Vedtatt på årsmøtet 26. – 27. februar 2009

Handlingsplan for perioden 2009 - 2011
Innledning:
Osloavdelingen arbeider innenfor rammene av FOs vedtekter og prinsipprogram
vedtatt av FOs 4. ordinære kongress i 2006. I tillegg utarbeider landsstyret
handlingsplaner som vil være førende for avdelingens arbeid.
I henhold til vedtektene er FO Oslos oppgaver å:
- verve medlemmer og studenter
- ivareta medlemmenes interesser i lønns- og arbeidsforhold
- fremme helse- og sosialpolitisk aktivitet og utvikling
- arbeide for yrkesfaglig aktivitet og utvikling
- arrangere medlemsmøter, kurs og andre tiltak om spørsmål innenfor
medlemmenes fagområde og arbeidsforhold
- utvikle og vedlikeholde et effektivt lokalt tillitsvalgtapparat, herunder bidra til å
opprette klubber og studentenes lokallag, drive tillitsvalgtskolering og avholde
tillitsvalgtkonferanser
- fremme solidaritet og samarbeid med andre yrkesgrupper og ulike
brukergrupper
Vedtektene pålegger avdelingen omfattende oppgaver, og det er derfor viktig at
årsmøtet prioriterer det årsmøtet anser for å være de viktigste oppgavene for FO
Oslo å arbeide med i neste periode.
Handlingsplanen for FO Oslo skal være et styringsverktøy for arbeidsinnsatsen og
ressursbruken i avdelingen.
Årsmøtet i FO Oslo har prioritert oppgavene / arbeidsområdene for perioden mars
2009 – mars 2011:

Prioriterte arbeidsområder:


Sette fokus på konsekvenser for av bruk av anbudsprinsipper,
konkurranseutsetting, kjøp av private tjenester innenfor velferdstjenestene i Oslo.



Følge opp og ha fokus på utviklingen av tjenestetilbudet til utviklingshemmede,
med særlig vekt på bolig, jobb/dagtilbud og fritid.



Arbeide for kompetansekrav i tjenestene til personer med utviklingshemming



Følge opp NAV-reformen med spesielt fokus på å bevare og utvikle bruken av
sosialfaglig arbeid som metodikk i NAV.



Ivareta koordineringsansvaret for FO i Helse Sør Øst på best mulig måte, og bl.a.
gjennom dette påvirke omstillingene innen Helse Sør Øst med størst fokus på
Hovedstadsprosessen.
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Arbeide for å samle, skjerme og utvikle feltene rus, voksenpsykiatri og barne- og
ungdomspsykiatri i sykehusene, og å synliggjøre sosialfagets plass i dette
arbeidet. Fokus må også rettes mot å styrke tiltakene i bydelene.



Arbeide for å synliggjøre situasjon og utfordringer knyttet til helhetstenkning,
faglige vurderinger, ressurser og økonomi for barnevernet i Oslo kommune.



Sette fokus på våre yrkesgruppers plass i Oslo skolen gjennom samarbeid med
FO sentralt og Utdanningsforbundet.



Arrangere yrkesfaglig/yrkesetisk konferanse for medlemmene i løpet av 2009.



Videreutvikle samarbeidet med LFS København i tråd med felles mandat.



Arbeide for å etablere samarbeid med danske sosionomer i forhold til deres NAVreform.



Arbeide for å innfri FOs lønnspolitiske målsettinger i årsmøteperiodens ulike
forhandlinger (mellomoppgjør 2009 og hovedoppgjøret 2010).



Være aktive i Kvinner på tvers, og gjennom dette fokusere på kvinne- og
likestillingspolitiske problemstillinger som berører våre medlemmer.



Arbeide for å styrke det lokale tillitsvalgtapparatet i avdelingen gjennom skolering,
nettverksbygging, etablering/vedlikehold av klubber/studentlag, m.m.



Drive god medlemsservice og støtte til medlemmene i de sakene der
medlemmene trenger bistand.



Arbeide for å tydeliggjøre representantskapets rolle som øverste politiske organ,
og utvikle styrets rolle.



Synliggjøre FO Oslos arbeid internt og eksternt.



Verve medlemmer og studenter.

