
 

 
 
    LOs barne- og familieorganisasjon 

 
 

PROTOKOLL fra sentralstyremøte nr. 4/2021 
Møtet ble avholdt digitalt på Teams 18.september.21, kl. 11.00-14.00 
 
Til stede:  
Ali Malick (vara)til kl. 13.00, Birgitte Kalvik kom til sak 46.4.21 (ans.repr.), Eddie Ingebrigtsen, Kristin 
Sæther, May-Helen Nilsen, Sebastian Gåsemyr Staalesen (U),), Tonje Tovik, og Åsta Rohmann(U) 
 
Forfall: Eirin Josefine Leirvik (vara), Hillevi Sofie Tovik, Marrie Anne Leijenaar, May Tove Solum 
Tollefsen og Tormod Asle Jarsve 
 
Ikke møtt: Tor Engevik og Suhur Lorch-Falch (vara 
 
 
SAKER 
Saksnummer/møtenummer/år 

SAK  36 /4/21   GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  

 
Vedtak:      Godkjent 
   

SAK 37 /4/21  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 19.6.21 

     
Vedtak:    Godkjent 

    

Sak 38/4/21  ORIENTERINGER OG INFORMASJON FRA ADMINISTRASJONEN 

 
HMS orientering:   
HK samling: Birgitte deltar 28.9 21 og får permisjon med lønn.  
Influensavaksiner er tilbud fra A- Med. 
Det har ikke vært langvarig sykefravær i perioden.  
Et personalsseminar ble avholdt 4. august på Hvaler, hvor høstens oppgaver og trivsel på 
arbeidsplassen sto på agendaen. 
Orienteringer 

• Betalte kontingenter er pr 18.9:  2009 av 2481 registrerte medlemmer.  
Kontingentpåminnelse sendes ut innen september via HyperSys. Faddere bes følge opp 
lagene i oktober om de trenger bistand på noen måte. 

• En gjennomgang av feil adresser og annet pga. retur på medlemsbladet er gjennomført. 
(igjen) Det er fremdeles mange feil adresser i registeret, og viktig at dette kommer på plass 
selv om det er tidkrevende. 

• Framlagsnytt 7/21 er sendt ut på epost til framlag med invitasjon til Framtreff for 
ledere/styrer (også delt i facebookgrupper) og påminnelse om Landsmøtet 

• Oppdatert landsmøteinnkalling sendes ut mandag 20.9 sammen med saksdokumenter 

• Saker til neste UMM er under produksjon, flere saker mottas med glede. 



 

Sak 39/4/21   FRIFONDSFORDELING 2021 

 
Saksfremlegg: Framfylkingen ble tildelt 383 576 kroner og 5% av det beholdes av Framfylkingen. 
Årets fordeling av 364 397,- er gjort på bakgrunn av kriteriene for Frifond. Det er noen lag som ikke 
søker, noen fordi de ønsker på å bruke 2020 midlene ut året i 2021, og noen har ikke levert inn 
søkna/rapport. Først og fremst er det fordi Frifondsmidler de fikk utdelt ikke er brukt opp og 
rapporteres derfor på slutten av året.  Det er også framlag som ikke har oversikt og regnskap 
ferdigstilt, som er i dialog med generalsekretæren om dette. Disse lagene kan ikke søke i år, men må 
vente til utlysning av Frifond for 2022. 
 
 
Vedtak: Fordelingen er gjort på dette grunnlaget er som følger:  
 

Fordeling av Frifond 2021 Søknadssum Antall Innstilling til  

 Innstilling vedtatt på 
sentralstyremøtet 18.9.21 

2021  
tiltak 

fordeling: 

 
    

 

Auli 0   0 

Elverum 0   0 

Gamle Oslo 0   0 

Gansdalen 0   0 

Grorud etbl. 2020 42 500 3 25 000 

Grønli 24 000 4 22 000 

Gudbrandsdal     0   0 

Hadeland 40 000 9 28 000 

Hommelvik 0   0 

Hvaler 0   0 

Indre Østfold 69 500 14 45 000 

KOS 37 000 6 25 000 

Kristiansand 0   0 

Kurland 65 000 7 48 000 

Magnor 0   0 

Modum 7 000 4 7 000 

Møre 0   0 

Odal 138 000 10 55 000 

Oslo 84 000 9 25 000 

Oteren 0   0 

Ringsaker       

Sentrum 21 000 3 11 000 

Skjennungen     0 

Stavanger       

Sydvesten 20 000 5 12 000 

Trondheim 6 500 2 6 500 



Vestkanten 17000 4 12 000 

Ådalsbruk 0   0 

Årdal  0     

Åsane 75000 12 30 000 

Total sum fordelt     351 500,00 

Restmidler beholdes og fordeles til lag i etterkant: 12 897  
 
 

Sak 40/4/21  ØKONOMI OG REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL 

Saksfremlegg: 
Regnskapsrapport og Budsjettoppfølging: Framfylkingen har generelt hatt lite utgifter første halvår, 
medlemsbladet er rimeligere å produsere grunnet Birgittes oppsett til trykk og at vi har et mindre 
opplag, vi har sort sett digitale møter og vi brukte som avtalt ca. 60 tusen på ungdomssommercamp. 
Kontingentfordelingen for 2020 ble ca. 76 000 til utbetaling til framlagene. 
Ett nytt framlag (Fredriksstad) har fått oppstarttilskudd på fem tusen kroner. 
 
Økonomiske tilskudd: 
Søknad er sendt Lotteristifltelsen om momskompensasjon. Svar og fordeling forventes desember 
2021. 
Nasjonal grunnstøtte (NG) for 2022 og internasjonal grunnstøtte (IG) er søkt innen frist. (årets søknad 
om IG er basert på tall fra 2019 på grunn av lite utenlandsaktivitet pga. pandemien)  
For bedre teknisk tilretteleggelse og innkjøp av trykksaker har vi søkt og mottatt et tilskudd på 
300 000 til Landsmøtet fra Framfylkingens Venner.  
Søknad om 70 000 er sendt LNU Bærekraft om støtte til avvikling av Barnas Landsmøte i 2022. 
 
Bankbeholdning pr 18.09.21 er 2 334 991,31  
inkludert Frifondsmidler til utdeling, pluss skattetrekkskonto med 40 789 kroner  
 
Kristin redegjorde for hva Framfylkingens Venner er og hvilke oppgaver de har. 
 
Vedtak: Rapport og fremlegg tas til orientering 
 

Sak 41/4/21  INKLUDERINGSDUGNADEN ALLEMED  

Saksfremstilling:  
Framfylkingen har inngått en samarbeidsavtale med ALLEMED om å gjennomføre 
Inkluderingsdugnader for å innfri målet om å motvirke utenforskap og ekskludering i fritiden. De 
dårlige konsekvensene av pandemien har gått mest ut over de familiene som har dårlig økonomi og 
som bor trangt. Dette forteller oss at Framlagene har en fin sjanse til å gjøre en innsats framover. Vi 
må sette i gang en inkluderingsdugnad. ‘Ta med alle på leken’ 
Ikke bare blir dette et godt stykke solidaritets arbeid, men vil gi framlaget mange nye medlemmer og 
frivillige hender til å lage enda flere aktiviteter til barn unge og deres familier framover. Å inkludere 
handler om mer enn prat; det handler om å ha opplevelser sammen, få meningsfulle oppgaver og 
sammen skape nye møteplasser. Verv nye og tilby deltakelse og ansvar. Jo flere som deler på 
oppgavene jo mer gøy kan man ha det sammen!   
Framlagene er invitert til Framtreff 22. september digitalt med kurs for Inkluderingsdugnaden. Kurset 
presenteres av Carina Watnedal som er prosjektkoordinator i Allemed. Allemed er et tiltak i NDFU 
(Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap) 
Arbeidsgruppe med forprosjekt har kun bestått av generalsekretær og Malene fra Oteren fordi to 
trakk seg i august. 



 
Vedtak:   
Sentralstyremedlemmer oppfordres til å delta, spre ordet og saken tas for øvrig til orientering. 
 

Sak 42/4/21 ICAN OPPFØLGING AV ARBEIDET   

Saksfremstilling:  
Framfylkingen følger opp arbeidet og deltar aktivt i tråd med det 19. LM s uttalelse om å forby 
atomvåpen og den formelle tilslutningen til ICAN.  FNs internasjonale dag for total avskaffelse av 
atomvåpen er 26.september, da verden igjen skal minnes om at målet om en verden fri for 
atomvåpen kommer på dagsorden. Hvordan ønsker vi å markere oss denne dagen? 
Administrasjonen følger opp normalt sett med slikt uten at det tas opp i sentralstyret, men det er 
viktig å vise til at vår tilslutning til ICAN har konsekvenser gjennom å oppdatere sentralstyret.  
Framfylkingen signerer på et brev fra de tilsluttede organisasjonene i ICAN (The International 
Campaign to Abolish Nuclear Weapons) til det nye regjeringssamarbeidet om å forby Atomvåpen.  
 
I tillegg vil vi forfatte et punkt i et eget oppfordringsbrev til den nye regjering fra Framfylkingen der vi 
blant annet viser til vårt LM-uttalelse om å forby atomvåpen i 2019. 
 
Vedtak:  
Administrasjonen frisker opp tidligere artikkel om atomvåpenforbudet og lager et delbart bilde 
som sentralstyremedlemmene bidrar til å dele i sosiale medier den 26.9. og skriver en oppfordring 
til myndighetene om å signere forbudet mot atomvåpen. 
 

Sak 43/4/21   SØKNAD OM LEIRSTØTTE FRA FRAMFYLKINGEN I OSLO 

Søknad og saksframlegg fra Inger Jacobsen, leder FfIO: 
«Framfylkingen i Oslo har nå i flere år arrangert sommerleir med god gjennomføringsgrad. På 
sommerleirene både i fjor og i år deltok også frammere fra andre fylker, ettersom vi åpnet for 
deltakelse fra flere lag. Vi har mottatt forespørsel fra flere om Oslo kan åpne ytterligere for deltakelse 
fra alle lag i hele landet. Framfylkingen i Oslo har vurdert dette, og vi ønsker for neste års sommerleir 
å åpne opp for deltakelse fra alle lag. 
  
Dersom Framfylkingen i Oslo skal opprettholde og evt. øke deltakelsen på landsbasis ønsker vi å 
avklare eventuell økonomisk støtte fra Framfylkingen eksempelvis gjennom tildelt kursstøtte.  
Etter det vi har forstått kan både forarbeid og gjennomføring av leire arrangeres med kurs og dermed 
også tildeles midler fra fordelingsutvalget per kursdøgn for tellende medlemmer. Dersom denne 
støtten gis fra fordelingsutvalget etterskuddsvis, mener Framfylkingen i Oslo at leiren både for 2020 
og 2021 (begge gjennomført i covid-perioden) gir grunnlag for søknad om grunnstøtte. I tillegg vil 
kommende leir for 2022 også kunne tas med i senere søknad til fordelingsutvalget.» 
 
Saksorientering fra generalsekretær: 
Vi skal berømme fylkeslaget for at de har hatt et slikt arrangement begge årene under pandemien. 
Fordi tiden var knapp, har jeg tillatt meg å innlemme 2020 tallene for leiren i søknad til 
Fordelingsutvalget i om Nasjonal grunnstøtte for 2022. Derfor vil det være riktig å gi Framfylkingen i 
Oslo hodestøtte for støttegivende deltakere på den leiren i etterkant, utfra det sentralstyre mener er 
rimelig. Et større antall deltakere og aktiviteter totalt vil gi et bedre grunnlag (poengsystem) for 
Framfylkingen som vi kan søke støtte for.  Jeg er usikker på om hva det vil utgjøre i økt støtte. 
 
Angående spørsmålet om framtidig samarbeid og kursstøtte: 
Vår prinsipielle holdning ved økonomisk støtte til aktiviteter både i fylkeslag og framlag, er at vi 
ønsker et avtalt og aktivt samarbeid ved slike arrangement hvor sentralleddet også har makt til å 



påvirke. Tallene Framfylkingen i Oslo har for 2021 og får i 2022 kan tas med i søknader forutsatt at vi 
har en klar avtale om samarbeid og at det er enighet rundt retningslinjer for leiren i forkant.   
Leirstøtte som kan søkes fra sentralleddet kan oppmuntre alle ledd i organisasjonen til å arrangere 
flere leirer og kan ses på som et nytt tiltak for å skape større aktivitet. Framfylkingen har mulighet til 
å sette av dette i budsjettet. 
Generalsekretæren foreslår å støtte leiren i 2020 og 2021 med en hodestøtte på 500,- for 
støttegivende deltakere. Dette skaper ikke presedens, men vil gi mulighet for å søke Framfylkingen 
leirstøtte for framtidige regionale leirer forutsatt at vi har økonomi til det og er invitert til et aktivt 
samarbeid.  
 
Vedtak:  
Framfylkingen støtter Framfylkingen i Oslo for leirene i 2020 og 2021 med en hodestøtte på 500,- 
for støttegivende deltakere. Det gir en støtte på 14.500 som overføres fylkeslaget snarest, og for 
2021 overføres tilskudd i forhold til antall tellende deltakere etter at dokumentasjonen er mottatt.  
Framfylkingen inviterer Framfylkingens Venner til et møte om å samarbeide om et årlig tilskudd til 
leiraktiviteter i organisasjonen som kan søkes etter kriterier som settes ift. retningslinjer 
sentralstyret blir enige om. 
 

Sak 44/4/21  UTVALGSARBEIDET 

Barnepolitisk utvalg: 
Ved Birgitte (utvalgssekretær)Barnepolitisk utvalg har hatt lite aktivitet og ser at det trengs større 
engasjement fra utvalgets medlemmer for å nå målene sine. 
Politiske utspill fra Framfylkingen til regjeringen hvor vi oppfordrer til å intensivere arbeidet med 
saker som: 
Tredje tilleggsprotokoll 
Barna i flyktningeleirene  
Samtykkelov for sex 
Forby atomvåpen  
Stopp krigen i Jemen 
 
Ungdomsutvalget: 
ved Åsta (utvalgsleder) 
Oppsummerte aktivitet i sommer bl. a medvirkning med ledelse av sommercamp for ungdom i Oslo, 
og Instagram som verktøy for å dele info. UU har nytt møte i uke 41. 
 
Internasjonalt utvalg: 
IU har ikke vært aktive på lenge. Saeed ivaretar de fleste henvendelser fra IFM SEI på vegne av 
utvalget. Dette gagner ikke medlemsdemokratiet og er uheldig løsning på sikt. Utvalget må opp å gå 
igjen slik at det arbeidet ikke blir en adm.-oppgave, noe som.  
Det er viktig for Framfylkingen å delta IFM SEI. Vi har flere uttalelser og vi har påvirket 
organisasjonenes retningsvalg noe som gir oss et ansvar for p følge opp det som er innlemmer i 
handlingsplaner, 
Neste år er det 100 års jubileum og det må vi bidra til å markere.  
Neste møte for medlemsorganisasjoner er 18.-19.september (Saeed og Tonje deltar)  
 
Se film: https://www.youtube.com/watch?v=XY5tdMe9alk  
Temaene som presidiet foreslår å diskutere for dette møtet er: 
1. Hundreårsfeiring 
2. Strategi og workplan 2022-2025 
3. Stemmesystem 
4. hybride møtestrukturer 

https://www.youtube.com/watch?v=XY5tdMe9alk


5. Barn og unge Deltakelse strukturelle behov 
6. Andre konstitusjonelle endringer knyttet til IC-resolusjonene og den nye belgiske loven for 
internasjonale organisasjoner. 
 
Organisasjonsutvalget: 
Har ikke hatt møter siden juni og er ferdig med sitt forberedende arbeid for LM. 
 
 Vedtak:   Saken tas til orientering og arbeidet følges opp i utvalgene. 
 

Sak 45/4/21  LANDSMØTET 2021 

Siste gjennomgang av saksdokumenter før utsending: 
Beretning:  
Sentralstyrets innspill etter gjennomgangen tas til etterretning og legges inn i beretningen. Denne 
sendes ut på mandag sammen med innkalling og andre LM papirer. 
 
 
Nye innkomne forslag sendt barnepolitisk utvalg /Landsmøtet:  
1. fra Brita Bye, Gamle Oslo framlag 
  
Jeg ber Framfylkingen vurdere politiet politiets praksis med å ta fingeravtrykk av barn i forbindelse med 
utsteding av pass, i lys av barns rettigheter. 
  
Siden min datter fikk utstedt pass sist i 2016, har det kommet en ny ordlyd i passlovens § 6a Innhenting av 
biometrisk personinformasjon til gjennomføring av passkontroll (verifikasjon) mv. (2017). Paragrafen lyder 
etter dette som følgende:  
«Biometrisk personinformasjon (ansiktsfoto og fingeravtrykk) kan innhentes elektronisk av alle som passerer 
grensekontroll eller annet kontrollsted for kontroll av reisedokumenter. 
  

Biometrisk personinformasjon innhentet etter første ledd skal slettes så snart som mulig etter at identiteten er 
verifisert mot gyldig reisedokument, eller når identiteten er fastslått på annen måte.» 

  
Dette har Politidirektoratets fortolket allerede i rundskriv 2015/002, pkt. 5.1, 3. og 4.ledd til følgende:  
«Bilde, fingeravtrykk og signatur innhentes fra biometrikiosken, og lagres i Passweb sammen med 
personopplysningene. Passøknaden sendes etter vedtak elektronisk til passprodusent. Signert utskrift og andre 
dokumenter som blir fremlagt sammen med søknad om pass arkiveres hos passutstedende myndighet og 
oppbevares i passets gyldighetstid pluss ett år.  
For søknader om pass til barn under 12 år skal det ikke innhentes fingeravtrykk. Foto og ev. signatur (for barn 
over 10 år) kan i slike tilfelle eventuelt hentes fra skannet skjema og papirfoto.» 

  
Jeg reagerer på dette all den tid det ikke er tvil om barnets identitet. Spesielt sett i lys av at dette er en «kan»-
bestemmelse i loven samt lovens § 6a, andre ledd om at biometrisk personinformasjon skal slettes så snart 
som mulig etter at identiteten er verifisert mot gyldig reisedokument, eller når identiteten er fastslått på annen 
måte. Ifølge politiets hjemmeside skal da fingeravtrykkene slettes etter 30 dager.  
  
Mitt spørsmål er derfor: Med hvilken begrunnelse og hensikt innhenter politiet fingeravtrykk av alle norske 
barn som søker pass og identifikasjonskort (loven gjelder også det nasjonale ID-kortet)? For meg er det 
skremmende at det tillates innhenting av fingeravtrykk av våre barn når identifisering i praksis gjøres på annen 
måte. Tross i at politiet hevder at de vil slette disse etter 30 dager, tviler jeg på dette. Hvilken hensikt har det 
ellers å hente inn fingeravtrykk om de ikke kan matches mot noe?  
  
Det er mye jeg reagerer på i denne saken, men jeg ber dere først og fremt om å vurdere dette i lys av at 
ovennevnte ordning gjelder for barn helt ned til 12 år, altså barn under den kriminelle lavalder.  Jeg har en 
mistanke om at Barnekonvensjonens bestemmelser om beskyttelse her er utnyttet på en slik måte at det går 
på bekostning av barns privatliv (det er vel en av de fremste rettighetene). 



 
Sentralstyrets innstilling: 
Saken oversendes barnepolitisk utvalg for vurdering av hvordan forslaget for eksempel kan 
ivaretas i en bekymringsmelding til myndighetene. 
 
2. fra Malene Siikavuopio, Oteren framlag 
 Barns rett til å klage på skolemiljø 
https://www.youtube.com/watch?v=q9W_eS2cFeA&t=86s  

‘Viste du at du kan melde ifra til statsforvalteren en uke etter at du har sakt ifra til noen på skolen, 
dersom du opplever at skolen ikke tar deg på alvor? 
Du har rett til å bli hørt, og hva som er det beste for eleven skal være et grunnleggende hensyn når 
skole eller statsforvalteren behandler saken.  

I loven står det at Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot 
krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 
Vi i framfylkingen er opptatt av at barn og unges rettighet og rettsikkerhet. Vi ønsker at alle barn og 
unge skal ha en reel klagemulighet. 
 
Du kan enkelt melde ifra til statsforvalteren ved å sende inn skjema 
her: https://skjema.no/SF/mobbing?noprompt=true 
Både elever og foresatte kan melde ifra til statsforvalteren.’ 
 
Sentralstyrets innstilling:  
Oversendes administrasjonen for å synliggjøre informasjonen om klageretten. 
 
Vedtak om teknisk oppgavefordeling på Landsmøtet:  
Dirigent: (er) Åsta Rohmann, Bjørn Jarle R.L (Tonje Spør), Jan Petter Gundersen (May Helen spør)  
Sekretærer(er)  
1.Birgitte Kalvik (adm,.)  
2. Sebastian Staalesen 
Fullmaktskomite og reisefordeling: Kristin Sæther og Saeed Altahami er foreslått (de registrerer 
deltakerne) og Kurt Frantzen (Kristin spør) 
Redaksjonskomite for vedtektsendringer og andre  forslag: May-Helen (leder) + 4 utvalg og ledere 
forespørres 
Teknisk gjennomføring med foto. lyd, lys, digitale løsninger og strømming (adm. tar ansvar for å 
finne og kontakte) Grønli framlag forespørres 
 
Åpning (Hommelvik er forespurt, venter på svar) og Kulturinnslag AFR Draglinja, Artist/Slampoet 
(Tonje kontakter og får hjelp fra Eddie) 
 
Velferdsutvalg og vertskap: Modum framlag  
 
 

Sak 46/4/21  ÅRSHJULET 

• Sommercamp for ungdom, Oslo 27.-30.6.21 med overnatting på COMFORT HOTEL XPRESS 

YOUNGSTORGET,   
• Arbeiderbevegelsens 10-årsprosjekt – arven etter 22. juli- kontinuerlig i år 

• Familieleir med Fagforbundet uke 31 og 32 Avlyst 

• ABN styremøte i København 21.og 22. august 21 Kristin og Tonje deltok.   

• Framtreff for ledere/styremedlemmer om Inkluderingsdugnad i framlaga 22.september 

https://www.youtube.com/watch?v=q9W_eS2cFeA&t=86s
https://skjema.no/SF/mobbing?noprompt=true


• Frist for ny innkalling/utsending LM 20.9.21  
Datoer for sentralstyremøtene under er lagt slik at vi fortløpende kan avklare situasjonen med 

korona og tidspunkt for landsmøtet mm.  

• Møte imellom/roller under landsmøtet- konkret 
13.11.21 teams/fysisk møte kl. 11-15    

• Framfylkingens 20. Landsmøte 19.-20. november 
2022 

• Lagledersamling i januar, sted ikke fastsatt. 

• Common Ground 29.juli-8.august blir på Kelmarsh Hall and Gardens, Northamptonshire, 
England. Vi deltar med en delagasjon. 

 

Sak 47/4/21  EVENTUELT 

Ingen saker til eventuelt. 
 
Møtet avsluttet kl. 13.58  
Ved  protokollen: Tonje Tovik 
 

 
 
 
 
 
 


