
 
 
 

Sakspapirer 
 
 
Utvalg: Regionsstyret Viken 
Møtested: Telefonmøte 
Møtedato 31.03.2020 Tid: Kl. 10:00 - 14:00 
 
 
 
 

SAKLISTE 
Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel  
30/20 20/2128 Godkjenning av innkalling og saksliste  
31/20 20/2128 Godkjenning av protokoll 20.-21.01.20  
32/20 20/2128 Godkjenning av protokoll 20.02.2020  
33/20 20/2128 Orientering av protokoll 13.03.20 - Arbeidsutvalget i Viken  
34/20 20/2128 Økonomi. Regnskap pr. 29.02.20  
35/20 20/2128 Ekstra representantskap i Fagforbundet Viken  
36/20 20/2128 Forslag til LOs 35. ordinære kongress 3.-7. mai 2021  
37/20 20/2128 Handlingsplan for barnebyen 2020 - Fagforbundet Viken  
38/20 20/2128 Organisatorisk frikjøp - Fagforbundet Viken  
39/20 20/2128 Tariff  
40/20 20/2128 Oppnevning av representant til LO Viken Oslo ungdomsutvalg  
41/20 20/2128 Protokoll fra styremøte i Yrkesseksjon Helse og Sosial  
42/20 20/2128 Protokoll fra styremøte i Yrkesseksjonen Kirke, Kultur og 

Oppvekst 
 

43/20 20/2128 Protokoll fra styremøte i Yrkesseksjonen Samferdsel og Teknisk  
44/20 20/2128 Protokoll fra styremøte Yrkesseksjonen Kontor og 

Administrasjon 
 

45/20 20/2128 Protokoll fra styremøte i ungdomsutvalget  
46/20 20/2128 Protokoll fra styremøte i Pensjonistutvalget  
47/20 20/2128 Orienteringer  
 
 
 
  



Side 2 av 20 
 

 
Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
30/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sammendrag:  
Det foreligger innkalling og saksliste.                                          
      
 
 
 
Forslag til vedtak:   
Innkalling og saksliste godkjennes.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Innkalling 
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
31/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Godkjenning av protokoll 20.-21.01.20 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra 20.-21-01.20 foreligger.                                        
      
 
 
 
Forslag til vedtak:   
Protokoll fra 20.-21-01.20 godkjennes.                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
protokoll 21-22. januar 20 
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
32/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Godkjenning av protokoll 20.02.2020 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra 20.02.2020 foreligger.  
       
 
 
 
Forslag til vedtak:   
Protokoll frå 20.02.2020 godkjennes.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Regionstyre protokoll - 20.02.2020 
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
33/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Orientering av protokoll 13.03.20 - Arbeidsutvalget i Viken 
 
Sammendrag:  
Det foreligger protokoll fra 13.03.20.                                          
      
 
 
 
Forslag til vedtak:   
Protokoll fra møte i AU 13.03.20 tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Arbeidsutvalget Viken - 13.03.2020 
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
34/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Økonomi. Regnskap pr. 29.02.20 
 
Sammendrag:  
Regnskap pr. 29.02.20 ettersendes.                                           
       
 
 
 
Forslag til vedtak:   
Regnskap pr. 29.02.20 tas til orientering.  
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
35/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Ekstra representantskap i Fagforbundet Viken 
 
Sammendrag:  
Innsendt sak fra regionstyrerepresentant Lynette Frøyhov. 
 
Bakgrunn for saken: 

Det har vært ulik praksis for antall representantskap i de forskjellige forbundsregionene. Det 
er et faktum at flere representantskapsmøter, som er vårt høyeste organ, vil sørge for en 
bredere involvering av lokalforeningene. Samtidig må gjøres en avveining både med tanke 
på økonomi, hvilke saker som må behandles det respektive året og om det finnes andre 
måter for gode demokratiske prosesser der lokalforeningene blir involvert. 

2020 er et år der det vil være hensiktsmessig å øke antall representantskap da dette året 
skal benyttes til forberedelser til LO kongressen og Fagforbundets landsmøte.  

Som eksempel er forslagsfristen til LO kongressen 1.noember, mens vårt siste 
representantskap er 17.-18.november. Våre forslag inn til LO kongressen må være forankret 
i representantskapet.  

Det er derfor ønske om at det gjennomføres et representantskap utover det som er fastsatt 
per dags dato, på 1 dag.     

Forslag til vedtak: 

· Det gjennomføres et ekstra representantskap på 1 dag. 

Medlemmer av representantskapet som har en reisevei så de må reise før kl. 06:00 om 
morgenen for å rekke frem, gis muligheten til overnatting fra dagen før.                

 
 
 
 



Side 8 av 20 
 

Forslag til vedtak:   
Arbeidsutvalget videresender saken til regionstyret med følgende anbefaling: 
Det gjennomføres ikke flere enn to representantskapsmøter i Fagforbundet Viken i 2020.  
Når det gjelder saker som skal foreslås til LO kongressen, kan fagforeningene foreslå dette 
inn til regionstyret. Dette må ikke behandles i representantskapet. 
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
36/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Forslag til LOs 35. ordinære kongress 3.-7. mai 2021 
 
Sammendrag:  
Ifølge LOs vedtekter § 4.4, er det forbundene og LOs regionkonferanser som har forslagsrett 
til kongressen. Debatten i forbundenes grunnorganisasjoner og i fylkene skal munne ut i 
forslag fra forbundene og regionkonferansene som skal formelt behandles på kongressen.  

Det vises ellers til LOs debatthefte – LO-kongressen 2021 og Fagforbundets rundskriv 6/20. 

 
      
 
Forslag til vedtak:   
Arbeidsutvalget innstiller følgende til regionstyret: 

Regionstyret vedtar følgende prosedyre for innsending av forslag til LOs 35. ordinære 
kongress: 

1. Fagforeningene gis mulighet til å sende forslag til regionstyret innen 10. mai 2020. 
Fagforeningene oppfordres også til å gi innspill til debatten i henhold til 
Fagforbundets rundskriv 6/20. 

2. Fagforbundet Viken behandler forslag og vedtar Fagforbundet Vikens forslag i 
regionstyremøte 11.juni 2020.  
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
37/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Handlingsplan for barnebyen 2020 - Fagforbundet Viken 
 
Sammendrag:  
Det foreligger forslag til handlingsplan for barnebyen 2020. 
 
 
Forslag til vedtak:   
Arbeidsutvalget videresender forslaget til regionstyret med anbefaling om godkjenning av 
handlingsplanen for barnebyen 2020 for Fagforbundet Viken.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Handlingsplan barnebyen 2020 
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
38/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Organisatorisk frikjøp - Fagforbundet Viken 
 
Sammendrag:  
Det er kommet inn søknader fra følgende fagforenigner i Fagforbundet Viken på 
organisatorisk frikjøp:   

· «Felles frikjøp i Follo» Søknad fra Avd 254 Fagforbundet Follo, Avd 223 
Fagforbundet Frogn, Avd 421 Fagforbundet Vestby, Avd 252 Fagforbundet Akershus 
Fylkeskommune, Avd 027 Fagforbundet Østfold Fylkeskommune, Avd 354 
Fagforbundet Enebakk, Avd 278 Fagforbundet Ås                               

· Søknad fra Avd 004 Fagforbundet Sarpsborg 
· Søknad fra Avd 017 Fagforbundet Halden og Aremark 
· Søknad fra Avd 021 Fagforbundet Drammen 
· Søknad fra Avd 082 Fagforbundet Lillestrøm 
· Søknad fra Avd 092 Fagforbundet Ringerike 
· Søknad fra Avd 129 Fagforbundet Indre Smaalenene 
· Søknad fra Avd 217 Fagforbundet Modum og Sigdal 
· Søknad fra Avd 222 Fagforbundet Øvre Eiker 
· Søknad fra Avd 343 Fagforbundet Ullensaker 
· Søknad fra Avd 440 Fagforbundet Sykehuset Østfold 
· Søknad fra Avd 508 Fagforbundet Nore og Uvdal 
· Søknad fra Avd 596 Fagforbundet Hvaler 
· Søknad fra Avd 610 Fagforbundet Lunner 
· Søknad fra Avd 715 Fagforbundet Hole 
· Søknad fra Avd 749 Fagforbundet Vestre Viken HF 

 
Samtlige søknader er innvilget av arbeidsutvalget. 
 
 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.           
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
39/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Tariff 
 
Sammendrag:  
Orientering ved leder Anne Bondevik, Kompetansesenteret i Viken.                                           
       
 
 
 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.  
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
40/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Oppnevning av representant til LO Viken Oslo ungdomsutvalg 
 
Sammendrag:  
Vedlagt foreligger innsendt sak fra Undomsutvalget.                                          
      
 
 
 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Innsendt sak fra ungdomsutvalget 
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
41/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Protokoll fra styremøte i Yrkesseksjon Helse og Sosial 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra Yrkesseksjon Helse og Sosial foreligger.                                          
      
 
 
 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering..           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
YHS Protokoll 120220 fra styremøte yrkesseksjon helse og sosial Viken 
YHS Protokoll 100320 fra styremøte yrkesseksjon helse og sosial Viken 
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
42/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Protokoll fra styremøte i Yrkesseksjonen Kirke, Kultur og Oppvekst 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra Yrkesseksjonen Kirke, Kultur og Oppvekst foreligger.                                          
      
 
 
 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
YKKO Viken Protokoll fra Styremøte 2020.03.10 
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
43/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Protokoll fra styremøte i Yrkesseksjonen Samferdsel og Teknisk 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra Yrkesseksjonen Samferdsel og Tenknisk foreligger.                                          
      
 
 
 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll YST10.03.20 
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
44/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Protokoll fra styremøte Yrkesseksjonen Kontor og Administrasjon 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra Yrkesseksjonen Kontor og Administrasjon foreligger.                                          
      
 
 
 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
YKA Protokoll fra styremøte 13.02.2020 
YKA Protokoll fra styremøte 10.03.2020 
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
45/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Protokoll fra styremøte i ungdomsutvalget 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra Ungdomsutvalget foreligger ikke.                                          
      
 
 
 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.           
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
46/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Protokoll fra styremøte i Pensjonistutvalget 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra styremøte i Pensjonistutvalget foreligger.                                          
      
 
 
 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll pensjonistutvalget 300120 
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Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 
Saksnr.  Utvalg Møtedato 
47/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Orienteringer 
 
Sammendrag:  
Med de orienteringer som fremkommer på regionstyremøtet.                                          
      
 
 
 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 
30/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sammendrag:  
Det foreligger innkalling og saksliste.                                          
      
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Innkalling og saksliste godkjennes.           
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Innkalling 

 
 



VIKEN

Regionstyret
Kompetansesenteret

23.03.2020

INNKALLING TIL REGIONSTYREMØTE
Tid: 31.03.20 fra kl.0900

Sted: Telefonmøte

Saksliste og protokoller vedlagt

Saker som ønskes behandlet under eventuelt, meldes regionskontoret i
forkant av Regionstyremøte.

Ved eventuelle feil/mangler i saker /sakspapirer bes dette meldes til
regionskontoret før Regionstyremøte.

Eventuelle andre tilleggssaker eller forandringer vil bli fremmet ved møtets
star t.

Med hilsen
Fagforbundet, Viken

Kr istine Bjella Stavn (sign) Ivar Romundstad Anne Otterbekk
Leder Nestleder Nestleder



 
Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 
31/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Godkjenning av protokoll 20.-21.01.20 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra 20.-21-01.20 foreligger.                                        
      
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Protokoll fra 20.-21-01.20 godkjennes.                                        
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
protokoll 21-22. januar 2020 

 
 



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Regionsstyret Viken
Møtested: Thorbjørnrud Hotell - 3520

Jevnaker
Møtedato 21.-22.01.2020 Tid: Kl. 16:00 - 13:00

Til stede:

Regionstyret:

Forfall:

Kristine Bjella Stavn Morten Lindhard – (forfall dag 2, 22.01.20)
Ivar Romundstad
Anne Otterbekk
Nina Simonsen
Ove Andreas Solberg
Marianne Reinholdtsen
Mette Asmyhr
Ruth Thomsen
Erik Fjeldstad Næss
Gerd Eva Volden
Marius Bjørndalen
Laila Evensen
Kari Skalle
Ann Kristin Strandmoe
Hilde Skullestad Stengelsrud
Ole Johan Mala
Anne Jorunn Nilsen
Grete Olsen
Sidsel Rønaug Skaug
Christin Hansen
Pål A H Christiansen
Anders Fosen
Marie Knutsen
John-Sverre Olsen Bråten
Lynette Frøyhov
Trine Reiten
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Varaer:
Lloyd Forbes
Bjørn Olav Andreassen
Morten Lindhard
Birgit Lunde Kristiansen
Ummu Aylin Cukurova
Tom B Johansen
Cathrine Strand Aaland
Åse Karin Killingberg Brørvik
Erik Torød
Lisbeth Kristiansen
Rene Utgaard
Eli Stokkebø
Geir Halvorsen

Regionsekretærer:
Bente Stokker Knutsen
Gunn Krogstad
Jan Denné
Astrid Isene

I t illegg møtte:

Kompetansesentret Viken v/Anne Bondevik

Til dette første styremøte i Fagforbundet Viken var vara og regionssekretærer til stede.

Møtenotater:

Kathrine Tollehaug
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SAKLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
01/20 19/11533 Godkjenning av innkalling og saksliste

21-22.januar 2019
02/20 19/11552 Arbeidsutvalgets sammensetning
03/20 19/11542 Fullmakt Arbeidsutvalget i

Fagforbundet Viken
04/20 19/10144 Innkommet sak fra Fagforbundet

Nittedal
05/20 19/11561 LO Favør komite
06/20 19/11563 LO- oppnevning av representanter til

Regionkonferansen
07/20 19/11578 LO- oppnevning av representanter til

Regionrådet
08/20 19/11558 Representasjon til LÒ s

Ungdomsutvalg
09/20 19/10152 Økonomi rutiner - Fagforbundet

Viken

10/20 19/11590 Organisasjonsplan for Fagforbundet
Viken 2020-2023

11/20 19/11554 Representasjon til Familie og
likestillingspolitisk utvalg i LO Viken

12/20 20/447 Brønnøysundregisteret - Signaturrett
13/20 20/508 Fane2
14/20 Orienteringssak
15/20 Innspill til Yrkesopplæringsnemnda i

Viken
16/20 Stedfortreder for leder



Side 4 av 15

01/ 20 Godkjenning av innkalling og saksliste 21-22.januar 2019

Sammendrag:
Godkjenning av innkalling og sakslsite.

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

Regionsstyret Viken - 01/ 20 Vedtak:
Innkalling og sakslisten ble godkjent.

02/ 20 Arbeidsutvalgets sammensetning

Sammendrag:
Arbeidsutvalget settes sammen av regionleder, nestledere og en representant for yrkets
seksjonene. Leder av kompetansesenteret tiltrer arbeidsutvalget med tale og forslagsrett.
Representanten for yrkeseksjonene representerer ikke en enkelt yrkeseksjon, men vil ha
ansvaret for å kvalitetssikre at saker som fremmes overfor regionstyret er yrkesfaglig
og/eller yrkespolitisk belyst. Det forslåes at de fire yrkeseksjons lederne deler på
representasjon i AU.
Det vil også være hensiktsmessig at opplæringsansvarlig er med i AU.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Fagforbundet Viken settes sammen av:
Regionleder Kristine Bjella Stavn, nestleder Ivar Romundstad, nestleder Anne Otterbekk,
Opplæringsansvarlig Ruth Thomsen.
Yrke seksjonsleder Helse og Sosial Nina Simonsen fram til 1.1.2021.
Yrke seksjonsleder Kontor og administrasjon: Mette Asmyhr fram til 1.1.2022
Yrke seksjonsleder Kirke kultur og oppvekst Marianne Reinholdtsen fram til 1.1 2023
Yrke seksjonsleder Samferdsel og teknisk Ove Andras Solberg fra til 1.4.2023
Leder av kompetansesenteret: Anne Bondevik

Nytt forslag til vedtak:
Forslag til opprinnelig vedtak trekkes.
Innkommet forslag fra Lynette Frøyhov:

"Arbeidsutvalget i Fagforbundet Viken sammensettes av:
Regionsleder Kristine Bjella Stavn, tidligere Buskerud
Nestleder Anne Otterbekk, tidligere Østfold
Yrkesseksjonsleder Nina Simonsen, tidligere Akershus
Leder av kompetansesenteret: Anne Bondevik
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Dette er i tråd med dokumentet "Mål, arbeidsformer og ressurser. Konkretisering av
Landsmøtes vedtak - 1543" fra Fagforbundet nasjonalt."

Regionsstyret Viken - 02/ 20 Vedtak:
Arbeidsutvalget i Fagforbundet Viken sammensettes av:
Regionsleder Kristine Bjella Stavn
Nestleder Anne Otterbekk
Yrkesseksjonsleder Nina Simonsen
Leder av kompetansesenteret: Anne Bondevik

Enstemmig vedtatt.

03/ 20 Fullmakt Arbeidsutvalget i Fagforbundet Viken

Sammendrag:
For å kunne videreutvikle organisasjon med vekt på samhandling mellom organisasjon,
yrke og lov- og avtaleverk, må regionstyret utstyre seg med et arbeidsutvalg med
tilhørende fullmakter gitt av regionstyret.

Forslag til vedtak:

· Ivareta den daglige driften av regionskontoret.
· Ta initiativ til å utvikle organisasjon.
· Koordinere arbeidet ved tariffkonflikt.
· Kan ta avgjørelser i alle saker som forbundsregionen bevilger fullmakt til.
· Kan ta avgjørelser i løpende saker som har med innkjøp og bevilgninger når dette

er i tråd med de foretatte prioriteringer og er innenfor vedtatte budsjettrammer.
AU gis økonomisk fullmakt til inntil kr. 20 000,- innenfor gjeldene budsjettramme
i enkeltsaker.

· Avgjøre når og hvis det skal serveres alkohol på Fagforbundet Vikens regning.

Nytt forslag til vedtak
Forslag til vedtak trekkes. Nytt forslag til vedtak :

· Å ivareta den daglige driften av regionskontoret.
· Å kvalitetssikre saker, det vil si utrede og innstille i saker som skal behandles av

regionsstyret. Sakene skal belyse alle relevante perspektiver, det vil si politiske
avtalemessige og yrkesfaglige/yrkespolitiske

· Å sørge for at vedtak gjennomføres
· Å ta initiativ til å utvikle organisasjon
· Koordinere arbeidet ved tariffkonflikt.
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· Avgjøre når og hvis det skal serveres alkohol på Fagforbundet Vikens regning.

· AU gis fullmakt til å behandle søknader om organisatorisk frikjøp fra
fagforeningene.

Regionsstyret Viken - 03/ 20 Vedtak:
Fullmakt til arbeidsutvalget Fagforbundet Viken
Arbeidsutvalget skal:

· I vareta den daglige driften av regionskontoret.
· Kvalitetssikre saker, det vil si utrede og innstille i saker som skal behandles av

regionsstyret. Sakene skal belyse alle relevante perspektiver, det vil si politiske,
og avtalemessige yrkesfaglige/yrkespolitiske.

· Sørge for at vedtak gjennomføres.
· Ta initiativ til å utvikle organisasjon
· Koordinere arbeidet ved tariffkonflikt.
· Avgjøre når og hvis det skal serveres alkohol på Fagforbundet Vikens regning.
· AU gis fullmakt til å behandle søknader om organisatorisk frikjøp fra

fagforeningene.

04/ 20 Innkommet sak fra Fagforbundet Nittedal

Sammendrag:

Etiske retningslinjer

Fagforbundet Akershus sine etiske retningslinjer videreføres til Fagforbundet Viken.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FAGFORBUNDET AKERSHUS
Etikk er læren om fellesskapsverdier. Etikk sier noe om hva som er riktig eller galt, godt
eller ondt. Det dreier seg om hvordan vi bør forholde oss til hverandre og hvilke verdier,
normer og holdninger som skal danne grunnlaget for fellesskapet.
Alle mennesker skal møtes med respekt, høflighet og medmenneskelighet. Fagforbundet
Akershus skal være lydhøre for medlemmenes ønsker og behov, og legge forholdene til
rette for at de får innflytelse på beslutninger som har betydning for deres medlemskap.
Samtidig skal forbundsregionen være tydelige i sin formidling av de saker de er involvert i.
Vi skal motivere, gi anerkjennelse, inkludere og gi veiledning til de valgte, og slik bidra til
profesjonalitet og etisk forsvarlig atferd. Fagforbundet Akershus skal forholde seg til sitt
personale og de valgte med respekt og profesjonalitet, være åpen for alle synspunkter, og
involvere de valgte i planlegging av driften.
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FAGFORBUNDET AKERSHUS SKAL:
• Være lojal overfor Fagforbundets vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram
• Være lojal mot de vedtak som er fattet av et besluttende organ og følge opp disse
• Være oppmerksom på at en representerer Fagforbundet Akershus utad
• Være bevisst på sin rolle i deltagelse i den offentlige debatt og i sosiale medier
• Skape tillitt
• Ha et godt og utviklende arbeidsmiljø som skapes gjennom oppmuntring og støtte, og er
et felles ansvar
• Vi skal alle vise respekt og toleranse for andres meninger og synspunkter
• Vi skal alle bidra med konstruktive tilbakemeldinger, hjelpe, oppmuntre og støtte
hverandre
• Vi alle har et ansvar for å tilrettelegge for samarbeid gjennom å dele informasjon,
erfaringer, kunnskap og kompetanse
• Gi god service til medlemmene
• Vise respekt for det enkelte medlem
• Være ærlige og profesjonelle ved inngåelse av løfter og avtaler
• Skal ikke akseptere personlige ytelser fra selgere, leverandører eller andre som yter
noen form for tjeneste til organisasjonen. Medarbeidere og valgte i Fagforbundet
Akershus skal ikke benytte fagforeningens navn for å oppnå spesielle leveringsbetingelser i
forbindelse med personlige innkjøp hos medlemsbedrifter eller leverandører
• Skal ha moderate former for gjestfrihet og representasjon som hører med i
medlemsverving og ved møter. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles
slik at den påvirker medlemmer negativt eller slik at det kan gi andre en grunn til misnøye
• Være aktive i mediene for å fremme Fagforbundet. På Fagforbundets offisielle
plattformer må Fagforbundets policy følges. Vær oppmerksom på at en tillitsvalgt også
kan oppfattes som Fagforbundets representant selv om man ikke formelt skulle være det
når man publiserer og kommenterer på sosiale medier.

Forslag til vedtak:
Legges frem uten forslag til vedtak.

Nytt forslag til vedtak: fra distrikt Romerike og Lunner:

ETISKE RETNINGSLINJER
Etikk er læren om fellesskapsverdier. Etikk sier noe om hva som er riktig eller galt, godt eller
ondt. Det dreier seg om hvordan vi bør forholde oss til hverandre og hvilke verdier, normer
og holdninger som skal danne grunnlaget for fellesskapet.
Alle mennesker skal møtes med respekt, høflighet og medmenneskelighet. Fagforbundet
Viken skal være lydhøre for medlemmenes ønsker og behov, og legge forholdene til rette for
at de får innflytelse på beslutninger som har betydning for deres medlemskap. Samtidig skal
forbundsregionen være tydelige i sin formidling av de saker de er involvert i. Vi skal
motivere, gi anerkjennelse, inkludere og gi veiledning til de valgte, og slik bidra til
profesjonalitet og etisk forsvarlig atferd. Fagforbundet Viken skal forholde seg til sitt
personale og de valgte med respekt og profesjonalitet, være åpen for alle synspunkter, og
involvere de valgte i planlegging av driften.
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ETIKKPLAKAT - for tillitsvalgte og ansatte i Fagforbundet
(Omfatter også medlemmer og andre som deltar på arrangementer i Fagforbundets regi.)
Fagforbundet skal være en trygg organisasjon for alle. Fagforbundet skal kjennetegnes på
våre verdier som er omtanke, solidaritet og samhold. Tillitsvalgte og ansatte skal aktivt
fremme disse verdiene i sitt virke for forbundet, og opptre i tråd med allmenetiske normer
og verdier som respekt for menneskets verdighet. Brudd på følgende etiske retningslinjer
anses å være i strid med forbundets verdier og vedtekter.

Trygghet og tilhørighet:
Det skal ikke forekomme noen form for mobbing, diskriminering eller trakassering, herunder
seksuell trakassering. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har
som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende,
ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering omfatter også uønsket seksuell
oppmerksomhet.

Likeverd og respekt:
Likeverd er et gjennomgående prinsipp for Fagforbundet, uavhengig av etnisk eller kulturell
bakgrunn, seksuell legning, religion eller livssyn. Vi har toleranse for andres meninger, og
viser interesse og respekt for andres arbeidsoppgaver, kompetanse og funksjoner i
organisasjonen.

Ansvarlighet:
Vi opptrer ærlig og rettskaffent i møte med medlemmene, samarbeidspartnere og
hverandre. Vi er bevisst på personvernet og taushetsplikten, er lojal mot forbundets mål og
strategier og bidrar til at de menneskelige og økonomiske ressursene brukes på best mulig
måte. Der man opptrer som representant for forbundet skal tillitsvalgte og ansatte
kjennetegnes på at man er en verdig representant. Tillitsvalgte og ansatte skal ikke opptre
synlig beruset.

Fagforbundet Viken skal:
- Være lojal overfor Fagforbundets vedtekter, prinsipp- og handlingsprogram
- Være lojal mot de vedtak som er fattet av et besluttende organ og følge opp disse
- Skape tillitt
- Ha et godt og utviklende arbeidsmiljø som skapes gjennom oppmuntring og støtte, og er et

felles ansvar
- Vise respekt og toleranse for andres meninger og synspunkter
- Ha ansvar for å tilrettelegge for samarbeid gjennom å dele informasjon, erfaringer, kunnskap

og kompetanse
- Gi god service til medlemmene
- Vise respekt for det enkelte medlem
- Være ærlige og profesjonelle ved inngåelse av løfter og avtaler
- Ikke akseptere personlige ytelser fra selgere, leverandører eller andre som yter noen form

for tjeneste til organisasjonen. Medarbeidere og valgte i Fagforbundet Viken skal ikke
benytte fagforeningens navn for å oppnå spesielle leveringsbetingelser i forbindelse med
personlige innkjøp hos medlemsbedrifter eller leverandører

- Ha moderate former for gjestfrihet og representasjon som hører med i medlemsverving og
ved møter. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker
medlemmer negativt eller slik at det kan gi andre en grunn til misnøye

- Være aktive i mediene for å fremme Fagforbundet.
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Varsling:
Det skal være trygt å varsle om kritikkverdige forhold innad i Fagforbundet. Alle har et
ansvar for å melde fra hvis vi oppdager uverdige og uforsvarlige forhold som er til skade for
den enkelte eller Fagforbundet som organisasjon.
Vedtatt av landsstyret i Fagforbundet 2018.
Brudd på etisk standard vil medføre reaksjoner.

Varslingsrutiner

Regionsstyret Viken - 04/ 20 Vedtak:
Flertallet i Regionsstyret mener det ikke er nødvendig med ytterligere
tilleggskommentarer til den nasjonalt vedtatte etikkplakaten for etiske retningslinjer.
Vedtatt mot 7 stemmer.

05/ 20 LO Favør komite

Sammendrag:
Med bakgrunn i ny og avvikende organisering mellom LO distriktskontor, LO favør og
Fagforbundet Viken etter sammenslåingen, er det behov å oppnevne nye representanter
til samarbeidsorganene. Det vil bli en hovedkomité og tre samarbeidsutvalg.

Hovedkomitéen vil ha ansvaret for god og systematisk kontakt mellom fagbevegelsen,
banken og andre fordelsleverandører.
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LOFavør samarbeidsutvalg er et samarbeidsorgan mellom fagbevegelsen lokalt og
Sparebank1 Østfold Akershus og Sparebank1 Buskerud Vestfold.

Forslag til vedtak:
Representasjon til samarbeidskomitéen: Kristine Bjella Stavn
Representasjon til samarbeidsutvalgene: Jan Dennè i Buskerud, Ivar Romundstad i
Akershus og Anne Otterbekk i Østfold

Regionsstyret Viken - 05/ 20 Vedtak:
Representasjon til LO Favør samarbeidskomité: Kristine Bjella Stavn
Representasjon til LO Favør samarbeidsutvalgene: Jan Dennè i Buskerud, Ivar Romundstad
i Akershus og Anne Otterbekk i Østfold.

06/ 20 LO- oppnevning av representanter til Regionkonferansen

Sammendrag:
Fagforbundet Viken vil få 18 representanter til Regionkonferansen, til dette foreslåes det
styremedlemmer som er ute i fagforeningene.

Forslag til vedtak:
Til Regionkonferansen: Anne Jorunn Nilsen, Sidsel Rønnaug Skaug, Christin Hansen, Pål A H
Christiansen, Anders Fosen, Marie Knutsen, John S Bråten Olsen, Lynette Frøyhov, Trine
Reiten, Laila Evensen, Kari Skalle, Hilde Skullestad Stengselsrud, Ole Johan Mala, Marius
Bjørndalen, Rene Utgaard, Bente Stokker Knutsen, Jan Dennè, Gunn Krogstad.

Vara: Anne Otterbekk, Ivar Romundstad, Erik Fjeldstad Næss, Eli Stokkebø, Geir Halvorsen,
Åse Karin Killingberg Brørvik, Erik Torød, Cathrine Strand Aaland.

Regionsstyret Viken - 06/ 20 Vedtak:

Til Regionkonferansen: Anne-Jorunn Nilsen, Sidsel Rønaug Skaug, Christin Hansen, Pål A H
Christiansen, Erik Fjeldstad Næss, Kari Skalle, Ole Johan Mala, Marius Bjørndalen, Renè
Utgaard, Bente Stokker Knutsen, Jan Dennè, Gunn Krogstad, Lloyd Forbes, Ove Andreas
Solberg, Ummu Aylin Cukurova, Ivar Romundstad, Trine Reiten, Anne Otterbekk
Vara: Eli Stokkebø, Geir Halvorsen, Erik Torød, Cathrine Strand Aaland, Marianne
Reinholdtsen, Lisbeth Kristiansen, Birgit Lunde Kristiansen, Ulla Christine Pedersen, Janne
Sørmo
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07/ 20 LO- oppnevning av representanter til Regionrådet

Sammendrag:
Det er naturlig at leder foreslåes inn i rådet.

Forslag til vedtak:
Leder: Kristine Bjella Stavn
Vara: nestleder Anne Otterbekk

Nytt forslag til vedtak:
Leder: Kristine Bjella Stavn
Vara: nestleder Ivar Romundstad

Ved avstemming:
Ivar Romundstad fikk 7 stemmer
Anne Otterbekk fikk 19 stemmer

Regionsstyret Viken - 07/ 20 Vedtak:
Leder: Kristine Bjella Stavn
Vara: nestleder Anne Otterbekk

08/ 20 Representasjon til LO`s Ungdomsutvalg

Sammendrag:
Det er viktig at Fagforbundet er representert i Ungdomsutvalget i LO Viken.

Forslag til vedtak:
Ungdomsutvalget i Fagforbundet Viken gis fullmakt til å foreslå kandidater.

Regionsstyret Viken - 08/ 20 Vedtak:
Ungdomsutvalget i Fagforbundet Viken gis fullmakt til å foreslå kandidater.

09/ 20 Økonomi rutiner - Fagforbundet Viken
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Sammendrag:
Stiftelsesmøte i Fagforbundet Viken gjorde følgene vedtak: Det nye styret utarbeider
forslag til økonomiske retningslinjer. Behandles på første Representantskaps etter
konstituerende møte.
Det er naturlig og nødvendig at dette behandles på første styremøte.

Forslag til vedtak:

· Attestasjon for Fagforbundet Viken er den person som går god for utgiftene (som
har bestilt) det være seg Yrke seksjonsleder, opplæringsleder,
pensjonisttillitsvalgt, undomstillitsvalgt, nestledere og regionleder.

· Anvisere: Regionleder Kristine Bjella Stavn, nestleder Anne Otterbekk, nestleder
Ivar Romundstad, Adm. Sekretær Marita Thorsteinsen og kontorleder Karin
Bergum.

· Fullmakt til oppslag i Agresso i forbindelse med regnskap: Karin Bergum og
Marita Thorsteinsen.

Nytt forslag til vedtak:
Innkommet forslag fra Bente Stokker Knutsen:
Kulepunkt 2 Anvisningsrett:
Leder Kristine Bjella Stavn
Nestleder Ivar Romundstad
Nestleder Anne Otterbekk
Opprinnelig forslag vedtas med 14 mot 13 stemmer (med leders dobbel stemme).

Regionsstyret Viken - 09/ 20 Vedtak
· Attestasjon for Fagforbundet Viken er den person som går god for utgiftene (som

har bestilt), det være seg Yrkesseksjonsleder, opplæringsansvarlig, leder av
pensjonistutvalget, leder av ungdomsutvalget, nestledere og regionleder.

· Anvisere: Regionleder Kristine Bjella Stavn, nestleder Anne Otterbekk, nestleder
Ivar Romundstad, Adm. Sekretær Marita Thorsteinsen og kontorleder Karin
Bergum.

· Fullmakt til oppslag i Agresso i forbindelse med regnskap: Karin Bergum og
Marita Thorsteinsen.

10/ 20 Organisasjonsplan for Fagforbundet Viken 2020-2023
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Sammendrag:
Dokumentet beskriver hvordan organisasjon, utover vedtektenes bestemmelser og vedtak
i fagforbundets organer, må innrette seg med hensyn til arbeidsform og bruken av
tilgjengelige ressurser for å ivareta organisasjonenes oppgaver.
Planene revideres i forkant av hvert Regions møte. Denne planen gjelder fra 1.januar 2020
til Regions møte i 2023.
Regionstyret får fullmakt til å foreta endringer hvis det blir nødvendig etter landsmøte i
2021.

Forslag til vedtak:
Organisasjonsplan for fagforbundet Viken vedtas.

Regionsstyret Viken - 10/ 20 Vedtak:
Etter innspill jobber AU videre med organisasjonsplan som legges fram på neste
styremøte.

11/ 20 Representasjon til Familie og likestillingspolitisk utvalg i LO Viken

Sammendrag:
Det er viktig at Fagforbundet har representanter i utvalget, hvis vi oppretter et
likestillingsutvalg i Fagforbundet Viken vil det være naturlig at vi foreslår kandidater
derfra.

Forslag til vedtak:

Fagforbundet Viken foreslår følgene inn i utvalget:
· Anne Kristine Strandmoe
· Oddbjørg Strømme

Nytt forslag til vedtak:
· Ann Kristin Strandmoe
· Oddbjørg Strømme
· Janne Sørmo
· Lloyd Forbes

Regionsstyret Viken - 11/ 20 Vedtak:
Fagforbundet Viken har vedtatt følgene forslag inn i utvalget:

· Ann Kristin Strandmoe
· Oddbjørg Strømme
· Janne Sørmo
· Lloyd Forbes

12/ 20 Brønnøysundregisteret - Signaturrett
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Sammendrag:
Signaturrett i Brønnøysundregistre i Fagforbundet Viken.

Forslag til vedtak:
Det gis signaturrett i Brønnøysund til leder og nestledere i Fagforbundet Viken.

Regionsstyret Viken - 12/ 20 Vedtak:
Det gis signaturrett i Brønnøysund for Fagforbundet Viken til:
Leder: Kristine Bjella Stavn
Nestleder: Ivar Romundstad
Nestleder: Anne Otterbekk

13/ 20 Fane2

Sammendrag:
Dette er en sak sendt fra styremedlem Laila Evensen. Saken gjelder Fagforbundet
Drammen og Fagforbundet Asker som har utfordringer i forhold til
sammenslåingsprosessen og arbeidet i Fane2 rundt dette.

Forslag til vedtak:
Legges frem uten forslag til vedtak.

Regionsstyret Viken - 13/ 20 Vedtak:
Regionsstyret tar bekymringen til etterretning i forhold til Fane 2.
I forbindelse med bekymringen rundt konfliktberedskap og kommunesammenslåing, tar
Regionssekretær Bente Stokker Knutsen saken videre til Forbundsstyret.

14/ 20 Orienteringssak

Sammendrag:
Møteplan for Fagforbundet Viken 2020

Forslag til vedtak:
Møteplan for Fagforbundet Viken 2020 tas til orientering.

Regionsstyret Viken - 14/ 20 Vedtak:
Møteplan for Fagforbundet Viken 2020 ble tatt til orientering.
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15/ 20 Innspill t il Yrkesopplæringsnemda i Viken

Sammendrag:
Fagforbundet Viken ble oppfordret av LO Viken Oslo om å foreslå kandidater til
Yrkesopplæringsnemda i Viken.
Viken fylkeskommune skal oppnevne yrkesopplæringsnemnd for perioden fram til 31.
desember 2023. LO Viken Oslo har fått tildelt tre av fem representanter fra
arbeidstakerorganisasjonene. Fagforbundet Viken inviteres med kort frist til å fremme en
kandidat til nemda med oppfordring om å foreslå fortrinnsvis en kvinne fra tidligere
Akershus da LO ønsker å ivareta en fordeling av kjønn, tidligere geografi og
bransjetilhørighet i samlet innspill til fylkestinget. Representanten bør også inneha bred
innsikt i hele fag- og yrkesopplæringen, i nærings- og sysselsettingsspørsmål og ha
lokal/ regional tilhørighet til nærings- og arbeidslivet i Viken.
Saken ble fremmet muntlig i møte av Nestleder Anne Otterbekk.

Forslag til vedtak:
Representant til Yrkesopplæringsnemda Viken: Nina Simonsen
Vararepresentant til Yrkesopplæringsnemda Viken: Marianne Reinholdtsen

Regionsstyret Viken - 15/ 20 Vedtak:
Representant til Yrkesopplæringsnemda Viken: Nina Simonsen
Vararepresentant til Yrkesopplæringsnemda Viken: Marianne Reinholdtsen.

16/ 20 Stedfortreder for leder

Sammendrag:
Det kan i noen tilfeller være behov for en stedfortreder for regionsleder.

Forslag til vedtak:
Nestleder Ivar Romundstad velges som stedfortreder for regionsleder Kristine Bjella Stavn.

Regionsstyret Viken - 16/ 20 Vedtak:
Nestleder Ivar Romundstad velges som stedfortreder for regionsleder Kristine Bjella Stavn.

Møteleder Møtesekretær
Kristine Bjella Stavn Kathrine Tollehaug



 
Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 
32/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
       
 
Godkjenning av protokoll 20.02.2020 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra 20.02.2020 foreligger.  
       
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Protokoll frå 20.02.2020 godkjennes.           
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Regionstyre protokoll - 20.02.2020 

 
 



 
 

 
 

MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg: Regionsstyret Viken  
Møtested: Fagforbundet Viken, Storgata 

33B- 0184 Oslo - i 8.etg. Ring 
på! 

 

Møtedato 20.02.2020 
 

Tid: Kl. 10:00 - 17:00 

 
 
Til stede: Forfall: 
Kristine Bjella Stavn Gerd Eva Volden – ingen vara møtt 
Ivar Romundstad  
Anne Otterbekk  
Nina Helene Simonsen  
Ove Andreas Solberg  
Marianne Reinholdtsen  
Mette Asmyhr  
Ruth M.P. Thomsen  
Erik Fjeldstad Næss  
Marius Bjørndalen  
Laila Evensen  
Kari Skalle  
Ann Kristin Strandmoe  
Hilde Skullestad Stengelsrud  
Ole Johan Mala  
Anne Jorunn Nilsen 
Grete Olsen 
Sidsel Rønaug Skaug 
Christin Hansen 
Pål A H Christiansen 
Marie Knutsen 
Andres Fosen 

 

John Sverre Olsen Bråten Møtte kl 10:37 
Lynette Frøyhov 
Eli Stokkebø 
 

 
Trine Reiten – vara møtt 
 

 
 
Møtenotater: Frehwet A. Beiene      
 



Side 2 av 13 

 

 

SAKLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel  
17/20 20/1607 Godkjenning av innkalling og saksliste - 20.02.2020  
18/20 20/1537 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte  
19/20 20/1401 Etablering av samfunns politisk utvalg  
20/20 20/1396 Etablering av utvalg for arbeidsmiljøaktivitet  
21/20 20/1397 Etablering av utvalg for likestilling og mangfold  
22/20 20/1393 Etablering av verveutvalg  
23/20 20/1410 Solidaritetsprosjekt Dråpen i Havet – flyktningene i Hellas  
24/20 20/1354 Søknad om økonomisk støtte til markering av den 

internasjonale kvinnedagen 8. mars 2020 
 

25/20 20/1403 ALSWU Novgorod, prosjekt i Russland  
26/20 19/10154 Budsjett for Fagforbundet Viken  
27/20 20/1924 Delegater til Representantskapet  
28/20 20/1935 Nytt styremedlem i yrkesseksjon kontor og administrasjon  
29/20 20/1538 Orientering - 20.02.2020  
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17/20 Godkjenning av innkalling og saksliste - 20.02.2020 
 
 
Sammendrag:  
Godkjenning av innkalling og saksliste 
       

 
Behandling 
Lynette Frøyhov etterlyste innsendt sak der hun ber om flere representanskapsmøter for 
Fagforbundet Viken i 2020. Kristine orienterte muntlig angående dette i møte til sak 26/20 
- Budsjett. 
 
Disse hadde ord til saken 
Lynette Frøyhov, Kristine Bjella Stavn. 
 

 
 
Forslag til vedtak:   
Innkalling og saksliste godkjennes.      
 

 
 
  Vedtak: 
Innkallingen og saksliste ble godkjent.  

 
 
18/20 Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte 
 
Sammendrag: 
Det foreligger protokoll fra forrige møte 

 
Forslag til vedtak: 
Møteprotokoll godkjennes med følgene presisering i sak 09/20.Det er Regionleder og ikke 
regionstyret som kan delegere oppgaver til ansatte. 
Møteprotokoll godkjennes. 

 
 
Regionsstyret Viken - 18/20 Vedtak: 
Protokollen utsettes for godkjenning til neste Regionstyrestyremmøte 31 mars 2020.  
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19/20 Etablering av samfunnspolitisk utvalg 
 
Sammendrag:  
Faglig-politisk samarbeid er viktig. Dette arbeidet må organiseres slik at Fagforbundet 
Viken får en reell innflytelse i politikk og samfunnsutvikling.       

 
Forslag til vedtak:   
Fagforbundet Viken etablerer et samfunnspolitisk utvalg underlagt regionstyret, 
Utvalget har 12 medlemmer. 
En frikjøpt tillitsvalgt bør lede utvalget. Medlemmene oppnevnes av regionstyret etter 
forslag fra fagforeningene. 
 
Ansvar og gjøremål: 

· Skal være med og/eller ta initiativ til kurs, skolering og prosjekter som kan 
fremme samfunnspolitiske interesser som samsvarer med Fagforbundets verdier 
og grunnsyn, både lokalt, regionalt, sentralt og internasjonalt. 

· Forbundsregionens valgkamputvalg i valgår. 
· Fagforbundets barneby, herunder informasjon og kontakt med lokalforeningene. 
· Internasjonalt arbeid. 
· Representerer forbundsregionen sammen med leder i fagligpolitiske 

samarbeidsorgan og øvrige politiske fora. 

 
Behandling 
 
Nytt forslag fra Marius Bjørndalen:  
Navn på utvalget endres til utvalg for faglig politisk og solidarisk samarbeid. Enstemmig 
vedtatt. 
Nytt forslag fra Anders Fosen:  
Ansvar og gjøremål: 
Kulepunkt 3 og 4 strykes 
Erstattes med: 

· Utvalget fremmer forslag til hvordan faglig politisk og internasjonalt samarbeid 
koordineres Herunder samarbeid med barnebykontakter, Palestinaambassadører, 
regionens egne vedtatte prosjekter. 

· Utvalget må og foreslå tilsvarende samarbeid med LO.  
Enstemmig vedtatt. 

 
Disse hadde ord til saken 
Lynette Frøyhov, Marius Bjørndalen, Mette Asmyhr, Sidsel Rønaug Skaug, Kristine Bjella 
Stavn, Anders Fosen, Ove Andreas Solberg, Laila Evensen, Pål Christiansen, Ruth Thomsen, 
Grete Olsen, Ivar Romundstad, Nina Simonsen, Anne Otterbekk, Kristine Bjella Stavn, og 
Erik Fjeldstad Næss 
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 Vedtak: 
Fagforbundet Viken etablerer et utvalg for faglig politisk og solidarisk samarbeid underlagt 
regionstyret. 
Utvalget har 12 medlemmer. 
 
En frikjøpt tillitsvalgt bør lede utvalget. Medlemmene oppnevnes av regionstyret etter 
forslag fra fagforeningene. 
 
Ansvar og gjøremål: 

· Skal være med og/eller ta initiativ til kurs, skolering og prosjekter som kan 
fremme samfunnspolitiske interesser som samsvarer med Fagforbundets verdier 
og grunnsyn, både lokalt, regionalt, sentralt og internasjonalt. 

· Forbundsregionens valgkamputvalg i valgår. 
· Fagforbundets barneby, herunder informasjon og kontakt med lokalforeningene. 
· Utvalget fremmer forslag til hvordan faglig politisk og internasjonalt samarbeid 

koordineres. Herunder samarbeid med barnebykontakter, 
Palestinaambassadører, regionens egne vedtatte prosjekter. 

· Utvalget må og foreslå tilsvarende samarbeid med LO 
 
 
 
20/20 Etablering av utvalg for arbeidsmiljøaktivitet 
 
Sammendrag:  
Til stiftelsesmøtet i Fagforbundet Viken, 20.21.11.19, ble det foreslått å opprette et utvalg 
for arbeidsmiljøaktivitet (HMS-utvalg). Forslaget kom fra Fagforbundet Fredrikstad. 
Ref: Sak 10/19 - Stiftelsesmøtet 
 
Det ble gjort følgende vedtak:  
«Behov for ulike utvalg vurderes av regionstyret i Fagforbundet Viken». 
Fagforbundet Østfold hadde et HMS-utvalg. Det hadde et fagnettverk for HMS-spørsmål, 
spesielt rettet mot vernetjenesten, og sørget for at opplæring og erfaringsutveksling på 
dette feltet var satt i system. 
For å ivareta våre mange tillitsvalgte i vernetjenesten og å holde regionstyrets fokus på 
arbeidsmiljøspørsmål foreslås det å opprette et utvalg for arbeidsmiljøspørsmål under 
regionstyret. 

 
Forslag til vedtak:   
Fagforbundet Viken etablerer et utvalg for arbeidsmiljøaktivitet underlagt regionstyret. 
Utvalget er på 7 medlemmer 
En frikjøpt tillitsvalgt bør lede utvalget. Medlemmene oppnevnes av regionstyret etter 
forslag fra fagforeningene. 
 
Ansvar og gjøremål: 

· Rådgivende for regionstyret i høringer/saker som handler om arbeidsmiljøtema. 
· Arrangere kurs/samlinger for HVO/VO og andre tillitsvalgte i samarbeid med 

opplæringsansvarlig. 
· Utvalget er ressurspersoner ut til fagforeninger i arbeidsmiljøtema. 
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Behandling 
  
Nytt forslag til vedtak fra Anders Fosen:  
Regionstyre forslår at opplæringsansvarlig gis et overordnet ansvar for opplæring i 
arbeidsmiljøaktivitet i Regionen inntil videre. Enstemmig vedtatt.  

 
Disse hadde ord til saken:  
Laila Evensen, Anders Fosen, Nina Simonsen og Ruth Thomsen.  

 
 Vedtak: 
 

· Det anbefales ikke å opprette dette utvalget. Regionstyre forslår at 
opplæringsansvarlig gis et overordnet ansvar for opplæring i arbeidsmiljøaktivitet 
i Regionen inntil videre.  

 
 
 
 
 
 
21/20 Etablering av utvalg for likestilling og mangfold 
 
Sammendrag:  
Fagforbundet Østfold har hatt et slikt utvalg siden 2005. De arbeidet med likestillings-, 
inkluderings- og integreringsspørsmål.  
De har arbeidet aktivt og hatt gode resultater og arbeidet bør videreføres i Viken. Det 
foreslås derfor at det etableres et utvalg for likestilling og mangfold under regionstyret.       

 
Forslag til vedtak:   
Fagforbundet Viken etablerer et utvalg for likestilling og mangfold underlagt regionstyret. 
Utvalget er på 5 medlemmer 
En frikjøpt tillitsvalgt bør lede utvalget. Medlemmene oppnevnes av regionstyret etter 
forslag fra fagforeningene. 
 
Ansvar og gjøremål: 
Utvalget skal arbeide for mer mangfold, likestilling, integrering og inkludering både når det 
gjelder Fagforbundets organer og arbeidsplassene i regionen. 

· Rådgivende for regionstyret i høringer/saker som handler om utvalgets 
ansvarsområde. 

· Arrangere kurs/samlinger for tillitsvalgte i samarbeid med opplæringsansvarlig. 
· Utvalget er ressurspersoner ut til fagforeninger i tema som omfattes av utvalgets 

ansvarsområde.  
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Behandling 
 
Nytt forslag fra Ruth Thomsen: 
Endre navn på utvalget til: utvalg for mangfold og inkludering. Enstemmig vedtatt.   

 
Disse hadde ord til saken:  
Ruth Thomsen 

 
 Vedtak: 
Fagforbundet Viken etablerer et utvalg for mangfold og inkludering underlagt 
regionstyret. 
Utvalget er på 5 medlemmer 
En frikjøpt tillitsvalgt bør lede utvalget. Medlemmene oppnevnes av regionstyret etter 
forslag fra fagforeningene. 
 
Ansvar og gjøremål: 
Utvalget skal arbeide for mer mangfold, likestilling, integrering og inkludering både når det 
gjelder Fagforbundets organer og arbeidsplassene i regionen. 

· Rådgivende for regionstyret i høringer/saker som handler om utvalgets 
ansvarsområde. 

· Arrangere kurs/samlinger for tillitsvalgte i samarbeid med opplæringsansvarlig. 
· Utvalget er ressurspersoner ut til fagforeninger i tema som omfattes av utvalgets 

ansvarsområde. 

 
 
 
22/20 Etablering av verveutvalg 
 
Sammendrag:  
Stiftelsesmøtet i Fagforbundet Viken ga regionstyret i oppdrag å vurdere behov for ulike 
utvalg. 
Verving av nye medlemmer og beholde de vi har er viktig, og skal gjennomsyre hele 
organisasjonen. 
For å koordinere vervearbeidet foreslås det at det opprettes et verveutvalg. 

 
Forslag til vedtak:   
Fagforbundet Viken etablerer et verveutvalg underlagt regionstyret. 
Verveutvalget består av en nestleder, ungdomstillitsvalgt og de fire yrkesseksjonsledere.  
En nestleder er leder av verveutvalget. 
 
Ansvar og gjøremål: 

· Vervearbeidet i forbundsregionen, herunder å bistå fagforeningene med utvikling 
av verveopplegg og materiell. 

· Fagforbundsukene. 
· Holde oversikt over medlemsutviklingen i den enkelte fagforening og 

forbundsregionen som helhet. 
· Være pådriver for verving innen nye tariffområder. 
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· Være pådriver for gjenvinningsarbeidet i forbundsregionen. 

 
Behandling 
       
Forslag fra Anne Otterbekk: 
Endre andre avsnitt til: Verveutvalget består av en nestleder, ungdomstillitsvalgt, 2 
frikjøpte fra yrkesseksjonene og en regionssekretær. Nestleder i region leder utvalget. 
Enstemmig vedtatt.  

 
Disse hadde ord til saken:  
Marius Bjørndalen, Anders Fosen, Anne Otterbekk, Mette Asmyhr, Nina Simonsen, Marie 
Knutsen og Lynette Frøyhov  

 
 Vedtak: 
Fagforbundet Viken etablerer et verveutvalg underlagt regionstyret. 
Verveutvalget består av en nestleder, ungdomstillitsvalgt, 2 frikjøpte fra yrkesseksjonene 
og en regionssekretær. Nestleder i region leder utvalget.  
Ansvar og gjøremål: 

· Vervearbeidet i forbundsregionen, herunder å bistå fagforeningene med utvikling 
av verveopplegg og materiell. 

· Fagforbundsukene. 
· Holde oversikt over medlemsutviklingen i den enkelte fagforening og 

forbundsregionen som helhet. 
· Være pådriver for verving innen nye tariffområder. 
· Være pådriver for gjenvinningsarbeidet i forbundsregionen. 

 
 
 
23/20 Solidaritetsprosjekt Dråpen i Havet – flyktningene i Hellas 
 
Sammendrag:  
Fagforbundet Akershus knyttet kontakt med organisasjonen Dråpen i Havet i 2018. Dråpen 
i Havet har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om 
flyktninger og migranters livssituasjon. Hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres 
mødre. Dråpen i Havet ble stiftet september 2015, og har siden oppstarten koordinert 
flere enn 6500 frivillige hjelpearbeidere til Hellas, der behovet for hjelp er stort. Selv om 
medienes fokus ikke lenger er på krisen i Hellas er forholdene verre enn noen gang. De 
store hjelpeorganisasjonene har også forlatt Hellas, men flere mindre organisasjoner, 
deriblant Dråpen i Havet, yter en stor frivillig innsats.  
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Forslag til vedtak:   

1. Fire fra regionstyret drar på studietur til Hellas/Lesvos i løpet av våren 2020. 
Hjelpesendinger tas med. Utgiftene tas med i søknad til Solidaritetsfondet og 
forskutteres av det som er bevilget fra fagforeninger til prosjektet. Fagforeninger 
inviteres til å delta med representanter på studieturen. Fagforeningene dekker 
sine egne utgifter. 

2. Det arbeides med å finne løsninger på ordinær frakt av hjelpesendinger i 
samarbeid med Dråpen i havet. 

3. Fagforbundet Viken tar kontakt med fagforbundet OTA i Hellas med mål å få til 
en samarbeidsavtale omkring solidaritetsprosjektet på Lesvos. 

4. Det søkes om tilskudd fra Fagforbundets solidaritetsfond. Egenandel er det som 
alt er bevilget til prosjektet for første halvår 2020, samt bevilgninger fra 
fagforeningene. 

5. Etter at søknaden til solidaritetsfondet er avgjort i mai avgjør regionstyret om 
hvordan prosjektet skal videreføres, eventuelt avvikles. 

 
Behandling 
       
Opprinnelig forslag til vedtak trekkes.  
 
Nytt forslag til vedtak: fra Anders Fosen:  
Fagforbundet Viken viderefører samarbeidsavtale med Dråpen i Havet omkring drift av 
Drop Center på Lesbos fra 1.7.2020 og ut året. Kostnadsramme til drift er kr 90.000 i 
perioden.  
Samlet vi prosjektet ha en kostnadsramme på 180000,- hvorav 90000,- allerede er bevilget 
i sak 13-19 stiftelsesmøte. 
Prosjektet følges opp fra forbundsregionen. 
 
Nytt forslag til vedtak: fra Marius Bjørndalen: 
Grunnet krevende økonomi i Fagforbundet Viken og usikkerheten knyttet til drift av drop-
senteret avvikles støtten fra 01.07.2020  
Forslaget fra Anders Fosen falt, flertallet stemte for Marius Bjørndalen sitt forslag, 17 mot 
8 stemmer. 
 

 
Disse hadde ord til saken: 
Kristine Bjella Stavn, Ivar Romundstd, Anne Otterbekk, Nina Simonsen, Ove Andres 
Solberg, Marianne Reinholdtsen, Mette Asmyhr, Ruth Thomsen, Erik Fjeldstad Næss, 
Marius Bjørndalen, Laila Evensen, Ann Kristin Strandmoe, John Sverre Olsen Bråten, 
Anders Fosen, Lynette Frøyhov, Sidsel Rønaug Skaug og Anne - Jorunn Nilsen 
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  Vedtak: 
Grunnet krevende økonomi i Fagforbundet Viken og usikkerheten knyttet til drift av drop-
senteret avvikles støtten fra 01.07.2020  

 
 
 
24/20 Søknad om økonomisk støtte til markering av den internasjonale kvinnedagen 8. 
mars 2020 
 
Sammendrag:  
Søknad om økonomisk støtte til markering av den internasjonale kvinnedagen 8. mars 
2020.  

 
Forslag til vedtak:   
Fagforbundet Viken støtter 8.mars arrangement med kr. 5000,-.  

 
Behandling 
Disse hadde ord til saken:  
Kristine Bjella Stavn, Ivar Romundstd, Nina Simonsen, Marius Bjørndalen, Ann Kristin 
Strandmoe, Anders Fosen, Lynette Frøyhov, Eli Stokkbø og Sidsel Rønaug Skaug  

 
 Vedtak: 
Fagforbunedet Vikn støtter ikke 8.mars arrangement. Vedtatt med 21 mot 4 stemmer.  

 
 
 
25/20 ALSWU Novgorod, prosjekt i Russland 
 
Sammendrag:  
Sammendrag: ALSWU Novgorod og samarbeidsprosjektet med russisk fagbevegelse. 
 

 
Forslag til vedtak:   
Fagforbundet Viken starter et samarbeid med ALSWU.  
 

 
Behandling 
 
Disse hadde ord til saken: 
Kristine Bjella Stavn, Laila Evensen, Anne Otterbekk, Erik Fjeldstad Næss, Marius 
Bjørndalen og Lynette Frøyhov.  

 
 Vedtak: 
Saken falt med 23 mot 2 stemmer. Det vil si at Fagforbundet Viken ikke inngår noe 
samarbeid med ALSWU Novgorod.  
Saken videresendes til Representantskapet for endelig behandling.  
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26/20 Budsjett for Fagforbundet Viken 
 
Sammendrag:  
Budsjettet for Fagforbundet Viken blir lagt frem til Regionstyret 26.02.2020. 
Det legges fram et budsjett forslag basert på erfaringstall for 2019 fra de tre tidligere 
forbundsregionene, justert for pris og lønnsvekst. 
Det kan være vanskelig å se hvilke økonomiske utfordringer den nye regionen står overfor! 
Inntektene er i tillegg til sentrale overføringer, overføringer fra fagforeningene som skal gå 
til fase2 opplæring. 
Det er lagt inn en leder/ nestledersamling over to dager, dette med hensyn til planlegging 
av saker til LO kongress m.m. Dette budsjetteres under «Drift av kontoret» 
Det er lagt inn utgifter til styremøter for Ungdomsutvalg, pensjonistutvalg, 
yrkesseksjonene og regionstyret. Samt to representantskaps møter, som vedtektene sier. 
 
Ved planleggingen av Forbundsregion Viken ble det vedtatt et ekstra frikjøp på 100% som 
skulle gå til en Regionssekretær, dette skal gå av egenkapitalen og ha en varighet på tre år, 
fordi valgperioden denne gang er tre år.  
Det kan være ekstra vanskelig å budsjettere dette første året med ny Forbundsregion og 
det legges her fram et underskudd budsjett. 

 
Forslag til vedtak:   
Budsjett for 2020 godkjennes med mulighet for budsjettjusteringer innenfor budsjettets 
rammer. 

 
Behandling 
 
Disse hadde ord til saken: 
Kristine B Stavn, Ole J Mala, Ove A Solberg, Nina Simonsen, Grete Olsen, Mette Asmyhr, 
Ruth Thomsen, Marianne Reinholdtsen, Anders Fosen, Ivar Romundstad, Anne Otterbekk, 
Marius Bjørndalen, Laila Evensen. 

 
Regionsstyret Viken - 26/20 Vedtak: 
 Budsjett for 2020 godkjent med mulighet for budsjettjusteringer innenfor budsjettets 
rammer. 

 
 
27/20 Delegater til Representantskapet 
 
Sammendrag:  
Saken ble fremmet I møte. 
Det er valgt fire regionssekretærer i Fagforbundet Viken.  
Disse er ikke i regionstyret og møter derfor ikke atomistisk i Representantskapsmøte.  

 
Forslag til vedtak:   
De fire regionssekretærene er delegater til Representantskap med tale og forslagsrett. 
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Behandling 
  
Det sendes sak til Forbundsstyret med forslag om regionssekretærene møter i 
Representantskapsmøte med alle rettigheter. Enstemmig vedtatt.  

 
Disse hadde ord til saken: 
Nina Simonsen, Ove Andreas Solberg, Lynette Frøyhov, Marius Bjørndalen og Mette 
Asmyhr.  

 
 Vedtak: 
De fire regionssekretærene er delegater til Representantskap med tale og forslagsrett. 
Det sendes sak til Forbundsstyret med forslag om regionssekretærene møter i 
Representantskapsmøte med alle rettigheter.  

 
 
 
28/20 Nytt styremedlem i yrkesseksjon kontor og administrasjon 
 
Sammendrag:  
Vedtak fattet på styremøte i yrkesseksjonen Kontor og administrasjon.   
Medlem i styret i yrkesseksjonen kontor og administrasjon: Ole Alexander Reinfjell som 
ble valgt på stiftelsens møtet har etter det byttet jobb og har trukket seg.                                 

 
Forslag til vedtak:   
Forslag på nytt styremedlem er: 

·  Tone Bohlin Halvorsen  

 
 
 Vedtak: 
Nytt styremedlem er: 

·  Tone Bohlin Halvorsen 

 
 
29/20 Orientering - 20.02.2020 
 
 
Sammendrag:  
Protokoller fra 

· Arbeidsutvalget 
· Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 
· Ungdomsutvalget 
· Pensjonistutvalget                                         

Eventuelt/evaluering av møte.    
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Forslag til vedtak:   
Protokollene tas til orientering     

 
Regionsstyret Viken - 29/20 Vedtak: 

- Orientering fra Ivar Romundstad: Samarbeidsprosjektet med Norsk Toppfotball 
Kvinner.  
 

- Orientering fra Anders Fosen: Status vedrørende kvalitetssikring av 
medlemsregistret før tariffoppgjøret, tas opp på samlingen med AU 25.-26.februar.  

 
- Arbeidsutvalget protokoll utsettes til neste Regionstyremøte for godkjenning.  

 
- Protokollene fra yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst, ungdomsutvalget og 

pensjonistutvalget ble tatt til orientering.  
 

- Det ble fremmet ønske om å ha et eventuelt punkt som fast sak på styremøtene.  
 

- Ønske om at reiseregning ble sendt ut sammen med innkallingen, og at 
styresakene legges ut på hjemmesiden når denne er klar. 
 

- Det ble foreslått valgt møteledere til representantskapet 19.mars. De foreslåtte er 
Mette Asmyhr og Grete Olsen. 
 

- Christin Hansen tok opp en sak om kjøp av italienske sykepleiere til 
kommunehelsetjenesten, med spørsmål om hvordan vi forholder oss til dette. 
Anne Bondevik oppfordrer til å gå imot slike avtaler. 

 
 
 
 
Evaluering av møte:  
Møte har vært bra, god temperatur og god tone.  
 

 
 
 



 
Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 
33/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Orientering av protokoll 13.03.20 - Arbeidsutvalget i Viken 
 
Sammendrag:  
Det foreligger protokoll fra 13.03.20.                                          
      
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Protokoll fra møte i AU 13.03.20 tas til orientering. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Arbeidsutvalget Viken - 13.03.2020 

 
 



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Arbeidsutvalget Viken
Møtested: Fagforbundet Viken, Storgata 33D, 0184 Oslo
Møtedato 13.03.2020 Tid: Kl. 12:00 - 12:45

Til stede:
Kristine Bjella Stavn
Anne Bondevik
Anne Otterbekk
Nina Helene Simonsen

SAKLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel
17/20 20/2330 Godkjenning av innkalling og saksliste
18/20 20/2330 Godkjenning av protokoll 10.02.20
19/20 20/2330 Økonomi, Regnskap pr. 29.02.20
20/20 20/2330 Forslag til LOs 35. ordinære kongress 3.-7. mai 2021
21/20 20/2330 Fane til Fagforbundet Viken
22/20 20/2330 Handlingsplan for barnebyen 2020 - Fagforbundet Viken
23/20 20/2330 Ekstra representantskap i Fagforbundet Viken
24/20 20/2330 Tariff 2020- konfliktberedskap
25/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – Felles frikjøp i Follo
26/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 004 Fagforbundet

Sarpsborg
27/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 017 Fagforbundet

Halden og Aremark
28/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 021 Fagforbundet

Drammen
29/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 082 Fagforbundet

Lillestrøm
30/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 092 Fagforbundet

Ringerike
31/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 129 Fagforbundet Indre

Smaalenene
32/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 217 Fagforbundet

Modum og Sigdal
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33/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 222 Fagforbundet Øvre
Eiker

34/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 343 Fagforbundet
Ullensaker

35/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 440 Fagforbundet
Sykehuset Østfold

36/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 508 Fagforbundet Nore
og Uvdal

37/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 596 Fagforbundet Hvaler
38/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 610 Fagforbundet

Lunner
39/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 715 Fagforbundet Hole
40/20 20/2330 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 749 Fagforbundet Vestre

Viken HF
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17/ 20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sammendrag:
Det foreligger innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.

18/ 20 Godkjenning av protokoll 10.02.20

Sammendrag:
Protokoll fra 10.02.20 foreligger.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra 10.02.20 godkjennes.

Behandling:
Følgende hadde ordet til saken:

- Nina Simonsen ber om at sak 3/20 trekkes ut av dokumentet.
- Nina Simonsen orientere om at AU ikke kan fatte vedtak utenom organisatorisk

frikjøp og alkohol. AU har kun myndighet til å gi sin anbefaling til regionstyret.

Vedtak:
Protokoll fra 10.02.20 godkjent med følgende endring:

- Sak 3/20, AU fattet feil vedtak på sist møtet, da dette er interne rutiner og
omhandler ansatte.

- AU har ikke myndighet til å fatte vedtak utenom organisatorisk frikjøp og alkohol.
AU har kun sin anbefaling til regionstyret.

19/ 20 Økonomi, Regnskap pr. 29.02.20

Sammendrag:
Regnskap pr. 29.02.20 fremlegges på møtet.

Forslag til vedtak:
Regnskapet pr. 29.02.20 tas til orientering.

Behandling:
Regnskapet ble ikke behandlet, da den ikke er ferdigstilt. Regnskapet vil bli behandlet på
regionstyremøte 31.mars 2020.
Vedtak:
Saken tatt til orientering.
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20/ 20 Forslag til LOs 35. ordinære kongress 3.-7. mai 2021

Sammendrag:
Ifølge LOs vedtekter § 4.4, er det forbundene og LOs regionkonferanser som har forslagsrett
til kongressen. Debatten i forbundenes grunnorganisasjoner og i fylkene skal munne ut i
forslag fra forbundene og regionkonferansene som skal formelt behandles på kongressen.

Det vises ellers til LOs debatthefte – LO-kongressen 2021.

Forslag fra Fagforbundets lokale organisasjonsledd (klubber og fagforeninger) sendes via
forbundsregionen til Fagforbundet sentralt hvor forslagene behandles i landsstyret. Fristen
for å sende inn til Fagforbundet sentralt er 1. august 2020.

Fagforbundet Akershus har tidligere behandlet forslagene i representantskapet. I Buskerud
og Østfold har behandlingen skjedd i regionsstyrene.

Forslag til vedtak:
Regionstyret vedtar følgende prosedyre for innsending av forslag til LOs 35. ordinære
kongress:
1. Fagforeningene sender forslag til regionsstyret innen 10. mai 2020. Forslag fra klubber
sendes via fagforeningen.
Fagforeningene anbefales også å sende sine forslag til den lokale LO-organisasjonen.
2. Fagforbundet Viken behandler forslagene fra fagforeningene og vedtar Fagforbundet
Vikens forslag i regionsstyremøtet 11. juni 2020.

Behandling:
Følgende hadde ordet til saken:

- Anne Bondevik
- Kristine Bjella Stavn

Vedtak:
Arbeidsutvalget innstiller følgende til regionstyret:
Regionstyret vedtar følgende prosedyre for innsending av forslag til LOs 35. ordinære
kongress:
1. Fagforeningene sender forslag til regionstyret innen 10. mai 2020. Forslag fra klubber
sendes via fagforeningen.
Fagforeningene anbefales også å sende sine forslag til den lokale LO-organisasjonen.
2. Fagforbundet Viken behandler forslagene fra fagforeningene og vedtar Fagforbundet
Vikens forslag i regionstyremøtet 11. juni 2020.
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21/ 20 Fane til Fagforbundet Viken

Sammendrag:
Fagforbundet Viken ble dannet 01.01.2020.
Av de tre forhenværende forbundsregionene var det kun Akershus som hadde fane.
Denne fanen er relativt ny og motivet er nøytralt.

Sannsynligvis kan fanen endres til Fagforbundet Viken uten større kostnader.
Dette gjøres ved at øverste felt med tekst endres fra Fagforbundet Akershus, til
Fagforbundet Viken.
Det kan søkes midler fra Fagforbundet til dekning av kostnader til fane.

Forslag til vedtak:
Saken sendes til regionstyret.
Det undersøkes om det er mulig å sy om eksisterende fane og kostnadene ved dette.
Saken fremmes deretter til regionstyret for endelig behandling.

Behandling:
Følgende hadde ordet til saken:

- Nina Simonsen
- Anne Otterbekk

Vedtak:
Arbeidsutvalget undersøker om det er mulig å sy om eksisternde fane og kostnadene ved
dette. Saken fremmes deretter til regionstyret for endelig behandling.

22/ 20 Handlingsplan for barnebyen 2020 - Fagforbundet Viken

Sammendrag:
Det foreligger forslag til handlingsplan for barnebyen 2020.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget videresender forslaget til regionstyret med anbefaling om godkjenning av
handlingsplanen for barnebyen 2020 for Fagforbundet Viken.

Behandling
Følgende hadde ordet til saken:

- Anne Otterbekk
Vedtak:
Arbeidsutvalget videresender forslaget til regionstyret med anbefaling om godkjenning av
handlingsplanen for barnebyen 2020 for Fagforbundet Viken.
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23/ 20 Ekstra representantskap i Fagforbundet Viken

Sammendrag:
Innsendt sak fra regionstyrerepresentant Lynette Frøyhov.

Bakgrunn for saken:

Det har vært ulik praksis for antall representantskap i de forskjellige forbundsregionene. Det
er et faktum at flere representantskapsmøter, som er vårt høyeste organ, vil sørge for en
bredere involvering av lokalforeningene. Samtidig må gjøres en avveining både med tanke
på økonomi, hvilke saker som må behandles det respektive året og om det finnes andre
måter for gode demokratiske prosesser der lokalforeningene blir involvert.

2020 er et år der det vil være hensiktsmessig å øke antall representantskap da dette året
skal benyttes til forberedelser til LO kongressen og Fagforbundets landsmøte.

Som eksempel er forslagsfristen til LO kongressen 1.noember, mens vårt siste
representantskap er 17.-18.november. Våre forslag inn til LO kongressen må være forankret
i representantskapet.

Det er derfor ønske om at det gjennomføres et representantskap utover det som er fastsatt
per dags dato, på 1 dag.

Forslag til vedtak:

· Det gjennomføres et ekstra representantskap på 1 dag.
· Medlemmer av representantskapet som har en reisevei så de må reise før kl. 06:00 om

morgenen for å rekke frem, gis muligheten til overnatting fra dagen før.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget videresender saken til regionstyret med følgende anbefaling:

Det gjennomføres ikke flere enn to representantskapsmøter i Fagforbundet Viken.
Når det gjelder saker som skal foreslås til LO kongressen, skal fagforeningene foreslå dette
inn til regionstyret. Dette må ikke behandles i representantskapet.

Behandling:
Følgende hadde ordet til saken:

- Nina Simonsen
- Kristine Bjella Stavn
- Anne Bondevik
- Anne Otterbekk

Vedtak:
Arbeidsutvalget videresender saken til regionstyret med følgende anbefaling:
Det gjennomføres ikke flere enn to representantskapsmøter i Fagforbundet Viken i 2020.
Når det gjelder saker som skal foreslås til LO kongressen, skal fagforeningene foreslå dette
inn til regionstyret. Dette må ikke behandles i representantskapet.
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24/ 20 Tariff 2020- konfliktberedskap

Sammendrag:
Det nærmer seg et hovedoppgjør og vi må starte planlegging i forhold til Konfliktberedskap.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Behandling:
Følgende hadde ordet til saken:

- Anne Bondevik orienterer om konfliktberedskap og referer fra møtet i
samarbeidsorganet 12/3-20.

Vedtak:
Saken tatt til orientering.

25/ 20 Organisatorisk frikjøp – Felles frikjøp i Follo

Sammendrag:
Søknad fra: Fagforbundet Follo, Fagforbundet Frogn, Fagforbundet Vestby, Fagforbundet
Fylkeskommunen (Akershus), Fylkeskommunen (Østfold), Fagforbundet Enebakk og Fagforbundet
Ås sender herved en felles søknad om midler til organisatorisk frikjøp etter fordelingsnøkkelen.

Prosjekt: Follo skal starte et prosjekt «felles frikjøp i Follo».
Dette går ut på at foreningene går sammen om frikjøp til felles fane 2 ansvarlig og opplæring
ansvarlig for tillitsvalgte (Follo hjulet).

Prosjektets varighet:
Prosjektet startet opp 01.03 2018

Formålet: Felles fane 2 ansvarlig i Follo har vært en stor suksess, vi ser at medlemmer
kommer fort på trekk, medlemmer som har restanse blir fort fanget opp, vi har fått bedre og
større oversikt over alle avtaleområdene Fagforbundet er en part i. Vi har fortsatt en fane 2
ansvarlig i hver fagforening, men prosjektleder har det daglige hovedansvaret for Fane 2 og
de oppgaver det medfører.

Opplæring av tillitsvalgte: Hver Fagforening (HTV) har i dag ansvaret for å ha opplæring i Lov
og avtaleverk og annen skolering av sine tillitsvalgte. HTV skal få opplæring av fylke, og skal
deretter skolere sine tillitsvalgte. Follo har i mange år gått sammen om felles skolering av
tillitsvalgte (Follo hjulet).
Opplæring av tillitsvalgte er alfa omega for at vi skal få de beste tillitsvalgte. Slik det er i dag
så er det vanskelig å få gjennomført opplæring/Follohjulet.
Ved at en tar ansvaret for Follohjulet vil gjøre at alle tillitsvalgte i Follo vil få et godt og likt
tilbud om skolering.



Side 8 av 20

Hvilke fagforeninger er med i prosjektet?
Ås, Follo, Frogn, Enebakk, Vestby og Fylkeskommunen akershus og Østfold.

Frikjøp ordningen:
Forening Nye egne midler Frikjøp av

Fagforbundets midler
Ås 10 2.5

Vestby 10 5

Enebakk 5 2,5

Fylkeskommunen
Akershus pluss
Østfold

20 7,5

Frogn 10 2,5

Follo 20 10

Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 254 Fagforbundet Follo har totalt 2457 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 58 679,- bli overført til fagforeningens konto:
90010642913

Avd 223 Fagforbundet Frogn har totalt 498 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 14 670,- bli overført til fagforeningens konto:
90010615908

Avd 421 Fagforbundet Vestby har totalt 825 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 29 339,- bli overført til fagforeningens konto:
10802027244

Avd 252 Fagforbundet Akershus Fylkeskommune har totalt 1054 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 29 339,- bli overført til fagforeningens konto:
90010650290

Avd 027 Fagforbundet Østfold Fylkeskommune har totalt 604 medlemmer pr 07.01.2020
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På bakgrunn av medlemstall vil kr. 14 670,- bli overført til fagforeningens konto:
90160606079

Avd 354 Fagforbundet Enebakk har totalt 429 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 14 670,- bli overført til fagforeningens konto:
90066900850

Avd 278 Fagforbundet Ås har totalt 710 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 14 670,- bli overført til fagforeningens konto:
90010615991

Vedtak:
Søknaden innvilges.

26/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 004 Fagforbundet Sarpsborg

Sammendrag:
Søknad fra Sarpsborg: Det søkes om midler til organisatorisk frikjøp. Det frikjøpes i 20%
stilling for ungdomstillitsvalgte i 2020. Dette kommer i tillegg til frikjøp på 1,7 årsverk som
frikjøpes fra før.
En ca kostnad på totalt kr 121 962,- pr år inkl sosiale utgifter i tillegg til det frikjøpet som
allerede er i fagforeningen på 1,7 årsverk.
Beløp fagforeningen skal bidra med er. kr 1 500 000,-
Frikjøpet av ungdomstillitsvalgte skal brukes til oppsøkende virksomhet med målsetting om
å verve flere medlemmer under 30 år.

Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 004 Fagforbundet Sarpsborg har totalt 3916 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 58 679,- bli overført til fagforeningens konto:
10300419319

Vedtak:
Søknaden innvilges.
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27/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 017 Fagforbundet Halden og Aremark

Sammendrag:
Søknad fra Halden og Aremark: Fagforbundet Halden og Aremark vil frikjøpe Veronica Vang i
en 20% stilling. Fagforbundet Halden og Aremark søker da forbundet sentralt om 10%..
Frikjøpet skal brukes til arbeidsplassbesøk, verving og medlemspleie. Den frikjøpte tiden blir
1dag pr uke. Hun får fast kontorplass men skal i hovedsak være ute på arbeidsplassene. Hun
vil få ansvaret for å lage planer og gjennomføre disse. Hun vil samarbeide tett opp mot
Fylkesregionen og opp mot Fagforbundet Halden og Aremark. Veronica vil starte opp 1 mars
og være i vervet ut 2020, hun vi når hun starter legge en detaljert plan. Dette blir det tredje
året Veronica frikjøpes til organisatorisk arbeid her hos oss.

Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 017 Fagforbundet Halden og Aremark har totalt 2265 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 58 679,- bli overført til fagforeningens konto:
10300994755

Vedtak:
Søknaden innvilges.

28/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 021 Fagforbundet Drammen

Sammendrag:
Søknad fra Drammen: Viser til rundskriv 03/20 - Midler til organisatorisk frikjøp, og søker
med dette om midler til frikjøp.

Fagforbundet Drammen har totalt pr. 31.12.19, 4576 medlemmer herav 2713 yrkesaktive
medlemmer. Vi har avsatt kr. 1 430.000,- til organisatorisk frikjøp på budsjettet for 2020.

De avsatte midlene anvendes til frikjøp for organisatorisk arbeid som frikjøp av nestleder og
fane 2 ansvarlig i 100 %, leder i 50 % for oppfølging av medlemmer knyttet til
kommunesammenslåingen og til seksjons- og utvalgsledere til verving og ivaretakelse av
medlemmer.

Dette er midler avsatte til organisatorisk arbeid i henhold til vedtektene.
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Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 021 Fagforbundet Drammen har totalt 4589 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 58 679,- bli overført til fagforeningens konto:
90150517582

Vedtak:
Søknaden innvilges.

29/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 082 Fagforbundet Lillestrøm

Sammendrag:
Søknad fra Lillestrøm: Fagforbundet Lillestrøm er en helt ny sammenslått fagforening (
tidligere Fet, Sørum og Skedsmo)
Vi har over 1500 medlemmer og søker om tilskudd på 10% og bruker 200 % av egne midler.

Prosjektet vi ønsker og søke til er frikjøp av fane 2 ansvarlig i 30% og opplæringsansvarlig i
20%
Som ny fagforening er det mye opprydding i Fane 2 samtidig som det foregår et aktivt
vervearbeid gjennom seksjonene og plasstillitsvalgte. Vår nestleder i 100% sammen med
leder i 50% driver mye oppsøkende virksomhet.
Bakgrunnen til at man ønsket ett frikjøp på opplæringsansvarlig er at opplæring av
tillitsvalgte er en viktig del av ny fagforening, samt at å få på plass en tillitsvalgtstruktur i ny
fagforening. Tillitsvalgte er våre viktigste «ambassadører» der ute.
Vi starter ett fase 1 kurs med 27 deltagere i mars og ett nytt kurs i mai. I tillegg til dette
planlegges kurs i verving og turnus. Seksjonene vil besøke arbeidsplasser 8. mars og
fagforbundsukene. (Her er det også avsatt en sum til de som trenger tapt lønn)

Vi mener vi er innenfor regelverket og søker om å få dekt 10%. Vi er innforstått med at
satsen fagforbundet dekke bygger på minstelønnssatsen for HTV i KS sin hovedavtale.
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Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 082 Fagforbundet Lillestrøm har totalt 4108 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 58 679,- bli overført til fagforeningens konto:
90016911754

Vedtak:
Søknaden innvilges.

30/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 092 Fagforbundet Ringerike

Sammendrag:
Søknad fra Ringerike: Fagforbundet Ringerike avd. 092 søker herved om organisatorisk
frikjøp etter vedtak på vårt årsmøte 27/01.20. Vi har avsatt midler til et 20 % frikjøp i
budsjettet vårt for 2020, og søker om midler etter fordelingsnøkkelen vedtatt av landsstyret.

Vi hadde pr. 01.01.20 2478 medlemmer som etter fordelingsnøkkelen gir rom for et 20 %
frikjøp, og vi søker forbundsregionen om tilskudd til 10 % av dette frikjøpet.

Frikjøpet skal brukes til organisatorisk arbeid, verving med fokus på private områder,
arbeidsplassbesøk og annet organisatorisk arbeid.

Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 092 Fagforbundet Ringerike har totalt 2482 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 58 679,- bli overført til fagforeningens konto:
22807440040

Vedtak:
Søknaden innvilges.
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31/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 129 Fagforbundet Indre Smaalenene

Sammendrag:
Søknad fra Indre Smaalenene: Søker herved om organisatorisk frikjøp 20%. Vi har ca 2700
yrkesaktive medlemmer, og ønsker å bruke dette frikjøpet på nestleder.

Vi er en ny sammenslått forening fra 1.1.2020 og trenger disse 20% for å få utarbeidet nye
rutiner i foreningen, til verving og en god profil ut til potensielle nye medlemmer i den nye
storkommunen Indre Østfold.

Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 129 Fagforbundet Indre Smaalenene har totalt 2623 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 58 679,- bli overført til fagforeningens konto:
10802402592

Vedtak:
Søknaden innvilges.

32/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 217 Fagforbundet Modum og Sigdal

Sammendrag:
Søknad fra Modum og Sigdal: Viser til rundskriv nr. 03/20 og søker om midler til frikjøp til
organisatorisk drift av fagforeningen.

Vår fagforening frikjøper leder i 20% og Fane2-ansvarlige i 10%. Totalt har vi 30%
organisatorisk frikjøp på fast basis.

Fagforbundet Modum og Sigdal består av to kommuner. Vi har medlemmer innenfor 6
tariffområder og fem arbeidsgivere uten tariffavtale. Vi har en del private barnehager og to
store private helseinstitusjoner. Det er veldig viktig for oss å kunne bruke tid til å oppsøke de
private arbeidsplassene vi har med tanke på verving.

Vi frikjøper yrkesseksjonsledere/ tillitsvalgte ved behov. Særlig i forbindelse med
Fagforbundsukene, men også eller når vi skal på arbeidsplassbesøk.

Vårt totale medlemstall pr 01.01.2020 er 1205 medlemmer, av disse er 704 yrkesaktive.

Vi er helt avhengige av organisatorisk frikjøp for å kunne følge opp de medlemmene vi har
utenfor KS på en god måte. Det at vi i to kommuner byr også på noen ekstra utfordringer.

Vi ønsker derfor om å få dekket 10% av frikjøp etter fordelingsnøkkelen.
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Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 217 Fagforbundet Modum og Sigdal har totalt 1206 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 29 339,- bli overført til fagforeningens konto:
22700304454

Vedtak:
Søknaden innvilges.

33/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 222 Fagforbundet Øvre Eiker

Sammendrag:
Søknad fra Øvre Eiker: Fagforbundet Øvre Eiker ser det hensiktsmessig å fortsatt frikjøpe Ole
Jørn Dokken i 20% stilling.
Han har ansvar for Fane2 og kassererfunksjon i fagforeningen samt organisering rundt
Fagforbundsukene, velkomstsamtaler med nye medlemmer og følge opp samarbeidsavtalen
med Øvre Eiker Arbeiderparti. Øke kompetansen i Fagforbundet Øvre Eiker ift bygging av
klubber og bidra til helhetstenkning og organisering av klubber ut i fra dagens organisering
av tillitsvalgte, i samarbeid med styret. Starte organisering av nettverksbygging for
skolesekretærer i Øvre Eiker kommune samt annet forefallende organisatorisk arbeid.
Total kostnadsramme er kr. 86.000,- som er 20% av gjeldende HTV lønn, 430.000,- i 100%
stilling.

Forslag til vedtak:

Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 222 Fagforbundet Øvre Eiker har totalt 1037 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 29 339,- bli overført til fagforeningens konto:
90156900248

Vedtak:
Søknaden innvilges.
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34/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 343 Fagforbundet Ullensaker

Sammendrag:
Søknad fra Ullensaker: Det vises til rundskriv 03/20 – Midler til forbundets andel av
organisatorisk frikjøp i fagforeningene 2020 – fordelingsnøkkel
Fagforbundet Ullensaker avholdt sitt årsmøte 28.01.20. Årsmøtet vedtok at en av våre
nestledere, Mona Niemi frikjøpes 40% til organisatorisk arbeid. Årsmøte har i vedtatt
budsjett avsatt kr 225.000,- til frikjøpet.
Fagforbundet Ullensaker har avtale med arbeidsgiver om at arbeidsgiver forskutterer lønn
for frikjøpet.

Fagforbundet Ullensaker startet med organisatorisk frikjøp 40% for året 2019. Før det har vi
ikke hatt organisatorisk frikjøp. Kostnader for frikjøpet i 2019 ble på kr. 291.619,-.
Ved en inkurie søkte vi ikke støtte for 2019.

Fagforbundet Ullensaker skal i hovedsak bruke frikjøpet til følgende:
1. Satsing på unge medlemmer:

- Etablere et aktivt og sjølgående ungdomsutvalg
- Verving av unge medlemmer
- Spesielt fokus på lærlinger

2. Private barnehager:
- Jobbe for å fa valgt tillitsvalgte i alle barnehager med medlemsgrunnlag
- Verving av medlemmer
- Arrangere møter m.m
- Arbeidsplassbesøk på alle barnehager (ullensaker har ca 40 private barnehager)

Fagforbundet Ullensaker har pr 14.02.2020 1866 medlemmer

På bakgrunn av overnevnte søker Fagforbundet Ullensaker om støtte til organisatorisk
frikjøp – spleiselag.

Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 343 Fagforbundet Ullensaker har totalt 1880 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 58 679,- bli overført til fagforeningens konto:
90016922241

Vedtak:
Søknaden innvilges.
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35/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 440 Fagforbundet Sykehuset Østfold

Sammendrag:
Søknad fra Sykehuset Østfold: Vil med dette søke om midler til organisatorisk frikjøp for
nestleder i foreningen.

Nestleder er tiltenkt 0,6 årsverk frikjøp, med økt fokus på verving, da vi ser potensialet
fortsatt er stor i Sykehuset Østfold på dette området.

Vi søker da om den dekningsprosent som dere har satt som dekningsgrad ut ifra vårt
medlemstall.

Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 440 Fagforbundet Sykehuset Østfold har totalt 2259 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 58 679,- bli overført til fagforeningens konto:
90160501684

Vedtak:
Søknaden innvilges.

36/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 508 Fagforbundet Nore og Uvdal

Sammendrag:
Søknad fra Nore og Uvdal: Vi i fagforbundet Nore og Uvdal ønsker å frikjøpe en person i 5 %
for å være mer tilgjengelig for medlemmene, og besøke medlemmene på arbeidsplassene.
Dette er for at vi ønsker å bli mer synlige og oppsøke medlemmene, istedenfor at dem må
oppsøke oss og det vil hjelpe oss å få mer oversikt over dem ulike arbeidsplassene og hva
skjer ute på arbeidsplassene.

Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 508 Fagforbundet Nore og Uvdal har totalt 208 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 14 670,- bli overført til fagforeningens konto:
23517197289
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Vedtak:
Søknaden innvilges.

37/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 596 Fagforbundet Hvaler

Sammendrag:
Tiltak med
beskrivelse

Arbeidsplassbesøk leder(23 plasser)Leder satser på å øke sin
tilstedeværelse, samt arbeid som strekker seg ut over obligatoriske
fridager.
Fagforbunds uka: Frikjøp av to tillitsvalgte. Nattevaktbesøk og
stønad på Dypedal Leder: 5% av årslønn kr.21.500 tillitsvalgte
kr.3494

Verve/ å beholde kampanje: Temakveld, få de ufaglærte til å ta
fagbrev, spesiell fokus der hvor skolene blir nedlagt, for overgang til
ny skole
Frikjøp to tillitsvalgte. Kr.3494

4 dager to tillitsvalgte arbeid mot kompetansesenteret.
Oversendelse av saksdokumenter m.m.kr.8125

Kostnad av
frikjøp: kr.36.613
Beløp
fagforeningen
skal bidra med:

Kr.18.306.50

Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 596 Fagforbundet Hvaler har totalt 327 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 14 670,- bli overført til fagforeningens konto:
90160620721

Vedtak:
Søknaden innvilges.
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38/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 610 Fagforbundet Lunner

Sammendrag:
Søknad fra Lunner: Søknad om støtte til organisatorisk frikjøp for Fagforbundet Lunner i
henhold til vedtak som ble gjort på landsmøtet i 2017.
Vi ønsker og søke om midler til frikjøp fordi vi ser at økt arbeidsplass besøk og
tilstedeværelse fra oss øker medlemstallet og trygger plasstillitsvalgte og medlemmene våre.

Mål Tiltak Ansvar Tid Evaluering

Verve nye
medlemmer i
ulike
tariffområder

ArbeidsplassbesøkLeder/HTV

Plasstillitsvalgte

Nestleder

Mars-Desember Januar

Beholde og
øke
medlemstallet
i KS området.
Samt NHO
område.

Planlegge og
gjennomføre
lunsjmøter ved
utvalgte
arbeidsplasser.

Leder/HTV

Plasstillitsvalgte

Nestleder

Ungdomstillitsvalgt

Mars-Desember Januar

Holde oss
oppdatert på
hva som skjer
i Viken i
samarbeid
med de andre
foreningene vi
er inndelt i.

Månedlige møter
leder/nestleder
møter i inndelt
distrikt på ulike
ukedager utenfor
frikjøps dager.

Leder/Nestleder Februar/DesemberJanuar

Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 610 Fagforbundet Lunner har totalt 579 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 14 670,- bli overført til fagforeningens konto:
20306652363

Vedtak:
Søknaden innvilges.
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39/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 715 Fagforbundet Hole

Sammendrag:
Søknad fra Hole: Fagforbundet Hole avd. 715 ønsker å søke om hjelp til organisatorisk
frikjøp. Vi kommer under den delen med medlemstall fra 0-800.

Fagforbundet Hole ser at vi trenger å frikjøpe de private tillitsvalgte til opplæring, dette er
noe vi prioriterer.

Vi har også lagt inn i handlingsplanen at vi skal frikjøpe styremedlemmer slik at vi kan være
tydelige blant annet i fagforbundsukene.

Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 715 Fagforbundet Hole har totalt 556 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 14 670,- bli overført til fagforeningens konto:
22803241566

Vedtak:
Søknaden innvilges.

40/ 20 Organisatorisk frikjøp – søknad fra Avd 749 Fagforbundet Vestre Viken HF

Sammendrag:
Søknad fra Vestre Viken HF: Fagforbundet Vestre Viken avd 749 er en fagforening for alle
sykehusene og tilhørende DPS, ambulansestasjoner mm i Vestre Viken HF. Vi er en stor
forening med totalt 2193 medlemmer som er spredt på et stort geografisk område.
Siden i 2018 har vi jobbet mere målrettet med å styrke yrkesseksjonene og bevist prøvd å
bruke medlemmer fra ulike yrkesgrupper når vi skal ute og verver. Vi er bedre og har mer
bevist fokus på verving i de fleste fora.

Det er et stort vervepotensiale i vårt helseforetak.

Utfordringen er å få med folk, derfor er vi avhengig av å frikjøpe timebasert og enkeltdager
(der det innebærer lang reisevei) for å kunne nå målet innen verving og helst mere enn det.
Handlingsplanen for 2020 har som mål å øke andelen yrkesaktive medlemmer og videre
jobbe med å styrke samhandling mellom yrkesseksjonene og tillitsvalgte valgt etter
hovedavtalen.
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Foreningen har økt frikjøpet på leder fra 50 til 80 % frikjøp. Leder har et særskilt ansvar for
oppfølging av tillitsvalgte ute i hele foretaket, vi skal være Synlig, Nær og Stolt som
organiserte og som tillitsvalgte i Fagforbundet. Leder har hovedansvarlig for Fane2. Har også
sørge for ansvar slik at det settes i gang tiltak for å øke andelen yrkesaktive medlemmer og
oppfølging av igangsatte tiltak.

Foreningen har satt av midler i budsjett 2020 til frikjøp av tillitsvalgte og enkeltmedlem for at
de kan delta i aktiviteter som fagforbundsukene, verve gruppe og andre aktiviteter jamfør
handlingsplan.

På bakgrunn av overnevnte ønsker Fagforbundet Vestre Viken å søke midler fra Forbundets
andel av organisatorisk frikjøp fastsatt av landsstyret.

Forslag til vedtak:
Søknaden innvilges etter sentrale kriterier:

Avd 749 Fagforbundet Vestre Viken HF har totalt 2195 medlemmer pr 07.01.2020
På bakgrunn av medlemstall vil kr. 58 679,- bli overført til fagforeningens konto:
90010654326

Vedtak:
Søknaden innvilges.
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Økonomi. Regnskap pr. 29.02.20 
 
Sammendrag:  
Regnskap pr. 29.02.20 ettersendes.                                           
       
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Regnskap pr. 29.02.20 tas til orientering.  
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Ekstra representantskap i Fagforbundet Viken 
 
Sammendrag:  
Innsendt sak fra regionstyrerepresentant Lynette Frøyhov. 
 
Bakgrunn for saken: 

Det har vært ulik praksis for antall representantskap i de forskjellige forbundsregionene. 
Det er et faktum at flere representantskapsmøter, som er vårt høyeste organ, vil sørge for 
en bredere involvering av lokalforeningene. Samtidig må gjøres en avveining både med 
tanke på økonomi, hvilke saker som må behandles det respektive året og om det finnes 
andre måter for gode demokratiske prosesser der lokalforeningene blir involvert. 

2020 er et år der det vil være hensiktsmessig å øke antall representantskap da dette året 
skal benyttes til forberedelser til LO kongressen og Fagforbundets landsmøte.  

Som eksempel er forslagsfristen til LO kongressen 1.noember, mens vårt siste 
representantskap er 17.-18.november. Våre forslag inn til LO kongressen må være 
forankret i representantskapet.  

Det er derfor ønske om at det gjennomføres et representantskap utover det som er 
fastsatt per dags dato, på 1 dag.     

Forslag til vedtak: 

· Det gjennomføres et ekstra representantskap på 1 dag. 

Medlemmer av representantskapet som har en reisevei så de må reise før kl. 06:00 om 
morgenen for å rekke frem, gis muligheten til overnatting fra dagen før.                

 
 



Forslag til vedtak:   
Arbeidsutvalget videresender saken til regionstyret med følgende anbefaling: 
Det gjennomføres ikke flere enn to representantskapsmøter i Fagforbundet Viken i 2020.  
Når det gjelder saker som skal foreslås til LO kongressen, kan fagforeningene foreslå dette 
inn til regionstyret. Dette må ikke behandles i representantskapet. 
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Forslag til LOs 35. ordinære kongress 3.-7. mai 2021 
 
Sammendrag:  
Ifølge LOs vedtekter § 4.4, er det forbundene og LOs regionkonferanser som har 
forslagsrett til kongressen. Debatten i forbundenes grunnorganisasjoner og i fylkene skal 
munne ut i forslag fra forbundene og regionkonferansene som skal formelt behandles på 
kongressen.  

Det vises ellers til LOs debatthefte – LO-kongressen 2021 og Fagforbundets rundskriv 6/20. 

 
      

 
Forslag til vedtak:   
Arbeidsutvalget innstiller følgende til regionstyret: 

Regionstyret vedtar følgende prosedyre for innsending av forslag til LOs 35. ordinære 
kongress: 

1. Fagforeningene gis mulighet til å sende forslag til regionstyret innen 10. mai 2020. 
Fagforeningene oppfordres også til å gi innspill til debatten i henhold til 
Fagforbundets rundskriv 6/20. 

2. Fagforbundet Viken behandler forslag og vedtar Fagforbundet Vikens forslag i 
regionstyremøte 11.juni 2020.  
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Handlingsplan for barnebyen 2020 - Fagforbundet Viken 
 
Sammendrag:  
Det foreligger forslag til handlingsplan for barnebyen 2020. 
 

 
Forslag til vedtak:   
Arbeidsutvalget videresender forslaget til regionstyret med anbefaling om godkjenning av 
handlingsplanen for barnebyen 2020 for Fagforbundet Viken.    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Handlingsplan barnebyen 2020 

 



 



Handlingsplan over oppgaver i forhold til barnebyen 2020 – Fagforbundet Viken

Barnebykontakter; Astrid Isene, Ruth Thomsen og en til fra tidligere Akershus

Mål Tiltak / oppgaver Tid Ansvarlig Gjennomført
Verve 100 nye
bidragsytere

- Informere/vise film/presentasjon på Fase 2 og
andre kurs og møter

- Sende ut statistikk og barnebyinfo hver mnd. til
fagforeningene

- Forankre dette i Regionstyret og alle tar ansvar
for å verve 3 stykker hver i løpet av året

- Legge ut bilder og tekst på
Facebook/hjemmesider.

- Fronte en/ flere bidragsytere med tekst som:”
Jeg er stolt av å være bidragsyter” (med tillatelse
fra den enkelte!)

Hele året Barnebykontaktene

Verve 10 ungdommer
som bidragsytere.

- Informere på samlinger, ha med brosjyrer på
sommerpatruljen og i fagforeningsukene.

- Samarbeid med ungdomsutvalget

Jevnlig, og
i spesielle
uker.

Ungdomstillitsvalgtet

Få barnebykontakter i alle
fagforeningene

- Ta kontakt med fagforeningene som ikke har
barnebykontakter så de finner en som vil ta på
seg denne oppgaven

- Lage en liten mal for hva oppgaven inneholder
- Avholde samling for lokale barnebykontakter

høsten 2020
- Barnebykontaktene lokalt setter seg lokale mål

Jobbes
med hele
året

Avholde barnebymesse - Avholdes på rep. Skapet til jul
- Alle barnebykontaktene/ foreningene

skaffer gevinster, ting som kan selges og
auksjoneres bort

November Barnebygruppa
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Organisatorisk frikjøp - Fagforbundet Viken 
 
Sammendrag:  
Det er kommet inn søknader fra følgende fagforenigner i Fagforbundet Viken på 
organisatorisk frikjøp:   

· «Felles frikjøp i Follo» Søknad fra Avd 254 Fagforbundet Follo, Avd 223 
Fagforbundet Frogn, Avd 421 Fagforbundet Vestby, Avd 252 Fagforbundet 
Akershus Fylkeskommune, Avd 027 Fagforbundet Østfold Fylkeskommune, Avd 
354 Fagforbundet Enebakk, Avd 278 Fagforbundet Ås                               

· Søknad fra Avd 004 Fagforbundet Sarpsborg 
· Søknad fra Avd 017 Fagforbundet Halden og Aremark 
· Søknad fra Avd 021 Fagforbundet Drammen 
· Søknad fra Avd 082 Fagforbundet Lillestrøm 
· Søknad fra Avd 092 Fagforbundet Ringerike 
· Søknad fra Avd 129 Fagforbundet Indre Smaalenene 
· Søknad fra Avd 217 Fagforbundet Modum og Sigdal 
· Søknad fra Avd 222 Fagforbundet Øvre Eiker 
· Søknad fra Avd 343 Fagforbundet Ullensaker 
· Søknad fra Avd 440 Fagforbundet Sykehuset Østfold 
· Søknad fra Avd 508 Fagforbundet Nore og Uvdal 
· Søknad fra Avd 596 Fagforbundet Hvaler 
· Søknad fra Avd 610 Fagforbundet Lunner 
· Søknad fra Avd 715 Fagforbundet Hole 
· Søknad fra Avd 749 Fagforbundet Vestre Viken HF 

 
Samtlige søknader er innvilget av arbeidsutvalget. 
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Tariff 
 
Sammendrag:  
Orientering ved leder Anne Bondevik, Kompetansesenteret i Viken.                                           
       
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.  
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Oppnevning av representant til LO Viken Oslo ungdomsutvalg 
 
Sammendrag:  
Vedlagt foreligger innsendt sak fra Undomsutvalget.                                          
      
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Innsendt sak fra ungdomsutvalget 

 
 



 

 

Til Regionstyret Fagforbundet Viken   Fra Ungdomsutvalget, Fagforbundet Viken 

 

 

Oppnevning av representant til LO Viken Oslo ungdomsutvalg 

 

Det ble på regionstyremøte 20 – 22 Januar 2020 gitt ungdomsutvalget fullmakt til å sende 

inn kandidat og vara kandidat til LO Viken Oslo ungdomsutvalget.  

Ungdomsutvalget i Fagforbundet Viken behandlet saken på sitt møte den 30 januar 2020 og 

sendte inn følgende forslag til LO Viken Oslo for behandling i regionrådet.  

 

Kandidat: Knud-Daniel Hansen 

Vara: Mariell Karlsen  

 

Ungdomsutvalget i LO Viken Oslo skal være et ungdomsutvalg for region Viken og region 

Oslo. Forståelsen til ungdomsutvalget i Fagforbundet Viken var at det skulle oppnevnes 1 

representant og 1 vara representant fra Viken og tilsvarende fra Fagforbundet Oslo slik at 

begge var representert som tidligere.  

Etter behandling i LO Viken Oslo, Regionrådet har følgende blitt valgt som representant: 

Knud-Daniel Hansen (Fagforbundet Viken) og følgende blitt valgt som vara: Andreas Wang 

(Fagforbundet Oslo) 

Ungdomsutvalget i Fagforbundet Viken stiller seg spørrende til hvorfor begge regionene ikke 

er representert med fast representant slik som det tidligere har blitt gjort når LOs 

regionskontor har arbeidsområde i begge regionene. Spørsmålet er sendt inn til LO Viken 

Oslo og legges frem til denne saken som en opplysning til Regionstyret i Fagforbundet Viken. 

 

På vegne av ungdomsutvalget, Fagforbundet Viken 

Erik Fjeldstad Næss 

Leder  
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Protokoll fra styremøte i Yrkesseksjon Helse og Sosial 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra Yrkesseksjon Helse og Sosial foreligger.                                          
      
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering..           
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
YHS Protokoll 120220 fra styremøte yrkesseksjon helse og sosial Viken 
YHS Protokoll 100320 fra styremøte yrkesseksjon helse og sosial Viken 

 
 



PROTOKOLL YRKESSEKSJON HELSE OG SOSIAL VIKEN

YHS Viken Protokoll fra styremøte 2020.02.12YHSProtokoll 120220 fra styremøte yrkesseksjon helse og sosial
Viken.docx Side 1 av 6

Tilstede: Nina Simonsen, Lloyd Forbes, Une Selte, Yvonne Myrvang, Chris Weberg-Haugen,
Pål A.H.Christiansen, Lillian H. Pettersen, Gøril Tidem og Bjørn Ingar Skogvang.

I tillegg møtte: Kurt Rønning

Forfall:

SAKSLISTE

Saksnummer . Tittel

01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

02/20 Or ienter inger m/ runde rundt bordet

03/20 Budsjett 2020

04/20 Tiltaksplan 2020

05/20 Oppnevning av representanter til Representantskapet

06/20 Fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget 2020

07/20 Medlemsutvikling pr. 01.02.2020

08/20 Saker /innspill fra lokale yrkesseksjonsledere

09/20 Eventuelt
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01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sammendrag: Leder Nina Simonsen ønsket velkommen til første styremøte. Godkjenning av 
protokoll etter avholdt styremøte bør skje via e-post, da det er lang tid mellom 
styremøtene 

Forslag til vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes. 

Vedtak: Innkallingen og sakliste godkjent. Godkjenning av protokoll vil skje via e-post 
senest en uke etter avholdt styremøte. 

 
 

02/20 Orienteringer m/ runde rundt bordet 

Sammendrag: Vi Startet med presentasjonsrunde. 
Leder Nina Simonsen orienterte om:   

 Vi sitter pr. i dag på de tre tidligere regionskontorene. De nye lokalene blir 
overlevert 14.02 og da kan vi flytte inn. Det blir satellitt kontor i Drammen 
og Sarpsborg. 

 Det er valgt et arbeidsutvalg (AU) i Fagforbundet Viken. Dette består av: 
Regionleder Kristine Bjella Stavn, nestleder Anne Otterbekk, leder av  
yrkesseksjon helse og sosial Nina Simonsen og leder av 
kompetansesenteret Anne Bondevik. 

 Sykehuskonferansen 2020 er i Stavanger 05-6.03. Leder Nina Simonsen, 
nestleder Lloyd Forbes og styremedlem Yvonne Myrvang reiser dit. 

              Det skal være intervjuer for å finne helserekrutter til Menn i Helse. 
              Nestleder Lloyd Forbes skal være med på intervjuene 17, 18 og 19.02 i     
              Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. 
              Vera Susan Olsen Bråten, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Nes.  
              Er med på intervjuer 24.02 og 25.02 på Jessheim. 
              Berit Wiclund Vangsøy, nestleder yrkesseksjon helse og sosial  
              Fagforbundet Follo er med i 26.02 i Nordre Follo. 

Leder Nina Simonsen er med 27.02 i Nordre Follo. 
 Det har vært et regionstyremøte med vara og regionssekretærer. Det har i 

tillegg vært 2 dagers utviklingsprogram. Det skal være 3 samlinger totalt.  
Hensikten med utviklingsprogrammet er å bidra til at regionstyret setter seg 
i stand til å styrke Fagforbundets tariffmakt, yrkespolitisk makt og politisk 
makt. 

 Det har blitt sendt inn leserinnlegg til ulike aviser i forbindelse med 
helsesekretær dagen. Dette vil bli gjort til de andre merkedagene også.  

 Representantskapsmøtet blir ikke over 2 dager. Det blir kun 19.03.20 
 Lloyd Forbes har vært på Trondheimskonferansen og orienterte om dette. 
 Leder Nina Simonsen og nestleder Lloyd Forbes har deltatt på kick-off  

NM i helsearbeiderfaget 2020. Fikk mye nyttig informasjon om 
fylkesmesterskap. 

 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

Vedtak: Tatt til orientering 
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03/20 Budsjett 

Sammendrag: Yrkesseksjonene sentralt gir yrkesfaglige tiltaksmidler til yrkesseksjonene i 
forbundsregionen slik at de kan tilby medlemmene yrkesfaglige tilbud. 
Yrkesfaglige midler for Yrkesseksjon helse og sosial Viken er kr. 481 303. 
Ubrukte midler må returneres. 
Yrkesfaglige midler skal ikke brukes til å dekke utgifter til møteaktivitet i den 
enkelte yrkesseksjon. Det er eget budsjett på kr 72 000 til dette. 
Lengre reiseavstander i Viken medfører økte kostnader i forbindelse med 
møtevirksomhet og aktiviteter. Det må også påregnes økte kostnader for 
yrkesseksjonen i forbindelse med dette. 

Forslag til vedtak: Tas til orientering. 

Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

04/20 Tiltaksplan 2020 

Sammendrag: Forslag til tiltaksplan ble sendt ut til styremedlemmene i forkant.  
Noen av innspillene som kom fra lokale yrkesseksjonsledere er tatt med inn i 
handlingsplanen. 
Den ble gjennomgått på møte. 
 

Forslag til vedtak: Leder Nina Simonsen og nestleder Lloyd Forbes jobber videre med aktuelle 
fagdager og foredragsholdere i henhold til budsjett og tiltaksplan. 

Vedtak: Leder Nina Simonsen og nestleder Lloyd Forbes jobber videre med aktuelle 
fagdager og foredragsholdere i henhold til budsjett og tiltaksplan. De skal også se 
nærmere på kostnader i forbindelse med organisatorisk nettverksbygging og felles 
samlinger med lokale yrkesseksjonsledere for felles opplæring, erfaringsutveksling 
og samspill mellom yrkesseksjonene og tillitsvalgte etter lov og avtaleverk. 

 
 

05/20 Oppnevning av representanter til Representantskapet 

Sammendrag: I vedtektene § 13.5.1 står det at yrkesseksjonsstyret skal oppnevne representanter til 
regionsmøtet/representantskapet, jf. § 13.3.2. 
Beregningen viser at vår yrkesseksjon skal ha 13 medlemmer 
Leder Nina Simonsen og styremedlem Pål A.H.Christensen er representanter via 
regionsstyre. Styremedlem Une Selte er representant via Fagforbundet Hole. 
Vi trenger da 10 faste representanter og vara representanter. 
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Forslag til vedtak: Faste representanter 
 

Bjørn Ingar Skogvang             Akershus 
Gøril Tidem Akershus 
Berit Wicklund Vangsøy Akershus 
Renate  Hesler Akershus 
Yvonne Myrvang Buskerud 
Chris Weberg-Hansen Buskerud 
Kjetil Holm Buskerud 
Knud-Daniel Hansen Buskerud 
Lloyd Forbes Østfold 
Lillian Pettersen Østfold 
Hege Marie Jensen Østfold 
 Østfold 
Åshild Eide Akershus 

 
Vara representanter 

Hilde von Hafenbrädl Buskerud 
 Østfold 
 Akershus 
Gro Anita Helgstuen Johansen Buskerud 
 Østfold 
 Akershus 

                                           

Vedtak: Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Viken har oppnevnt følgende 13 
faste representanter til representantskapet i Fagforbundet Viken: 
 

Bjørn Ingar Skogvang             Akershus 
Gøril Tidem Akershus 
Berit Wicklund Vangsøy Akershus 
Renate  Hesler Akershus 
Yvonne Myrvang Buskerud 
Chris Weberg-Hansen Buskerud 
Kjetil Holm Buskerud 
Knud-Daniel Hansen Buskerud 
Lloyd Forbes Østfold 
Lillian Pettersen Østfold 
Hege Marie Jensen Østfold 
 Østfold 
Åshild Eide Akershus 

 
Yrkesseksjon helse og sosial har i tillegg oppnevnt følgende Vara 
representanter til representantskapet i Fagforbundet Viken: 

Hilde von Hafenbrädl Buskerud 
 Østfold 
 Akershus 
Gro Anita Helgstuen Johansen Buskerud 
 Østfold 
 Akershus 

Leder Nina Simonsen og nestleder Lloyd Forbes jobber videre med å finne fast 
representanter og vara representanter. 
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06/20 FYLKESMESTERSKAP 

Sammendrag: Fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget: konkurranse for uttak til Yrkes - NM i 
helsearbeiderfaget 2020. Vi kan i år sende en fra hver av de tre tidligere fylkene. 
Vi har begynt å se på hvordan vi kan få til dette på en best mulig måte, da vi må ha 
tre mesterskap. Det er ingen støtte å få fra KS i år, før har vært fylke fått 10 000 kr. 
Vi har hatt et møte i arbeidsgruppa 11.02.20 for tidligere Buskerud. 
Arbeidsoppgaver er fordelt i arbeidsgruppa. Et veldig bra møte. Det blir 2 møter til: 
04.03 og 02.04 på Hønefoss videregående skole. Fylkesmesterskapet blir 29.04. på 
Hønefoss videregåendeskole.  
Fylkesmesterskap for tidligere Akershus og Østfold jobbes det videre med. 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
 
 
 

07/20 Medlemsutvikling 

Sammendrag: Antall yrkesaktive i Yrkesseksjon helse og sosial pr 02.02.20 var 
21 698 yrkesaktive medlemmer. Det er totalt 33 467medlemmer. 
 
 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
 
 

08/20 Saker/innspill fra lokale yrkesseksjonsledere 

Sammendrag: Leder Nina Simonsen vil sende ut e-post til alle yrkesseksjonslederne lokalt i 
god tid foran hvert styremøte og spørre om saker/innspill til vårt styremøte. 
Innspill til handlingsplanen fra yrkesseksjonsleder Randi Rygg Sikstrøm, 
Fagforbundet Vestby. Temaer: Kommunikasjon og mentalt beredt. Tips om 
foredragsholder Ivar Haugestad. 
 
Innspill til handlingsplan fra yrkesseksjonsleder Anna Olsen, Fagforbundet Indre 
Smaalenene. Temaer: Undervisning om narkotika, psykisk helse og rus, 
motivasjoinsundervisning.  
Undervisning om lønnsslipp og timelister, dette må de ta lokalt. 
De ønsker mer tilbud rettet mot privat sektor, da det er mye fokus på KS. 
 
Fått inn en søknad fra Trond Toften om økonomisk støtte. I mars er det de årlige 
konferansene for barnepleiere og ambulanse på Storefjell. Vi har i flere år leid 
inn minibuss for de medlemmene som skal på en av konferansene. Dette er et 
populært tilbud, som jeg håper vi får til også i år. Etter hva jeg har forstått, fikk 
vi også støtte fra Fagforbundet Østfold i fjor. Undersøker derfor mulighetene for 
dette i år også. Mener utgiftene ligger på mellom 3000 - 4000 + drivstoff.  
 

tel:3000%20-%204000
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Fått inn søknad fra ambulansearbeider. Han har vært på Samspillkonferansen 2 
år på rad uten å få dekket noe av dette. Han er en nøkkelperson som lokal 
tillitsvalgt. Han har vervet mange medlemmer til Fagforbundet. 
 
 
 

Forslag til vedtak:   
 

Vedtak:                   Støtte til dekning av utgifter i forbindelse med leie av minibuss gis med forbehold om 
dokumentasjon av faktiske utgifter samt tilskudd. Leder/nestleder gis fullmakt til å 
innhente dokumentasjon og eventuelt gi støtte. 
Søknad om støtte til samspillskonferansen avslås med følgende begrunnelse; 
Yrkesseksjonstyret i tidligere regioner har ingen tradisjon på dette og om det skulle gis 
støtte må yrkesseksjonen lage et rammeverk med kriterier slik at det skulle fungere på en 
rettferdig måte om det skulle komme flere søknader. 

 
 
 

09/20 Eventuelt 

 - Honorar for styremedlemmer. 
- Det ble etterspurt kjøreregler for arbeidet i styret. 
- Menn i helse i fane 2 undersøkes med tanke på om de er 

registrert som yrkesaktive. 
- Forespørsel om innspill til høring rusreformen. 
- Orienteringer; 
- Mediedekning i forbindelse med helsesekretærens dag.  
- Trondheimskonferansen 
- Fagskolen og bransjeprogrammet. 
- Lokal samling i Follo. 
- Kundekort VY. 

 
 
 

 
 
 

Oslo  12.02.2020 

  

Referent: Lloyd Forbes 

  

Neste møte: 10.03.20  kl.10.00 – 16.00 

Vedlegg; 
Helsesekretærens dag. 
Trondheimsresolusjon. 
Lokale seksjonsledere. 
Høring rusreform. 
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Tilstede: Nina Simonsen, Lloyd Forbes, Une Selte, ChrisWeberg-Haugen, Lillian H.
Pettersen, Gøril Tidem og Bjørn Ingar Skogvang.

I tillegg møtte:

Forfall: Yvonne Myrvang og Pål A.H.Christiansen. Lloyd Forbes var tilstede frem til 11.30.

SAKSLISTE

Saksnummer . Tittel

10/20 Godkjenning av innkalling og protokoll 12.02.20

11/20 Budsjett 2020

12/20 Tiltaksplan 2020

13/20 Saker til representantskapet 19.03.20

14/20 Saker /innspill fra lokale yrkesseksjonsledere

15/20 Medlemsutvikling pr. 01.03.2020

16/20 Hva har skjedd siden sist/or ienter inger

17/20 Eventuelt

Arbeidsplassbesøk Haugevold fra 11.00-12.00



 
 
YHS Viken Protokoll fra styremøte 2020.03.10 YHS Protokoll 100320 fra styremøte yrkesseksjon helse og sosial 
Viken.docx   Side 2 av 4 

10/20 Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra 12.02.20 

Sammendrag: Sakslisten ble gjennomgått.  
Arbeidsplassbesøk på Haugevold avlyst på bakgrunn av koronaviruset. 
Protokoll fra 12.02.20 er godkjent via e-post. 

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Protokoll godkjent pr. e-post og tas til orientering. 

Vedtak: Sakliste og innkalling godkjent. Protokoll godkjent pr. e-post og tatt til orientering. 

 
 

11/20 Budsjett 2020 

Sammendrag: Gikk igjennom budsjettet. Det er ikke brukt store summer ennå. 
Det er brukt penger til temakveld Diabetes i Gol, 2 BPA- kafeer, Sykehus 
konferansen og arbeidsgruppa til fylkesmesterskapet i Buskerud. 
Styret får tilsendt oversikt over budsjett hver måned. 

Forslag til vedtak: Leder Nina Simonsen sender ut oversikt over budsjett hver måned. 

Vedtak: Leder Nina Simonsen sender ut oversikt over budsjett hver måned til styret. 
 
 
 
 
 

12/20 Tiltaksplan 2020 

Sammendrag: Gikk igjennom tiltaksplanen. Gjorde rede for datoer. Samling for alle lokale 
yrkesseksjonsledere. Det vil bli en dagssamling, med mulighet for overnatting for de 
som trenger dette. 
Arbeidsoppgaver i styret blir fordelt etter behov og geografisk naturlig. 
Noen arrangement vil nå bli avlyst på bakgrunn av de anbefalinger vi har fått fra 
Fagforbundets nasjonalt i forhold til koronaviruset 

Forslag til vedtak: Leder Nina Simonsen og nestleder Lloyd Forbes jobber videre med aktuelle 
fagdager, foredragsholdere og samling for lokale yrkesseksjonsledere i henhold til 
budsjett og tiltaksplan. 

Vedtak: Leder Nina Simonsen og nestleder Lloyd Forbes jobber videre med aktuelle 
fagdager, foredragsholdere samling for lokale yrkesseksjonsledere i henhold til 
budsjett og tiltaksplan. Fordeler arbeidsoppgaver etter behov og geografisk 
naturlig. 

 
 
 

13/20 Saker til representantskapet 19.03.20 

Sammendrag: Representantskapet den 19.03.20 har blitt avlyst på bakgrunn av de anbefalinger vi 
har fått fra Fagforbundets nasjonalt i forhold til koronaviruset.  
Sakene til representantskapet ble derfor ikke gjennomgått og saken utsettes. 
 
 

Forslag til vedtak: Tas til orientering. 

Vedtak: Tatt til orientering. 
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14/20 Saker/innspill fra lokale yrkesseksjonsledere 

Sammendrag: Leder Nina Simonsen har sendt ut e-post til alle yrkesseksjonslederne lokalt i og 
spurt om saker/innspill til styremøte. 
Fra Halden og Aremark: 
Ønsker at vi oppretter et register over kurs\foredragsholdere 
Sette fokus og jobbe med frikjøp. En del yrkesseksjonsledere er HTV, og kan i 
den utøvelsen lettere kunne utføre yrkesseksjons oppgaver. 
Vi kan jobbe med å lage en mappe idebank på nettsiden om foredrag og 
foredragsholdere. 
Frikjøp for lokale yrkesseksjonsledere må de ta med den lokale fagforeningen. 
Fra Vestby: Det er behov for flere veiledere i turnus. Dette tas med videre til 
opplæringsansvarlig. 
 
 
 

Forslag til vedtak:  Leder Nina Simonsen jobber videre med å få laget en idebank mappe på Fagforbundet 
Viken sin nettside med foredrag og foredragsholdere. 
 

Vedtak:     Leder Nina Simonsen jobber videre med å få laget en idebank mappe på 
Fagforbundet Viken sin nettside med foredrag og foredragsholdere. 
 

 
 
 
 
 

15/20 Medlemsutvikling 

Sammendrag: Antall yrkesaktive i Yrkesseksjon helse og sosial pr 02.03.20 var 
21 704. Det var totalt 33 393 medlemmer. 
 
 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

Vedtak: Tatt til orientering 

 
 

16/20 Hva har skjedd siden sist/orienteringer 

 Leder og nestleder har gjennomført 2 BPA kafeer, en i Oslo og en Sarpsborg sammen 
med nasjonalt.  Leder og nestleder samling. 
Vært på sykehuskonferansen i Stavanger sammen med styremedlem Yvonne 
Myrvang. 
Leder: Deltatt på regionstyremøte, Møte med AU nasjonalt,  
Nestleder: Vært på intervjuer menn i helse. 
LO-regionkonferanse 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

Vedtak: Tatt til orientering 
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17/20 Eventuelt 

 Kjøreregler for styret 
Reiseregninger 
 

 
 
 

Sarpsborg 10.03.2020 

  

Referent: Nina Simonsen 

  

Neste møte: 10.06.20  kl.10.00 – 16.00 

  

 
 



 
Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 
42/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Protokoll fra styremøte i Yrkesseksjonen Kirke, Kultur og Oppvekst 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra Yrkesseksjonen Kirke, Kultur og Oppvekst foreligger.                                          
      
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.           
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
YKKO Viken Protokoll fra Styremøte 2020.03.10 
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Utvalg: Styremøte, yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Møtested: Oslo, Storgata 33
Møtedato: Tirsdag 10/3-2020 Tid: 1000-1500

Tilstede: Marianne Reinholdtsen, Morten Lindhard, Elin Sørensen, Ann Charlotte Johansen,
Kristin Gjerløw

I tillegg møtte: Aud Nybakken, Øvre Eiker
Forfall: Mette Jahn, Jan Roger Hagen, Tove Dahlén, Marius Raae

SAKSLISTE
Eventuelt Varamedlem til representantskapet måtte trekke seg. Får saksnummer 13/20.

Varamedlem til representantskapet måtte trekke seg II. Får saksnummer 14/20

Saksnr . Tittel
08/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

09/20 Orienter inger m/ runde rundt bordet

10/20 Medlemsutvikling pr. 01.03.2020

11/20 Saker til representantskapet 19.mars 2020

12/20 Tiltaksplan & Budsjett, oppdater ing

13/20 Ny vara til representantskapet

14/20 Ny vara til representantskapet I I

Oslo den: 10. mars 2020

Referent: Mor ten L indhard

Neste møte: 10/6-2020 klokken 1000
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08/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sammendrag: Marianne Reinholdtsen ledet møtet og Morten Lindhard førte protokollen. 

Sakslisten ble gjennomgått.
5 av 9 medlemmer var til stede og vi er da vedtaksføre.
Protokollen fra styremøtet den 7/2-2020 ble godkjent via e-post, med frist 14/2-
2020.
Aud Nybakken ble invitert til dette møte siden hun er fast representant til 
representantskapet i Viken.

Forslag til vedtak: Saksliste og innkallingen godkjennes.
Vedtak: Saksliste og innkalling ble godkjent. 

Godkjenning av protokoll skjer via e-post senest en uke etter avholdt 
styremøte. Formell godkjenning tas på følgende styremøte.

09/20 Orienteringer m/ runde rundt bordet
Sammendrag:  Marianne Reinholdtsen orienterte om kontorsituasjonen.

 Representantskapsmøtet (19/3-2020) er blitt avlyst, grunnet Koronaviruset. 
Dette gjelder også Fagdagene som yrkesseksjonene har arrangert. Fagdag 
Kommunikasjon, Fagdag Mentalt beredt og Fagdag om meldeplikt. 
Foreløpig gjelder dette ut april.

 Koordineringsledd. Det blir nå opprettet et for Læringsverkstedet 
barnehager og et for Kanvas barnehager. Viken fikk ansvar for 
Læringsverkstedet og Vestland for Kanvas. Dette er i tillegg til de to vi 
allerede er med i, Espira og Norlandia barnehager. 

 Yrkes-NM, status. Det er to interessert lag. Et fra Eidsvoll og et fra 
Fredrikstad. Leder og nestleder reiser til respektive steder for å samtale 
med de interesserte. 

 Morten Lindhard deltar i «Menn i barnehager» Det kommer et 
arrangement til september. Dette er et nasjonalt arrangement.

 Barnehagedagen 2020. Morten Lindhard har holdt en innledning på 
fellesarrangementet til Fagforbundet, Utdanningsforbundet og 
Foreldreutvalget for barnehager. 

 Reiseregninger må fylles helt ut. Det vil ikke bli varslet om det er feil i 
utfyllingen.

 Marianne Reinholdtsen orienterte fra samlingen for yrkesseksjonsledere, 
nasjonalt. Vi kom inn på både bemanning i barnehager og brosjyrene til 
Fagforbundet.

Forslag til vedtak: Tas til orientering
Vedtak: Tatt til orientering.

10/20 Medlemsutvikling pr. 01.03.2020
Sammendrag: 1. Følge med i utviklingen av antall medlemmer totalt og innenfor 

tariffområdene vi har medlemmer, til enhver tid. 
2. Ha oversikt over utviklingen i foreningene for å kunne hjelpe til ved 

behov.
3. Kunne se vervepotensialet og følge med målene gitt i Strategiplanen.
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Vår yrkesseksjon har hatt fremgang i Viken. Det gjøres mye flott vervearbeid ute i
foreningene. I februar «forsvant» det en del medlemmer fra KS området. De er nå
«tilbake». Det hadde sammenheng med at medlemmene i de foreninger hvor det har
vært kommunesammenslåinger, plutselig sto uten tariffavtale i medlemsregistret.
For eksempel: Ski og Oppegård kommuner heter nå Nordre Follo kommune, og har
nå et nytt nummer i brønnøysundregistret som ikke ble lest/kommet med i vårt
medlemsregister.
Månedens hovedtall, med endring fra forrige måned, ser ut som følger:
Alle medlemmer 15270 (+51)
Yrkesaktive medlemmer 11253 (+66)

Forslag til vedtak: Tas til etterretning.
Vedtak: Tatt til etter retning.

11/20 Saker til representantskapet 19.mars 2020
Sammendrag: Gjennomgang av det praktiske rundt representantskapsmøter for alle

styremedlemmer. Sakslisten og sakene ble gjennomgått.
Sak 06/20 Verveutvalg, Sak 07/20 Solidaritetsprosjekt Dråpen i havet, Sak 09/20
Budsjett ble særlig gjennomgått.

Forslag til vedtak: Tas til etterretning.
Vedtak: Tatt til etterretning.

12/20 Tiltaksplan & Budsjett, oppdater ing
Sammendrag: Vi har, foreløpig, ikke brukt særlig mye. De store arrangementer har ennå ikke

begynt og regningene kommer først etterpå.
Forslag til vedtak: Tas til etterretning.
Vedtak: Tatt til etterretning.

13/20 Ny vara til representantskapet
Sammendrag: Kari Bente Haulan var allerede valgt til representantskapet fra sin lokalforening.

Hun kan da ikke være vara for yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst, samtidig.
Karoline Asgrimsplass, Yrkesseksjonsleder Fagforbundet Lørenskog, stilte seg
villig til å være vara til representantskapet. Hun har heller ikke tilsvarende verv fra
sin forening til representantskapet.

Forslag til vedtak: Kari Bente Haulan fritas fra vervet som vara til representantskapet i Viken for
yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.
Karoline Asgrimsplass oppnevnes som ny vara ti l representantskapet i Viken, for
yrkesseksjons kirke, kultur og oppvekst. Perioden er fra dags dato til og med mars
2023.

Vedtak: Kar i Bente Haulan fr itas fra vervet som vara til representantskapet i Viken
for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.
Karoline Asgr imsplass oppnevnes som ny vara til representantskapet i Viken,
for yrkesseksjons kirke, kultur og oppvekst. Per ioden er fra dags dato til og
med mars 2023.
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14/20 Ny vara til representantskapet II
Sammendrag: Elisabeth Kvåvik er nå blitt fast representant fra sin forening, Buskerud 

fylkeskommune. Hun ønsket å ha noe fastere verv og satset på dette. Hun kan da 
ikke være vara for yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst, samtidig.

Forslag til vedtak: Elisabeth Kvåvik fritas fra vervet som vara til representantskapet i Viken for 
yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.

Vedtak: Elisabeth Kvåvik fritas fra vervet som vara til representantskapet i Viken for 
yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst.
Styret skal jobbe med å finne en ny vara.

Til orientering ser listen over våre representanter med vararepresentanter til representantskapet i Viken 
ut som følger:

FASTE REPRESENTANTER;
Morten Lindhard, Nesodden
Mette Jahn, Hole
Jan Roger Hagen, Buskerud Fylkeskommunale Forening
Elin Sørensen, Eidsvoll
Tove Dahlén, Asker
Ann Charlotte Johansen, Fredrikstad
Marius Raae, Fredrikstad
Kristin Gjerløw, Fredrikstad
Aud Nybakken, Øvre Eiker

VARAER;
Valentina Gashaj Larsen, Fredrikstad
Lindis Johansen, Fredrikstad
Ida Selvær, Asker
Vakant verv, Buskerud
Karoline Asgrimsplass, Lørenskog



 
Saksframlegg 

 
Avd, Saksb: Fagforbundet Viken, Kristine Bjella Stavn 
Arkivsaksnr.: 20/2128 
Arkiv: FE-033 

 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 
43/20 Regionsstyret Viken 31.03.2020 

 
 
  
 
Protokoll fra styremøte i Yrkesseksjonen Samferdsel og Teknisk 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra Yrkesseksjonen Samferdsel og Tenknisk foreligger.                                          
      
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll YST10.03.20 

 
 



PROTOKOLL

Utvalg: Styremøte, Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk
Møtested: Keysersgate 15 0165 Oslo Møterom 803
Møtedato: 10 Mars 2020 kl 10.00 Tid: 10.00-15.00

Medlemmer: Ove Andreas Solberg, Bjørn Olav Andreassen, Erik Torød,
John Sverre Olsen Bråten, Henning Hauger, Geir Halvorsen,
Linda Karlsen, Siv Kandola Olsen og Trine Bjørnli

SAKSLISTE

Saksnr . Tittel
01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Godkjent

02/20 Or ienter inger m/ runde rundt bordet
- Vi brukte god tid til å bli kjent med hverandre på dette første

møte i styret. En runde rundt bordet hvor alle fortalte litt om
seg selv viste at vi har en god sammensetning med mye
kompetanse i styret. Styrets medlemmer har bakgrunn fra
forskjellige yrker, og dette vil komme godt med i arbeidet
som skal gjøres fremover.

03/20 Medlemsutvikling pr . 01.01.2020
- Oversikten viser at yrkesseksjonen hittil i år har 8 nye yrkesaktive

medlemmer. Etter en runde rundt bordet kom det frem at dette
ikke var så dårlig. Det er forskjellige årsaker til at tallet ikke er
høyere, slik som kommunesammenslåinger, økt fokus på heltid og
mange som har gått av med pensjon.

04/20 Tiltaksplan & Budsjett
- Forslag til tiltaksplan ble gjennomgått, og det kom mange

innspill på nye tiltak. Det ble imidlertid påpekt at vi ikke bør
ha for høye ambisjoner om å få gjennomført alt i løpet av
året, men heller videreføre noen til neste år.

- Av forslag som kom inn var følgende;

Rekommunalisering av renovasjon
Fagdag vann/avløp, farlige gasser?
Jobbe i farlig røyk, ev. annet tema
Felles fagdag «Mentalt beredt»
Grøntanlegg, sammen med yrkesseksjon kirke, kultur og
oppvekst?
Fagdag dyrepleiere
Fagdag byggdrifter i forkant av byggdrifterens dag



- 2 -

 Fagdag renhold i forkant av renholdernes dag
 Fagdag for ansatte innen gjennvinningsfaget

Vedtak; Vi fordeler ansvaret på styrets medlemmer og vurderer hva 
som lar seg gjennomføre i 2020, og hva vi kan videreføre til 2021.

05/20 Oppnevning av representanter til Representantskapet
- Representantsskapsmøte 19. mars er avlyst på grunn av 

smittefare. Vi vedtok følgende delegater til kommende 
representantsskapsmøter;

Vedtak;
- Som faste delegater fra Yrkesseksjonen velges:

1. Bjørn Olav Andreassen
2. Erik Torød
3. Henning Hauger
4. Geir Halvorsen
5. Linda Karlsen
6. Siv Kandola Olsen
7. Trine Merete Bjørnli
8. Bjørn Eivind Thoen

Ved forfall gis styret fullmakt til å supplere med andre representanter 
fra Yrkesseksjonen i Viken.

06/20 Møteplan styremøter 2020.

Vedtak; 10.mars, 10.juni, 27.august, 11.-12.november og 
15.desember.

Eventuelt
- Vi sjekker når og hvor det skal være yrkesmesser i Viken.
- Geir og Jarle finner tema for fagdag brann
- Ove/Bjørn bistår styrets medlemmer med tekst til avisinnlegg 

om det skulle være aktuelle tema som dukker opp.
- John-Sverre undersøker aktuelt tema for fagdag 

gjennvinningsfaget.
- Siv/Linda finner tema for fagdag renhold.
- Bjørn finner tema for fagdag byggdrifter.
- Trine Merete finner tema for fagdag grøntanlegg.
- Henning finner tema for fagdag vann og avløp.
- Ove/Bjørn finner tema for fagdag dyrepleiere.
- Ove innhenter oversikt over innmeldte i yrkesskadefondet.
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Før lunsj fikk vi besøk av rådgiverne Torgeir Holm og Bendik 
Flomstad som fortalte litt om det som skjer innen de fagområdene de 
har ansvaret for innen yrkesseksjonen.

Vi ønsker senere å presentere resten av rådgiverne for styret.

Ref.;

Bjørn Andreassen
Nestleder
Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk
Forbundsregion Viken
 922 61 832
E-post: bjorn.olav.andreassen@fagforbundet.no

mailto:bjorn.olav.andreassen@fagforbundet.no
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Protokoll fra styremøte Yrkesseksjonen Kontor og Administrasjon 
 
Sammendrag:  
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Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.           
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
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Protokoll fra styremøte yrksesseksjon kontor og administrasjon 13.02.20 i K15.

Eventuelt Saker som vil trenge vedtak vil få eget saksnummer.

Tilstede: Mette Asmyhr, Axel Sjøberg, Marianne Edvardsen, Arne Strand, Hilde Amundsen, 
Bente Gårdeng, Carina Frey, Birgit L. Kristiansen.

Saksnr.
Tittel

Mette ønsker velkommen og sier litt om hvor Viken står pr nå.

01/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Enstemmig godkjent.

02/20 Orienteringer m/ runde rundt bordet
Presentasjonsrunde. 
Mette orienterer om arbeidsgruppa som har jobbet fram mot 
stiftelsesmøtet og hvordan vi har kommet fram til hvordan vi skal 
jobbe framover. Hun sier litt om hvordan det jobbes i regionstyret og 
hvilke oppgaver vi får fra styret. Koordineringsledd m.m.
Informasjon om at liste over yrkessekjsonsledere lokalt oppdateres 
fortløpende. Vi fordeler oppgaver i styret når lista er ferdig oppdatert 
etter årsmøtene.

Mette sier noe om 1543 og at dette er et dokument som skal brukes 
aktivt både lokalt, på regionsnivå og nasjonalt.

Dokumentene vi bruker i styret oppdateres og sendes ut til alle 
elektronisk. Dokumentene sendes ut oppdatert hver gang noe endres.

03/20 Nytt styremedlem 
Ole Alexander Reinfjell som er valgt inn har byttet jobb og derved 
byttet forbund.
Det skal velges inn et nytt medlem fra Østfold. 

http://www.fagforbundet.no/ep_bilder/336/52215-b00f6486f89f6a9daebaf37a5de8d959.jpg


Forslag: Tone Bohlin-Halvorsen.

Vedtak: Enstemmig godkjent

04/20 Medlemsutvikling pr. 01.01.2020
Mette gjør kjent dokumentene vi har laget og som vi har tilgang på i 
forhold til medlemstall i yrkesseksjonen.
Det er pr dato 8947 medlemmer og av disse er 4454 yrkesaktive. 
Vi må ut og prate opp våre yrker og sørge for at alle både tillitsvalgte 
og yrkesseksjonsledere lokalt prater yrkene opp. Det må bli status å 
jobbe i våre yrker og Fagforbundet må være godt synlige slik at vi 
blir det naturlige valget for ansatte.
 
Vi skal ut og besøke alle fagforeninger sammen med de andre 
yrkesseksjonene. 
LO for alle må vi også trekke veksler på.

Organisasjonsgraden i KS er under 50 %, i spekter er 
organisasjonsgraden ca. 14%. Dette må snues og vi må jobbe aktivt 
for å øke medlemsmassen.

Det skal jobbes for å få laget nettverksgrupper innenfor 
yrkesseksjonen vår i sykehussektoren.

Viken fylkeskommune har fått medlemmer fra statens veivesen. Disse 
kommer ikke over i en bolk men ramler inn sporadisk. 
De er samlet i en fagforening.

Vi vil miste mange medlemmer i forbindelse med statliggjøring av 
skatteoppkreveroppgavene.

05/20 Tiltaksplan -  Budsjett
Budsjett:
Mette orienterer om hvordan vi ligger an budsjettmessig i Viken. Det 
er kuttet i lovet budsjett men saken er løftet til forbundsstyret og vi 
avventer svar på hva vi ender opp med av økonomi i året som 
kommer. Vi må justere budsjettet når vi får endelig beskjed om hva vi 
får til drift.

Tiltaksplan:
Orientering om hva som ligger i tiltaksplanen. Vi går gjennom punkt 
for punkt.

Mette presiserer måten vi skal jobbe på – 1547- mål, arbeidsformer 
og ressurser.

Det må jobbes for å overføre fagdager elektronisk slik at man kan få 
med seg fagdagene selv om man ikke kan reise dit konferansen 
holdes. Dette jobbes med fortløpende i forbundet.



Lill Marie Tollerud fra Nordre Follo er god foredragsholder på vold i 
nære relasjoner. Til senere bruk.

06/20 Oppnevning av representanter til Representantskapet
Beregnet antall i forhold til medlemstall tilsier at vi skal ha 7 
delegater til representantskapet.
Mette sitter i representantskapet som styremedlem.

Representanter:
Birgit L. Kristiansen
Marianne Edvardsen
Axel Sjøberg
Arne Strand
Bente Gårdeng
Karoline Johansen 
Heidi Engum

Vararepresentanter: 
Leder og nestleder får fullmakt til å sette opp vararekken.
Bestrebe å få inn menn i denne rekken. Vi må også tenke region.

Vi inviterer representantskapsdelegatene som ikke sitter i styret til å 
møte på neste styremøte når vi skal gjennomgå sakene til 
representantskapet.  

Neste styremøte er 10. mars.

Birgit L. Kristiansen
Referent



Fagforbundet Viken

Protokoll fra styremøte i yrkesseksjon kontor og administrasjon
Fagforbundet Viken 10.03.20

Tilstede: Mette Asmyhr, Carina Frey, Marianne Edvardsen, Tone Bohlin-Halvorsen, Bente
Gårdeng, Hilde Amundsen, Arne Strand, Birgit L. Kristiansen. Axel Sjøberg
kommer senere.

Heidi Engum og Karoline Johansen skulle kun møt i forhold til sakene til rep skapet
Heidi Engum kunne ikke komme denne dagen .
Karoline Johansen fikk beskjed om at hun ikke bør møte siden rep skapet blir avlyst

Mette informerer om at representantskapet blir avlyst grunnet koronasmitten.
Tone ønskes spesielt velkommen da hun er ny i styret. Vi tar en kort presentasjonsrunde slik
at Tone blir litt kjent med oss.

07/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Enstemmig godkjent.

08/20 Or ienter inger m/ runde rundt bordet
Bente: må ha mer fokus på medlemmer med høyere utdanning.
Har fått henvendelse fra medlem som føler han mangler oppfølging
og synes det er lite fokus på denne gruppen. Lite fokus også i
fagbladet. Vi må være flinke til å løfte saker opp og synliggjøre
tilbudene vi har for denne gruppen.
Saken er sendt Mette på epost og dette jobbes med videre.
Informasjon rundt forskjellige informasjonsbrev som kommer fra
nasjonalt. Viktig at disse videresendes til de det gjelder.

LO for alle – løpet skal kjøres ut mot fagforeningene men vi i
region Viken avventer litt slik at vi får ting litt på plass før vi går
i gang med dette prosjektet. Blir ikke med før i 2021

Vedtak : Tas til orientering

9/20 Medlemsutvikling pr . 01.03.2020
Mette informerer om medlemsutviklingen.
Vi verver godt men det lekker mye andre enden. Spesielt er det
mange som blir pensjonister. Vi har 4477 aktive medlemmer pr i
dag.
8998 medlemmer totalt.
Rundt statliggjøring av skatteetaten vil vi miste mange medlemmer
til NTL. Det er bekymringsfullt at mange ikke vil gå over til NTL
.



Ønsker innspill til medlemsrettede tiltak.
Viktig at yrkesseksjonene ute jobber aktivt opp mot tillitsvalgte.
Dette vil gjøre det mer spennende og morsomt å arbeide med
yrkesseksjonsarbeid. Yrkesseksjonene i regionen skal reise ut til alle
fagforeninger og lære opp i denne arbeidsmetodikken i tillegg til å
bistå med å lage rutiner på dette arbeidet

VEDTAK : Tas til or ienter ing

10/20 Saker til representantskapet 19.mars 2020
Representantskapet er avlyst grunnet koronasmittefare, derfor utgår
saken.

11/20 Tiltaksplan & Budsjett, oppdater ing
Mette orienterer:
Organisatoriske midler på kr. 72 000 opprettholdes.
Første fagdag er Kommunikasjon med Oddvar Johnsen 23.03.20 i
Drammen.
Det er åpnet opp for 120 deltakere. Denne må sannsynligvis avlyses
grunnet Koronasmitte. Oppdatering kommer.
Neste fagdag med Ole Andrè Bråten 1 april er sendt ut. Dette vil gå
om Webinar
Det orienteres om ar regionssekretærene ikke sitter i
representantskapet med fulle rettigheter. De har kun tale og
forslagsrett.

Vedtak : Tiltaksplanen tas til or ienter ing.

Birgit L. Kristiansen
Referent
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Protokoll fra styremøte i Pensjonistutvalget 
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Vedlegg: 
Protokoll pensjonistutvalget 300120 

 
 



PENSJONIST- OG UFØREUTVALGET VIKEN

PROTOKOLL
___________________________________________________________________________
Utvalg: Pensjonist- og uføreutvalget 
Møtested: Fagforbundet, Keysersgt. 15. Oslo
Møtedato: 30. januar 2020
Tid: 10.00 – 14.00
___________________________________________________________________________

Tilstede: Gerd Eva Volden,  Tom B. Johansen, Margaret Sømme Wilthil, Gunnar 
Johansen, Ambjørg Myrvang, Wenche Bøgle, Gro Karlsen Bertelsen.
Vara: Karin Nina Daae Normann og Brith Olsen 

Forfall: Widar Bryntesen, Ulla Pulkinen (kan ikke møte før etter 1.8.) og Helen Rygel

Leder, Gerd Eva Volden, ønsket velkommen til det første møtet. Til dette møtet er også 
vararepresentantene innkalt.
Vi hadde en presentasjonsrunde før vi begynte på sakslista.

SAK 01/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

VEDTAK: Godkjent

SAK 02/20 VALG AV SEKRETÆR

VEDTAK: Margaret Sømme Wilthil ble valgt som sekretær 

SAK 03/20 PLANER OG MÅL I FAGFORBUNDET VIKEN.
Organisasjonsplan 2020 – 2023: Gjennomgang av det som står om 
pensjonist- og uføreutvalgets oppgaver. 
Handlingsplanen til Fagforbundet Viken: Der er ikke pensjonistene 
nevnt, men leder er klar på at vi ønsker å være aktive bidragsytere i 
Fagforbundet Viken.

VEDTAK: Tatt til orientering

SAK 04/20 BUDSJETT 2020
Region Viken har basert sine planer utifra forventede midler til de 3 
tidligere regionene, men foreløpige midler er mindre enn forventet.                                 
Til vårt utvalg er budsjettet:
Drift: kr. 72.000,- til møter, reise. Det er lagt inn 5 dagmøter og 1 to-
dagersmøte. Det gis ikke møtehonorarer.



Til aktiviteter: kr. 316.737,-. Dette skal dekke tiltak utvalget har i 
forhold til pensj.-/uføreutvalgene og medlemmer i regionen.

VEDTAK: Tatt til etterretning

SAK 05/20 VALG AV REPRESENTANTER TIL REPR.SKAPET I REGION 
VIKEN
I tillegg til vår representant i regionstyret, skal vi velge 2 representanter, 
med vara

VEDTAK: I tillegg til Gerd Eva Volden, som sitter i regionstyret, er følgende 
valgt som representanter: Tom B Johansen og Ambjørg Myrvang
Vara: Margaret Sømme Wilthil, Karin Nina Daae Normann og 
Gunnar Johansen

SAK 06/20 ARBEIDSPLAN FOR 2020
Vi gjennomgikk planen fra arbeidsgruppa, som ble lagt fram på 
stiftelsesmøtet.

VEDTAK: Arbeidsgruppas plan legges til grunn for vårt arbeid i 2020

SAK 07/20 SAMARBEID MED PENSJONISTFORBUNDET
Pensjonistforbundet har lagt sammenslåing til Viken på is, og fortsetter 
i de 3 tidligere fylkene. Fagforbundet har hatt observatørstatus i 
Buskerud og Østfold, ikke i Akershus. Det er ønske fra oss om å ha en 
god kontakt og godt samarbeid og vi sender en henvendelse til de 3 
styrene i Pensjonistforbundet, om at vi ønsker observatør i styrene. Det 
samme gjelder samarbeidsorganet de skal ha i forhold til Viken fylke.

VEDTAK: Det sendes en henvendelse til Pensjonistforbundet i Buskerud, 
Akershus og Østfold om observatør i styrene.
Observatør Østfold: Tom B Johansen
Observatør Buskerud: Margaret Sømme Wilthil
Observatør Akershus: Helen Rygel
Samarbeidsorganet: Gerd Eva Volden 

SAK 08/20 SAMLING FOR 
REGIONSLEDERE/NESTLEDERE/UFØREREPR.  2.-3. MARS 
2020, PÅ GARDERMOEN

VEDTAK: Gerd Eva Volden og Ambjørg Myrvang deltar. Tom B Johansen 
møter fra det sentrale utvalget. 

SAK 09/20 MØTEPLAN 2020
Styremøtene på våren legges til Østfold og Buskerud. Vi inviterer de 
lokale pensjonisttillitsvalgte (evt. Uførerepr.)

VEDTAK: Mandag 27. april kl.11.00 på Quality Sarpsborg, Grålum
Onsdag 3. juni kl 11.00 i Øvre Storgt. 9, Drammen



EVENTUELT
 Tom tok opp spørsmålet om kontorforhold og merkantil støtte. 

Gerd Eva tar dette opp med regionledelsen. Leder har fått PC.
 Innkallinger og protokoller sendes til vararepresentantene. De 

møter bare ved nærmere beskjed.

Møtet avsluttet kl. 13.45

Margaret Sømme Wilthil
Møtesekretær
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Orienteringer 
 
Sammendrag:  
Med de orienteringer som fremkommer på regionstyremøtet.                                          
      
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Saken tas til orientering.   
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