
Kontrollkomiteens beretning til årsmøte 2022,  

FO Vestfold og Telemark  

 

Kontrollkomiteen har i perioden bestått av John-Ole Jørgensen (sosionom), Cathrine Jubskås Hobæk 

(vernepleier) og Kari-Anne Okkenhaug (barnevernpedagog) 

Kontrollkomiteens sammensetning og arbeid har blitt påvirket av pandemien samt etter hvert av 

personlige forhold som har gjort at to av komiteens medlemmer har måttet trekke seg fra vervet. 

Kontrollkomiteen har hatt noe kontakt før disse endringene og har gjennom hele perioden fulgt med 

på det arbeidet som avdelingen har gjort via dagsorden og referater fra styret og ulike utvalg.  

Kontrollkomiteen har ikke deltatt på noen av avdelingens styre- eller utvalgsmøter, men har vært 

innkalt og således hatt mulighet for å delta. Hele AU har vært tilgjengelig for kontrollkomiteen for 

spørsmål og bistand til å fremskaffe det som har blitt etterspurt.  

 

Styremøter/representantskap  

Kontrollkomiteens medlemmer har mottatt innkallinger, referater og protokoller fra styremøter, AU-

møter samt representantskapsmøter og har således blitt godt opplyst om det arbeidet som har vært 

gjennomført i avdelingen. Det er kontrollkomiteens oppfatning at alle de overnevnte møtene har 

blitt innkalt til i henhold til vedtektene og har ingenting å utsette på lovligheten verken i forhold til 

innkalling eller vedtakene som er fattet.  

 

Avdelingens aktivitet 

Fylkesavdelingens hovedarbeidsoppgaver finner man igjen i FO sine vedtekter, nærmere bestemt  

§ 11.2. Kontrollkomiteen ønsker å belyse hvordan avdelingen har ivaretatt disse 

hovedarbeidsoppgavene i perioden på tross av pandemi og de begrensninger dette har medført. Mye 

av aktivitetene har måttet foregå på teams, der hvor man tidligere hadde fysiske møter. Det er derfor 

kontrollkomiteens oppfatning at deler av disse oppgavene har vært utfordrende, avdelingen har hatt 

færre alternativer med tanke på type aktiviteter man har kunnet velge mellom for å få gjennomført 

oppgavene.  

 

§ 11.2 

• Ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår  

• Utvikle og vedlikeholde et effektivt lokalt klubb- og tillitsvalgtapparat innenfor alle sektorer og 

tariffområder  

• Støtte og bistå de klubbtillitsvalgte  

• Være bindeledd mellom medlem/klubb og forbundskontor i medlemssaker  

• Drive tillitsvalgtskolering og avholde tillitsvalgtkonferanser  

• Samarbeide med andre fylkesavdelinger om tillitsvalgtskolering og bygging av fylkesoverskridende klubber  

• Drive aktiv medlemsverving og medlemsbevaring  

• Sørge for at medlemmene får et profesjonsfaglig tilbud på fylkesnivå  



• Støtte opp om det helse- og sosialpolitiske arbeid i forbundet og gi klubbene nødvendig støtte på dette 

området  

• Drive politisk påvirkningsarbeid  

• Opprette, skolere og opprettholde lokallag av FO-Studentene ved studiestedene i fylket  

• Verve studenter ved bachelor- og masterutdanningene  

• Arrangere årsmøter og representantskapsmøter i fylkesavdelingen Vedtekter 30 31  

• Fremme aktuelle saker for landsstyret  

•  Samarbeide med andre fagorganisasjoner, profesjoner og ulike brukergrupper der dette er formålstjenlig  

• Sende beretning og regnskap til landsstyret 

Det er kontrollkomiteens oppfatning at handlingsprogrammet 2020-2022 som ble vedtatt på årsmøte 

fanget opp disse arbeidsoppgavene på en god måte. Kontrollkomiteen ønsker derfor å ta for seg de 

ulike hovedområdene som omtales i handlingsdelen å se på hvordan avdelingen har håndtert disse.  

Lønn og tariff 

Det har vært gjennomført skolering i både lønns- og arbeidsforhold. Det synes videre som om 

avdelingen har støttet godt opp om de lokale tillitsvalgte i forhold til lønnsforhandlinger og andre 

tariffspørsmål.  

Profesjonsfag 

Det profesjonsfaglige arbeidet har vært samlet for alle profesjonene i perioden. Det er 

kontrollkomiteens oppfatning at dette muligens er det området som har lidd mest under pandemiens 

restriksjoner i form av mulighetene for å nå medlemmene gjennom fagkafeer, kurs og seminarer som 

tidligere har vært viktige arenaer som også har fått gode tilbakemeldinger fra medlemsmassen. Det 

er kontrollkomiteens oppfatning at det er en fornuftig organisering med nestleder i utvalget slik at 

man sikrer arbeidet opp mot AU, styret og avdelings daglige arbeid.   

Helse og sosialpolitikk 

Deler av handlingsdelen har i stor grad blitt påvirket av pandemien slik kontrollkomiteen oppfatter 

det. Fagkafeer, seminarer og kurs har blitt avlyst eller ikke planlagt på grunn av pandemiens 

restriksjoner i forhold til å kunne møtes. Kontrollkomiteen registrer imidlertid at dette blant annet er 

forsøkt kompensert gjennom en meget aktiv deltakelse i form av innlegg og uttalelser i lokalaviser. 

Således er det kontrollkomiteens oppfatning at man under de forutsetninger man har vært gitt i 

pandemien, må kunne si at man langt på vei har oppnådd mye av handlingsdelens punkter også på 

dette området. Det er kontrollkomiteens oppfatning at det er en fornuftig organisering med leder i 

utvalget slik at man sikrer arbeidet opp mot AU, styret og avdelings daglige arbeid.   

Organisasjonsbygging/skolering 

Det er kontrollkomiteens oppfatning at avdelingen har lykkes på mange av tiltakene som lå i 

handlingsplanen. Det har vært nedlagt et omfattende arbeid i forhold til både student- og 

seniorarbeidet. Opplæringstilbudet til tillitsvalgte har vært forsøkt gjennomført som normalt, men 

har måttet tilpasse seg pandemiens krav slik all annen aktivitet. Det ser videre ut for at man har 

kompensert manglende kursing/opplæring med en utstrakt veiledning fra AU sin side.  

Synlighet 

Det er kontrollkomiteens oppfatning at FO Vestfold og Telemark har vært meget godt synlig i 

tradisjonelle medier og SoMe. Det oppfordres til at dette arbeidet opprettholdes og eventuelt 



videreutvikles i neste periode selv om man igjen får muligheten til synliggjøring gjennom konferanser 

og lignende.  

 

Regnskap og budsjett 

Kontrollkomiteen skal forsikre seg om hvorvidt avdelingens regnskap- og budsjetthåndtering har 

vært forsvarlig.  

Det er kontrollkomiteens oppfatning at man har hatt en forsvarlighet. Det synes som om det er gjort 

noen omdisponeringer som kontrollkomiteen oppfatter som en følge av hvordan aktiviteten har blitt 

utøvd under pandemien.  

Kontrollkomiteen har ikke gjennomgått endelig regnskap, det forutsettes at det omtales i revisjonen 

av konsernregnskapet til FO sentralt.  

 

Avsluttende kommentarer 

Kontrollkomiteen ønsker til slutt å takke styret og øvrige tillitsvalgte for godt arbeid i 

årsmøteperioden og håper at de erfaringer som denne krevende perioden har brakt med seg vil bli 

overført til nytt styre slik at man kan bygge videre på dette i den nye perioden samtidig som man 

henter frem de tankene man hadde ved inngangen til denne perioden.  

 

Tønsberg 6. mars 2022 

Kari-Anne Okkenhaug 


