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STYRETS BERETNING FOR ÅRSMØTEPERIODEN 2016 – 18.
FYLKESKONTORET
FO Telemark hadde pr 01.01. 2018 907 medlemmer.
FO-Telemark har i perioden hatt 60 % frikjøpt leder.
Fylkesleder og fylkessekretær har fulgt den anbefalte oppgavefordelinga fra FO sentralt.

FYLKESAVDELINGSSTYRET
Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret
sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene.
Fylkesleder: Oddvar Gran
Nestleder: Lene Jeanette Streitlien
Fylkessekretær: Linda Pettersen
Kasserer: Anders Helgesen
Profesjonsfaglig ansvarlig barnevernspedagog: Torunn Bredvei Steinsholt
Vara: Gunn-Tove Ramberg Halvorsen
Profesjonsfaglig ansvarlig vernepleier: Guri Holdte
Vara: Johan Guldbjørnsen
Profesjonsfaglig ansvarlig sosionom: Marit Schei
Vara: Karin Vik Hesmyr
Styremedlem: Bjørg Brudvik (har hatt permisjon fra oktober og ut perioden)
Styremedlem tariffpolitikk: Cathrine Hobæk
Styremedlem: Hege Kee Selnes Johnsen
Styremedlem: Anna -Sofie Giæver Lorentsen
Landsstyrerepresentant: John-Ole Jørgensen
Kongress 2015 valgte John-Ole Jørgensen (s) til landsstyrerepresentant frem til Landsmøtet i
2019. 1.vara er Wenche Kongerød (v) 2. vara Anders Helgesen (b)

Det er valgt en settevalgkomite som skal finne en ny valgkomite: Karin Vik Hesmyr (s),
Cathrine Jubskås Hobæk (v) (trukket seg), Anna Sofie Giæver Lorentsen (b).

I tillegg ble følgende utvalg valgt:
Seniorpolitisk utvalg: Torill Knapstad, Ragnar Sande, Kristin Reichelt, Liv Kinnerød og Turid
Berg.
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Internasjonalt utvalg: Grete Steffanson, Georg Wroldsen, Bjørg Skifjell, Bente Mathisen,
Linda Pettersen og Ragnar Sande.
Tariffpolitisk utvalg: Linda Pettersen og Cathrine Hobæk
Kontrollkomité: Kirsten Fanavoll (v), Anne Rossing (b), Hanna Rossavik (s)

Arbeidet i styret
Styret har arbeidet med saker iht. FO Telemarks handlingsplan, vedtekter og
handlingsprogram for FO, samt aktuelle organisasjonsmessige, faglige og politiske saker. Vi
har i tillegg brukt en del tid på temaene fylkessammenslåing og kommunesammenslåing,
samarbeidsavtaler med Fagforbundet og politiske partier. Vi har hatt profesjonsfag som fast
post på styremøter. De yrkesfaglig ansvarlige har deltatt på yrkesfaglig konferanser arrangert
av FO sentralt.
Styremøter i perioden
•
•
•

2016: 6 møter
2017: 6 møter
2018: 1 møte

REPRESENTANTSKAPET
Representantskapet er fylkesavdelingens høyeste organ mellom årsmøtene.
Representantskapet består av valgte representanter fra klubber, samt styret i
fylkesavdelingen, inklusive landsstyrerepresentanten, ledere for seniorutvalget og
representantene fra FO-studentene.
Representantskapet har arbeidet etter vedtektene i FO.
Vi har i perioden rekruttert flere tillitsvalgte og det har ført til økt oppmøte på
representantskapene. Det har møtt mellom 30 og 40 personer på hvert møte.
To av representantskapsmøtene har vært felles med andre avdelinger. I 2016 felles med FO
Vestfold og FO Østfold. I 2017 felles med Vestfold og Buskerud. I tillegg til
representantskapssaker har vi hatt både faglig og fagpolitisk innhold.
Representantskapsmøter i perioden:
•
•
•

2016: 3 møter
2017: 4 møter
2018: 0 møter

2

AVD.TELEMARK

Årsmøte 2018

LØNN OG TARIFF
Dette området har blitt ivaretatt av fylkessekretæren og de hovedtillitsvalgte i klubbene. FO
Telemark har jobbet i tråd med FOs lønns- og tariffpolitiske retningslinjer. Tillitsvalgte i
klubbene har deltatt i lokale forhandlinger med bistand fra fylkesavdelingen.
Fylkessekretæren har hatt møter med tillitsvalgte i klubbene i forbindelse med lokale
lønnsforhandlinger, og har deltatt aktivt i en del forhandlinger.
Våre tillitsvalgte har oppnådd gode dialoger og gode resultater på sine arbeidsplasser. Vi har
en utfordring med forståelsen av gangen i, og forventningene til lokale forhandlinger ut mot
medlemmer.
Det er gjennomført tariffpolitiske konferanser, og temaet har vært oppe til diskusjon både i
representantskapet og styret. FO Telemark har sendt innspill til de sentrale forhandlingene.

TILLITSVALGTSSKOLERING
I KS-området foregår dette for det meste i samarbeid med Vestfold, Buskerud og Agderfylkene, og det er fylkessekretærene som står for undervisningen. Vi har fast arbeidslivskurs,
grunnkurs for tillitsvalgte, turnuskurs og forhandlingskurs.
I statsområdet foregår kursing hovedsakelig via LO Stat.
I andre områder hovedsakelig via FO sentralt.
FO Telemark har hatt bra oppslutning blant våre tillitsvalgte på kursene, noe som har ført til
at de tillitsvalgte ute har god kompetanse til å hjelpe våre medlemmer.

VERVING OG PROFILERING
I forbindelse med sosialarbeiderdagen 2017 delte vi ut en gave til alle yrkesaktive
medlemmer. Vi markerte også medlem nr 900 i 2017. Vi har vært aktive med verving på
HSN. Det er leder som tar mesteparten av dette arbeidet, men fylkessekretær og andre
tillitsvalgte har også deltatt. Vi samarbeider en del med LOs studentservice, og har stand
sammen med dem flere ganger per år. Vi har deltatt på en rekke arbeidsplassbesøk sammen
med hovedtillitsvalgte, LO og lokale politikere. Vi har deltatt på LO stand på Dyrsku’n,
Arendalsuka og Notodden bluesfestival.
Det har ikke vært mulig å opprette studentstyre for våre studenter ved HSN i perioden. Vi
har hatt samarbeid med studentkonsulent og det sentrale studentstyret. Det har vært
vanskelig å få bistand med studentverving fra hovedkontoret i denne perioden.
FO Telemark har hatt stand på HSN i forbindelse med Karrieredagene de arrangerer.
FO Telemark har gjennomført vervekampanjer overfor yrkesaktive.
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IVARETA MEDLEMMENES INTERESSER I LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD.
Dette området har blitt ivaretatt av de hovedtillitsvalgte i klubbene og fylkessekretæren. Vi
ser en økende tendens i antall henvendelser. Det kan virke som om arbeidsgiversiden tolker
regelverket strengere, prøver seg på snarveier og at kunnskapsnivået om lov- og avtaleverk
har blitt dårligere. Vi har også en økende tendens med bruk av midlertidige stillinger, og flere
bemanningsbyrå i Telemark.
Lønn er beskrevet under punktet lønn og tariff.

HELSE- OG SOSIALPOLITISK ARBEID
Årsmøte i 2016 la ned helse og sosialpolitisk utvalg, og la dette arbeidet til styret. FO
Telemark har jobbet bra med dette. Fylkesleder og fylkessekretær har etter hvert har
opparbeidet seg en stor kontaktflate.
Samtaler med fylkeskommunen om miljøterapeuter i videregående skole.
Det vil være ønskelig å få utvalget tilbake, slik at vi kan jobbe enda bedre på dette feltet.
Representantskapet og styret har sendt uttalelser som har kommet på trykk i lokalavisene.
FO Telemarks leder har vært intervjuet i forbindelse med aktuelle saker i aviser og lokalradio.
Leder og sekretær også deltatt på politiske møter. Uttalelser er også fremmet via LO
Telemark. FO Telemarks standpunkter er fremmet i debatter på LO Telemarks konferanser.

PROFESJONSFAGLIG ARBEID
De tillitsvalgte har i hele perioden hatt fokus på fremming av våre profesjoner gjennom
stillingsutlysninger, ansettelser, opprettelse av nye stillinger og ved omorganiseringer
Fagdager
Dette området ivaretas i første rekke av felles yrkesfaglige utvalg.
Trine Lise Bakken
«Utviklingshemning og hverdagsvansker – faktorer som påvirker psykisk helse».
Rigmor Galtung, vernepleier, komiker og menneske
«Tur-retur knestående»
Einar Øverenget, filosof, «Etisk navigasjon – et verktøy for å håndtere dilemmaer»
Fagdag for studenter HSN
«Seksuelle overgrep» Inger Lise Stølsvik, SMISO,
«Hverdagsetikk» Hilde Thorsen, barneverntjenesten Skien, Oddvar Gran, fylkesleder FO
Telemark
Regionale fagdager
Årlige skolekonferanser for ansatte i skole, barnehage, sfo og ppt.
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Seminar for FOere i lederstillinger
Det er arrangert fagkaféer lokalt i noen klubber.
INTERNASJONALT ARBEID
FO Telemark har et engasjement i arbeid for barn i Palestina. FO Telemark har hatt besøk av
barn fra Ghirass kultursenter i Betlehem i juni 2016.
KLUBBARBEID.
FO Telemark har frikjøpte tillitsvalgte i Skien (40%), Porsgrunn (30%) og Bamble (10%). I
tillegg betaler FO Telemark for 10% i Skien, 10% i Porsgrunn en perioden og senere 10% ved
STHF i Skien.
FO Telemark arrangerte tre felles julebord i 2017. Ett i Grenland, et i Midt-Telemark og ett i
Notoddenområdet. Godt oppmøte og gode tilbakemeldinger.
Det har vært god aktivitet i klubbene med engasjerte tillitsvalgte.

SOLIDARITET OG SAMARBEID
•
•
•
•
•

•
•

Fylkessekretær og leder har i perioden hatt kontakt og samarbeidet med andre fagforeninger i enkeltsaker.
Leder og sekretær møter på LO Telemarks fylkeskonferanser. Fylkessekretær sitter i
LO Telemarks Familie og likestillingspolitiske utvalg og i styret i LO Stat Region SørØst.
Fylkessekretær og leder har bistått andre FO-avdelinger i vanskelige personalsaker.
FO Telemark har et godt regionalt samarbeid med FO Vestfold, FO Buskerud og FO
Agder-fylkene.
I forbindelse med fylkessammenslåing Vestfold/Telemark har vi hatt samtaler med
FO Vestfold. Vi er enige om at det er viktig med nærhet og service til medlemmene.
Vi har snakket om hvordan vi kan utnytte ressursene på best mulig måte ved en
eventuell sammenslåing av avdelingene.
FO Telemark har startet prosessen om samarbeid med politiske partier.
Bevilget penger til de streikende havnearbeiderne.

ØKONOMI
Fylkesavdelingen har god og stabil økonomi.

Fylkesstyret 26.februar 2018
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