
 

 

 

     

 
 

  

 

 

 

 PROTOKOLL STYREMØTE 15.02.22 

 

TID:   Kl.09.00-16.00 

STED:  Thon Hotel Opera 

 

Til stede: Hanne Groseth, Joachim Nybakke, Kim Helene Olsen, Lisbeth Norshus, 
Else-Marie Tjeldnes, Ingrid Vengen Hansen, Ingeborg Gabrielsen, Siv Marit 
Lethigangas, Håvard Fossum, Anne Grete Myre, Ingrid Rasten, Thomas Johnsen, 
Lena Ulvestad, Fie Schramm Olsen, Stine Warren, Kjersti Margrethe Botten. 

 

Forfall: Aysel Øzdemir, Siri Rygh. 

Studentene: Forfall 

Kontrollkomiteen:  

Valgkomiteen: Jo Alexander Breiby. 

Møteleder: Hanne Groseth 

Referent: Lisbeth Norshus 

Permisjoner: Ingrid Vengen Hansen fra kl 13.45. 

 

 

DAGSORDEN: 

 
Sak 04/2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

FO Oslo 
Postboks 9375 Grønland 

0135 Oslo 
 

Telefon: 
23 08 07 50 

 
E-post: 

post@oslo.fo.no 
 

fo.no/oslo 



 

Kommet inn to eventuelt-saker.  

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 
 
Sak 05/2022  Frikjøp av 50% verv som hovedtillitsvalgt Oslo kommune 

Ønske om frikjøp av 50% verv som vara-hovedtillitsvalgt i Oslo Kommune, for å frigjøre 
ressurs til deltagelse partssammensatte fora i Oslo Kommune, som krever mye forarbeid og 
etablering av uteapparatet. Prosjekt ut denne årsmøteperioden. Dekkes av egenkapitalen 
som investering for å styrke medlemsoppfølging og avdelingens påvirkning opp mot Oslo 
Kommune. 

Til diskusjon: Siv Marit Lethigangas, Stine Warren, Hanne Groseth, Thomas Johnsen, Ingrid 
Rasten, Joachim Nybakke. 

Vedtak: Styret innstiller på følgende vedtak for årsmøtet «FO Oslo frikjøper et 50% verv som 
vara hovedtillitsvalgt Oslo kommune for årsmøteperioden 2022-2024». 

 
Sak 06/2022    Stillingsprosent kontorsekretær 

Vi har arbeidsgiveransvar for kontorsekretær, som har vært fordelt mellom FO Oslo og FO 
Viken. FO Viken vil ikke lenger være en del av kontorfellesskapet, og det er viktig at 
kontorsekretær har en forutsigbar arbeidshverdag og ivaretas som ansatt. Vi ser at vi har 
behov for kontorsekretær i 100% stilling. FO Viken er enig, og Anita ønsker dette selv. 
Økonomien ble lagt inn i årets budsjett, etter representantskapet i november. Det er 
landsstyret som tar den endelige avgjørelsen, jf vedtektene. 

Til diskusjon: Ingrid Rasten, Hanne Groseth, Joachim Nybakke, Stine Warren, Thomas 
Johnsen, Kim Helene Olsen. 

Vedtak: Styret i FO Oslo innstiller i saken på at årsmøtet 2022 vedtar en økning på 50% 
kontorsekretærstilling til 100% kontorsekretærstilling. 
 
Sak 07/2022   Styrets fullmakt til å supplere styre og utvalg i perioden 

Endring av fullmakten til styret: «Årsmøtet gir fylkesavdelingsstyret fullmakt til å supplere 
styret og de ulike utvalgene i årsmøteperioden 2022-2024». Utfyller saksdokument med 
spesifisering at valg gjøres etter innstilling fra valgkomiteen, og henvisninger til vedtektene. 

Til diskusjon: Thomas Johnsen, Kjersti Margrethe Botten, Ingrid Rasten, Stine Warren. 

Vedtak: Styret innstiller «Årsmøtet gir fylkesavdelingsstyret fullmakt til å supplere styret og 
de ulike utvalgene i årsmøteperioden 2022-2024. Fullmakten gjelder ikke ved supplering av 
medlemmer i AU».  
 
Sak 08/2022   Fane FO Oslo 



FO Oslo har behov for ny fane. Nåværende fane er 30 år gammel og bærer preg av det. 
Restituering vil innebære stor kostnad. I tillegg har FO utarbeidet ny designprofil. Vi ønsker 
en fane med lokal profil, med motiv fra Oslo. AU ber om at styret gir AU fullmakt til å 
utforme fanen etter FO sine retningslinjer i samarbeid med valte kunstner. 

Til diskusjon: Kim Helene Olsen, Thomas Johnsen. 
 

Vedtak: Styret innstiller ovenfor årsmøtet følgende: «FO Oslo avsetter midler ved revidert 
budsjett 2022 til å investere i ny fane med vedlagt kostnad. Midlene tas av egenkapital. 
Årsmøtet gir styret v/AU fullmakt til å være fanekomite og å utforme ny fane etter FO sine 
retningslinjer og i samarbeid med valgte tekstilkunstner.» 
 

Sak 09/2022   ULLT Retningslinjer lønn i FO Oslo 

Bygger videre på sak 21/2021 og 36/2021 og omhandler at avdelingen ønsker å lønne 
hovedtillitsvalgte i Oslo kommune, som fungerer som fylkesavdelingstillitsvalgt og er 
medlem av AU, opp til lønn som fylkessekretær.  

Til diskusjon: Ingrid Rasten, Fie Schramm Olsen, Thomas Johnsen, Kim Helene Olsen, Siv 
Marit Lethigangas, Stine Warren. 

Vedtak: «Styret i FO Oslo innstiller på at hovedtillitsvalgte i Oslo kommune etter «Avtale om 
fastlønte tillitsvalgte i Oslo Kommune» i Dokument 24 som er medlem av AU i FO Oslo, skal 
ha lønn tilsvarende organisasjonstillitsvalgt som fylkessekretær jfr. ULLT-reglementet. 

Fylkesavdelingen skal gi kompensasjon tilsvarende spennet mellom lønn i stilling fra 
arbeidsgiver og lønn som organisasjonstillitsvalgt opp til fylkessekretær. Begrensningen skal 
være som omtalt (se tabell i ULLT-reglementet som vedtas i landsmøteperioden). 
Lønnskompensasjonen må søkes styret om, og være avklart, før innstilling fra valgkomiteen 
og valget av tillitsvalgt foretas. Det er valgkomiteen som informerer kandidaten om søknad 
til styret.»  
 
Sak 10/2022   Handlingsplan 2022-2024 

Gjennomgang av handlingsplan 2022-2024.  

Til diskusjon: Lisbeth Norshus, Thomas Johnsen, Ingrid Rasten, Kjersti Margrethe Botten, 
Stine Warren, Anne Grete Myre, Håvard Fossum, Else-Marie Tjeldnes, Fie Schramm Olsen, 
Kim Helene Olsen, Joachim Nybakke, Hanne Groseth, Siv Marit Lethigangas. 

Vedtak: Styret innstiller for årsmøtet «Handlingsplanen vedtas». 

 
 
Sak 11/2022 Eventuelt 

 



- EQS systemet via app v/Fie Schramm Olsen 
Mulig å påvirke Oslo Kommune til å gi tilgang til EQS sin app for å melde avvik? Er 
underrapportering på avvik, og ønske om å øke tilgjengeligheten til avvikssystemet. 
Tatt opp på AMU/MBU i BFE, men det er Oslo Kommune som må innføre det. Ønske 
om at det tas i kanalene til FO inn mot kommunen, samtidig som direktør for BFE gjør 
det i sine kanaler. Kan spilles inn via 14f møtene med byrådsavdelingene, må da få et 
grundig saksgrunnlag fra HTV i BFE. 
 

- «Meldt inn varsel på tillitsvalgt» v/ Ingrid Rasten 
Hvordan håndtere en slik melding, og hvilke konsekvenser skal det gis. En prinsipiell 
diskusjon tas opp på senere styremøte. 
 

 

 

 

 

 

 


