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Innledning 
Fagforeningens årsberetning er fagforeningsstyrets rapportering til medlemmene på i 
hvilken grad styret har lykkes med å gjennomføre handlingsplanen som årsmøtet 
vedtok for perioden.  
 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
 
Fagforeningsstyret 

 
Navn 

Organisatorisk 
frikjøp* 

Leder Roger Kristensen 20 % 

Nestleder Maylén Mago Pedersen  

Opplæringsansvarlig Randi Gulowsen  

Kasserer Mette Daarstad  
Leder yrkesseksjon 
samferdsel og teknisk  

Odd Dagfinn Øien  

Leder yrkesseksjon kontor 
og administrasjon 

Birgit Egrin  

Ungdomstillitsvalgt Atle Hjelkerud  

Pensjonisttillitsvalgt Ann Inger Blakli  

Styremedlem (sekretær) Erik Haugen  

Styremedlem (Fane2) Kristin Kaus 40 % 

Styremedlem Thomas Grønn  

Styremedlem Solveig Brennan  
Vararepresentant kontor 
og administrasjon 

Espen Petersen  

Vara ungdomstillitsvalgt Hans Tore Haagensen  

Vara pensjonisttillitsvalgt Grete Møistad Olsen  
*Eventuell størrelse på organisatorisk frikjøp av tillitsvalgt.  
 

Representanter til forbundsregionens representantsk ap/regionsmøte  
Til Fagforbundet Oslo sitt Representantskap/regionmøte har fagforeningen hatt 
følgende representanter: 
Roger Kristensen 
Maylén Mago Pedersen 
Kristin Kaus 
Erik Haugen 
Atle Hjelkerud 
 

Valgkomitéen  
Valgkomitéen i henhold til vedtektene har bestått av: 
Marte Rønbeck 
Glenn Opsahl 
Lensley Baya 
Hans Tore Haagensen 
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Revisorer  
Til å revidere fagforeningens regnskap, har det vært følgende revisorer og vara: 
1: Sølvi Sundal  
2: Solveig J. Brekke 
Vara: Inger Lise Bjørklund 
 

Representasjon  
Oversikt over hvilke verv fagforeningen har hatt medlemmer i: 

Fagbundet Oslo  
Regionstyret:  
Vara pensjonist Ann Inger Blakli 
 
Yrkesseksjoner: 
Yrkesseksjon kontor og administrasjon: Lensley Baya 
Vara i Yrkesseksjon kontor og administrasjon: Espen Strand 

Representantskapet i LO i Oslo  
Roger Kristensen 
Maylén Mago Pedersen 
Mette Daarstad 
 

Kontorforhold 
Forening flyttet i begynnelsen av året inn i nye lokaler i Hammersborggata, som vi 
leier av FLT. Det er to kontorer, hvor det ene fungerer som møterom for mindre 
møter i grupper og utvalg, og vi har avtale med FLT om bruk av større møterom ved 
behov. Kontoret har vært lite i bruk i 2020.  

Ansatte  
Foreningen har ingen faste ansatte. 

Økonomi 
Angående budsjett og regnskap vises det til egen sak til årsmøtet og egne dokumenter til 
disse sakene.  
 
Bankinnskudd  
31.12.2019 

Bankinnskudd  
31.12.2020 

Egenkapital 
31.12.2019 

Egenkapital 
31.12.2020 

Verdi av fast 
eiendom (hytter, 
feriehjem, aksjer i 
eiendom, stiftelser 
etc.) 

1.702.027,00 1.799.328,44 1.318.468,11 1.820.409,23 0 
  
Fagforeningen har hatt stor aktivitet overfor de hovedtillitsvalgte i år med hyppige 
hovedtillitsvalgtsamlinger. Vi har også jobbet med å få valgt hovedtillitsvalgte og klubbstyrer i 
de virksomheter hvor vi ikke har det. 
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Leder har det siste året kun vært frikjøpt 20 %, mot tidligere 40%, på grunn av 
foreldrepermisjon. Styremedlem som er Fane2-ansvarlig har vært frikjøpt 40 % som tidligere. 
Kasserer har en godtgjørelse for å utføre sitt verv i fritiden. 
 

Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde - 
medlemmer og tillitsvalgte fordelt på tariffområder 
 
Medlemstall totalt: Yrkesaktive totalt: 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 

2500 2730 1255 1310 

    

Antall yrkesaktive medlemmer under 
30 år: 

Antall pensjonistmedlemmer  

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 

460 487 838 969 

    

Studenter: Lærlinger: Elever: 

01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 01.01.20 31.12.20 

202 202 9 11 88 88 
      

 

Tariffområder 
Fagforeningen har per 31.12.2020 medlemmer innenfor følgende tariffområder: 
 
Tariffområde Antall medlemmer 
Oslo kommune 934 
Spekter 153 
Virke 51 
Staten 5 
NHO 9 
Uorganisert arbeidsgiver – med inngått direkteavtale 4 

 
 

Medlemmer uten tariffavtale  
Fagforeningen har per 31.12.2020 medlemmer hos følgende arbeidsgivere uten 
tariffavtale: 
 
Arbeidsgiver Antall 

medlemmer  
OSLO PENSJONSFORSIKRING AS 
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET 

90 
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OSLO SVS BYSTYREGRUPPE 
KS 
Iss Facility Services  AS 
HELSE SØR-ØST RHF 
Pensjonistforbundet Møre og Romsdal 
Norges Røde Kors 
FAGFORBUNDET 
HELSEDIREKTORATET 
NEI TIL EU 
SPIR OSLO AS 
MANPOWER A/S 
OSLO RØDE KORS 
WORKSHOP Bemanning & kompetanse AS 
Temp Team AS 
VETERINÆRINSTITUTTET 
SOS BARNEBYER NORGE STIFTELSEN 
ROYAL RENHOLD AS 
Azets People AS 
PERSONALHUSET STAFFING GROUP AS 
JAPANS AMBASSADE 
SDL NORWAY 
ANKER STI HOLDING AS 
RØDT OSLOS BYSTYREGRUPPE 
LIFE TECHNOLOGIES AS 
KLP Kapitalforvaltning AS 
Norsk Arkivråd 
VID vitenskapelige høgskole AS 
Foreningen Norden Norge 
Study outside Norway AS (Sonor) 
PODIUM AS 
Norges Tannteknikerforbund 
Ernst & Young AS 
Toyota Oslo AS 
UNIT4 R&D AS 
Senterpartiets stortingsgruppe 
Snøhetta AS 
Computas AS 
Utdanningsforbundet 
Stiftelsen adm forskningsfond ved Norges handelshøyskole (AFF) 
ProffCom AS 
Maid 4 you DA 
Pensjonistforbundet Nordland 
Aller Media AS 
CHANGEMAKER 
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Lovisenberg Diakonale høgskole AS 
PENSJONISTFORBUNDET TELEMARK 
Intunor SMB AS 
Pensjonistforbundet Sogn og fjordane 
Give a JOb 
Data og økonomitjenester AS 
MS Society 
BBL Datakompetanse AS 
Consult AS 
Dfind AS 
PENSJONISTFORBUNDET ROGALAND 
SV's Stortingsgruppe 
Emergence school of leadership AS 
Høyskolen Kristiania 
Kirkens bymisjon Oslo - virksomheter (SKBO) 

 

 
  

Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsg ivere  
(jfr. vedtektenes § 11.7). 
 
Arbeidsgiver Tariffområde  Navn på klubbleder 

(hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt 
med tilsvarende funksjon) 

Klubbstyre 
(JA/NEI) 

Bydel Alna Oslo Diana Novikova 
(kontaktperson) 

Nei 

Bydel Bjerke Oslo Birgit Egrin Ja 
Bydel Frogner Oslo  Nei 
Bydel Grünerløkka Oslo  Nei 
Bydel Gamle Oslo Oslo Solveig S. Brennan Nei 
Bydel Grorud Oslo  Nei 
Bydel Nordre Aker Oslo Marit Neby Nei 
Bydel Nordstrand Oslo Vivi-Anne Alm Nei 
Bydel Østensjø Oslo  Nei 
Bydel Sagene Oslo  Nei 
Bydel St. 
Hanshaugen 

Oslo Randi Gulowsen Ja 

Bydel Søndre 
Nordstrand 

Oslo Tom Jarl Søndenaa Ja 

Bydel Stovner Oslo  Nei 
Bydel Ullern Oslo Carl Arne Furuly Nei 
Bydel Vestre Aker Oslo  Nei 
Boligbygg Oslo Odd Dagfinn Øien Ja 
Byantikvaren Oslo Mai Liss Birkeland Nei 
Byrådsavdelingene Oslo Mette Daarstad Ja 
Bystyrets sekretariat Oslo Morten Lindem 

(kontaktperson) 
Nei 
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EFT/UDE Oslo Lensley Baya Ja 
Eiendom og 
byfornyelsesetaten 

Oslo Torquil Rankin Ja 

Frelsesarmeen NHO  Nei 
Innkrevingsetaten Oslo Tone Tviberg Ja 
Kommuneadvokaten Oslo Linda Aamodt Nei 
Kommunerevisjonen Oslo Lisbeth Nyborg Ja 
Næringsetaten Oslo Kjetil Fagereng Ja 
Omsorgsbygg Oslo Lars-Erik Skjær Ja 
Oslo Origo Oslo Håkon Jacobsen Nei 
Plan og 
Bygningsetaten 

Oslo Anne Marit Ringvoll Ja 

Rådhusets 
forvaltningstjeneste 

Oslo Benyonas Hajji Ja 

Undervisningsbygg Oslo Camilla Trampe-Kindt Ja 
USBL Virke Lilly Røv Ja 
Utviklings- og 
kompetanseetaten 

Oslo Erik Haugen Ja 

Sykehuspartner Spekter Glenn Johansen Nei 
Ruter Spekter Glenn Opsahl Nei 
NBBL NBBL Liv Ingly Karlsen Nei 
Pensjonistforbundet Standard-

overens-
komst 

Unn Johansen Nei 

Fylkessekretærene i 
Pensjonistforbundet 

Uten avtale Paul Amundsen Nei 

Kirken bymisjon Uten avtale  Nei 
 
 

Koordineringsledd  
Fagforeningen har utfordringer med å følge opp og delta i koordineringsleddene.  
 
Til tross for at korona-pandemien flyttet de aller fleste møtene over på digitale 
plattformer, er deltakelse i koordineringsleddene svært tidkrevende for styrets 
medlemmer. Dette skyldes hovedsakelig manglende økonomi og muligheten til å ha 
ytterligere frikjøp.  
 
Det er fagforeningsstyret som har ansvar for deltakelse i koordineringsleddene og 
fordelingen av koordineringsleddene ble gjort i begynnelsen av årsmøteperioden slik 
at hvert styremedlem har ansvar for oppfølgingen av ett eller flere koordineringsledd. 
Deltakelse i koordineringsleddene gir ikke rett til permisjon med lønn fra arbeidsgiver, 
noe som fører til at medlemmer av fagforeningsstyret benytter fleksitid og er 
avhengig av arbeidsgivers godvilje for å få utført oppgaver som må gjøres i 
arbeidstiden. Fagforeningen har et økonomisk vedtak som tilsier at deltakelse gir 
økonomisk kompensasjon, det et kun et fåtall av styrets medlemmer som benytter 
seg av dette.  
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Møtevirksomheten 
Årsmøtet ble avholdt 30. januar 2020 i Wergelandsveien 3 og behandlet følgende 
saker: 

• Åpning og konstituering 
• Årsberetning 2019 
• Regnskap 2019 
• Innkomne forslag 
• Handlingsplan 2020 
• Budsjett 2020 
• Valg 

 
Det er avholdt 2 medlemsmøter. Møtene behandlet følgende saker: 

• Landsmøteforslag 
• Foreningens fremtidige kurstilbud 

 
Det er avholdt 9 styremøter og en styresamling. Styret har behandlet 101 saker. 
 
Da korona-pandemien sørget for at landet mer eller mindre ble stengt ned i mars, ble 
de aller fleste møter avlyst med håp om at dette skulle gå over i løpet av noen uker. 
Da det viste seg at alle restriksjonene ville bli mye mer langvarig enn det noen hadde 
sett for seg i starten, ble alt av møter flyttet over på digitale plattformer. Foreningen 
hadde allerede tilgang på Microsoft Teams gjennom den skybaserte serverløsningen 
vår. Avlysningen av møter gikk også ut over en del prosesser som var i gang, og 
blant annet overføringen av de ansatte i Kemneren til staten ble utsatt fra før 
sommeren til november. Gjenværende medlemmer i kommunen fra Kemneren ble 
overført til fagforeningen 1.november. Disse utgjør den nye klubben i 
Innkrevingsetaten.  
 
Sammenslåingen av de fire kommunale foretakene til Oslobygg, har krevd mye 
oppfølging. I løpet av året har det blitt opprettet et interims MBU og interims AMU, og 
foreningen deltar på formøter til disse møtene, sammen med de hovedtillitsvalgte i 
foretakene. Oppfølging rundt et felles dokumentsenter har også medført en del 
arbeid og møter med Fagforbundet Oslo.  
 

Andre aktiviteter i fagforeningen 

Hovedtillitsvalgtsamlinger 
Det har i løpet av året blitt gjennomført 7 samlinger for de hovedtillitsvalgte. 
Opplæringsutvalget har blitt gitt ansvaret for å planlegge innholdet i, og 
gjennomføringen av samlingene. Det har vært forsøkt å i størst mulig grad bruke 
hovedtillitsvalgtsamlingene som en arena for læring og skolering av de 
hovedtillitsvalgte.  
 
Samlingene med hovedtillitsvalgte før sommeren var mye preget av situasjonen rundt 
hjemmekontor og hvordan de forskjellige arbeidsgiverne løste utfordringene rundt 
kontorutstyr og arbeidstid. Endringer i avtaleverket og hvilke lover som er suspendert 
eller midlertidig endret på grunn av pandemien, var også temaer som var hyppig 
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oppe. Samlingene etter sommeren har blant annet tatt for seg gjennomføring av 
årsmøter i klubbene og medlemsfordelene i LO-favør programmet. 
 

Arbeid med rekruttering av hovedtillitsvalgte og et ablering av klubber 
I starten av årsmøteperioden videreførte fagforeningen arbeidet med rekruttering av 
hovedtillitsvalgte på arbeidsplasser der vi ikke har hovedtillitsvalgte. Det ble 
gjennomført ringerunder til medlemmer på gjeldende arbeidsplasser for å høre om de 
var interessert i å stille og for å få avholdt medlemsmøter. Arbeidet ble satt på vent 
da vi ikke kunne gjennomføre de planlagte medlemsmøtene. Fagforeningen har 
mottatt midler til organisatorisk frikjøp for å rekruttere flere hovedtillitsvalgte. Disse 
midlene er ikke brukt i årsmøteperioden grunnet det overnevnte.  
 

Arbeid med forslag til Fagforbundets Landsmøte 
I 2021 er det Landsmøte i Fagforbundet. Fagforeningen har derfor arbeidet med å 
lage forslag til Fagforbundets handlingsplan og vedtekter. Det ble avholdt et 
medlemsmøte for å diskutere forslag og høre om medlemmene hadde noe de ønsket 
å ta opp. 12 medlemmer deltok på møtet. Fagforeningen sendte inn 26 forslag som 
alle ble behandlet på representantskapsmøte i Region Oslo.  
 

Arbeid med streikberedskap 
Fagforeningsstyret har arbeidet mye med streikeberedskap i Oslo kommune og 
Frelsesarmeen og Ruter. Fagforeningen har vært streikekomité og særlig i 
forbindelse med Oslo kommune der vi har mange medlemmer har dette vært en stor 
jobb.  

Aktiviteter i Opplæringsutvalget  
Det er avholdt 7 møter i Opplæringsutvalget i 2020. 

Utvalget planla og gjennomførte Fase1-skolering av de tillitsvalgte 

Korona-pandemien satte preg på gjennomføringen av Fase 1-skoleringen i 2020. 
Usikkerheten rundt størrelsen på hvor store grupper som til enhver tid kunne samles, 
gjorde at skoleringen ble vedtatt å gjennomføres elektronisk. 

Fagforbundet sentralt og fagforbundet Oslo gjorde en gjennomgang av 
kursmateriellet til fase1-skoleringen, og gjorde en tilpasning for digital gjennomføring 
av dette. Dette medførte at skoleringen i 2020 gikk over to dager. 

Det var åtte tillitsvalgte påmeldt, syv gjennomførte kurset. Det ble brukt interne 
ressurser som innledere. 

Utvalgets sammensetning: 
Randi Gulowsen 
Roger Kristensen 
Birgit Egrin 
Ann Inger Blakli 
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Ellen Kristiansen 
Martin Takens1 
 

Aktiviteter i vervegruppa  
Det er avholdt 2 møter i 2020. 
 
Fagforeningen har også i 2020 hatt en egen vervegruppe. Mange av de planlagte 
tiltakene har blitt satt på vent i 2020 ettersom de har forutsatt fysisk oppmøte. Dette 
gjelder blant annet aktiviteter i Fagforbundsukene.  
 
Aktivitetene i Fagforbundsukene er tradisjonelt knyttet til synlighet på 
arbeidsplassene, mange av våre medlemmer har ikke vært tilstede fysisk på 
arbeidsplassen sin og vi besluttet derfor å gjennomføre Fagforbundsuka i juni digitalt. 
Fokuset var da på eksisterende medlemmer. Det ble sendt ut et brev til medlemmene 
for å informere om aktivitetene. Vi hadde flere konkurranser, både quiz og 
konkurranse på Facebook-siden til fagforeningen. Deltakelsen på konkurransene og 
engasjementet om postene var relativt lav og det er også knyttet usikkerhet til om vi 
traff medlemmene gjennom disse aktivitetene.  
 
Til Fagforbundsukene i november ble det derfor besluttet å ikke gjennomføre 
lignende aktiviteter, men heller spre informasjon om de digitale arrangementene i regi 
av Fagforbundet Oslo.  
 
Aktiviteten vervegruppa hadde i Fagforbundsuka i november var å invitere 
Sparebank1 til å holde et innlegg om medlemsfordeler for de hovedtillitsvalgte på en 
hovedtillitsvalgtsamling. Dette innlegget ble godt mottatt av de hovedtillitsvalgte. 
 
Vevegruppa har bestått av: 
Thomas Grønn 
Atle Halvorsen Hjelkerud 
Odd Dagfinn Øien 
Maylén Mago Pedersen. 

Sosiale aktiviteter 
På grunn av alle restriksjoner rundt hvor store grupper som kan samles og sosiale 
avstandsregler har det ikke vært gjennomført mange sosiale aktiviteter i 2020. 1.mai-
toget i Oslo ble gjennomført digitalt, og de nevnte restriksjonene gjorde at vi også 
måtte avlyse den planlagte 1.mai-lunsjen. Fagforeningen oppfordret medlemmene til 
å delta i digitalt 1-mai arrangement i regi av LO. Tradisjonens tro ble diktopplesning 
av Rudolf Nielsens «Nummer 13» i år gjennomført som en video publisert på 
Facebook. 
 
Lettelsen i restriksjonene som kom før sommerferien gjorde at vi klarte å avholde en 
sommeravslutning for styret. Det ble også arrangert en felles middag i etterkant av en 
heldags styresamling i september. 
 

                                            
1 Martin Takens ble supplert inn i utvalget på høsten 
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Den planlagte markeringen for 25 års medlemskap i Fagforbundet, 40 års 
medlemskap i LO og eventuelle medlemmer som har vært tillitsvalgt i 20 år, ble utsatt 
til det igjen er mulig å samles.  
 
Siden det har vært svært lite fysiske møter og ingen sommer- og jule-avslutninger på 
grunn av koronasituasjonen, så bestemte styret at det skulle sendes ut en 
nyttårshilsen med en ansiktsmaske til alle medlemmene. 

Utvalgenes virksomhet 

Ungdomsutvalget  
Det er avholdt 4 møter i 2020. 
 
Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til egen handlingsplan:  
Årets arbeid har naturlig nok blitt påvirket av korona-pandemien. Dette medførte at 
flere av aktivitetene som var planlagt i handlingsplanen for året ikke kunne 
gjennomføres.   
 
Det har blitt gjennomført to medlemsmøter i 2020. Det første møtet ble avholdt før 
årsmøtet 2020, hvor temaet var gjennomgang av årsmøtepapirer for å forberede 
unge medlemmer på hva årsmøtet er og gå gjennom forslagene som forelå. Det 
andre møtet omhandlet pensjon og ble avholdt 26. februar. På 
møtet hadde vi innledning ved Steinar Fuglevaag fra Fagforbundet. Innledningen var 
primært rettet mot unge arbeidstakere. Etter innledningen ble det middag for de som 
deltok.   
 
Som ungdomstillitsvalgt har Atle hatt plass i styret i Fagforbundet ForSe. Hans 
Tore har som nestleder vært vara, og møtt når Atle har hatt forfall.   
Atle har også hatt fast plass i representantskapet til Fagforbundet Oslo, 
og han har sittet i LO i Oslos ungdomsutvalg i 2020.  
 
Atle har gjennomført Fase 1-skolering i 2020.  
 
2020 har naturlig nok blitt preget av korona-pandemien. Dette har i seg selv skapt 
store utfordringer knyttet til å gjennomføre aktiviteter. I tillegg har ikke 
ungdomsutvalget hatt samme sammensetning gjennom året.  
 
Med bakgrunn i året som har vært har det også vært utfordrende å få aktivisert flere 
medlemmer. Det er positivt at medlemstallet har økt, men svært få medlemmer møter 
opp på aktiviteter som arrangeres. Noe av grunnen til at det er utfordrende å få flere 
medlemmer aktive antas å være at mange av medlemmene er studenter eller elever, 
som ofte har annen motivasjon for å være medlem, i tillegg til at de ikke tilhører noen 
klubb. Videre vil mange av disse medlemmene bytte fagforening i det de går ut i 
arbeid, da ForSe muligens ikke da er riktig fagforening for dem. Når det gjelder unge 
yrkesaktive og lærlinger er det en utfordring at de ofte er ganske få i sine respektive 
klubber og av den grunn muligens ser liten hensikt i å bli aktive.   
 
Utvalgets sammensetning: 
Leder:   Atle H. Hjelkerud  (Byrådsavdelingene)    
Nestleder:  Hans Tore Haagensen   (Bydel Alna)   
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Styremedlem: Diana S. Stoljarova  (Plan- og bygningsetaten)   
Styremedlem: Vegard Kristoffersen2  (student)   
 

Pensjonistutvalget  
Det har i perioden vært avholdt 2 medlemsmøter inkludert Pensjonistkonferanse 
/årsmøte og 5 styremøter. Styremøtene har vært preget av godt samarbeid og de 
forskjellige oppgavene er jevnt fordelt på styremedlemmene.  
 
Leder og resten av styrets medlemmer som sto på valg ble valgt på fagforeningens 
årsmøte.  
  
Ann Inger Blakli er nestleder i Fagforbundet Oslos Pensjonistutvalg.   
  
Styret har vært representert ved flere arrangementer, blant annet nettmøter med i 
Fagforbundet Oslos Pensjonistutvalg og konferanser i regi av Fagforbundet Oslo og 
Fagforbundet.   
  
Medlemsmøtene har vært godt besøkte med 35- 50 medlemmer, en god blanding fra 
de fleste av gamle foreninger og nye pensjonister er blitt ønsket velkommen til oss.  
Begge medlemsmøter ble avholdt i Rådhusets kantine som vanlig.  
  
Kantinen har vært stengt på grunn av pandemien siden mars måned og vil være det 
ut året.  
  
På grunn av korona-pandemien ble vi nødt til å utsette og avlyse ordinære møter og 
planlagte arrangementer fra mars måned og ut året. Brev av 13.03 og 14.10 i år er 
sendt ut til alle medlemmer hvor vi orienterte om dette. Det har derfor ikke vært mye 
aktivitet for pensjonistene i 2020.  Fagforbundet sentralt har også gitt beskjed om at 
det ikke skal avholdes fysiske møter i år.   
  
Fra Fagforbundet ForSe fikk vi tildelt 55 000,- til pensjonistarbeid i 2020.   
  
Alle nye medlemmer får tilsendt velkomstbrev, handlingsplan og møtedatoer.  
  
Antall medlemmer er per november ca. 845 pluss 132 nye medlemmer 
fra Fagforbundet Oslo Kemnerkontor avd. 730 som er lagt ned. Totalt 977.  
  
Møteplan og handlingsplan er lagt ut på Fagforbundet ForSe sin nettside.  
Møtene er annonsert i Dagsavisen.  
  
Styret vil takke alle som har bidratt med hjelp på møtene og til medlemmene for 
tålmodighet i denne perioden.  
 
Utvalgets sammensetning: 
Leder    Ann Inger Blakli  
Nestleder   Grete Møistad Olsen  
Sekretær   Egil Torp   

                                            
2 Vegard meldte overgang til annet forbund i august 2020, og ble ikke erstattet i utvalget etter det 
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Styremedlem  Karl Bjelke  
Styremedlem  Une Heggem  
Varamedlem  Britt Kallstad 
 

Yrkesseksjon for yrkesseksjon kontor og administras jon og 
yrkesseksjon samferdsel og teknisk  
Yrkesseksjon for samferdsel og teknisk og yrkesseksjon for kontor og administrasjon 
har samarbeidet om aktiviteter i årsmøteperioden. Gjennomføringen av aktivitetene 
har vært påvirket av koronapandemien. Beskrivelse av gjennomført 
aktivitet i henhold til handlingsplanen: 
 
Det ble gjennomført yrkespolitisk medlemsmøte 28.10.20.  Temaet var hva 
yrkespolitisk arbeid er, hvilket kurs- og stipendtilbud Fagforbundet har og diskusjon 
rundt gode forslag til kurs og temamøter i 2021.  I forkant av medlemsmøtet var det 
gjennomført en questbackundersøkelse og resultatene ble presentert. 
 
Kurs i stressmestring ble gjennomført 03.06.2020.  Det ble satt opp nytt kurs 
09.06.20 pga stor interesse. 
 
Kurs i Excel ble gjennomført som onlinekurs levert av Confex.  Deltakerne fikk 
tilsendt link til kurs som er gyldig i hele 2021 slik at man kan gå gjennom kurset så 
mange ganger man ønsker. 
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Sted og dato 
 
 
 Fagforeningsleder  
 
 

  

   
   
Nestleder  Opplæringsansvarlig 
 
 

  

Kasserer 
 
 

 Leder yrkesseksjon kirke, 
kultur og oppvekst 

    
Leder yrkesseksjon helse 
og sosial 

 Leder yrkesseksjon kontor 
og administrasjon 

 
 

  

Leder yrkesseksjon 
samferdsel og teknisk 

 Pensjonisttillitsvalgt 

 
 

  

Ungdomstillitsvalgt  Styremedlem 
 
 

  

Styremedlem 
 

 Styremedlem 

   
Styremedlem 
 

 Styremedlem 

   
Styremedlem 
 

 Styremedlem 

   
 
 
 
 


