
 

Til landsstyret i Fellesorganisasjonen (FO) 
 
         

Oslo 3. Januar 2012 
 
 
Jeg har i dag orientert forbundsleder Rigmor Hogstad og resten av arbeidsutvalget om at 
jeg med umiddelbar virkning fratrer mitt verv som medlem av arbeidsutvalget og leder 
for seksjon for vernepleiere. Dette er en orientering om dette til landstyret i FO. 
 
Tillitsvalgte over hele landet jobber hver dag for å gjøre FO til en sterk og god 
organisasjon. Det var en selvfølge for meg å takke ja når jeg for litt over ett år siden fikk 
muligheten til å delta som en av fem i politisk ledelse. For det er en flott mulighet å få 
bidra til å gjøre FO best mulig. Det er først og fremst viktig for våre medlemmer, men 
også for de våre medlemmer jobber for. Et sterkt FO er viktig for velferdsstaten vår. 
 
Når jeg ser tilbake på året som har gått ser jeg på tre store seire for FO.  
 

- Vi kom frem til et kompromiss i den interne utdanningssaken. Saken har vært 
som en mare for FO de siste årene, og jeg er veldig glad for å ha bidratt til en 
løsning. Det kommer vanskelige situasjoner knyttet til denne saken fremover, 
men vi har nå et felles fundament. 

- Vi sikret fortsatt tre profesjoner innen våre fagområder. Det er svært viktig, og en 
stor seier for FO. Ikke bare har vi sikret våre utdanninger for fremtiden. Vi har 
bidratt til en videre utvikling av utdanningene våre. Jeg ønsker ikke profesjoner 
som ikke er i utvikling. I årene som kommer blir det spennende faglige og 
utdanningspolitiske diskusjoner. FO har plassert seg som en viktig aktør i disse. 

- Gjennom vedtaket i Stortinget i desember er det igjen trøkk på situasjonen for 
personer med utviklingshemning. Mange av FOs avdelinger har satt fokus på 
ansvarsreformens 20 årsjubileum denne høsten. Vi i FO kan være stolte over de 
bidragene vi har gjort for at vi i 2011 kunne markere en ny start knyttet til 
politikken på dette området, for arbeidet for rettsikkerheten, levekårene og 
tjenestene for personer med utviklingshemning. 

 
Samtidig som vi har oppnådd resultater på en rekke områder er det også en 
kjensgjerning at vi bruker mye tid og krefter på interne prosesser. Etter min mening 
uforholdsmessig mye tid på dette. Dette gjelder i flere organ. Mye av tiden både i 
landsstyre, arbeidsutvalg og seksjonsråd er brukt til dette. I altfor liten grad er FO et 
politisk verksted hvor vi sammen utvikler en velferdspolitikk for fremtiden.  
 
Det er for meg også blitt tydelig at det er ulikt syn på hva FO skal være og hvordan 
organisasjonen skal utvikle seg. Det var ikke bare utfordringene knyttet til utdanning og 
autonomi som var problematisk. Siste landsstyremøte i 2011 viste dette tydelig. Jeg 
mener at uenighet ofte kan være positivt. Åpen debatt om saker, både organisatoriske og 
politiske er bra. Jeg synes det er langt mer problematisk at det kan synes som om man 
må spille et politisk spill for og nå frem i de vanskeligste sakene. Jeg opplever en 
organisasjon som er preget av ulike fløyer. Tilhører man ikke noen av fløyene blir det 



svært vanskelig å bidra. Jeg har opplevd at avvikende meninger sees på som 
problematisk, og at det er viktigere å skape allianser enn å fremme åpen dialog. Jeg 
mener interne organisatoriske saker må løses på andre måter enn ved såkalt politisk 
spill. Etter min mening må FO finne nye arbeidsformer som gjør FO sterk i det politiske 
spillet som vi selvsagt skal delta i for å vinne frem med våre saker.  
 
Arbeidet mitt har også vært påvirket av uenighet mellom politisk ledelse og 
administrativ ledelse om hvordan en politisk organisasjon som FO skal drives. 
Forbundskontoret til FO sitter på en unik kompetanse og svært dyktige medarbeidere 
som vi som politisk ledelse ikke har samarbeidet med på en best mulig måte. Vi har ikke 
klart å ta de nødvendige grepene for at vi sammen skal få ut forbundskontorets 
potensial. For meg, særlig som tidligere ansatt ved forbundskontoret, er ikke dette en 
situasjon å leve med. Heldigvis blir det nå satt i gang prosesser som vil bedre dette 
forholdet. 
 
Et verv som medlem av arbeidsutvalget i FO innebærer mye arbeid og mange spennende 
arbeidsoppgaver. Dette resulterer også i mange lange kvelder og noe reising. Dette er en 
belastning som jeg selvsagt visste om når jeg takket ja til å stille til valg. Jeg anser meg 
selv som en med stor arbeidskapasitet. Samtidig er det viktig at dette arbeidet synes 
både meningsfullt og inspirerende. For meg har ikke belastningen stått i forhold til hva 
verken jeg eller FO får igjen. 
 
Noen har sagt at jeg er feig om jeg trekker meg. Andre har sagt at det er viktig å stå løpet 
ut. Dette er synspunkt jeg har stor forståelse for. Bakgrunnen for min beslutning om å 
trekke meg kan selvsagt sees på som at jeg personlig ikke har mestret mine 
arbeidsoppgaver og fått gjennomslag for mine meninger. Det kan selvsagt også sees på 
som ansvarsfraskrivelse. Jeg vil derfor presisere at som innehaver av et helhetlig ansvar 
for FO har jeg selvsagt også ansvar for de temaene som jeg i dette notatet fremhever 
som områder vi ikke har lykkes. Det er viktig å ha tillitsvalgte som er fullt ut motiverte 
for den jobben som skal gjøres. Jeg vurderer det slik at det er best både for meg og for 
FO at en annen enn meg fortsetter det viktige arbeidet som skal gjøres. 
 
Jeg har fortsatt tro på FO som en viktig aktør, både for våre medlemmer og for utvikling 
av velferdstjenestene. For å sikre dette må politisk ledelse først og fremst være politiske 
inspiratorer og strategiske påvirkere.  FO er noe mer enn en tradisjonell fagforening. FO 
skal være en fagforening, en yrkes- og profesjonsorganisasjon og en tydelig aktør i både 
generelle debatter om velferdssamfunnet og i debatter om utviklingen av 
velferdstjenestene. Dette krever et bredt engasjement på mange områder. Med alle dere 
flinke tillitsvalgte, ikke minst mine tidligere kollegaer i AU, har jeg tro på at dere skal få 
til dette. 
 
Mitt valg er en erkjennelse av at vi ikke har fått til å bli den samlende kraften som FO 
kan og skal være. Dette er dog mulig å endre. Da må hele organisasjonen jobbe sammen 
om å finne felles arbeidsformer og mål for arbeidet. FO må utvikle politikk i samhandling 
og dialog internt, og være strategisk og tydelig eksternt.  
 
Jeg ønsker både dere i landsstyret, andre tillitsvalgte og FO som organisasjon lykke til 
med det viktige arbeidet som ligger foran dere. Jeg beklager de ekstra utfordringene jeg 
nå gir dere ved å trekke meg fra vervet.  
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