
     

 
 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

Protokoll Oppstartseminar og styremøte 5 - 30.03.22-01.04.22. 
 

Tid: Oppstart 30.mars kl.10. Avslutning 1.april kl.14. 

Sted: Kleivstua Hotell, Dronningveien 500, 3531 Krokkleiva 

 

Til stede: 

Styret: Hanne Groseth, Else-Marie Tjeldnes, Lisbeth Norshus, Thomas Johnsen, 
Joachim Nybakke, Håvard Fossum, Aysel Øzdemir, Anne Grete Myre, Lina Therese 
Sæterøy, Ingeborg Gabrielsen, Siv Marit Lethigangas, Kim Helene Olsen, Liv-Unni 
Røraas, Jeanette Jensen. 

Valgkomiteen: Grete Totland Stemre, Minh-Trang Nguyen, Tommaso Querini 

Kontrollkomiteen: Fredrik Sørensen, Unni Storsveen, Hege Traagstad. 

Permisjoner: Liv-Unni Røraas torsdag 31.03-01.04, Hege Traagstad 30.03, 

 

Dagsorden: 

Sak 20/2022   Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag om ny sak 26/2022 supplering av PFU-B, eventuelt forskyves til sak 27/2022. 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent, med ny sak 26/2022.. 

 

Sak 21/2022   Godkjenning av protokoller 

FO Oslo 
Postboks 9375 Grønland 

0135 Oslo 
 

Telefon: 
23 08 07 50 

 
E-post: 

post@oslo.fo.no 
 
 

fo.no/oslo 



AU -1, 10.01., styremøte 01-20.01., 02- 15.02., 03- 09.03. og 04.- 
03.03.(ekstraordinært), årsmøte 10.- 11.mars (protokoll ettersendes når den er 
signert av protokollkomiteen) 

Til diskusjon: Fredrik Sørensen. 

Kommentar til årsmøteprotokollen, manglet etternavn på medlem i valgkomiteen, 
samt at protokollfører ikke er riktig begrep, det er protokollkomité som signerer. 
Skrives vedlegg til protokollen hvor dette klargjøres. 

Vedtak: Protokoller godkjent. 

 

Sak 22/2022   Konstituering 

Bli kjent og presentasjonsrunde av medlemmene i styret, kontrollkomiteen og 
valgkomiteen 

- FO som organisasjon og FO i LO 
- Vedtektene  
- Styret - rolle, ansvarsområder og fullmakter 

Ved varsling – en engere gruppe i styret til å behandle dette. 

Hele styret kan involveres i planlegging og gjennomføring av 
representantskapsmøtene, bruke ressurser fra styret til innlegg på 
representantskapsmøtene. 

Erfaringer fra pandemien, bruke digitale løsninger ved akutt/ekstraordinære 
møter, men styremøter hovedsakelig med fysisk oppmøte.  

- Arbeidsutvalget - rolle og fullmakter, de forskjellige roller i AU 
- Representantskapets rolle 
- Kontrollkomiteens rolle 
- Valgkomiteens rolle 

Noen møtepunkter i året med styret – hvor det presiseres i innkallingen. 
Deltagelse på representantskapet. Valgkomiteen diskuterer og kommer med 
tilbakemelding på hvilken ordning som ønskes. 

Presentere valgkomiteen på representantskapsmøte slik at de blir kjent.  

- Utvalgenes rolle, profesjonsfaglige utvalg og forhandlingsutvalget 
- Landsstyrerepresentantene 

Stiller ikke med bundet mandag, men forventning om at de representerer 
avdelingen, med åpenhet om at synet på saker kan endre seg underveis i 
diskusjoner i landsstyret. Saker som representantene ønsker innspill på tas 
opp i styret på styremøte i forkant. 



Sak 23/2022   Fullmakt fra styret til arbeidsutvalget 

Hvilken styring skal styret ha på disponeringen av de budsjetterte midlene? Hvilke 
fullmakter avgis fra styret til AU for årsmøteperioden? 

Til diskusjon: Thomas Johnsen, Hanne Groseth, Joachim Nybakke, Fredrik 
Sørensen, Lisbeth Norshus, Jeanette Jensen, Lina Therese Sæterøy, Hege 
Traagstad, Ingeborg Gabrielsen, Kim Helene Olsen, Siv Marit Lethigangas. 

Vedtak: 

Vedtak vedrørende FO Oslos streikekomite i tariffrevisjon Oslo kommune. 

Styret vedtar med dette at FO Oslos forhandlingsutvalg utgjør sentral streikekomité 
ved en eventuell streik under tariffrevisjon Oslo kommune i årsmøteperioden 2022-
2024. 

Fullmakt avgitt fra styret i FO Oslo til Arbeidsutvalget (AU) for årsmøteperioden 
2022-2024. 

I tråd med §11.2 i FOs vedtekter avgir Fylkesavdelingsstyret fullmakt til 
Arbeidsutvalget til mellom styremøtene å jobbe etter fylkesavdelingens 
vedtektsfestede hovedarbeidsoppgaver samt handlingsplan. 

Fullmakten gjelder også disponering av avdelingens økonomiske midler i henhold til 
vedtatt budsjett. 

Fullmakt avgitt fra styret i FO Oslo til Arbeidsutvalget (AU) 

FO Oslo har en egen streikekonto med oppsparte midler som skal være tilgjengelig 
ved gjennomføring av en eventuell streik. Disse midlene gjelder ikke streikebidrag 
(streikebidrag fastsettes av LS og utbetales av forbundskontoret). Midlene på FO 
Oslos streikekonto skal gå til å dekke kostnader i forbindelse med praktisk 
gjennomføring av en streik (mat ved møter, leie av lokaler osv). 

Styret i FO Oslo avgir fullmakt til Arbeidsutvalget til å disponere de økonomiske 
midlene på fylkesavdelingens streikekonto ved eventuell streik som berører 
fylkesavdelingen i årsmøteperioden 2022-2024. 

Regnskap over medgåtte utgifter presenteres for representantskapet ved første møte 
etter avslutta konflikt. 

 

Sak 24/2022   Handlingsplanen 2022-2024 

- Prioriteringer, fordeling og strategi 
- Arbeidsutvalgets handlingsplan/aktivitetsplan 

Gjennomgang av aktivitetsplanen. 



- De profesjonsfaglige utvalgene 

Jobbe i henhold til de prioriterte områdene for helse- og sosialpolitikk i 
handlingsplanen og følge kommunikasjonsstrategien. Først og fremst 
profesjonsfaglig tilbud, arrangementer, men kan også brukes til 
høringsuttalelser. Digitale frokost/lunsjmøter, fysisk arrangement når halv-
/heldagsseminar. Mulighet for å sende fra fysiske arrangementer også live på 
Facebook. Forslag til tema: avviksregistrering (jf trusler og vold).  

- Representantskapet 

Opplæring, spilleregler, ord og uttrykk, funksjoner. Formalitetene – fatte 
vedtak, forklare mer rundt dette. Informere om representantskapet i forkant 
ved utsending av introduksjon sammen med innkallingen, som 
glosebok/regelbok. 

Få med alle – at alle representanter fra klubbene møter. 

Aktiviteter også, som å gå tur for og bli kjent. 

Representantskapets time: Bli mer forklart, hva er funksjonen og målet. 

Ta med styret i planlegging av klubbkonferansen. Tydeliggjøre de forskjellige 
tariffområdene. 

Ønske om at representantskapet skal være et åpent og levende politisk 
verksted, samtidig som vi holder på formalitetene som hører med for at vi skal 
kunne gjøre korrekte vedtak. 

Større bruk av uttalelser for å aktivisere representantskapet.  

Blir mye fokus på Oslo kommune, viktig å huske de andre tariffområdene. 

Til diskusjonen: Thomas Johnsen, Else-Marie Tjeldnes, Kim Helene Olsen, Lina 
Therese Sæterøy, Unni Storsveen, Hege Traagstad, Fredrik Sørensen, Aysel 
Øzdemir, Joachim Nybakke, Anne Grete Myre, Siv Marit Lethigangas 

Vedtak: Sak og diskusjon tatt til orientering. 

 

Sak 25/2022   Hovedoppgjøret 2022 

Gjennomgang av status, prosess videre og forventninger v/ Hanne Groseth. 

Til diskusjon: Aysel Øzdemir, Hanne Groseth, Thomas Johnsen, Anne Grete Myre, 
Joachim Nybakke, Else-Marie Tjeldnes, Fredrik Sørensen, Siv Marit Lethigangas, 
Kim Helene Olsen, Unni Storsveen. 

Vedtak: Saken tatt til orientering. 



 

Sak 26/2022 Supplering av Profesjonsfaglig utvalg for barnevernspedagoger 
(PFU-B) 

Valgkomiteen har innstilt Zemzem Osman Adem som medlem av PFU-B. 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtatt, Zemzem Osman Aden er valgt inn i PFU-B. 

Sak 27/2022   Eventuelt 

 

 


