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Innledning 
2021 har vært enda et år som har vært preget av koronapandemien, selv om landet 

sakte men sikkert har åpnet opp. Vi har blitt gode på å bruke de mulighetene som de 
nye digitale løsningene gir oss, samtidig som vi gjort noen erfaringer om hva som 
ikke egner seg digitalt. Vi ser også at pandemien har resultert i at vi ikke har fått med 

oss alle, da ikke alle har tilgang til og/eller kunnskap til å ta i bruk de digitale 
verktøyene.   

 
Vi har klart å være på plass på de arenaene som har vært viktig, og at vi allerede 
hadde erfaring fra digitale prosesser fra 2020 har gjort at mye har gått smidigere selv 

om fysiske prosesser hadde vært en bedre løsning.  
Saker som har preget dette året er: 

- valgkamp for å få på plass ny regjering  
- ivaretakelse av informasjonsflyt og støtte til tillitsvalgte på arbeidsplassene 
- bistå i og på sidelinja i de lokale forhandlingene innenfor de forskjellige avtale-

områdene  
- omstillingsarbeid som en forlengelse av arbeidet som startet allerede i 2018 i 

Nittedal kommune. I denne prosessen er det betydelige krav til innsparing som 
en konsekvens av en høy investeringstakt i kommunen 

- oppstart av arbeidet med ny arbeidsgiverpolitikk og kompetansestrategi 

- videre jobbing med prosjekt for heltidskultur 
- ny kommuneplan og arealstrategi med fokus på FN`s bærekraftsmål 

- saker rundt arbeidsmiljø, personalsaker, sykefravær, krav om økning i stilling, 
ansettelser, m.v. 

 

for å nevne noe.  
 

Arbeidet med handlingsplanen har ikke gått som planlagt, men vi har fått til noe mer 
enn i 2020. Vi forsøkte å planlegge optimistisk, men med pandemien i bakholdet.    
 

Vi har gjennomført svært få arbeidsplassbesøk i år, og har måtte avlyse noen på 
grunn av endrede regler i kommunen. Tillitsvalgte er benyttet aktivt på 

arbeidsplassene for å få ut informasjon, medlemsgaver og verve. Vi har også 
benyttet Facebook og Teams, i tillegg til å sende ut e-poster.  
 

Lønnsoppgjøret i 2021 ble bedre mottatt enn det forrige. Avsatte midler til lokale 
forhandlinger var liten, men det har allikevel vært mulig å gjøre noen nødvendige 

justeringer selv om det har vært færre enn vi ønsket å få til.   
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I perioden har Fagforbundet Nittedal bestått av: 
 

Tillitsvalgte 
Styret: 

Leder Lynette Frøyhov 

Nestleder Lisbeth Bye Karlsen 

Opplæringsansvarlig Trond Bergli 

Kasserer  Tom K. Kristoffersen 

Fane 2 ansvarlig Hege Johnsen 

Pensjonisttillitsvalgt Wenche Lysaker  

Leder YKA Heidi Lynnebakken 

Leder YHS  Tonje Syverud 

Leder YST Grethe Johnsrud 

Leder YKKO Lisbeth Bye Karlsen  

Styremedlem for mangfold og inkludering Nazik Muhammad 

Hovedverneombud Nils Øyvind Dieseth  

 

Hovedtillitsvalgte innenfor KS:  

Hovedtillitsvalgt Lynette Frøyhov 

Hovedtillitsvalgt 80% Trond Bergli 

Hovedtillitsvalgt 20% Tonje Syverud 

 

Valgkomite:  

Leder Heidi Lynnebakken – YKA  

Medlem Lisbeth Bye Karlsen - YKKO 

Medlem Tonje Syverud – YHS 

Medlem Grethe Johnsrud - YST 

Medlem Wenche Lysaker - Pensjonist 

Medlem Stine Johnsen - Ung 

Revisorer: 

Medlem Øyvind Bognø 

Medlem Marius Ekholdt 

Vara medlem Nils Øyvind Dieseth 

Medbestemmelsesutvalget for hovedsammenslutningene i KS: 

Representerer LO kommune Lynette Frøyhov 

Arbeidsmiljøutvalg i KS: 

Hovedverneombud Nils Øyvind Dieseth 

Medlem Trond Bergli 

Medlem Mette Stuve 

Medlem Jan Erik Søderberg 
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Administrasjonsutvalget i Nittedal kommune: 

Medlem Lynette Frøyhov 

Medlem Trond Bergli 

 
Representantskap: 

Nestleder Lisbeth Bye Karlsen 

Opplæringsansvarlig Trond Bergli 

Leder YHS Tonje Syverud 

 

Regionstyret:  

Styremedlem Lynette Frøyhov 

 

Utvalg for mangfold og inkludering i Viken 

Utvalgsmedlem Nazik Muhammad 

 

LO, Nedre Romerike: 

Medlem Trond Bergli 

Vara Styret 

 

Ambassadørkorps Fagforbundet nasjonalt:  

Palestinaambassadør Lynette Frøyhov 

 

 

Kontorforhold 
Fagforeningen har 2 kontorer til hovedtillitsvalgte innenfor KS, med alt utstyr kjøpt av 
Nittedal kommune. I tillegg har vi et lager som er tilknyttet lokalene som vi deler med 
Utdanningsforbundet.  

Økonomi 
Foreningen har god økonomi, jfr. regnskapet for 2021. 

Budsjettet for 2021 ble vedtatt på årsmøtet med et driftsresultat på pluss  
kr. 89 676,65 
 

Regnskapet per 31. desember 2021 viser et driftsmessig overskudd på  
kr. 311 606,31 

 
Bankinnskudd 

31.12.2020 

Bankinnskudd 

31.12.2021 

Egenkapital 

31.12.2020 
Egenkapital 

31.12.2021 
 725 676,65 1 037 282,96  933 896,05  1 245 835,36 

 

Regnskapet fremkommer i sin helhet som egen sak på årsmøte. 
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Medlemsbevegelse og verving  
 

I 2020 har vi hatt en oppgang i det totale medlemstallet på 19 medlemmer. Av 

yrkesaktive har vi hatt en oppgang på 20 medlemmer.  
 
Den største nedgangen er innenfor kontor og administrasjon. Dette handler om en 

stor pågående omstillingsprosess der mange innenfor dette området har valgt å 
slutte på grunn av uroligheter i Nittedal kommune, og stillingene ikke har blitt 

erstattet. Det positive er at de de aller fleste har fortsatt som medlemmer ved at de er 
overført til en annen avdeling i Fagforbundet.  
 

Tabellen nedenfor viser at vi har hatt en oppgang i alle yrkesseksjonene med unntak 
av kontor og administrasjon.  

 
Vervemålet for 2020 var 29 yrkesaktive medlemmer. Vi nådde målet med god 
margin, og endte opp med å verve 56 nye yrkesaktive medlemmer.  

 
Medlemsutviklingen siste årene har vært som følger: 

 06.11.17 17.12.18 20.12.19 31.12.20 31.12.21 Endring 

Totalt antall 

medlemmer 

990 978 971 990 997 +7 

Totalt antall 
yrkesaktive 

636 617 586 606 620 +14 

        

Yrkesaktive 

m /AAP 
medlemmer 

i: 

      

SHS 265 242 245 248 268 +20 

SKA 101 102 94 87 85 -2 

SKKO 186 202 195 202 202 0 

SST 84 71 67 69 65 -4 

       

Pensjonister 311 312 309 326 328 +2 

        

30år og 
yngre  

      

Alle  107 92 93 94 +1 

Yrkesaktive   74 64 65 69 +4 

Lærlinger 7 7 9 10 10 0 

Studenter 3 3 2 1 3 +2 

Elever  21 15 17 15 -2 

   
 

Møtevirksomhet 
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Antall styremøter: 6 

Antall saker behandlet: 25 + faste saker  
Informasjon fra: Seksjonene, pensjonisttillitsvalgt, kasserer, opplæringsansvarlig, 

hovedverneombud, leder og hovedtillitsvalgte. I tillegg har vi behandlet og fattet 
vedtak på noen hastesaker på mail. Dette fungerer bra, og gjør at vi ikke trenger 
styremøter hver måned. Møtene har blitt gjennomført på Teams i 2021. 

 
Antall styreseminar: 1 

Styret har gjennomført 1 styreseminar i 2021. Vi måtte avlyse det ene på grunn av 
smittesituasjonen, men fikk gjennomført det andre da det var helt nødvendig for oss å 
samles for å planlegge hvordan vi skal være en god fagforening for våre medlemmer 

i en annerledes hverdag. Vi har også fått evaluert 2021 og planlagt 2022. 
 

Antall medlemsmøter: 1, og har måtte avlyse resten på grunn av koronaepidemien. 
Vi har allikevel kommet i kontakt med medlemmene via e-post og informasjon på 
Facebook og nettsiden.    

 

Utvalgenes virksomhet 
 

Ungdomsutvalget 

Utvalgets sammensetning: Stine Johnsen 
Det er ikke avholdt møter eller behandlet saker da vi ikke har et ungdomsutvalg.  
Aktiviteten som ble planlagt gjennomført er ikke gjennomført på grunn av korona. Vi 

ble påmeldt lærlingpatruljen, men dessverre ble vi ikke valgt til å få besøk.  Deltatt på 
pakking og utdeling av sommergaver til medlemmene. 

Deltatt på yrkesfaglig samling i Lillestrøm.  
 
Pensjonistutvalget 

Utvalgets sammensetning: Wenche Lysaker, Anne-Brith Bjerke, Torill Thorgersen, 
Bjørg Pedersen, Dan Didriksen, Sissel R. Moltzau, Hilde Flom og Vidar Bollum. 

Det er avholdt 2 møter og behandlet 6 saker. 
En av sakene vi har behandlet nøye er Koronasituasjonen. 
Det ble sendt ut en sommergave til alle som utvalget var med på å pakke og sende 

ut. I samme sending avlyste vi bussturen. 
Vi har ikke møtt opp på invitasjoner som er kommet dette året og sagt nei til de som 

har ønsket å besøke oss, da styret har vært helt enige om dette på grunn av 
koronasituasjonen. 
Vi har avholdt 2 styremøte, samt hatt mail-korrespondanse med hele styret igjennom 

hele året. 
Aktiviteter: På grunn av Koronasituasjonen avlyste vi bussturen på sommeren, men 

er det avholdt en julelunsj i desember som var meget vellykket med over 75 personer 
til stede. 
 

Seksjonsstyret for yrkesseksjon helse og sosial 
Utvalgets sammensetning: Laila Jordet, Janne Hals og Tonje Syverud  

Det er avholdt 1 møte. 
Har bidratt til faglig utvikling hos medlemmene i form av utsendelse av kurs. Har 
markert noen av yrkesgruppenes dager. Deltatt på pakking og utdeling av 

sommergaver til medlemmene. Deltatt på yrkesfaglig samling i Lillestrøm. 
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Seksjonsstyret for yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Utvalgets sammensetning: Heidi Lynnebakken, Lynette Frøyhov, Hanne Østlyng og 
Veronica Killingdalen 

Det er avholdt 0 møter. 
Sendt ut informasjonsmailer nesten hver uke. Har bidratt til faglig utvikling hos 
medlemmene i form av utsendelse av kurs. Vært med på pakking og distribuert 

sommergaver. Sendt ut gaver til yrkesseksjonsstyret. Bestilt og delt ut fruktkurver i 
forbindelse med kvinnedagen og gjenåpning av rådhuset. Deltatt på yrkesfaglig 

samling i Lillestrøm.  

Seksjonsstyret for yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

Utvalgets sammensetning: Grethe Johnsrud, Roland Fischer, Johnny Døhlie og 

Tommy Grenne 
Det er avholdt 0 møter. 

Sendt ut informasjonsmailer sporadisk. Vært med på å distribuere sommergaver. 
Markerte renholderens dag med å overrekke magetasker og oppslag om dagen. Delt 
ut sjokoladekalendere til arbeidsplassene i desember. Deltatt på yrkesfaglig samling i 

Lillestrøm.  
 

Seksjonsstyret for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 
Utvalgets sammensetning: Lisbeth Bye Karlsen og Kirsten Volden 
Det er avholdt 0 møter. 

Sendt ut informasjonsmailer sporadisk. Har bidratt til faglig utvikling hos medlemmene 
i form av utsendelse av kurs. Deltatt på pakking, utkjøring og utdeling av sommergaver 

til medlemmene. 
 
Mangfold og inkludering 

Utvalgets sammensetning: Nazik Muhammad 
Det er avholdt 0 møter og behandlet 0 saker. 

Deltatt på 4 teams møter i utvalget for mangfold og inkludering i Fagforbundet Viken, 
der vi sitter med et styremedlem. Vi har etterspurt bistand for å gjennomføre 
arbeidsplassbesøkt lokalt i Nittedal. Fått bekreftelse på at det kommer bistand i 2022. 

Utvalget i Viken jobber fortsatt med å bli kjent og har planlagt fysisk møte i 2022.  
 

Fagforeningens aktivitet 
 
Vi hadde mange planer om både aktivitet i fagforeningsukene og aktivitet utover året. 

Vi har omstilt oss og fått til å være aktive ved å sende ut gaver og hilsninger via post 
og internpost istedenfor. Noe er også sendt til tillitsvalgte som har informert og 

distribuert gaver til medlemmene. På kvinnedagen sendte vi ut fruktkurver til alle 
arbeidsplassene vi har medlemmer med en hilsen, som ble veldig positivt mottatt.   
 

 

Administrasjonsordningen 
 

Fagforbundet Nittedal satte av kr. 200.000 til ulike frikjøp. Denne budsjettposten er 

ment å dekke alle ulike frikjøp, bla. innen seksjonene. 
I tillegg var det satt av midler til verving og medlemspleie. Denne posten i regnskapet 
har blitt brukt til innkjøp til de ulike seksjonene. 
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Leder 25 000   25 000 

Nestleder  20 000          20 000 

Kasserer 20 000           20 000 

Fane2 ansvarlig 20 000          20 000 

Opplærings ansvarlig 10 000   10 000 

Seksjonsledere 10 000 x4 40 000 

Pensjonist -og ungdoms tv.(ikke besatt i 19) 10 000 x2 20 000 

Styremedlemmer 10 000 x2 20 000 

Revisorer 1000 x2  2000 

Totalt    177 000 

 

Hovedverneombud/ personvernombud  
Fagforbundet har hovedverneombudet og personvernombudet i KS.   

 
Aktive medlemmer i lokalpolitikken  
Ingen av våre styremedlemmer eller plasstillitsvalgte er aktive i den forstand at de 

sitter i kommunestyret eller i andre lokalpolitiske verv. 
 

Fagforeningens anvendelse av organisatorisk frikjøp/ «spleiselag» 
Fagforbundet Nittedal har ikke søkt om midler i perioden til organisatorisk frikjøpt da 
vi ikke har lykkes med å få noen til å ta organisatorisk frikjøp. Vi har satt av midler i 

egen budsjett til dette hvert år, men lykkes ikke alltid med å finne noen som ønsker å 
ta på seg dette.  
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 Lynette Frøyhov  

 
 

Leder  

 

 
 

  

 

Lisbeth Bye Karlsen  Trond Bergli 

Nestleder/ Leder YKKO  Opplæringsansvarlig 
 
 

 
 

  
 

 

Tonje Syverud   Heidi Lynnebakken 

Leder YHS  Leder YKA 
 
 

 
 

  

Grethe Johnsrud  Hege Johnsen 

Leder SST  Fane 2 ansvarlig  
 
 

 
 

  

Stine Johnsen  Wenche Lysaker 

Ungdomstillitsvalgt  Pensjonisttillitsvalgt 
 

 
 
 

  

 
 

Tom K. Kvernhaugen  Nils Øyvind Dieseth 

Kasserer 
 

 
  

 Hovedverneombud  

Nazik Muhammas   

Styremedlem   
 


