 
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HELSE OG SOSIALPOLITIKK 

 Fagkaféer/seminar/kurs. 

 Løfte frem de lokale klubbene der det er naturlig. 

 Vi skal være den naturlige samarbeidsparten for politikere, media og andre i saker 

som angår våre felt. 

 Vi skriver leserinnlegg. 

 Samarbeide med politiske partier, LO og andre organisasjoner. 

 Synlighet i media og sosiale medier. 

 Følge opp de til enhver tid aktuelle tema/problemstillinger. 

 

ORGANISASJONSBYGGING/SKOLERING 

 Rekruttere flere tillitsvalgte. 

 Tillitsvalgtnettverk. 

 Verve medlemmer. 

 Fokus på å holde på medlemmer. 

 Studentarbeid.   

o Verve og rekruttere studenter på USN 

o Tilby kurs, invitere til fagdager/fagkaféer 

o Trekke inn tillitsvalgte fra klubbene. 

o Følge opp/samarbeide med studentstyret på USN 

 Seniorarbeid. Seniorutvalget har ansvar for planlegging og gjennomføring av 

senioraktiviteter. 

 Styrke organisasjonskunnskapen i klubbene. 

 Tillitsvalgtsopplæring. Tillitsvalgte deltar på de opplæringstilbud som gis. I tillegg kan 

fylkesavdelingen bidra i forhold til spesielle tema.  

 Følge opp de til enhver tid aktuelle tema/problemstillinger. 

 

SYNLIGHET 

 FO Vestfold og Telemark skal være synlig i tradisjonelle medier og i sosiale medier. 

 Det vi presenterer skal være faglig/fagligpolitisk etterrettelig og i tråd med FOs profil.  


