
Sak 7 Innkomne forslag                                                                                          Sak  7 a fra styret 

Organisering av fremtidig årsmøter i Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo 

 

Fagforeningens årsmøte er regulert i Fagforbundets vedtekter §11.3.  

Årsmøtet er fagforeningens høyeste organ. Det er medlemmene i fagforeningen som bestemmer  
hvordan de vil avholde sitt årsmøte. Årsmøtet kan sammensettes som et medlemsmøte eller som et 
representantskapsmøte. Årsmøtet/representantskapet velger styret og behandler andre 
årsmøtesaker. 
 
Fagforeningens årsmøte 2021 vedtok følgende: 

Årsmøte ber styret i fagforeningen i kommende årsmøteperiode om å utrede og legge frem forslag på 

hvordan årsmøtet best kan gjennomføres innenfor Fagforbundets vedtekter. 

Bakgrunn:  

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo består av over 10.000 medlemmer og 45 klubber. Med en så stor 

medlemsmasse i fagforeningen er det en utfordring å sikre at alle som ønsker det, skal kunne delta 

på fagforeningens årsmøter. Teoretisk sett skal alle medlemmer kunne delta. Dette vil være praktisk 

umulig, blant annet med tanke på lokaler. Vi har også en utfordring i at våre medlemmer jobber 

turnus og at en del ikke vil kunne delta av den grunn.  

Fagforeningen ønsket en bred behandling blant tillitsvalgte og medlemmer. Blant annet ønsket vi at 

saken skal behandles på medlemsmøter i klubbene, i seksjoner og utvalg, og som spørreundersøkelse 

til alle medlemmer før saken legges frem for årsmøte. På grunn av koronasituasjonen har ikke dette 

latt seg gjøre fullt ut i 2021 og 2022. 

I 2021 ble vi med i et klubbprosjekt vedtatt av Fagforbundet nasjonalt. Dette er et prosjekt hvor 

medlemmer hos enkelte arbeidsgiver er organisert i nasjonale klubber, i en fagforening, fordi 

arbeidsgiver har arbeidsplasser i hele landet. Tidligere var disse medlemmene organisert i forskjellige 

fagforeninger. Det er også mulig at fagforeningen vil få tildelt flere medlemmer og klubber hos 

landsdekkende arbeidsgivere i tiden som kommer. 

Videre vil det være en utfordring å gi alle medlemmene i landsdekkende klubber mulighet til å delta 

på fagforeningens årsmøte i Oslo. Det vil blant annet medføre store kostnader til reise, opphold og 

tapt arbeidsfortjeneste. Fagforeningens utfordring er at alle medlemmer blir godt representert på 

årsmøte. 

Det nasjonale klubbprosjektet, og evalueringen av dette har blitt utsatt på grunn av pandemien. 

Evalueringen skal gjennomføres innen mars 2023. Styret i fagforeningen ber årsmøte utsette 

beslutningen i denne saken til etter at klubbprosjektet er evaluert og beslutning om klubbenes 

fagforeningstilhørighet er vedtatt nasjonalt. 

 
Styrets innstilling:  
Årsmøte ber styret i fagforeningen i kommende årsmøteperiode, etter at klubbprosjektet er ferdig 

evaluert, om å utrede og legge frem forslag på hvordan årsmøtet best kan gjennomføres innenfor 

Fagforbundets vedtekter. 

 


