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ÅRSBERETNING 2020 

 

 

Avdeling 211, Fagforbundet Helse Stavanger HF 

 

 

Til behandling på årsmøtet 28. januar 2021 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Innledning 

Fagforeningens årsberetning er fagforeningens styrets rapportering til medlemmene, på i hvilken 

grad styret har lyktes, med å gjennomføre handlingsplanen, som årsmøtet vedtok for perioden. 

 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Representanter til fylkeskretsens representantskap/fylkesmøte 

Til fylkeskretsen Fagforbundet Rogaland sitt representantskap/fylkesmøte, har fagforeningen hatt 

følgende representanter: 

 Richard Haga 

 Theres Anett Tollefsen 

 Anngun Vea-Klungtvedt 

 Sigve Romslo 

 Aud A. Mydland 

 Marit Larssen 

 Margit Glad Vistnes, fylkespensjonistene og- uføre. 

 

Representanter til LO lokalt – LO Stavanger 

Anngun Vea-Klungtvedt, styret. 

Sigve Romslo, representantskap. 

Egil Olsen, representantskap. 

Valgkomiteen 

Valgkomiteen i henhold til vedtektene har bestått av: 

Ruth M. Lima 

Egil Olsen, Yrkesseksjonen samferdsel og teknisk. 

Kåre Krumsvik, Yrkesseksjonen helse og sosial. 

Lisbeth Holgersen, Yrkesseksjonen kontor og administrasjon. 

Margit G. Vistnes, leder for pensjonister og uføre. 

 

 

 



 
 

 

 

Revisorer 

Til å revidere fagforeningens regnskap, har følgende vært revisorer og vara: 

 Arild Johansen 

 Rein Osmundsen 

 Kari Nordmark (vara.) 

 

Kontorforhold 

Foreningen har kontorlokaler i regi av arbeidsgiver: Helse Stavanger HF. 

 

Ansatte 

Foreningen har ingen egne ansatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Økonomi 

Kort oppsummering av opplysninger om regnskapet sett i forhold til budsjett, samt kommentarer 

dersom det er spesielle forhold som bør kommenteres. 

 

 

Angående budsjett og regnskap, vises det til egen sak i årsmøtet. 

 

Andre eiendeler 

Foreningen har ingen eiendeler utenom telefoner og kopimaskin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde – medlemmer 

og tillitsvalgte fordelt på tariffområder 

Fagforeningen har, per 31.12.2020, medlemmer og tillitsvalgte etter hovedavtalene innenfor 

følgende tariffområder: 

 

 

 

 

Medlemmer uten tariffavtale 

Fagforeningen har, per 31.12.2020, 7 medlemmer uten tariffavtale. 

 

Sammendrag 

Vi hadde ikke lokale forhandlinger i året 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsgivere 

(jfr. vedtektenes § 11.7.) (Anne Keth Nilsson er konstituert av styret som hovedtillitsvalgt, frem til 

valgmøte kan avholdes. Dette på grunn av Covid-19.) 

 

 

 

Koordineringsledd – Helse Vest 

Foreningen deltar i koordineringsledd i Helse Vest RHF (jfr. vedtektenes § 12.) 

Medlemmer her er: Egil Olsen, og Aud A. Mydland (vara.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Møtevirksomheten 

Årsmøte var planlagt avholdt 28. januar 2021, og skulle behandlet ordinære årsmøtesaker. 

Det er ikke avholdt medlemsmøter i regi av seksjonene. Dette på grunn av Covid-19. 

Yrkesseksjonene (Helse og sosial, kontor og administrasjon, og samferdsel og teknisk,) har i 

fellesskap, avholdt tre styremøter. 

Det er avholdt 13 styremøter, og en styrekonferanse. 

Styret har behandlet 61 saker. 

Andre møter/samlinger i fagforeningens regi:  

Styrekonferanse i Mandal 

 

Sosiale aktiviteter: 

Foreningen har vært nødt til å kansellere sommertur og julebord med merkeutdeling. Dette på grunn 

av Covid-19.  

 

 

 

Utvalgenes virksomhet 

Ungdomsutvalget 

Foreningen har ikke klart å få et ungdomsutvalg. Vi har ungdomstillitsvalgt. 

Amina B. Røsvik, leder. 

 

 

 

 



 
 

 

Pensjonist og- uføreutvalget 

Margit Glad Vistnes, leder 

Oddbjørn Eikeland 

Sigve Romslo 

Ruth M. Lima 

Ellen Højbjerg 

Kirsti Aanonsen 

Rein Osmundsen 

Se for øvrig egen rapport. 

 

Seksjonsstyret for Yrkesseksjon helse og sosial 

Hege E. Roda, leder 

Oddgeir Østrem 

Inger Meltzer 

Maren Fløisvig 

 

 

 

 

Seksjonsstyret for Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Marit Larssen, leder 

Henrik Thisland 

Edel Auglend 

Norunn Reime Eide 



 
 

 

 

Seksjonsstyret for Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

Anngun Vea-Klungtvedt, leder 

Roy Kern 

Arne Sandnes 

Ikke besatt 

 

 

Se for øvrig egne rapporter. 

 

 

 

 

Fagforbundets og fagforeningens satsingsområder 2020 

Beskrivelse av fagforeningens arbeid med satsingsområdene, jfr. forbundets strategiplan og 

fagforeningens handlingsplan. 

 

Arbeidsliv, tariff og pensjon 

Fagforbundets mål 2020 

 Tjenestepensjonsordningen tariffestes i flere tariffområder. 

 Kunnskapen om pensjon styrkes i hele organisasjonen. 

 Pensjonsreformen er evaluert. 

 Alle krav om utvidelse av stilling innfris. 

 En helhetlig plan for arbeidstid. 

 



 
 

 

Fagforeningens tiltak 

 Holde løpende oversikt over medlemmenes tariffmessige tilknytning. 

 Kreve drøftingsmøter om bruk av midlertidige ansettelser og bruk av bemanningsforetak 

jamfør lov og avtaleverk. 

 Ha fokus på lønnsoppgjøret. 

 Fremme krav etter Arbeidsmiljølovens kapittel 14, for alle som ønsker utvidelse av stilling. 

 Kreve at alle stillinger, i prinsippet, lyses ut som 100 prosent-stillinger. 

 

 

Offentlige tjenester i egenregi 

Fagforbundets mål 2020 

 Forhindre konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester og oppgaver. 

 Påvirke bedriftsstyret for å motvirke konkurranseutsetting og privatisering, og synliggjøre 

fordeler og muligheter ved drift i egenregi. 

 Aktiv deltakelse i debatten om kommunereformen lokalt og sentralt for å fremme 

Fagforbundets politikk. 

 

Tariffmakt, organisering og organisasjonsbygging 

Fagforbundets mål 2020 

Fagforbundets organisasjonsgrad skal øke med minst 2%. 

 

Fagforeningens tiltak 

 Aktiv verving 

 

 



 
 

 

 

 

Yrkesfaglige kurs og konferanser – Medlemsrettet 

Fagforeningen har i løpet av året gjennomført følgende kurs og konferanser: 

 

 

Fagpolitisk arbeid 

Fagforbundets mål 2020 

 Engasjerte medlemmer som fremmer Fagforbundets politikk lokalt og sentralt 

 

Fagforeningens tiltak 

 Knytte kontakter med de politiske partier lokalt. 

 Gjennomføre arbeidsplassbesøk, med særlig vekt på å nå yngre. 

 

Sosiale aktiviteter i fagforeningen 

Fagforbundet Helse Stavanger HF har ikke fått gjennomført sommertur, eller julebord med 

merkeutdeling. Dette på grunn av Covid-19. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ivaretakelse – Verving – Gjenvinning 

Forbundets mål 2020 

 Fagforbundet skal øke med minst 2% innenfor Spekter Helse. 

 

Fagforeningens tiltak 

 Sørge for at det velges tillitsvalgte på alle arbeidsplasser, i alle tariffområder hvor foreningen 

har medlemmer. 

 Gjennomføre velkomsttale med alle nye medlemmer. 

 Presentere Fagforbundet, og verve medlemmer når nye virksomheter etableres. 

 Følge opp medlemmer og ansatte når virksomheter blir utskilt. 

 Gjennomføre arbeidsplassbesøk, og etablere kontakt med medlemmer – I alle yrker. 

 Styrke det yrkesfaglige og yrkespolitiske tilbudet innenfor alle sektorer/områder. 

 Verve yrkesaktive med høyskole- og universitetsbakgrunn. 

 Ta fortløpende kontakt med alle som melder seg ut eller har kontingentrestanser. 

 Sørge for at valgkomiteer tilstreber å få valgt representanter med minoritetsbakgrunn i styrer 

og verv jfr. § 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Medlemsutvikling 

Vervemål 2020 (medlemstall totalt): Måltall 125 Oppnådd 31 

Vervemål 2020 (medlemstall yrkesaktive): 

Resultat: 

 

Unge medlemmer: 306 (2 studenter) 

 

 

Foreningen verver godt i forhold til andre helseforetak, og har over 2100 medlemmer. Vi verver godt 

på tross av høy «turnover» i Helse Stavanger HF. De fleste lærlinger er blitt medlemmer. 

Det er tyngst å verve personer med universitetsbakgrunn. De aller fleste lærlinger i Helse Stavanger 

HF, er medlemmer i Fagforbundet. Vi økte med 5 yrkesaktive medlemmer i 2020. 

Foreningen skulle ha vært synlig på stands under Forbundsukene sommer og høst, men fikk ikke 

anledning til dette på grunn av Covid-19. 

 

 

 

 

Forbundets mål 2020 

 Trygge tillitsvalgte i alle ledd som verver medlemmer, bygger en solid organisasjon og deltar i 

samfunnsdebatten. 

 Alle tillitsvalgte har gjennomført Fase-2 skolering innen ett år etter at de ble valgt. 



 
 

 

 

 

 

Fagforeningens tiltak 

 Sørge for at tillitsvalgte deltar på skolering 

 Samtlige plasstillitsvalgte mottok verve og- informasjonspakker første halvår 2020. 

 Formidle kunnskap om dagsaktuelle temaer og Fagforbundets politikk og ideologi på 

tillitsvalgtsamlinger. 

 

Kurs og konferanser 

Tillitsvalgte 

 

 

Andre kurs og konferanser 

(Øvrige typer kurs, konferanser, seminar, opplæringstiltak med videre – som tillitsvalgte har deltatt 

på i regi av andre enn fagforeningen. For eksempel toppskolering og Fase-3.) 

 

 

 



 
 

 

 

 

Representasjon 

Fylkeskretsen 

 Margit Glad Vistnes er nestleder i pensjonistutvalget 

 Marit Larssen, medlem YKA-styret og YKA-leder og fylkesstyremedlem 

 Maren Fløisvig, medlem ungdomsutvalget 

 Aud A. Mydland, styre HTV forum 

AOF lokalavdeling 

Anngun Vea-Klungtvedt 

 

LO Stavanger 

Anngun Vea-Klungtvedt er styremedlem 

Sigve Romslo er medlem av representantskapet 

Egil Olsen er medlem av representantskapet 

 

LO Stat kartell Rogaland og Agder 

Egil Olsen 

 

Samvirkede Fagforeninger 

Sigve Romslo er styremedlem i Samvirkede Fagforeninger 

 

 

 



 
 

 

 

 

Styrerepresentasjon i styret for Helse Stavanger HF 

Egil Olsen, medlem 

Aud A. Mydland, 1. vara 

Sigve Romslo, vara 

Toyni Line Bjelland, vara 

 

Arbeidsmiljøutvalget i foretaket – FAMU 

Egil Olsen, medlem 

Aud A. Mydland, varamedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Klinikkarbeidsmiljøutvalget 

Egil Olsen og Anngun Vea-Klungtvedt, intern service 

Aud A. Mydland, voksen psykiatrisk 

Aud A. Mydland, BUPA 

Sigve Romslo, administrasjonen 

Anne Bjørg Dahl, kirurgisk 

Annik Falkenhaug Lea, mottaksklinikken 

Henrietta Lura, KK-barn 

Edel Auglend, klinikk A 

Oddgeir Østrem og Richard Haga, prehospital klinikk 

Margot R. Byrkjedal, klinikk C 

Sigve Romslo, klinikk hode-hals-rehab. 

 

Vernetjenesten 

Wenche Undheim, hovedverneombud 

Toyni Line Bjelland, hovedverneombud 50%, og prehospital klinikk 

Anna Louise Good, mottaksklinikken 

Arnfinn Arnesen, intern service 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Representantskapet 

Sigve Romslo 

Richard Haga 

Theres A. Tollefsen 

Anngun Vea-Klungtvedt 

Aud A. Mydland 

Vara: 

Hege E. Roda 

Ruth M. Lima 

Amina B. Røsvik 

Toyni Lima Bjelland 

Maren Fløisvig 

Henrik Thisland 

Maren-Kristine Nese Damsgård 

Edel Auglend 

Wenche Undheim 

Oddgeir Østrem 

Arild Rasmussen 

Anne Bjørg Dahl 

Arne Sandnes 

Ammal Keyse Mohamed 



 
 

 

 

Samhandlingsutvalget 

Kari Salte Eriksen 

 

 

Stillingsutvalget 

 

 

Transportutvalget 

Egil Olsen 

 

Utbygging nytt sykehus 

Egil Olsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Avslutning 

Styrets avsluttende betraktninger på aktiviteten i året som gikk, herunder resultat av gjennomført 

aktivitet.   Stavanger 28. januar 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÅRSBERETNING STYRELEDER AVD. 211 - 2020 

Året 2020 har vært et spesielt år, preget av pandemi og med dette, tilhørende store utfordringer i å 

utføre de aktiviteter som fagforeningen skulle besørget for sine medlemmer i året som gikk. 

Undertegnede har nå fungert som fagforeningsleder i et knapt år, og fra å komme inn i styret, uten å 

innehatt styreverv i fagforeningen tidligere, har læringskurven vært bratt. Dette har for min del vært 

overkommelig, fordi styret har vist god velvilje og tålmodighet. Det kan heller ikke legges skjul på, at 

forhenværende leder Sigve Romslo, har vært en fantastisk god fasilitator for undertegnede, og 

virkelig vært en ressurs i mitt arbeide i vervet som ny leder. Jeg vil benytte anledningen til å takke 

Sigve Romslo, valgkomiteen, og styret for at jeg får føle på hvor kjekt og interessant det er å være 

leder for Fagforbundet Helse Stavanger HF. 

Styret har, på tross av situasjonen rundt Covid-19, avholdt samtlige styremøter, etter møteplan, og 

styret har, i samråd med arbeidsgiver, gjort alle mulige smittevernsforanstaltninger for å gjøre det 

mulig med møtevirksomhet. Dette har vært viktig for styret å være operativt, men må aldri gå på 

bekostning av smittevernhensyn. 

Undertegnede har deltatt på Sykehuskonferansen 5-6 mars 2020, som omhandlet samarbeid mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene. Dette var veldig interessant, og omhandlet de viktige 

endringer som gjøres, for å møte en fremtid hvor vi stadig blir eldre. 

Det har også vært jevnlige ledermøter med Fagforbundet Rogaland gjennom året, som har foregått 

per telefon og Teams; og det har vært viktig for fylkesregionen å holde fagforeningene informert, 

men også å bli oppdatert på, hva som har skjedd under omstendighetene i de lokale avdelingene. Alt 

i alt, har jeg fått forståelse for at alle funksjoner i Fagforbundet har vært operative, selv under 

omstendighetene rundt Covid-19. 

 

Noe som ikke har vært like hyggelig, er at alle de aktiviteter som jeg hadde sett frem til å få være 

med på å utrette i året 2020, dessverre ikke har latt seg gjøre å avholde, på grunn av pandemien. Det 

er medlemmene våre som er vårt eksistensgrunnlag, og uten medlemmene er vi ingenting. Dess flere 

vi er sammen, jo sterkere er vi, og det er en slik utvikling jeg ønsker for Fagforbundet Helse Stavanger 

HF. Antallet medlemmer har økt gjennom året, men jeg ønsker en sterk synlighet og eksponering av 

Fagforbundet, på stands, og på avdelingene hvor gode muligheter til å treffe nye potensielle 

medlemmer er, slik at også disse kan se fordelene av å bli medlemmer. Det har i året som gikk, ikke 

vært mulig. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Våre mest trofaste medlemmer, som æres med merkeutdeling for 25 års medlemskap i 

Fagforbundet, og 40 års medlemskap i LO, fikk ikke overrakt disse med høytidelighet på julebord, 

men mottok disse per postgang. Våre medlemmer skulle fått anledning til å reise på sommertur. Våre 

plasstillitsvalgte skulle fått reise på plasstillitsvalgtsamling, og det var planlagt for et helt spesielt 

julebord med underholdning. Våre pensjonister og uføre skulle hatt medlemsmøter, og fått 

informasjon om Nye Stavanger Universitetssjukehus, men disse aktivitetene kunne ikke la seg 

gjennomføre. Jeg hadde også sett frem til å treffe våre pensjonister og uføre på medlemsmøte på 

Solborg, men dette måtte dessverre også kanselleres. Jeg mener det er viktig å høre på dem som har 

mange erfaringer, og her er våre pensjonistmedlemmer en ressurs. 

 

 

Jeg er glad for at vi har engasjerte medlemmer, plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, styremedlemmer, 

og valgkomitémedlemmer, og et godt samarbeid med Fagforbundet Rogaland. Det er slik vi får 

utrettet saker sammen – I lag, og ved å bruke alle de gode ressurser vi har sammen. 

Jeg vil takke alle dere, medlemmer, plasstillitsvalgte, verneombud, hovedtillitsvalgte, 

styremedlemmer og valgkomitemedlemmer, som er Fagforbundet Helse Stavanger HF, for året 

2020, og jeg ønsker alle medlemmer et riktig godt nytt år! 

 

 

 

Richard K. Haga 

Fagforeningsleder 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Årsmelding fra Yrkesseksjon Helse og sosial for 2020 

 

Styret i yrkesseksjon Helse og sosial har bestått av følgende medlemmer: 

Leder: Hege Engesvik Roda 

Medlem: Oddgeir Østrem 

Medlem: Maren Fløisvik 

I 2020 har vi avholdt 3 styremøter i seksjonen, samt hatt en del mailkorrespondanse og telefoner oss 

mellom.  

Grunnet Covid-19 har dette vært et annerledes år. Vi har gjennomført styremøter, men vi har ikke 

kunnet avholde medlemsmøter. 

Da medlemsmøtene utgikk, bestemte vi oss for å lage en julekalender for alle yrkesaktive 

medlemmer. Dette ble gjort med stor entusiasme fra seksjonsstyrene, og det har kommet gode 

tilbakemeldinger fra medlemmene. 

Vi satser på at ting er mer tilbake til normalen i 2021. 

 

Hege Engesvik Roda 

Leder i Yrkesseksjon Helse og sosial 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Yrkesseksjon Kontor og Administrasjons:  

Aktivitetsplan 2020 og Handlingsplan 2021 

 

Til: Ricard K. Haga, Leder Fagforbundet avd. 211 

Kopi: medlemmene i Yrkesseksjonen Kontor og Administrasjon 

 

Aktivitetsplan for YKA i 2020 

 Seksjonene har hatt 3 fellesmøter; YKA sammen med YST og YHS. Seksjonslederne har i 
tillegg hatt en del epost korrespondanse ifbm. medlemsmøtene og arrangement.   

 Seksjonene hadde planlagt ett arrangement / medlemsmøte i april 2020 og oktober 2020, 
men alt har i dette året blitt avlyst pga av pandemi og Covid19. 

 Da alt ble avlyst i 2020, bestemte oss for og lage julekalender for alle våre medlemmer. Det 
er blitt gjort med stor entusiasme fra alle i seksjonsstyrene. 
Blitt veldig godt mottatt av medlemmene i 211.  

 Ingen i seksjonene har deltatt i Sykehuskonferanse eller andre seminar for 2020.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Handlingsplan for YKA i 2021 

Håper på ett bedre år enn 2020 og at pandemien ikke gjør at vi igjen må avlyse arr.  

Medlemsmøter for 2021; Våren eller Høsten tema og datoer ikke avklart enda.  

Vi avventer situasjonen. Vi har ett foredrag på vent, som skulle vært arr. i 2020. 

Seksjonens medlemmer har også 2021 mulighet til å delta i Sykehuskonferanse eller andre seminarer 

som kan være aktuelle.  

Seksjonene er blitt enige om å fortsette med Felles Styremøter i 2021.  

 

 

Styret i YKA  

Leder:  Marit Larssen  

medlem: Edel Auglend   

medlem: Henrik Thisland 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Marit Larssen  

Leder Yrkesseksjon Kontor og Administrasjon  

Fagforbundet avd. 211 

 

 

 



 
 

 

      

 

 Årsmelding fra Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk for 2020 

 

Styret i yrkesseksjon samferdsel og teknisk, har bestått av følgende 

medlemmer: 

Leder: Anngun Vea-Klungtvedt 

Medlem: Roy Kern 

Medlem: Arne Sandnes 

Det er i 2020 avholdt 3 styremøter i seksjonen, en del mailveksling og telefoner 

oss mellom.  

Dette året har vært et rart år, men vi har hatt styremøter, men vi har ikke 

kunnet avholde medlemsmøte, pga. Covid-19. 

Men vi bestemte oss for å lage julekalender for alle våre medlemmer. 

Det er blitt gjort med stor entusiasme fra alle i seksjonsstyrene. 

Vi satser på et mer fruktbart år i 2021. 

 

Anngun Vea-Klungtvedt 

Leder i Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk 

 

 

 



 
 

 

 
 

Årsmelding 2020 
 

 

 

Fagforbundet Helse Stavanger avd. 211 Pensjonistutvalget 

 

Utvalget har bestått av: 

 

Margit Synnøve Glad Vistnes, leder 

Kirsti Ånensen, kasserer 

Jan-Erling Gjøse, sekretær  

Oddbjørn Eikeland 

Ellen Højbjerg 

Ruth Lima 

Rein Osmundsen 

 

 

 

 

Informasjon  

 

Vi har 743 pensjonister/uføre i foreningen. Informasjon til medlemmene sendes via SMS, i 

tillegg sendes e-post til de som vi ikke har telefonnummer. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2020 har vært ett annerledes år.  

På grunn av koronasituasjonen, har vi nesten ikke hatt aktiviteter. 

 

Aktivitet 2020 

 

Vi har hatt 2 utvalgsmøter i år. 

 

Det var planlagt to medlemsmøter på Solborg folkehøyskole, ett i mars og ett i november. 

Pga. koronasituasjonen, ble disse møtene ikke arrangert. 

 

I desember arrangerte vi julekalender, hvor vi hver dag fra 1. til 24 desember trakk en vinner 

av ett gavekort blant våre medlemmer. 

 

Vi håper at 2021 blir ett bedre år, og at vi etter hvert kan starte opp igjen med 

medlemsmøter. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Margit Synnøve Glad Vistnes   Leder  
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Årsrapport fra Opplæring fra 2020 

 

3 stk gikk på Fase 1 kurs i dette året. P.g.a. corona, hadde vi bare ett. 

Der er 6 stk som har deltatt i Fase 2 kurs. 

Vi har hatt to digitale samlinger med opplæringsanvarlige. 

 

 

Anngun Vea-Klungtvedt 

Oppæringsansvarlig 

Fagforbundet avd.211 

Helse Stavanger 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                       ÅRSMELDING 

                                           fra hovedtillitsvalgt Sigve Romslo 

 

Året 2020 har vært et hektisk år, men også utfordrende og lærerikt. Ingen kunne ane at en 

skulle gå inn i en pandemisituasjon som skulle prege hele samfunnet resten av året. Etter at 

jeg overtok som hovedtillitsvalgt i mars 2009 har store og små arbeidsoppgaver gått hånd i 

hånd. Læringskurven har mange ganger vært bratt, men det har vært utrolig givende å lære 

Fagforbundet og dets medlemmer å kjenne på en ny måte. På årsmøte i januar gikk jeg av 

som leder av foreningen etter å ha kombinert dette med HTV vervet i mange år. 

 

 

Hovedtillitsvalgte har et greit og saklig samarbeid med arbeidsgiver på de fleste områder. 

Det er en gjensidig forståelse av hverandres roller for sammen å kunne finne gode løsninger 

for medlemmene. 

HTV/HVO deltar i månedlige møter med foretakets ledelse. Er også i divisjons AMU for 

administrasjonen og ulike klinikker, og vararepresentant til styret i Helse Stavanger HF 

 

Vil også takke alle plasstillitsvalgte for samarbeidet i året som har gått. Noen av dere er 

gamle travere med lang fartstid andre noe ferskere. Sammen er dere en kjempegjeng og gjør 

at arbeid det står respekt av. 

 

En del av det hovedtillitsvalgte gjør er lite synlig for medlemmene som helhet, men desto 

viktigere for de medlemmene det berører. 

Undertegnede har deltatt på utallige intervju i samband med nyansettelse, og 

drøftingsmøter i forhold til nye turnusplaner. Hovedtillitsvalgt godkjenner alle grunnturnuser 

og årsplaner mens plasstillitsvalgte godkjenner hjelpeturnuser, helge- og høytidsturnuser, 

sommerturnuser og lignende. Der hvor det ikke er plasstillitsvalgte godkjenner HTV også 

disse. Det er også en tiltagende økning i sosiale saker som først og fremst går på psykososialt 

arbeidsmiljø. 



 
 

 

 

Årets lønnsoppgjør ble utsatt på grunn av pandemisituasjonen og gjennomført uten lokale 

forhandlinger. 

 

Av større saker lokalt kan nevnes: 

 

Sykehusutbygging på Ullandhaug 

Den økonomiske situasjonen ved Helse Stavanger HF 

Kampen mot omgjøring av hjelpepleierstillinger til andre typer helsefag. 

 

Den budsjettmessige situasjonen for foretaket har preget oss også i 2020. Selv om rammen 

er stor står organisasjonen foran store utfordringer på så vel drifts som investeringssiden. Vi 

er på rett vei, men vedvarende manglende vedlikehold skaper også store 

arbeidsmiljøutfordringer for de ansatte. 

 

Vil også nevne lærlingordningen på SUS. Vi er blant de fremste innen utdanning av 

helsefagarbeidere og ambulansesjåfører. Portør og vekter er nyere fag hos oss. De fleste av 

disse har også i år funnet seg vel til rette som medlemmer av Fagforbundet. 

 

Den eksterne aktiviteten har vært preget av pandemisituasjonen og de store 

arrangementene er blitt avlyst. 

 

Medlemsutviklingen i avd. 211 er gledelig. Også i år har vi fått god verving og vi er over 2100 

medlemmer.  

 



 
 

 

Julebordet for medlemmene som skulle holdes på Sola ble avlyst. Det samme med 

tillitsvalgtsamlingen og sommerturen. Utdeling av merker for 25 års medlemskap i 

Fagforbundet og 40 års medlemskap i LO måtte utgå og merkene sendes i posten. Det er 

kjekt å møte medlemmene, så vel yrkesaktive som pensjonister, også utenfor en ordinær 

arbeidssituasjon. Jeg håper 2021 vil bringe oss nærmere normale forhold. 

 

Fagbevegelsen står foran store utfordringer i året som kommer. Det er et vedvarende press 

mot faglige rettigheter og pensjon. En stor seier var imidlertid Rikslønnsnemndas kjennelse 

med aksept for tjenestepensjon fra første krone. 

 

Vil tilslutt takke mine medtillitsvalgte Egil og Aud for godt samarbeid i årene som er gått. 

Takk også til styret i avd. 211 for konstruktivt samarbeid og sist men ikke minst takk til alle 

plasstillitsvalgte og medlemmer i avd. 211 som gjør en fantastisk jobb. 

 

Når jeg nå takker for meg og går over i pensjonistenes rekker takker jeg for meg og ønsker 

foreningen lykke til i årene som kommer. 

 

 

Mvh 

 

Sigve Romslo 

HTV 

 

 

 

 



 
 

 

ÅRSBERETNING 2020 

 FRA FORETAKSHOVEDTILLITSVALGT 

Egil Olsen  

 

Året vi nå har lagt bak oss har vært et krevende år med store omveltninger, tunge 

personalsaker og deltakelse i arbeidsgrupper av ulik art og ikke minst en krevede periode 

med covid 19 pandemien. Det har vært en uvant situasjon å gjennomføre de fleste møter via 

Skype eller Teams. Slike møter kan aldri helt bli det samme som å møtes fysisk. 

Byggingen av det nye sykehuset på Ullandhaug som skulle stå ferdig i 2023 er godt i gang og 

går etter planen. 

I statsbudsjett for 2021 er det vedtatt at helse Stavanger få innvilget lån til å starte 

byggingen av E-bygget. Det betyr at store deler av den somatiske delen av sykehuset flytter 

til Ullandhaug. Som følge av dette vedtaket blir det utsettelse av innflytting i det nye 

sykehuset til 2024.   

 Vedtaket betyr også at vi vil får frigjort betydelige deler av tomten som igjen medfører at en 

kan starte planleggingen av å selge tomten på Våland. Verdien av tomten på Våland vil være 

det som avgjør om når vi kan starte med byggetrinn 2 på Ullandhaug. Undertegnede sitter 

for tiden i arbeidsgrupper som planlegger videre utbygging. Med en god pris på tomten er 

det ikke usannsynlig at vi kan klare å samle hele sykehuset, inklusiv psykiatrien, innen relativt 

få år.  

  Foruten vår assistanse til medlemmer som av ulike grunner har hatt behov for oss, har vi 

vært deltakere i store og omfattende prosesser og arbeidsgrupper. 

Disse posisjonene får vi på grunn av at Fagforbundet er det nest største organisasjonen i 

Helse Stavanger. 

Det vil si at medlemstallet er en direkte medvirkning til at vi sitter «ved bordet» der 

beslutninger, viktige for våre medlemmer, tas. 

I tillegg gir det oss betydelig styrke ved at vi er 3 Hovedtillitsvalgte som jobber i team. 

Etter min mening utfyller vi hverandre på en god måte og samarbeider godt. 



 
 

 

Samarbeidet med de Plasstillitsvalgte er også en viktig faktor for at vi som Hovedtillitsvalgte 

skal klare å påvirke til at beslutninger som vedtas er til det beste for vår medlemmer. 

Vi ser at de plasstillitsvalgte utfører sitt verv på en god måte, og vi får ofte tilbakemeldinger 

om at de representerer Fagforbundet på en positiv måte.   

Som foretakshovedtillitsvalgt blir jeg ofte bedt om å bistå medlemmer som av ulike grunner 

er komt opp i hendelser som oppleves belastende og der de trenger rådgivning. 

Dette er en av de viktigste arbeidsoppgavene våre men som helt klart også i mange tilfeller 

er krevende og utfordrende, da er det en styrke at vi er 3 hovedtillitsvalgte som kan støtte 

og bistå hverandre. Vi hovedtillitsvalgte ser en markant økning i personalsaker, der også 

alvorlighetsgraden øker. Som følge av større fokus på mobbing og ulike former for 

trakassering har vi i Helse Stavanger opprettet en «ressursgruppe for varsling» som 

undertegnende deltar i. Dessverre har gruppen hatt flere svært alvorlige saker å jobbe med i 

året som har gått.  

Som ansvarlig for at styre er orientert om hva vi Hovedtillitsvalgte jobber med, opplever jeg 

at medlemmene i styre er svært interessert og kommer med gode innspill til oss. 

Samarbeidet med styre i foreningen synes jeg er godt.  

Som hovedtillitsvalgt og ansatte valgt styremedlem i Helse Stavanger har jeg hatt gleden av å 

følge tett fremdriften av nye SUS på Ullandhaug. Byggingen er nå godt i gang. For de som har 

sett byggingen på nært hold kan en nå se hvor stort det nye sykehuset blir. Som 

representant i både styringsgruppen og arbeidsgruppen for sykehusutbygging har det vært 

svært interessant og delta i arbeidet med å planlegge et nytt sykehus.  

Det er nå mulig å se hvert enkelt rom i 3D slik at en nærmest gå inn i rommene å få se reelt 

hvordan det vil bli når det er ferdig.  

Ansattparkering er stadig en utfordring og vi opplever at det minker på plasser. 

Fagforbundet skal i årene som kommer gjøre sitt ytterste for at ansatte som har behov for 

det skal kunne kjøre bil til jobb og finne parkeringsplass. Vi er selvsagt åpne for å finne andre 

og gode muligheter for å ta seg til jobb på men da må kollektivtilbudet, sykkelparkering og 

garderobeforholdene ytterligere forbedres.  

 

 



 
 

 

 

 

Som foretakshovedtillitsvalgt har jeg følgende verv:  

 Foretaksarbeidsmiljøutvalg 

 Arbeidsmiljøutvalg, Driftsservice 

 HTV- gruppen 

 Transportutvalget 

 Styringsgruppen Sykehusutbygging 

 Ansattes representant, Styret i Helse Stavanger HF 

 Ansattvalgt rep. i ressursgruppen for varsling 

 

 

         Desember, 2020 

Egil Olsen 

Foretakstillitsvalgt, Fagforbundet 

 

  

 

  

 

 

 

 

   

  



 
 

 

  Årsmelding 2020, fra hovedtillitsvalgt Aud A Mydland  

Året 2020 er snart tilbakelagt og det er tid å se tilbake og skrive min årsmelding som en av tre 

Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet avd 211. Jeg vil starte med, å takke for tilliten for at jeg ble valgt for 

en ny periode som HTV i avd 211.  

 Dette året må jeg si har vært et svært krevende år, med mange alvorlige saker som involverer vårt 

verv som hovedtillitsvalgt. Pandemien som rammet landet satte også preg på 2020, og vi opplevde 

store endringer i arbeidshverdagen og privatlivet vårt, landet ble nærmest nedstengt. CV19 ble en 

utfordring for alle ansatte ved sykehuset. Noe våre medlemmer taklet på en utmerket måte og vi 

HTV fikk mange nye erfaringer.  Gode kollegaer til å drøfte problemstillinger med blir da ekstra 

viktig.  

Oppsummert ett innholdsrikt og spennende år på mange måter. Omstillinger, prosjekter og andre 

saker har kommet som perler på en snor. Kjenner at erfaring etter mange år som hovedtillitsvalgt 

kommer til nytte i en travel hverdag på kontoret. Samt at vi er tre hovedtillitsvalgte som jobber godt 

sammen og kan støtte hverandre i saker, dette ser jeg på som en ekstra styrke.  

Vi har også har rådgivere på kompetansesenteret vårt i Stavanger, som vi kan rådfører oss med i 

enkelte saker, eller sender saker til når det er nødvendig er en trygghet for oss så vel for våre 

medlemmer. Vi hovedtillitsvalgte har også registrert en økende saksmengde av ulik karakter som har 

ulikt innhold, men har det til felles at medlemmene har stort behov for vår assistanse.  

Mange omstillingsprosesser og andre endringer (prosjekter) har også preget dette året. Har sittet i 

flere arbeids og styringsgrupper i den forbindelse. Møter i forbindelse med godkjenning av årsplaner 

og nye turnuser har også tatt mye tid for oss hovedtillitsvalgte. Her har vi sammen med ledelsen og 

andre organisasjoner, utarbeidet retningslinjer med prosesskart og prosessbeskrivelse, for hvordan 

dette skal foregå.   

En del av det hovedtillitsvalgte gjør er lite synlig for medlemmene som helhet, men desto viktigere 

for de medlemmene det berører.   

Ansvarsfordelingen oss hovedtillitsvalgte mellom er den samme som vi har praktisert i årrekker, og 

som vi ser fungerer. Vi har fordelt hovedansvars områder mellom oss. Men hjelper hverandre på 

tvers av dette når det trengs. Fordelingen har vi, da vi har erfart at det er lettere for oss å holde god 

oversikt, den plasstillitsvalgte har en fast rådgiver, samtidig som tillitsvalgte/medlemmer vet hvem 

de skal kontakte.   

Samarbeidet vårt med de plasstillitsvalgte er en viktig faktor, for at vi som hovedtillitsvalgte skal 

klare å påvirke slik at beslutninger som vedtas er til det beste for vår medlemmer. Jeg vil samtidig 

rette en stor honnør til de tillitsvalgte som er ute i klinikkene. Dere gjør en kjempe jobb.  



 
 

 

Det nye sykehuset på Ullandhaug er nå synlig for alle, det ruver godt i terrenget. Blir spenene tider 

fremover til innflytting i 2023.  

  

Deltatt i prosjekt/ arbeidsgrupper  
Kompetanseløft helsefagarbeider  

Den gylne regel   

Styringsgruppe - Transport av psykisk syke  

Arbeidsgruppe bemanningsplaner og turnuser for fremtidig AAT (Klinikk psykisk helsevern voksne)  

Utviklingsprosjekt - Stavanger DPS   

Arbeidsgruppe inntak og oppstarts team ARA  

Prosjekt gruppe, rett profesjon på rett plass  

Kompetanseløft for helsefagarbeider  

Referansepersoner til kommunikasjonsstrategi gruppen  

Pandemiplan versjon 3.0.  

Referansegruppen for bokprosjektet  

Nye SUS bygg fase 2. Døgn- og dagbehandling psykiatri og rehabilitering  

Prosjekt organisering av kontortjenesten i Kirurgisk klinikk, styringsgruppen og prosjektgruppen  

Deltakelse på konferanser, kurs og samlinger  
Grunnet CV19 pandemien ble en rekke kurs og samlinger avlyst. Erstattet med Skype, videomøter og 

tlf møter.   

AML-kurs om varsling, mobbing og trakassering i arbeidslivet (2 dager i februar)  

Sykehuskonferansen 5.-6. mars  

Deretter kom CV19 og konferanser avlyst  

SKYP deltaker på kurs Ansatterepresentanter og vara i regionale helseforetak og helseforetak  

Årets lønnsoppgjør  
Årets lønnsoppgjør som var et hovedoppgjør ble utsatt til høsten grunnet pandemien.  

Årets lønnsoppgjør ble gjennomført uten lokale forhandlinger.  



 
 

 

Faste møter med ledelsen i Helse Stavanger HF  
Vil først si at Fagforbundet har et bra og saklig samarbeid med ledelsen i Helse Stavanger HF. Det er 

en gjensidig forståelse av hverandres roller for sammen å kunne finne gode løsninger for 

medlemmene våre.  

HTV/HVO deltar i månedlige møter med foretakets ledelse.  

Jeg er representant i 3 forskjellige fora, alle med hvert sitt månedlige møte.   

LAMU (Lokalt arbeidsmiljø utvalg i psykisk PHV) (Klinikk psykisk helsevern voksne)  

LAMU (Lokalt arbeidsmiljø utvalg i PHBURA) (Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige)   

HTV/ HVO (hovedtillitsvalgt/hovedverneombud) møter med ledelsen.  

Sitter i Fylkes AU utvalg for HTV. Representerer der sykehusene, Spekter.  

Er også vara representant på følgende møter:  

1. Vara i Styret Helse Stavanger HF. Styremedlem fra oktober av, da NSF representanten sluttet i 

foretaket.  

Vara i koordineringsleddet Helse Vest.  

Vara til FAMU (foretaks arbeidsmiljø utvalg)  

Ellers må det nevnes  
Grunnet CV19 pandemien ble det endringer og avlysninger på flere faste møter/ arrangement.  

Den årlige tillitsvalgtsamlingen, ble det ikke noe av. Dypt savnet av oss HTV, dere er en kjempegjeng, 

og alltid kjekt å treffe dere. Det samme for sommertur på våre medlemmer i år.  

 Det ble heller ikke år arrangert HøstSUS-konsert i atriumshagen, som skulle vert det 10 året. 

Istedenfor HøstSUS konsert, ble det kjøpt inn 25 el sykler som ble loddet ut til medlemmer.  

Fagforbundet hadde planlagt en kampanje med utdeling av refleks til medlemmene i samband med 

refleksens dag i oktober. Dette skulle foregå som en markering på Markedsplassen ved SUS. På 

grunn av smittesituasjonen med Covid 19 pandemien ble det ikke mulig å avholde stand på SUS. Vi 

bestemte oss da for å bringe refleksbåndene rundt på den enkelte avdeling, der vi har 

plasstillitsvalgte delte de ut til sine. Vårt håp er at dette vil være til nytte og trygghet for den enkelte 

nå frem mot en mørkere årstid. Vi hadde også laget en stor banner til denne markeringen. Se bilde 

nedenfor    



 
 

 

  

  

Julekonsertene i St Petri-kirken på Nytorget i Stavanger sentrum er også blitt en tradisjon for 

medarbeidere ved sykehuset. Denne ble også avlyst grunnet CV19. Men her blir det stedefor et 

Digitalt juleshow med Rune Bjerga. SUS ringer julen inn et digitalt juleshow med Rune Bjerga som 

underholde SUS – med et eget skreddersydd program.  Den 15. desember  

Årets Julebord for medlemmene våre som skulle holdes på Sola ble også avlyst.  

  

Vil tilslutt på ny få takke mine medtillitsvalgte Egil og Sigve for godt samarbeid i året som er gått. 

Etter min mening jobber vi godt sammen, og utfyller hverandre på en bra måte til beste for våre 

medlemmer. Takk også til styret i avd. 211, for godt samarbeid, og sist men ikke minst, TAKK til alle 

plasstillitsvalgte og medlemmer i avd. 211  

  



 
 

 

  

  

Stavanger 11. desember  2020  

  

  

Mvh  

Aud A Mydland  

HTV Fagforbundet Avd 211  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Handlingsplan 2021 

 

 

 

- Vedtas på årsmøtet 28.01.2021 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Innledning: 

Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningens styret for kommende 

periode. Handlingsplanen bygger på Fagforbundets Prinsipp- og Handlingsprogram, 

Fagforbundets strategiplan for årsmøteperioden, regionstyrets handlingsplan, samt andre 

vedtak fattet i overordnete organer.  

 

Handlingsplanen omhandler fagforeningens målsettinger og aktiviteter for perioden mellom 

årsmøtene.   

Planen sees i sammenheng med resultater og erfaringer (årsberetningen) fra forrige periode. 

 

Kostnadene som følger av handlingsplanen er konkretisert i fagforeningens budsjett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Fagforeningens utfordringer på kort og lang sikt 

Fagforbundet avd. 211 skal være en synlig organisasjon i Helse Stavanger HF. 

Vi skal være en pådriver for at forbundets strategiplan blir gjennomført. 

 

Vi skal sørge for at vår forening har godt skolerte tillitsvalgte via tillitsvalgtopplæringen, slik 

at de alltid har kunnskapen som trengs for å hjelpe våre medlemmer. 

I tillegg skal vår forening være godt synlig på arbeidsplassene og være en ledende 

arbeidstakerorganisasjon i Helse Stavanger HF. 

 

Fagforbundet skal være en organisasjon som er et naturlig førstevalg for alle våre 

yrkesgrupper å være medlem i. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Målsettinger og planer i perioden  

Arbeidsliv, tariff og pensjon  

 

Mål 2021 

• Medlemmer i alle områder sikres en lønnsutvikling som minst opprettholder 

kjøpekrafta. 

• Alle krav om utvidelse av stilling innfris. 

• Arbeidet med en plan for arbeidstidsreduksjon igangsettes i LOs regi.   

 

Fagforeningens tiltak i strategiplanen 

• Holde løpende oversikt over medlemmenes tariffmessige tilknytning i Fane 2. 

• Forberede tillitsvalgte på å gjennomføre lokale forhandlinger.  

• Kreve drøftingsmøter om bruken av midlertidige ansettelser og bruk av 

bemanningsforetak jamfør lov og avtaleverk. 

• Gjennomføre drøftingsmøter vedrørende bruk av deltid og utarbeidelse av 

retningslinjer. 

• Fremme krav etter arbeidsmiljølovens kapittel 14 for alle som ønsker utvidelse av 

stilling. 

• Kreve at stillinger som hovedregel lyses ut som hele stillinger. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Offentlige tjenester i egenregi 

 

Mål 2021 

 

• En større andel offentlige tjenester drives i egenregi.  

• Offentlige tjenester blir ikke konkurranseutsatt. 

• Tiltaksplaner mot sosial dumping. 

• Politiske partier lokalt, regionalt og nasjonalt programfester drift av offentlige 

tjenester i egenregi. 

 

Fagforeningens tiltak 

• Sikre ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved konkurranseutsetting eller privatisering.  

• Kreve at egenregi utredes, blant annet i forbindelse med nye anbudsrunder. 

• Bruke det faglig-politiske samarbeidet for å kreve handlingsplan mot sosial dumping. 

• Bruke det faglig-politiske samarbeidet for å motvirke konkurranseutsetting og 

privatisering, gjennom å kreve programvedtak i politiske partier om drift av offentlige 

tjenester i egenregi. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Organisasjonsbygging og tariffmakt 

 

Mål 2021 

 

• Fagforbundets organisasjonsgrad skal øke med minst 2 prosent i Spekter helse.  

• Antallet yrkesaktive medlemmer med høyskole- og universitetsutdanning skal øke 

med minst 10 prosent. 

• Fagforbundet skal øke antallet lærlinger med minst 5 prosent.  

 

Fagforeningens tiltak  

 

• Sørge for at det velges tillitsvalgte på alle arbeidsplasser i alle tariffområder der 

foreningen har medlemmer.  

• Gjennomføre velkomstsamtale med alle nye medlemmer, gi ut 

verveinformasjonspakker til disse, og etablere personlig kontakt med alle 

medlemmer som melder seg ut, eller som har kontingentrestanser. 

• Presentere Fagforbundet og verve medlemmer når nye virksomheter etableres.  

• Følge opp medlemmer og ansatte, når virksomheter blir utskilt. 

• Gjennomføre arbeidsplassbesøk og etablere kontakt med medlemmer i alle yrker. 

• Styrke det yrkesfaglige tilbudet innenfor alle sektorer/områder.  

• Verve yrkesaktive med høyskole- og universitetsbakgrunn. 

• Ta fortløpende kontakt med alle som melder seg ut eller har kontingentrestanser. 



 
 

 

• Velge hvilke tiltak som skal prioriteres fra handlingsplanen for mangfold og 

inkludering for å nå målsettingen for arbeidet 

 

 

 

 

Fagforeningens målsetting  

 

 Følge opp regionens vervemål for foreningen. Minst 2% økning av yrkesaktive 

medlemmer. Verve flere med høyskole/universitetsbakgrunn 

 

 Fortsatt, være den beste sykehusforeningen i landet på verving 

 

 

 Verve alle nye lærlinger 

 

 

Ideologisk skolering  

 
Mål 2021 

 

Flest mulig tillitsvalgte skal ha gjennomført ideologisk skolering for å få økt kunnskap 

og trygghet til å ivareta medlemmenes interesser i faglige og politiske saker. 

 

 
Fagforeningens tiltak 

 

• Sikre at tillitsvalgte deltar på skolering. 

 



 
 

 

• Formidle kunnskap om dagsaktuelle temaer og Fagforbundets politiske, 

faglige og ideologiske budskap på yrkes-, fag- og tillitsvalgtsamlinger. 

 

 
Fagforeningens målsetting  

 

Alle tillitsvalgte skal delta på Fase1 og Fase2 kurs. 

 

 

Kurs og konferanser 

 

Type kurs    Målgruppe   Tidspunkt 

 

Samling for plasstillitsvalgte  Plasstillitsvalgte  Vår 2021 

Fase1 og Fase2 kurs   Nye plasstillitsvalgte  2021 

 

 

Fag, kompetanse og yrkesutvikling 

 
Mål 2021 

 

• Fagforbundet bidrar til kompetanseutvikling på arbeidsplassen.  

 

• Relevant kompetanseheving gir uttelling i lønn. 

 

• Økt anerkjennelse av og respekt for yrkesgruppene. 

 

• Rammebetingelsene for medlemmenes yrkesutøvelse styrkes. 

 

• Fagforbundet fremstår som en sentral utdanningspolitisk aktør på alle 

utdanningsnivå.  

 

• Økt antall læreplasser i alle sektorer. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fagforeningens tiltak  

 

• Delta i arbeidet med kompetanseplaner/kompetansekartlegging.  

 

• Sørge for at tillitsvalgte har nødvendig kompetanse om de enkelte yrkene, til 

bruk i drøftinger med arbeidsgiver. Dette skal fra året 2021 styrkes, ved å 

arrangere månedlige møter for plasstillitsvalgte, som kan få møte 

hovedtillitsvalgt, samt representant for styret. 

 

• Sørge for at tillitsvalgte deltar i hele ansettelsesprosessen, til alle stillinger. 

 

• Arbeide opp mot arbeidsgiver, og andre aktører, for å øke antall læreplasser i 

alle virksomheter, spesielt i offentlig sektor. 

 

• Jobbe for at flere voksne tar fagbrev. Her har styret i 2020 besluttet å øke den 

årlige maksutbetalingsstøtten for medlemmene i 2021, samt økonomisk øke 

den totale posten på budsjettet til formålet for 2021. 

 

• Bidra til medvirkning knyttet til digitalisering og IKT-løsninger på 

arbeidsplassen. 

 

 

Fagforeningens målsetting 

 

Det opprettes lærlingeplasser i flere fag enn i dag. 

 

 


