
     

 

  

Protokoll representantskapsmøte FO Vestfold og Telemark 

Tid:  Torsdag 19.mai 2022 kl 10.00 – 17.00 

Sted: Vic Hotel, Porsgrunn.  

 

Til stede: 

Åse Kari S. Abrahamsen 

Kristine Amundsen 

Vidar Byholt 

Kine Pernille 
Jansen Egge 

Torild Eivik 

Erik Andreas Eriksen 

Monica Holtan Fjeld 

Trygve Hagelund 

Kjell Halvorsen 

Anne Lene Halvorsli-Arntsen 

Karin Hesmyr 

Arne Klindt 

Hege Kolbjørnsen 

Wenche Kongerød 

Sunniva Liland 

Elin Valle Mørk 

Linda Pettersen 

Jorunn Polsrød 

Hege Kee Selnes-Johnsen 

Siv-Lillian 

Skaugen 
Kleppseter 

Lene Solgaard 

Torunn Bredvei Steinsholt 

Christina Taraldsen 

Leif Johnsen 

Olav Borsheim  

Farshad Mohseni 

Sondre Eriksen 

 

Forfall: 

Jostein Bakkåker Fosse 

Joacim Lunde 

Torunn Rasmussen 



 

Permisjoner: 

 

Kine Egge fra 10:00-11:30 

Vidar Byholt fra 16:00 og ut dagen 

 

 

 

Sak 1/22   Konstituering 

  Innkallingens lovlighet. Vedtak: Det er lovlig innkalt 

  Godkjenning av dagsorden. Vedtak: Dagsorden godkjennes 

  Godkjenning av forretningsorden. Forslag til vedtak: Forretningsorden 

  godkjennes 

  Godkjenning fra protokoll fra forrige møte: Er tidligere godkjent.   

  Valg av referent: Vedtak: Vidar Byholt og Linda Pettersen  

  Valg av protokollunderskrivere: Vedtak: Elin Valle Mørk, Kjell   

 Halvorsen  

  Uttalelser: Ingen 

  Saker til eventuelt: To saker meldt inn 

 

Leder i kontrollkomiteen, Olav Borsheim, presenterte kontrollkomiteen og hva de skal arbeide 
med. Olav har tlf: 41317089 og epost olav.borsheim@online.no 

 

 

Sak 2/22  Nytt fra klubbene 
Forslag til vedtak: Tas til orientering.  
 

Skien: v/Åse Kari. Årsturnus. Har noen erfaring med det? Mye lederskifter i 
  Skien 

STHF: v/Wenche Kongerød.  Strever med bemanning, trussel for puljeinndeling 
 for ferieavvikling. Undrende til hva det handler om. Mange nyutdannede tar 
 ferie i stedet for å jobbe. Samarbeidsklima med HR-avdelingen, mistet frikjøp, 
 videre har vi nå brutt forhandlinger om samarbeidsavtale på grunn av uenighet 
 om antall tillitsvalgte. 

Færder: v/Kjell Halvorsen. I Færder skal to store tjenesteområder slås sammen. 
 Organisering av tilbudet til mennesker med utviklingshemming og  
  psykiatritilbudet for unge mennesker blir nok endret. 

mailto:olav.borsheim@online.no


Politiet: v/Farshad Mohseni. Unio Stat velger kanskje å gå over til avtalen til 
  Akademikerne. Tillitsreform med mer: Et av de minste forbundene er 
FO.  

Porsgrunn: v/Anne Lene Halvorsli. Ser det samme som STHF. Unge prioriterer 
     fritid. Utfordrer faglighet og tjenester 

Sandefjord: v/Trygve Haglund. BOA skal implementere PAS, Positiv  
 Atferdsstøtte. 

Landsdekkende klubber: v/Vidar Byholt. FO Vestfold og Telemark har  
 koordineringsansvar for Politiet og Bufetat. FO Viken for Kriminalomsorgen.  

 

Vedtak: Representantskapet tok orienteringene til orientering. 
 

 
Sak 3/22 Orienteringer  

- Nytt fra fylkesavdelingen 
o Ny leder og nestleder. På vei inn i oppgavene med hjelp fra Oddvar, 

Linda og Vidar. Torunn og Monica prioriterer å besøke klubbene 
framover. Invitér dem gjerne! 

- Mulighet for frikjøp i klubbene. Linda minnet om vedtaket fra årsmøtet. Vi 
ønsker å behandle dette på neste styremøte. Skal brukes til medlemspleie 
og rekruttering. 

- LO’s sommerpatrulje. Torunn orienterte. Det er mulig for oss å melde oss til 
dette.  

- Handlingsplan 
Gjennomgang av handlingsplanen. Sosialarbeiderdagen, årets sosialarbeider, 
fagkafe om tillitsreform. Vi snakker med de ulike partiene og har plasser i ulike LO 
fora. Turnuskurs og grunnkurs avholdt i 2022.  

- Årshjul 
Gjennomgang av årshjulet. Det ligger på nettsiden og blir oppdatert etter 
representantskapet. Årshjul sendes ut med protokollen.  

- Profesjonspolitikk v/nestleder og profesjonsfaglige ansvarlige 
Profesjonsutvalgene hadde felles møte i går. Ønsker å arrangere flere fagkafeer og 
ønsker innspill til tema. Ønsker også å ha klubbene med på arrangørsiden. Andre 
aktiviteter kan være aktuelle filmer på kino, være til stede på tillitsvalgtnettverk, 
synlig og til stede for studentene på universitetet. 
Vernepleierne jobber med et avisinnlegg om vold i skolen og miljøterapeutenes 
rolle som ressurs i forebygging.  

- Helse- og sosialpolitikk v/leder: Skal ha møte i morgen. Var med og 
arrangerte fagcafé 3. mai. 

- Internasjonalt arbeid v/leder. Starter opp i mai. 
- Kvinnepolitisk utvalg v/leder av kvinnepolitisk utvalg. Var med og 

arrangerte fagcafé 3. mai. Starter opp arbeidet. 
- Seniorutvalget v/leder av seniorutvalget. Har startet opp. I Vestfold to 

samlinger. I Telemark, har prøvd å ha to samlinger – har ikke klart å samle 
dem, uvisst av hvilken grunn. Skal ha en gjennomgang av det som har vært 
og finne ut av hvorfor ikke informasjon når fram.  



- Sentralt lønnsoppgjør/forhandlinger v/fylkessekretærene. Linda informerte 
om mulig streik og hvor vi tar ut i kommunene. Vidar informerte om øvrige 
tariffområder. 

- Pride: Det er ulike arrangementer lokalt. Vi ønsker at FO skal være synlige. 
Avdelingen har store FO-flagg til utlån. Porsgrunn 4. juni. Larvik 18. Juni. 
Tønsberg 4 juni. I Oslo 25. Juni – LOs ungdomsutvalg arrangerer. Grenland 
Pride: Uke 37, parade 17. September. 

 

Forslag til vedtak: Fremleggene tas til orientering.  
 

Sak 4/22  Fylkessplitting – hva med FO Vestfold og Telemark? 
Fylkene Vestfold og Telemark splittes fra 2024. Avdelingsstruktur i FO blir en 
egen sak på landsmøtet i 2023. Vi skal ha en prosess i FO Vestfold og Telemark 
på om vi ønsker å fortsette som en avdeling eller ikke. FO sentralt sier det skal 
gjøres et utredningsarbeid og det vil legges stor vekt på hva hver enkelt 
avdelings selv tenker.  
Det er etter vedtektene landsstyret i FO som fastsetter grensene for den  

 enkelte FO-avdeling sitt organisasjonsområde (jf §§ 7 og 11.1) og dermed 
  antallet FO-avdelinger. Det er også landsstyret som har 
vedtakskompetanse på  hvordan tilskuddet til fylkesavdelingene skal fordeles 
avdelingene imellom. Det  er imidlertid landsmøtet som vedtar FOs vedtekter, samt 
vedtar overordnede  økonomiske føringer for landsmøteperioden. Antallet FO-
avdelinger har   betydning for FOs vedtekter, både når det gjelder 
landsstyrets sammensetning  og når det gjelder valgene til FOs landsmøte. Derfor er 
det naturlig at saken om  avdelingsstruktur i sin helhet blir behandlet på 
landsmøtet og dermed blir  underlagt de frister som gjelder for landsmøtesakene.  

Fremdriftsplanen skal behandles i LS-møte i juni:  
- medio august 2022 spørreundersøkelse til tillitsvalgte sendes ut.  
- 19. - 20. oktober 2022 LS-møte - Sak: Resultat av spørreundersøkelsen - Første 

diskusjon om sammensetning av Landsstyret (uten vedtak) 
- 6. - 7. desember 2022 LS-møte - Sak: Fordeling av tilskudd - første diskusjon 

(uten vedtak) 
- 6. mars 2023 Frist for innkalling til Landsmøte  
- Mars 2023 LS-møte - Sak: Prinsippvedtak - avdelingsstruktur / LS-

sammensetning /økonomiske føringer inkl. faste frikjøp  
- 29. mai 2023 Frist for saker fra fylkesavdelingene til landsmøtet  
- Juni 2023 LS-møte - Sluttbehandling og innstilling på LM-sakene, inkludert 

vedtektsendringer og økonomiske føringer. Valg av modell for fordeling av 
tilskudd.  

- 9. oktober 2023 Frist Utsending av saker til Landsmøtet m/landsstyrets 
innstilling  

- Oktober 2023 LS-møte - Endelig vedtak - fordeling av tilskudd til FO-
avdelingene.  

- 14. - 19. november 2023 Landsmøtet 
 

Parallelt med LS sin fremdriftsplan så må FO Vestfold og Telemark ha sin  
 prosess lokalt og invitere til debatt der medlemmer, tillitsvalgte,   



 representantskap, styret og AU ser på fordeler og ulemper ved de to  
 løsningene (forbli en avdeling eller deles i hhv FO Vestfold og FO Telemark). I 
 november 2022 skal FO Vestfold og Telemark velge delegater til Landsmøtet og 
 arbeid med avdelingsstruktur vil være et sentralt område for delegatene å 
 jobbe videre med.  

Vi kan være en eller to avdelinger, hva vi velger får konsekvenser for LS  
 sammensetning og økonomi blant annet. 

 

Kine Egge, Porsgrunn: Synes avdelingen fungerer bra og er passe stor, man har større fagmiljø 
for å serve medlemmer enn om man blir splittet. 
Wenche Kongerød STHF: Støtter Kines innlegg. Bra med tilgang til flere ressurser på 
fylkeskontoret. Også lettere å rekruttere til verv og skape engasjement. 
Farshad Mohseni, Politiet: Ønsker at vi skal se på hva som er formålstjenlig for FO. Mener at 
økonomi ikke er et argument. 
Åse-Kari Abrahamsen, Skien: Vi er sterkere sammen. Sammenslåingen har så langt vært 
vellykket og det ser ut som det er positivt at fylkeskontoret jobber flere sammen.  
Leif Johnsen, seniorutvalget: Ønsker seg en konkret fremdriftsplan for hva som skal skje når. 
Trygve Hagelund, Sandefjord: Ønsker at vi skal ha fokus på fordeler og ulemper i prosessen. 
Arne Klindt Bamble kommune: Sammenslåingen har gjort oss mer robuste.  
 

Forslag til vedtak: Fremlegg og debatt tas til orientering.  
 

Sak 5/22 FO som part i tariffavtalene i privat sektor (NHO)  
 

Fremlegg ved fylkessekretær Linda Pettersen 
Saksfremstilling: FO er ikke selvstendig part i NHO avtalene, men part via 
samarbeidsavtale med Fagforbundet. Dette skaper utfordringer både for å rekruttere 
medlemmer og tillitsvalgte og for tillitsvalgtstrukturen. Som et ledd i å bedre 
rekrutteringen frem mot FOs mål om å være 35.000 medlemmer før neste landsmøte, 
er det viktig å få rekruttert flere medlemmer i privat sektor. AU tenker at det vil være 
enklere å rekruttere både medlemmer og tillitsvalgte dersom vi er selvstendig part i 
tariffavtalene. 

 

Vedtak: VI ønsker at LS skal vurdere å kreve tariffavtale og om dette har 
betydning for rekruttering. 

 
Sak 6/22  Landsstyresaker 
 
Viktige saker som skal opp på LS 
 

• Arbeidstidsordninger, rapport lanseres 9.juni 

• FOs studentarbeid 

• Faggruppene, hvordan skal FO sikre innspill og råd fra medlemmer og tillitsvalgte? 

• Kine Egge Porsgrunn: Flere faggrupper. Dekke ulike fag i profesjonsrådene. 
Farshad Mohseni 
Elin Valle Mørk, Skien: Faggruppene er bindeleddet mellom faget og FO sentralt. 
Linda: Vårt lokale profesjonsfaglige utvalg kan man henvende seg til om han har noe  ang 
fag man ønsker skal inn til profesjonsrådene sentralt. 



• Autorisasjon 
 

 

 

 

Sakene kan lese i sakspapirene til LS som alle har tilgang til. 
 

Forslag til vedtak: Fremlegget tas til orientering.  
 
Sak 7/22  Valg  

Vedtak:  
Styremedlem barnevern: Sissel Kansa Olsen 

Vara barnevern: Linn Jeanett Øhrling Holvik 

 

I praksis innebærer det at de to ovennevnte personer bytter plass i forhold til 
 valget på årsmøtet. 

 

Representanter til LOs regionkonferanse: 
Monica Fjeld 

Vidar Byholt 
Linda Pettersen 

 

Vararepresentanter til LOs regionkonferanse: 
Farshad 

Anne lene 

Kine 

Lene Solgaard 

 

Ledige verv: 
Profesjonsfaglig ansvarlig for barnevern 

Andre vara til LS Må være BV 

To medlemmer til valgkomite 
 

Vedtak: Styret får fullmakt til å supplere ledige verv 

 

Sak 8/22  Økonomi  
Regnskap per april 2022. Forbruksprosenten totalt er på 30%. Ideelt skal den være på 
33.3 prosent i april. På organisasjon og informasjon har vi brukt mer, men det er fordi 
det kjøpes inn tidig på året.  På post 70 har vi bruket mer pga etterlønnsavtaler med 
tidligere leder og nestleder. 
 

Forslag til revidering av budsjett:  

• Etterlønnsavtalene var ikke med i budsjettet vi vedtok på årsmøtet. Merkostnad på 
80.000.- Post 7010 og 7011. Får å dekke inn dette reduserer vi post 3042 
tillitsvalgtnettverk fra 100.000 til 20.000,- Samt redusere post 6010 klubbtilskudd fra 
150.000.- til 120.000,-  

• To nye formål 6095 og 6096 for landsdekkende klubber. Ca 90 % av utgiftene her får vi 
refundert av andre klubber og synliggjøres på inntektssiden post 3930.  



 

Farshad Mohseni, politiet: Er positiv til å bruke teams på tillitsvalgtnettverk.  
Leif Johnsen, seniorutvalget: Ønsker at endringene beskrives i protokoll. 
Trygve Hagelund, Sandefjord:  
 

Vedtak: Endringer som fremlagt i møtet vedtas. Budsjettet sendes ut som vedlegg til 
protokoll. 
 

Vedtatt mot fire stemmer. 
 
Sak 9/22  Møteplan for høsten  

Møteplanen blir sendt ut. 
Forslag til vedtak: Møteplantas til orientering. Endringer kan forekomme. 
Styremøte 1.september. To styremedlemmer skal på dialogkonferanse.  AU får 

 fullmakt til å se på om det er mulig å endre denne datoen. 
 
Sak 10/22 Yrkesetikk  

v/Hanne Glemmestad (AU sentralt/leder for profesjonsrådet for  
sosionomer), Anine Terland (seniorrådgiver FO)  
og Bjørn Notto Eppeland (Yrkesetisk råd)  

Forslag til vedtak: Tas til orientering.  
 
Sak 11/22  Eventuelt 
 

Fra Kine Egge: Ønsker at særavtaler fra kommunene samles 

AU sjekker med Jonas om vi kan lage et teams hvor eksterne deltakere kan inviteres for å dele 

slik informasjon. 

 

Fra Trygve Haglund: Saksliste bør sendes alle representanter og ikke bare                    

de som deltar på det enkelte møtet. Vedtak: Vi kan legge saksliste på nettsiden. 

 

 

Referent: Linda/Vidar 

  
 
  

 

 


