
Forslag til årsmøtet Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo 
Desember 2019 

Forslag til vedtak: 

Klubben i Utdanningsetaten fremmer forslag om å forlenge frikjøpet av tillitsvalgt i 100% stilling med 

varighet frem til årsmøtet 2021. 

 

Begrunnelse: 

Styret i UDE klubben vedtok i desember 2018 å prioritere arbeidet med å forsterke 

medlemskontakten og oppfølging av plasstillitsvalgte. Vi sendte derfor forslag til årsmøtet i 

Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo om frikjøp av 1 tillitsvalgt i 100% stilling. Prioriteringen var 

nødvendig ut fra stagnasjon i antall medlemmer og valg/oppfølging av våre plasstillitsvalgte. Klubben 

har ca. 2200 medlemmer og ca.190 plasstillitsvalgte. Gjennom den økte aktiviteten i 

grunnorganisasjonene har dette medført flere henvendelser inn til styret fra medlemmer og 

plasstillitsvalgte. Styret har en målsetning i sitt arbeid for 2020 å fortsette engasjementet inn mot 

plasstillitsvalgte slik at disse blir sikrere og bedre istandsatt for arbeidet og oppfølging av sine 

medlemmer på de respektive arbeidsplassene. For å nå denne målsetning vil det kreve utvidelse av 

styret, samt samme bemanning ved kontoret som ved utgangen av 2019. 

 

Klubbens styre har vedtatt en rekke strakstiltak for å løse de økende arbeidsoppgavene. På 

medlemsmøtet med valg i november økte vi styret med to medlemmer. Vi skal i året som kommer 

skolere alle styremedlemmene slik at alle har den nødvendige kunnskapen for å kunne hjelpe 

medlemmer og plasstillitsvalgte. Dette er en stor prosess som vil ta litt tid.  

Vi har medlemmer i utdanningsetaten som representerer mange forskjellige yrker, noe som gjør 

jobben i styret ekstra utfordrende. I tillegg har plasstillitsvalgte en større rolle på skolene hvor de 

sitter i lokale MBU-møter, i motsetning til i bydelene hvor hovedtillitsvalgte har den rollen. En 

utfordring for oss vil derfor være å sikre at våre plasstillitsvalgte i klubben (190 stk.) får den 

nødvendig opplæring.  

Klubben har ansvar for medlemmer i hele Osloskolen. Fra Sørkedalen i nord, til Lusetjern skole i sør. 

Det er viktig å ta høyde for at det å jobbe med oppsøkende medlemskontakt ved 187 skoler i hele 

Oslo, er svært tidkrevende, men helt nødvendig.  

 

Klubben vil påpeke at det er et stort behov å fortsette den gode aktiviteten inn i 2020. Skal innsatsen 

som er nedlagt i 2019 gi nødvendige langsiktige resultater krever dette at det blir avsatt nødvendige 

ressurser for å få klubben og styret inn i en ny permanent arbeidsform. En naturlig følge av økt 

aktivitet er et større arbeidspress av nye saker som våre hovedtillitsvalgte må delta i å løse. Klubben 

bemerker at vi opplever at de frikjøpte tillitsvalgte i Fagforbundet Barn og Oppvekst, Oslo, har 

begrenset kunnskap om våre utfordringer ved skolene.  

Dette utløser behov for å videreføre dagnes frikjøp. 

 

Med ny direktør på plass i Utdanningsetaten håper klubben at vi i fremtiden vil bli sikret nødvendig 

frikjøp for å skjøte alle de oppgavene som tilfaller UDE klubben. Frem til det er på plass er et slikt 

frikjøp vi ber om i dag nødvendig for å ivareta alle våre medlemmer.  

 

Med denne informasjonen angående situasjonen i klubben håper vi årsmøtet godkjenner klubbens 

behov for en videreføring av frikjøp ett år til i UDE klubben. 

 

Styret i UDE klubben 

Oslo, desember 2019 



Styret i Fagforbundet Barn og oppvekst, Oslo 

 
Styrets forslag til innstilling: 

Klubben i Utdanningsetaten innvilges 100% frikjøp til og med 31.03.20. 

Begrunnelse: 

Klubben i Utdanningsetaten har gjennom 2019 disponert 140% frikjøp fra Fagforbundet Barn og 

Oppvekst. 100% av disse ble vedtatt på fjorårets årsmøte. Begrunnelsen for det økte frikjøpet var å 

drive organisatorisk arbeid og bygge opp tillitsvalgtsapparatet. Fagforbundet Barn og Oppvekst har 

som standpunkt at det er arbeidsgiver som skal tilrettelegge for at de tillitsvalgte får tilstrekkelig med 

tid til å utføre verv. Dette kommer også klart fram av Oslo kommunes hovedavtale. 

Våren 2019 ble det informert på klubbens styremøte fra fagforeningen om at det lå en klar 

forventning til at klubben måtte gå i forhandling med arbeidsgiver for å få tilrettelagt tid. Tiden som 

ble brukt ble bedt dokumentert slik at man hadde argumenter i forhandlingene.  

Denne forventningen ble igjen rettet til klubben via mail 18.09.19 uten at arbeidet ble med lokalt 

frikjøp ble igangsatt. Slik Fagforbundet Barn og Oppvekst ser det har det ikke blitt jobbet tilstrekkelig 

fra klubbens side for å få forhandlet frem et lokalt frikjøp. Brev om dette ble først oversendt 

arbeidsgiver desember 2019. 

Styret er av den oppfattelse at om fagforeningen til stadighet går inn og frikjøper tillitsvalgte, vil 

arbeidsgiver oppfatte dette som en hvilepute og dermed ikke gå med på frikjøp. 

Prosessen med lokalt frikjøp er gjennomført i flere klubber og søknader om frikjøp fra fagforeningen 

er avslått av samme grunn som i denne redegjørelsen. 

 

 


