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Årsberetningen er BFE-klubben sin tilbakemelding til medlemmene våre på hva vi har jobbet 

med dette året, og om det er samsvar mellom det vi har sagt vi skal gjøre i 

handlingsplanen/årshjulet vår(t), og hva vi faktisk har gjort i løpet av året. Førende for BFE-

klubbens handlingsplan/årshjul er Fagforbundets Prinsipp og Handlingsprogram, samt vedtak 

fattet i Fagforbundet og andre organer.  

Den 05.01.21 avholder vi årsmøte med valg.  

 

Dette er vår årsberetning for 2020. 

Tillitsvalgte i BFE-klubben 

Medlemmer i klubbstyret 

Hovedtillitsvalgt: Per Anton Smehaug 

Nestleder: Bjørn Erik Lohne 

Styremedlem: Arliot W. Pettersen 

Styremedlem: Anne-Karin Sinkaberg 

 

Plasstillitsvalgte med tjenestested 

Bolig og avlastning 

Grefsenkollen avlastning(Vestenga):  

Høgda avlastning: Mona Jørgensen 

Kringsjå avlastning 

Solhagan  

Stovner Barnebolig 

 

Mottaksavdelingen(Administrasjon) 

Mottaksavdelingen 

Barnevernvakten 

Fosterhjemtjenesten 

 

Grepperød barnevernsenter  

Møllehuset ungdomsinstitusjon:  

Berg Ungdomsinstitusjon: Elin Teresia Leine Bakke 

Vansjø Ungdomsinstitusjon: Kjell Arvid Austegard 

Belgen Ungdomsinstitusjon: May Britt Bergersen 
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Hananbakken Ungdomsinstitusjon 

Presteveien Ungdomsinstitusjon: Trond E. Gundersen 

Visterflo Ungdomsinstitusjon: Kim Stangstuen 

Aline og Frydenberg barnevernsenter 

Aline Poliklinikk 

Aline Beredskapshjemsavdeling 

Aline Familiehjemsavdeling 

Frydenberg Familieavdeling 

Frydenberg Beredskapshjemsavdeling: Bjørg Ugland 

Villa Krogh akuttinstitusjon for barn 

 

Bakkehaugen barnevernsenter 

Borger With Ungdomsinstitusjon: Karoline Kåss 

Tangen barnevernsinstitusjon: Ragnhild Skaare 

Eksternavdelingen 

Frydenberg Ungdomsinstitusjon: Bjørn Erik Lohne 

Bakkehaugen Ungdomsinstitusjon: Fortuna Ghebreselassie 

Bernhard L. Mathisens Ungdomsinstitusjon: Monica Jahr, vara: Kim L. S. Tahlin Lien 

Barnevernets akuttinstitusjon for ungdom: Siri Enger Karlsen 

 

Møtevirksomheten i BFE-klubben 

klubbstyremøte med valg: Forsinket, vil bli avholdt den 05.01.21 

klubbstyremøter: Vi har kun avholdt to ordinære styremøter, grunnet koronasituasjonen.  Her 

arbeider vi hovedsakelig med partssammensatt arbeid opp mot arbeidsgiver. Som en 

erstatning for ordinære styremøter, har kommunikasjonen foregått på telefon etter behov. 

klubbstyreseminar: Ikke arrangert i år grunnet koronasituasjonen. 

Plasstillitsvalgtsamlinger med tema: Vi har ikke hatt plasstillitsvalgtsamling i år, grunnet 

koronasituasjonen. 

Medlemsmøte med tema: Vi har dessverre ikke fått avholdt noe medlemsmøte i år, dette 

skyldes også den spesielle situasjonen vi har hatt i år med covid 19. 

Deltakelse i Partssammensatte møter 

AU til AMU og MBU: Vi har deltatt på samtlige møter 

AMU: vi har deltatt på alle møter 

MBU: Vi har deltatt på alle møter 

Turnusutvalget: Vi har deltatt på alle møter 

Opplæringsutvalget: Vi har deltatt på alle møter 
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Nærværsutvalget: Vi har deltatt på alle møter 

 

HMS: Vi har deltatt på alle møter. 

Drøftingsmøter: Vi har deltatt på drøftingsmøtene som har blitt avholdt. 

Lokale lønnsforhandlinger med arbeidsgiver i etaten: Vi har ikke hatt lokale 

lønnsforhandlinger med etaten, da det ikke ble lokale lønnsforhandlinger i år grunnet covid 

19. 

Omorganiseringer i etaten: Det har vært fokusert på omorganisering i fosterhjemstjenesten og 

Grepperød. 

 

Innstillinger: Vi har undertegnet mange innstillinger i år. I tillegg til faste ansettelser, kommer 

vikariater og midlertidige ansettelser. Det er varierende i hvilken grad vi har kunnet delta i 

intervjuer, særlig grunnet koronasituasjonen. Utover året har det i større grad blitt mulig å 

delta på intervjuer via WEB-løsninger som Teams. 

 

Medlemssaker: Vi har hatt noen medlemsaker i år. Noen er følgesaker. I tillegg har vi svart på 

henvendelser på mailer og telefon og deltatt på møter via Teams. 

 

Arbeidsgrupper og prosjekter i BFE 

BFE 2022, deltakelse i referansegruppe og diverse møter i sakens anledning. 

 

BFE-klubbens aktiviteter 

Tjenestestedbesøk: Vi har vært på noen få besøk, men det stoppet brått etter koronaens inntog. 

Plasstillitsvalgtsamling: Vi har ikke hatt plasstillitsvalgtsamlinger i år.  

Vi er heldige som har mange engasjerte tillitsvalgte på våre tjenestesteder. Vi forsøker å være 

tilgjengelig for våre plasstillitsvalgte, både på telefon og e-post. 

Medlemsmøter: Det har ikke blitt avholdt medlemsmøter i år, vi håper å komme sterkere 

tilbake i 2021. 

Sosiale sammenkomster for våre tillitsvalgte og våre medlemmer 

• Det har dessverre ikke latt seg gjøre å arrangere julebord i år. 

Fagforbundet barn og oppvekst, Fase 1 kurs: Det er ikke lenger vårt ansvarsområde å 

arrangere Fase 1 kurs.  

Fagforbundet Barn og oppvekst, Seksjonsarbeid: Reduserte muligheter grunnet Covid 19. 
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Utfordringer i BFE-klubben 

Korona: Den største utfordringen vår i 2020 har selvsagt vært covid 19, med de begrensninger 

dette har medført. 

Styremedlemmer: Vi har en utfordring med å rekruttere nye medlemmer til styret. Vi er 

beslutningsdyktige, og får vært med på mange av møtene og i arbeidet som er forventet av 

oss, men vi ønsker likevel flere styremedlemmer velkommen.  

Plasstillitsvalgte: Vi har en utfordring med å rekruttere plasstillitsvalgte på tjenestestedene 

våre der vi ser et tydelig behov. Vi ønsker flere plasstillitsvalgte med varaer velkommen.  

Bruk av felles mail: Vi har ikke lenger lov til å sende ut fellesmailer i regi av BFE. Vi har 

dermed sett oss nødt til å videresende alt av innkallinger til medlemsmøte, årsmøter og 

invitasjon til julebord via Fane 2 i barn og oppvekst. De er avhengig av å få korrekt privat 

epostadresse fra våre medlemmer for å kunne videresende våre mailer. Vi håper derfor våre 

medlemmer kan registrere dette inn på sin side i medlemsportalen til Fagforbundet.  

 

BFE-klubbenstyret informerer 

Deltidsstillinger: BFE-klubben jobber aktivt med at våre medlemmer skal ha mulighet for 

utvidelse av stillingen sin innad i etaten. Dersom det ikke lar seg gjøre, bistår vi våre 

medlemmer dersom det de får tilbud om høyere stilling andre steder i Oslo Kommune. Vi ser 

at å tilby alle våre ansatte så høy stillingsprosent som til 100 % er en utfordring etaten har, i 

og med at vi jobber med turnus, helgearbeid og gir bolig- og avlastningstilbud.  

Nattevakter: BFE-klubben har alltid engasjert seg for at nattevakter skal kunne ha muligheter 

til å utvide stillingen sin, på lik linje med de som jobber dag/kveld. Flere av våre nattevakter 

har fått utvidelse av sin stilling. Dersom denne trenden fortsetter, vil forhåpentligvis flere av 

våre nattevakter få samme muligheter framover. Samtidig ser vi at veien er lang fra å få 

vedtatt og innvilget utvidelse av stillingen og til iverksettelse av ny turnus på arbeidsstedet.  

Samarbeid med Fellesorganisasjonen(FO): Vi har fått føringer på at det skal bli et tettere 

samarbeid mellom FO og Fagforbundet, både nasjonalt og på klubbnivå. Målet er å styrke 

samarbeidet opp mot arbeidsgiver ytterligere. FO og Fagforbundet i BFE har både uformelle 

samtaler og formell dialog i samarbeidsmøter tilknyttet for eksempel AMU og MBU.  

Samarbeid med verneombud: Vi samarbeider med verneombudet der vi i felleskap ser at det 

er riktig å gjøre. Vi har ofte møter sammen, både i formelle og uformelle møter i arbeidstiden. 

Det er vesentlig for å ha bredest mulig perspektiv i de sakene vi ser at det er nødvendig at 

foreningen og verneombudet samarbeider i ulike saker. Dette gjelder særlig saker i 

partssammensatte utvalg, som AMU.  

Inn & ut meldinger: BFE-klubben har hatt stor glede av nye medlemmer som har meldt seg 

inn hos oss. I følge Fane 2, holder medlemsmassen seg stabil her i BFE-klubben.  
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BFE-klubben samarbeider med arbeidsgiver på alle nivåer, med tett og god dialog for å 

gjennomføre mandatet til BFE for brukerne våre og beboerne i Oslo Kommune.   

 

Intranettsidene til BFE 

Vi anbefaler alle våre medlemmer til å gå inn og se hva som foregår der. Mange møtereferater 

fra de partssammensatte utvalgene ligger der, samt en oppdatering på hva som foregår i etaten 

med litt ulike fokusområdet. Det er verdt å ta en titt.  

Fagforbundets internettsider 

BFE-klubbenstyret anbefaler at alle våre medlemmer går inn på medlemsportalen til 

Fagforbundet og følger med hva som skjer der. Husk å registrere mailadressen deres og 

telefonnummeret, så Fagforbundet har mulighet til å sende viktig informasjon til dere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BFE-klubben takker 

Takk til alle våre kjære medlemmer for tilliten, tålmodigheten og alle tilbakemeldingene vi har fått i 

løpet av året. 

Takk til alle våre fantastiske tillitsvalgte for det gode arbeidet dere gjør i form av blant annet TVL-

møter, intervjuer, samtaler og bistand for våre medlemmer. Dere strekker dere langt i rollen deres, og 

det er godt å se all den fine innsatsen dere gjør. Dere står virkelig på for at alle skal nyte godt av og 

være fornøyd med å være medlemmer i Fagforbundet. 

Takk til alle våre unike medlemmer i BFE-klubbstyret som hele tiden å ha et sterkt ønske om, vilje til 

og evnen til å utvikle kompetansen sin, og dele den kunnskapen dere har. Takk for viljen til å stå i det 

som er vanskelig sammen med dem det gjelder. Takk for det glødende engasjementet og alle timene 
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med iherdig innsats. Takk for at dere stiller opp på kort varsel, står på for at både våre medlemmer, 

tillitsvalgte og samarbeidspartnere i og utenfor foreningen. Og at arbeidsgiver skal ha et så godt, 

trivelig og effektivt samarbeid som mulig. Takk for at dere tar utfordringer på strak arm, står støtt og 

er oppmuntrende og gir gode råd og veiledning når det stormer og deler gleden når det går i 

medlemmene våre sin favør.  

Takk til region for samtaler, tips og råd vi har fått i løpet av året. Takk for raske tilbakemeldinger når 

dere vet at det haster for oss. Vi ønsker også å takke for at dere ser viktigheten av å ha et godt og sterkt 

samarbeid mellom de største klubbene opp mot arbeidsgiver også i BFE, og at dere har tatt initiativet 

til samarbeidsprosjektet som forhåpentligvis fører til flere heltidsstillinger i BFE.  

Takk til barn og oppvekst for samarbeidet. Takk for invitasjoner til kurs, samlinger, møter og for god 

dialog.  

Takk til andre hovedtillitsvalgte, plasstillitsvalgte og medlemmer i andre medlemsorganisasjoner i 

etaten, for samarbeidet og dialogen gjennom året.  

Takk til hovedverneombudet og de lokale verneombudene våre for dialogen og samarbeidet gjennom 

året.  

Takk til arbeidsgiver i Barne- og Familieetaten for dialogen, bistanden og godt samarbeid gjennom 

året. 

 

 

                          


