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HANDLINGSPROGRAM FOR PERIODEN 2022-2024 
 

Innledning 
 
FO Rogaland sitt handlingsprogram tar utgangspunkt i Fellesorganisasjonen FO sitt vedtatt 
prinsipprogram fra landsmøte 2019, samt føringer landsmøte gjorde i vedtak rundt strategier, 
uttalelser og organisasjon.  
 
1. Lønn, arbeidsforhold og arbeidsmiljø  
2. Profesjonspolitisk arbeid  
3. Helse- og sosialpolitikk 
4. Kvinnepolitikk  
5. Internasjonalt arbeid og solidaritet  
6. Organisasjon  
 
Innenfor disse områdene prioriteres arbeidet og satsninger i tråd med aktuelle saker, reformer 
og politiske strømninger som vi ser vil bli satt på agendaen i 2022-2024 Handlingsplanen må 
være et dynamisk verktøy for FOs prioriteringer og aktiviteter lokalt i perioden. Underveis i 
perioden vil det komme saker som ikke er forutsett i handlingsplanen, og som kan føre til 
behov for omprioriteringer.  
FOs prinsipprogram er retningsgivende for hele organisasjonen i landsmøteperioden, 
inklusive avdelingene.  
 
 

Lønn, arbeidsforhold og arbeidsmiljø 
Mål: 
1. Solidarisk og rettferdig lønnspolitikk. 1.2. Gode arbeidsforhold. 1.3 Trygt arbeidsmiljø.  
 
FO Rogaland planlegger følgende aktiviteter på området i perioden:   
Tariffkonferanse for lokale tillitsvalgte. 
Delta eller arrangere fagdag om sekstimersdagen/ 30 timers uke.  
FO sitt kvinnekurs for tillitsvalgte. 
Fagdag om likelønn, og aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) https://www.ldo.no/jobbe-
for-likestilling/i-arbeidslivet/Aktivitets-og-redegjorelsesplikten/ 
Fagdag med tema vold, trusler og netthets 
Konferanser; Trondheimkonferansen. Rogalandkonferansen. Manifest. 
Samarbeid med andre FO-avdelinger.   
Samarbeid med Fagforbundet. 
Styrke tillitsvalgts apparatet innenfor alle områder. 
Følge opp sentrale føringer for seniorpolitikk.  
Fagdag om pensjon.  
 
 
 

https://www.ldo.no/jobbe-for-likestilling/i-arbeidslivet/Aktivitets-og-redegjorelsesplikten/
https://www.ldo.no/jobbe-for-likestilling/i-arbeidslivet/Aktivitets-og-redegjorelsesplikten/
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Profesjonspolitisk arbeid 
Mål: 
2.1 Velferdsstatens oppgaver skal løses på faglig forsvarlig vis og med god kvalitet i tjenesten. 
2.2 God kvalitet på utdanningen sikrer gode profesjonsutøvere.  
2.3 Utdanningene må være praksisnære, og forskningsbaserte 
 
FO Rogaland planlegger følgende aktiviteter på området i perioden;   
Delta på nettverkssamling for profesjonsfaglig ansvarlig i avdelingene.   
FO dagene i november 2022. 
Samarbeid med FOs profesjonsråd. 
Samarbeid med FO sine tillitsvalgte ved UiS og VID  
Lokale markeringer i forbindelse med den internasjonale sosialarbeiderdagen, og den 
internasjonale sosialpedagogdagen. 
Arrangere profesjonskurs 
Delta på og arrangere fagdager og eller konferanser.  

 
 

Helse og sosialpolitikk 
Mål: 
3.1.Høy kvalitet og tilgjengelige velferdstjenester for alle. 3.2 Sterke lokalsamfunn 
3.3 God oppvekst for barn og unge 3.4 Et inkluderende samfunn med like rettigheter og 
muligheter for alle 3.5 Ingen skal utsettes for vold, menneskehandel og seksuell trakassering.  
 
FO Rogaland planlegger følgende aktiviteter på området i perioden;  
Delta på eller arrangere kurs i politisk påvirkningsarbeid.  
Delta på og arrangere fagdager, og/ eller konferanser, om aktuelle tema.  
Holde tillitsvalgte, og medlemmer orientert om FO sine politiske plattformer.  
Delta i samarbeidsforum for fagbevegelsen 
FO skal være den fremste eksperten på sosialpolitikk i Norge. FO prioriterer derfor i sin 
kommunikasjonsstrategi å satse på følgende områder i perioden; 
Vold, trusler, og netthets. Tjenester til personer med utviklingshemming. Helse og omsorg. 
Barnevern. Rus, psykisk helse og sosialpolitikk knyttet til migrasjon og innvandring. NAV. 
Skole og utdanning. FO Rogaland vil arrangere kurs, fagdager, og drive politisk 
påvirkningsarbeid for å formidle FO sine medlemmers kunnskaper på disse viktige områdene.   
  
 

Kvinnepolitisk arbeid  
Mål: 
FO er en feministisk organisasjon og er særlig opptatt av kvinne– og likestillingspolitikk. De 
viktigste likestillingsutfordringene skyldes samfunnsstrukturer som må endres. Avdekking og 
motarbeidelse av kulturer, holdninger og strukturer som fører til kvinneundertrykking, er 
viktige elementer i arbeidet for å oppnå reell likestilling.  
Kvinners posisjon i arbeidslivet skal styrkes. Kvinnedeltakelsen i FO og LO skal øke. Tiltak 
for å hindre vold og overgrep skal styrkes. 



 
ROGALAND 

 

 
 

Vedtatt Handlingsprogram FO Rogaland - Perioden 2022-2024 
Enstemmig vedtatt i Årsmøtet 29.-30.3.2022 

 
Side 3 

 
FO Rogaland planlegger følgende aktiviteter på området i perioden: 
Fagdag om Feminisme. Historie. Fagbevegelsen.  Fagdag om likelønn. 
Tilby FO sitt kvinnekurs til medlemmer i FO Rogaland. 
Delta med verv i LO sitt familie- og likestillingspolitiske utvalg 
Delta på den Internasjonale kvinnedagen, 8. mars.  FNs internasjonale dag for avskaffelse av 
vold mot kvinner den 25. november. Kvinner på tvers.  

 
 

Internasjonalt arbeid og solidaritet 
Mål:  
FOs forsvar av velferdsstat og kollektive løsninger står i opposisjon til markedsliberalistisk 
ideologi som står sterkt i vår globaliserte verden. På tross av at finanskriser og økonomiske 
nedgangstider har understreket behov for statlig styring og kontroll med kapitalkreftene, står 
mål om frihandel og fri kapitalbevegelse fortsatt sterkt i internasjonale finansinstitusjoner. FOs 
forsvar av velferdsstat og kollektive løsninger står i opposisjon til markedsliberalistisk ideologi 
som hindrer utvikling i verdens fattige land. Det er nødvendig å styrke internasjonalt samarbeid 
for mer rettferdige handelsregler, sletting av u-landsgjeld og økt bistand. Faglige og 
demokratiske rettigheter må styrkes gjennom forpliktende avtaler. 
5.1 Fagforeningssamarbeid på tvers av landegrenser løser internasjonale utfordringer. 
5.2. Profesjonsfaglig dialog bidrar til internasjonal fagutveksling. 5.3 Internasjonalt 
solidaritetsarbeid sikrer global forståelse og engasjement.  
 
FO Rogaland planlegger følgende aktiviteter på området i perioden; 
  
Følge opp og styrke det faglige utvekslingsprogrammet for helse- og sosialarbeidere i Rogaland 
og Betlehem. Formalisert videre avtale for samarbeid, og utveksling høsten 2022.  
 

Organisasjon 
Mål: 
FO skal være den fremste eksperten på sosialpolitikk i Norge. FO prioriterer derfor i sin 
kommunikasjonsstrategi å satse på følgende områder i perioden; 
Rekruttering og medlemsbevaring. 
 Det er fremdeles mange som står utenfor felleskapet i FO. Hvis vi blir flere styrker vi 
sosialfagenes stilling i samfunnet, og får større styrke i lønnsforhandlinger. Fra FOs 
kommunikasjonsstrategi vedtatt i desember 2021: Det er 52 000 yrkesaktive personer med våre 
profesjoner i Norge. Vi kan altså øke medlemsbasen med 20 000. Dette er vår viktigste oppgave 
fremover. I Rogaland er 58 % av yrkesaktive med våre utdanninger organisert i FO. (tall høst 
21) 
 
FO Rogaland planlegger følgende aktiviteter på området i perioden; 
 
Arbeide for å få tillitsvalgte i alle klubber hvor vi har medlemmer. 
Arbeide for god flyt i organisasjonen mellom tillitsvalgte på alle nivå. 
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Opplæring og kurs for tillitsvalgte, for eksempel: grunnkurs, kvinnekurs, (profesjonskurs) og 
arbeidslivskurs.  
Rekruttere flere yrkesaktive medlemmer. 
Rekruttere studenter ved universitet og høyskole.  
Arbeide for aktivitet i klubbene. Fremme samarbeid mellom klubbene. 
Arbeid for et synlig FO Rogaland.  
Videreutvikle og organisere tilbud for pensjonistmedlemmene.  
Etablere tilbud for ledermedlemmer lokalt i Rogaland. 
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