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Administrative retningslinjer for Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo 

- 0,2 prosent i tilleggskontingent (kontingenten er 1,65 prosent av brutto lønn) 

- Foreninga dekker ikke utgifter til alkohol 

- Årlig godtgjørelse på kr. 2000 til hovedtillitsvalgte og styremedlemmer. 

 Det forutsettes at hovedtillitsvalgte har fungert i vervet i minst 2/3 deler av årsmø-
teperioden. For styremedlemmer er det en forutsetning med oppmøte i minimum 60 
prosent av styremøtene. Det utbetales ikke dobbel godtgjørelse for tillitsvalgte med 
flere verv. 

- Diettgodtgjørelse for tillitsvalgte og medlemmer som i foreningens regi deltar på 
kurs/konferanser/reiser der matservering ikke er inkludert. Fagforbundets diettsat-
ser følges. 

- Foreninga gir som regel solidaritetsbevis som gave til foredragsholdere o.l. 

- Styret i Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo kan bevilge opptil 4000 kro-
ner til andre organisasjoner og arrangementer. Alle søknader om økonomisk støtte 
styrebehandles, eller behandles på medlemsmøte. 

- Arbeidsutvalget i Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo, har fullmakt til å 
sende gaver/blomster for å markere livshendelser til foreningas tillitsvalgte, og 
medlemmer som gjør/har gjort en særskilt innsats for foreninga.  
Beløpsgrense settes til 1000 kr. 

- Kjøregodtgjørelse. 

Kjøregodtgjørelse dekkes med et maksimalt beløp som tilsvarer bruk av offentlig 
transport. 

Unntak for dette er reiser for medlemmer i nasjonal klubb. Vi ønsker at medlemmer 
og tillitsvalgte skal benytte seg av kollektivtransport på kurs/konferanser/reiser i fo-
reningens regi. 

Klubbene: 



Klubbene har ikke egen økonomi, men har inntil 250 kr/per medlem/per år til dis-
posisjon til fagforeningsaktiviteter. Pengene kan brukes til å dekke mat til med-
lemsmøter, innkjøp av Fagforbundeteffekter til vervekampanjer og annen fore-
ningsaktivitet. Det er klubbstyret som, innenfor rammene av retningslinjene vedtar 
hvordan pengene skal disponeres. Pengene er ment for å gi klubbene et nødvendig 
handlingsrom for aktiviteter uten først å måtte søke styret. Aktiviteter i klubbregi 
som krever ressurser utover dette avklares med styret. 

 


