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Innkalling til årsmøte
Tirsdag 08.06.21 kl. 18.30 Lillehammer rådhus Birkebeinersalen.
Påmelding via lenke utsendt på SMS 10. mai.

Saksliste:
Åpning
Konstituering
Årsmelding
Regnskap
Innkomne forslag
Årsplan
Budsjett
Valg

Merkene for 25 år i Fagforbundet og 40 år i LO blir dette året sendt i posten på 
grunn av Covid 19 og  smittesituasjonen. Navnene blir lest opp på årsmøtet.

Innkomne forslag må være oss i hende innen  26.05.21
Ny e postadresse:
Avd059.post@fagforening.fagforbundet.no

Fagforbundet Lillehammer
V/Leder Gunn Hilde Anundskås

Tillitsvalgte har møteplikt på årsmøtet.

Det blir en enkel servering.
Smittetiltakene følges nøye.

Send gjerne forslag på nye styre -og seksjonsmedlemmer til valgkomiteen ved 
Vivian Storhaugen. 
E-post: Vivian.storhaugen@lillehammer.kommune.no
Tlf 41604485

mailto:Avd059.post@fagforening.fagforbundet.no
mailto:Vivian.storhaugen@lillehammer.kommune.no
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Foreningens styre i 2020

Årsmelding 2020 − Fagforbundet Lillehammer 

Rolle Navn Periode 

Leder Anne Berit Vollan  

Gunn Hilde Anundskås                           

Til 1. juni 2020 

Konstituert fra 1. juni 2020 

Nestleder     Else Marie Wangen                       Valgt for 2020 og 2021 

Sekretær Oddvar Almås                           Valgt for 2020 

Kasserer Kristian Viken                            Valgt for 2020 

Opplæringsansvarlig Gunn Hilde Anundskås 

Ingen    

Valgt for 2020 og 2021, leder fra 1. juni 

Ingen konstituert fra 1. juni 2020 

Ungdomstillitsvalgt Marie Sofie Veim Hellum Valgt for 2020 og 2021 

Pensjonisttillitsvalgt Helge G. Galtrud Valgt for 2020 og 2021 

Yrkesseksjon ST Jørgen Clausen Valgt for 2020 og 2021 

Yrkesseksjon KA Jorun Duenger                          Valgt for 2020 og 2021 

Yrkesseksjon HS Anne Mette Iversen Valgt for 2020 

Yrkesseksjon KKO Eva Vollan Valgt for 2020 

Styremedlem (HTV) Cecilie B. Andersen Valgt for 2020 og 2021 

Styremedlem Vivian Hagen Valgt for 2020 og 2021 

Styremedlem Therese Østvik 

Arild Haugen 

Valgt for 2020 og 2021 (permisjon) 

Konstituert fra april 

 

Foreningens revisorer i 2020

Bjørn Kristiansen og Tor Aamodt har vært revisorer og har revidert fagforeningens regnskap.
Regnskapet legges fram i årsmøtet.
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Møter og kontakt
• Foreningens aktivitet har vært sterkt preget av koronapandemien. 
• Foreningsstyret har behandlet 72 saker i 2020 i løpet av åtte styremøter (ett 

av de digitale møtene måtte ha to forsøk, 3A og 3B, pga. tekniske 
utfordringer). Yrkesseksjonstyrene har vært innkalt til noen av foreningens 
styremøter. Vi har også i år hatt en sterk økning i bistandsbehovet fra 
medlemmer i privat sektor. 

• Foreningens arbeidsutvalg har hatt fire møter for å forberede styremøtene.
• Foreningen har avholdt to plasstillitsvalgtmøter i 2020. Men 

hovedtillitsvalgte for Lillehammer kommune kjører jevnlige møter for sine 
plasstillitsvalgte.

• Seksjon ST har hatt ett møte i 2020.
• Seksjon KA har hatt tre møter i 2020.
• Seksjon HS har hatt to møter i 2020.
• Pensjonistutvalget har hatt to møter i 2020.
• Utvalget som jobbet med Lillehammer kommunes budsjett 2021 har hatt tre 

møter.
• Til Fagforbundet Innlandet sitt Representantskap/regionmøte har 

fagforeningen hatt fire representanter.
• Foreningen har gjennom året hatt møter med politiske partier om våre

hjertesaker.

Kurs og inspirasjon
• Vi har ikke arrangert noen sosiale sammenkomster i år.
• Flere tillitsvalgte har deltatt ved grunnkurs for turnus og 

tillitsvalgtopplæringen i Fase1.
• Vi har hatt deltakere på elektroniske kurs rettet mot ganske små kretser, 

som Sekretærkurs, Teams-kurs og Fane2-kurs.

Lønnsoppgjør 2020

Korona-pandemien fikk konsekvenser også for Hovedtariffoppgjøret 2020. 
Oppgjøret for KS ble først utsatt, men i løpet av høsten gikk det anbefalte 
forhandlingsresultatet til uravstemning. Mange av våre yrkesaktive medlemmer 
var skuffet over det lave lønnstillegget, men resultatet av avstemningen ble ja.

Pensjonistene er også skuffet over sitt resultat.



5

Medlemsavis og informasjon

Medlemsavisa FagforbundsBlekka kom ut med tre utgaver i 2020. 
Vi har i 2020 hatt både en åpen og en lukket Facebookside.
Vår hjemmeside under Fagforbundet, finnes på http://avd059.fagforbundet.no/

Ellers brukes e-post til å spre informasjon til tillitsvalgte og til grupper av 
medlemmer. Vi har også sendt gruppemeldinger via SMS.

Styret i Fagforbundet Lillehammer har siste år skrevet flere leserbrev og sendt 
budsjettuttalelser til Kommunestyret. Det samme har pensjonistutvalget gjort. 
Foreningen har inntrykk av at vårt engasjement har blitt lagt merke til og er 
applaudert av medlemmene. 

Medlemsutvikling

I løpet av årets første elleve måneder har vi vervet 183 nye medlemmer. 
Foreningens mål var å verve 120 nye medlemmer i 2020, mens regionens 
føring var 125. Vi nådde begge målene! 

I løpet av 2020 vi hatt få arbeidsplassbesøk, og verving har foregått mest via 
plasstillitsvalgte, samt ved hjelp av en e-post til nyansatte. Denne e-posten er 
sendt den nyansatte en gang i løpet av første måneden i ny jobb. 

Fagforbundet Lillehammer - påvirkning og innflytelse

• Mangeårig styreleder, Anne Berit Vollan, valgte å førtidspensjonere seg 
sommeren 2020. Gunn Hilde Anundskås har ledet foreningen etter 1. juni 
2020.

• Fagforeningsleder Gunn Hilde Anundskås sitter i styret for LO i Sør-
Gudbrandsdal. Det samme gjør vårt medlem (tidligere styreleder) Anne 
Berit Vollan.

• Det pågår et arbeid for å etablere foreningstilknytning for medlemmer i 
Stendi Heimta. Det er aktuelt å samle medlemmer innen et stort 
geografisk område i Fagforbundet Lillehammer. Dersom dette 
gjennomføres, vil vi få overført ca. 150 Fagforbundesmedlemmer fra andre 
foreninger. Medlem i Koordineringsleddet for Stendi Heimta, Cecilie B. 
Andersen, er tett på under planleggingen.

• Samarbeidsavtale med Lillehammer Arbeiderparti. 

http://avd059.fagforbundet.no/
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Foreningens hovedmål 2020

Styret har utarbeidet en mer detaljert arbeidsplan med tidsfrister, men 
koronapandemien medførte at arbeidet ble satt på vent. Vi har mye å ta tak i 2021.

1. Utvikle en god organisasjon for alle medlemmer
2. Bedre kollektiv ledelse gjennom å utvikle styrearbeidet
3. Styrke de tillitsvalgte på arbeidsplassen og få valgt flere lokale tillitsvalgte
4. Styrke ungdomsarbeid og verving

Delmål/tiltak Ansvar
Tariffoppgjør 

− Forberede/gjennomføre tariffoppgjør Styret

Organisasjonsopplæring (fysisk frammøte eller via 
elektronisk plattform)

− Opplæringsansvarligvervet prioriteres - gis 
handlingsrom

− Felles styrekurs for foreningsstyret og 
yrkesseksjonene (sammen med andre foreninger)

− Grunnkurs tillitsvalgte, Fase 1
− Fremme deltakelse på Fase 2 og 3
− Oppfriskningskurs for tillitsvalgte
− Grunnkurs i arbeidsplan (turnusarbeid)
− Korte temakurs og konferanser for tillitsvalgte
− Opplæring av tillitsvalgte som deltar i 

ansettelsesprosesser

Opplæringsansvarlig, i 
samspill med leder

Frikjøp til organisatorisk arbeid

− En felles dag per måned per seksjon (må i budsjettet) Styret

Styrke yrkesseksjonene

− Fungerende styre med valgt leder i alle 
yrkesseksjoner

− Minst ett yrkesfaglig tiltak per seksjon per halvår
− Arbeidsplassbesøk, kontakt og medlemspleie
− Fagforbundsukene med arbeidsplassbesøk og 

verving

Yrkesseksjonenes styre
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Foreningens hovedmål 2020

Delmål forts.

Verving

− Vervemålet er 133 nye yrkesaktive medlemmer i 2021
− Hver yrkesseksjon gjennomfører aktiv verving ved 

arbeidsplassbesøk

Styret ved nestleder

Yrkesseksjonenes styre

Pensjonistutvalget

− Øke samfunnsengasjementet
− Minst tre velferdstiltak i løpet av året

Pensjonistutvalget

Ungdomsarbeid

− Ny leder raskt på plass
− Utvikle et velfungerende ungdomsutvalg
− Økt samarbeid med regionen

Ungdomsutvalget i 
samspill med 
foreningsstyret

Trivselstiltak

− Minst ett tilbud i løpet av året
Foreningsstyret i 
samarbeid med 
seksjonsstyrene

Styrke tillitsvalgte i alle tariffområder

− Skolering, møter og nettverksbygging
Styret i samarbeid med 
tillitsvalgte

Sørge for tillitsvalgte på flere arbeidsplasser Styret i samarbeid 
hovedtillitsvalgte

Delmål/tiltak Ansvar
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Hovedmål samfunnspolitiske saker
1. Kjempe mot alle former for sosial dumping og privatisering 
2. Kjempe for god alders- og uførepensjon
3. Forbedre arbeidsmiljøloven

Bruken av «spleiselaget» knyttet til organisatorisk frikjøp

Fagforeningen er innvilget økonomiske midler til 
organisatorisk frikjøp i 2020, men koronaen er et hinder for at 
frikjøpet kan brukes best mulig.

Midlene er brukt til organisasjonsmessig arbeid, rydding i 
informasjonsflyten og i medlemsregisteret. Behovet for 
spleiselaget er ikke mindre i 2021.

Tiltak/virkemiddel Ansvar
Sette våre saker på dagsorden i samfunnsdebatten

− Engasjere alle medlemmer og tillitsvalgte i aktuelle 
saker gjennom informasjons- og medlemsmøter Styret

Delta på aksjonsdager, sende støtteerklæringer ol.

− Samarbeide med andre foreninger/forbund/LO Styret

Bygge allianser med brukerorganisasjoner og politiske 
partier som deler våre verdier og holdninger

− Aktivt faglig-politisk samarbeid i saker som 
Fagforbundet har på agendaen

Styret

Bedre informasjon til medlemmene

− Facebook
− FagforbundsBlekka

Styret (eventuelt 
informasjonsansvarlig)
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Økning av pensjonene ble det dårlig med i år. Vi fikk 1,2 prosent tillegg. 
Regjeringa anslår at prisene vil stige 1,1 prosent. Da skal visstnok 
pensjonistene komme godt ut med tillegg på en hundrelapp eller to i 
måneden. Ekspertene i Norges Bank og Statistisk sentralbyrå er ikke like 
optimistiske som regjeringa, de spår henholdsvis 1,7 og 1,6 prosent 
prisstigning. Den som lever får se hvem som spådde riktig om prisene. 

Det planlegges betydelige kutt i helse og omsorg i Lillehammer og flere 
andre kommuner. Pensjonistutvalget prøver å følge med og vi vil sikkert 
uttale oss om saken. Mye tyder vel på at det trengs mer enn et høflig brev 
fra oss for å hindre de verste kuttene i eldreomsorgen. Utvalget vil 
oppfordre flere pensjonister til å engasjere seg.

Den mye omtalte Covid19-epidemien har skapt store problemer. Mange 
trivselstiltak og kulturarrangement er avlyst og langvarige besøksforbud på 
sykehjem og andre institusjoner har utvilsom ført til økt isolasjon og 
ensomhet for mange av oss eldre.
Våre to årlige handleturer til Charlottenberg ble avlyst. Det samme ble en 
planlagt busstur i august. Vi hadde starta planlegging av en sommertur da 
nedstenging ble satt i verk.
Pensjonistutvalget bestemte å avlyse den tradisjonelle julelunchen
Særlig det at regler og anbefalinger stadig endres og strenge pålegg til 
avstand mellom gjester gjør det vanskelig å få til et arrangement i 
tradisjonell stil. Det er jo heller ikke så veldig hyggelig å sitte så langt fra 
hverandre at det knapt er mulig å snakke sammen. 

Vi var også usikre på hvor mange pensjonister som ville føle seg trygge nok 
til å melde seg på et eventuelt arrangement. Lokale, servering og 
underholdning må bestilles i god tid. Det ble litt for mange usikre faktorer til 
at vi torde å satse på julelunch i år.

Pensjonistutvalget håper vi kan komme sterkere tilbake neste år. Men som 
det heter i et kjent utsagn: 

- Det er ikke lett å spå, især ikke om framtida!

Hilsen Pensjonistutvalget

2020 ble et dårlig år for pensjonistene
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Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg kommer nok en gang med en 
oppfordring til pensjonister om å engasjere seg i Pensjonistforbundets 
lokale foreninger.
Ikke først og fremst for å delta i sosiale sammenkomster, men særlig for å 
styrke arbeidet med å bedre pensjonister økonomi og generelle vilkår i 
samfunnet. Fagforbundet har mange medlemmer med  
organisasjonserfaring. Aktive, særlig litt «yngre», pensjonister er sterkt 
ønsket i Pensjonistforbundet. Gjennomsnittlig alder på medlemmene i 
Pensjonistforbundet er høg, selv til å være en organisasjon av pensjonister!

Den sentrale delen av kontingenten i Pensjonistforbundet er betalt av 
Fagforbundet for alle våre pensjonister. Derfor koster et medlemskap i en 
lokal pensjonistforening bare kr 180 per år for pensjonister som er 
medlemmer i Fagforbundet.

Meld deg inn i en lokal pensjonistforening

Er du medlem i Fagforbundet kan du logge deg inn og 
finne din tariffavtale direkte:
https://www.fagforbundet.no/lonn-og-avtaler/

http://medlem.fagforbundet.no/
https://www.fagforbundet.no/lonn-og-avtaler/
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Kurs

Det er kun noen få kurs som har blitt avholdt fysisk i 2020. De andre 
kursene er avholdt digitalt. 
Vi håper at kursene framover vil bli avholdt som før. Noen kurs som Fase 
1 og Fase 2 ser vi at fungerer bedre med fysisk oppmøte. Styremøtene 
har blitt gjennomført fysisk etter august.

Dette året har det ikke vært noen sosiale sammenkomster på grunn av  
Covid 19. Vi hadde et håp om å få til noe før jul men det har ikke latt seg 
gjennomføre. Vi håper at dette vil bli bedre i 2021. 
Det ble sendt ut blomster til tillitsvalgte og styret før sommeren.

Sosiale sammenkomster 2020
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Returadresse:   

Fagforbundet 

Lillehammer  kommune  

Boks  986
2626 Lillehammer 

B

FagforbundsBekka
medlemsbladet for
Fagforbundet Lillehammer avd.059
Redaktører: Gunn Hilde Anundskås
Avd059.post@fagforening.fagforbundet.no

LOfavør - www.lofavor.no
MedlemsTelefonen 416 06600
post@lofavor.no
Følg oss på Facebook!

En fyr kjøpte en vakker diamantring til kona til jul.
Etter å ha hørt om denne ekstravagante gaven, sa en venn av ham: «Jeg 
trodde hun ville ha en av de sportslige firehjulsdrevne kjøretøyene». Fyren 
svarte: «Hun gjorde det, men hvor skulle jeg klare å finne en falsk jeep?»

Det var jul og dommeren var i godt humør da han spurte fyren foran 
ham: «Hva er du siktet for?»
«Jeg gjorde min julehandel for tidlig» svarte fyren.
Dommer: «Det er da ingen lovbrudd. Hvor tidlig gjorde du denne jule-
shoppingen?»
«Før butikken åpnet» svarte fyren.

mailto:Avd059.post@fagforening.fagforbundet.no
http://tr.epost.sparebank1.no/track?t=c&mid=17211258&uid=293221961&&&http://www.lofavor.no?utm_campaign%3Dunspecified%26utm_content%3Dunspecified%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dapsis-anp-3
mailto:post@lofavor.no
http://tr.epost.sparebank1.no/track?t=c&mid=17211258&uid=293221961&&&http://www.facebook.com/lofavor.no?utm_campaign%3Dunspecified%26utm_content%3Dunspecified%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3Dapsis-anp-3
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