
     

 
 

 

 

 

 

 

 

Protokoll styremøte 02.06.2022. 
  

Tid: Torsdag 2.juni 2022 kl.09.00-15.30 

Sted: Smalgangen 42b, Grønland 

Til stede:  

Styret: Hanne Groseth, Joachim Nybakke, Thomas Johnsen, Mariann Henriksen, 
Ingeborg Gabrielsen, Aysel Özdemir, Anne Grete Myre, Anne Øslebø, Jeanette 
Jensen, Siv Marit Lethigangas, Fie Schramm Olsen, Else-Marie Tjeldnes, Liv-Unni 
Røraas fra kl 10 (2. vara LS-representant) 

Valgkomiteen: Grete Stemre 

Kontrollkomiteen: 

Møteleder: Hanne Groseth 

Referent: Joachim Nybakke 

 

Dagsorden: 

Sak 27/2022   Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 

Sak 28/2022   Godkjenning av protokoller: 

Protokollene: AU -2, AU -3, AU -4, AU -5, styremøte 05- 30.03.-01.04.2022 

Vedtak: Protokoller godkjent. 

FO Oslo 
Postboks 9375 Grønland 

0135 Oslo 
 

Telefon: 
23 08 07 50 

 
E-post: 

post@oslo.fo.no 
 
 

fo.no/oslo 



Sak 29/2022   Revidert budsjett 2022 

 

Det ble gjort en nøye gjennomgang av økningen av poster i budsjettet som har 
bakgrunn i årsmøtevedtakene. Vedtak gjort på årsmøtet om investering i ny fane, 
100% kontorsekretærstilling, finansiering av frikjøp av 100% stilling og lønnsmessig 
kompensering av hovedtillitsvalgt Oslo kommune opp til ULLT reglementets 
bestemmelser om lønn for fylkessekretærene er vedtak som årsmøtet vedtok å 
finansiere gjennom å inntektsføre egenkapital. 

Til diskusjon: Anne Øslebø, Thomas Johnsen, Joachim Nybakke, Hanne Groseth, 
Siv Marit Lethigangas, Fie Schramm Olsen  

Vedtak: Styret innstiller på revidert budsjett til representantskapet. 

Sak 30/2022   Profesjonsfaglige utvalg – plan for perioden 

Saken skulle vært behandlet i AU før styremøtet, men det aktuelle AU møtet ble ikke 
avholdt grunnet mekling i hovedoppgjøret. 

Til diskusjon: Hanne Groseth, Thomas Johnsen 

Vedtak: Saken trekkes. AU behandler saken først og sender ut til styret før 
representantskapet 9. juni. 

Sak 31/2022   Valgkomiteen; innstilling styremedlem, 1. vara LS og 
hovedtillitsvalgt Oslo kommune 

Lina Therese Sæterøy som ble valgt som styremedlem på årsmøtet har flyttet til et 
annet fylke og derfor trukket seg fra styrevervet. Det mangler også en 1. vara til 
landsstyret. Vervet som 50% frikjøpt vara hovedtillitsvalgt Oslo kommune som ble 
vedtatt opprettet på årsmøtet, for årsmøteperioden 2022-2024, er også et verv som 
skal innstilles til. 

Grete Stemre informerer om at valgkomitèen innstiller Ingeborg Gabrielsen til vervet 
som 1. vara til landsstyret fra FO Oslo. Innstillingen legges frem for 
representantskapet 9. juni 2022. Etter vedtektene er det fylkesavdelingenes 
representantskap som foreslår hvem som skal være avdelingens representanter i 
landsstyret. Men det er landsstyret som foretar endelig valg av representantene. 

Videre informerer Grete Stemre om at valgkomiteen er i en prosess med å finne og 
intervjue aktuelle kandidater til de andre to vervene. 

Bred diskusjon i styret om hvordan informasjon fra valgkomiteen kan nå ut i 
organisasjonen når valgkomiteen trenger innspill på kandidater til verv. 

Til diskusjon: Grete Stemre, Hanne Groseth, Aysel Özdemir, Thomas Johnsen, Liv-
Unni Røraas, Fie Schramm Olsen, Joachim Nybakke, Kjersti Botten, Thomas 
Johnsen, Siv-Marit Lethigangas,  



Vedtak: Styret tar valgkomiteens innstilling og informasjon om videre prosess til 
orientering. 

 

Sak 32/2022   Hovedoppgjøret 2022 

- Gjennomgang av hovedoppgjøret 

Til diskusjon: Hanne Groseth, Fie Schramm Olsen, Joachim Nybakke, Anne Øslebø, 
Thomas Johnsen, Anne Grete Myre, Aysel Özdemir, Kjersti, Botten, Siv Marit 
Lethigangas, Mariann Henriksen, Else-Marie Tjeldnes 

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering. 

Sak 33/2022   Oppfølging av styrets oppgaver fra styremøte 05.- 30.03.-
01.04.2022 

På forrige styremøte ble det bestemt at det skulle utarbeides en «introduksjon til 
representantskapet» som legges ved innkallingen til representantskapsmøtene slik at 
det blir enklere for nye representanter å få oversikt over hva representantskapet er. 
Det ble tatt en gjennomgang av denne introduksjonen. 

Forrige styremøte ga styret uttrykk for at det er ønskelig at styremedlemmene skal 
være mer delaktige i planlegging og gjennomføring av klubbkonferansene. Tema 
som ble foreslått som aktuelle tema til klubbkonferansen: 

- Konsekvenser av nye kompetansekrav i barneverntjenesten 
- Omorganiseringer 
- Ansettelsesprosesser 
- Lokale forhandlinger 
- Hvordan bruke de ulike avtaleverkene for å jobbe med lønnsdannelse lokalt 

Til diskusjon: Joachim Nybakke, Thomas Johnsen, Mariann Henriksen, Liv Unni 
Røraas, Jeanette Jensen, Else-Marie Tjeldnes, Hanne Groseth 

Vedtak: Styret tar saken og diskusjonen til orientering 

Sak 34/2022 Landsstyresaker 

01.01.2024 deles tre fylker opp til gamle fylker fra før regionreformen. Frem mot 
Landsmøtet i november 2023 er det lagt opp til saksbehandling i landsstyret om 
hvordan FOs avdelingsstruktur skal se ut etter oppdelingen. Denne landsstyresaken 
(LS-sak 31/2022) ble diskutert. 

Landsstyresak (LS-sak 35/2022) om FOs studentarbeid rakk ikke styret å diskutere. 
Det ble avtalt at styremedlemmene sender innspill og tanker om denne saken på e-
post direkte til LS representantene. 



Til diskusjon: Liv Unni Røraas, Siv Marit Lethigangas, Thomas Johnsen, Mariann 
Henriksen, Else-Marie Tjeldnes, Hanne Groseth, Fie Schramm Olsen 

Vedtak: LS-sakene tas til orientering.  

Sak 35/2022 Eventuelt 

 

 

 

Deltakelse i styremøte gir rett til tjenestefri med lønn etter bestemmelsene i de aktuelle hovedavtaler: 
 

• Hovedavtalen i staten; § 34.1 
• Hovedavtalen i SPEKTER; § 26 e 
• Hovedavtalen i Virke/HUK-området: Tillegg til Hovedavtalen, kap. 3 pkt. 3.2.b 
• Hovedavtalen i Oslo kommune: § 16 e 
• Hovedavtalen i NHO; §5-8 

 
 


