
 
 

 

 

 

Årsberetning fra fagforeningsleder 2021: 

 

 

 

Året 2021 har, som året før, vært preget av pandemi, med de utfordringer som følger med. 

Styret har forholdt seg til de retningslinjer som arbeidsgiver til enhver tid har anbefalt, og 

dette har i praksis betydd nye og annerledes måter å jobbe på. Styret har avholdt alle sine 

vedtektsfestede styremøter, men en del av disse har foregått på digital møteplattform – 

Teams. Fordelen har vært at styret har utviklet digital kompetanse, og er rustet til å ivareta 

møteaktivitet i fremtiden, om dette skulle bli nødvendig. 

Styret har gjennomført ombæring av fruktfat, med innhold som verveblanketter, 

profileringsartikler, fordelshefter, presentasjon av styret m.m. -  Til over 160 arbeidsplasser. 

Fruktbollene var gave fra Fagforbundet Rogaland, og var tiltenkt arbeidsplassene i 

forbindelse med «Forbundsuka» høsten 2020, men på grunn av lokale smittevernstiltak og 

regler, ble vår avdeling forhindret fra å utlevere disse, før sjansen bød seg først på sommeren 

2021.  

Styret kunne se en tydelig, positiv synergieffekt av aktiviteten, da antallet nyinnmeldte 

medlemmer steg kraftig den neste perioden, med hele 32 nye medlemmer i august måned! 

 

 

 

 

Styret fikk omsider avholdt både valgmøte av ny hovedtillitsvalgt, samt årsmøte for året 2021 

– Begge møtene ble, etter innvilgede to søknader om utsettelse, endelig avholdt 27. 

september. 

 

 

 

Det ble avholdt lokale forhandlinger på høsten, og dette har resultert i et oppgjør som har 

hatt fokus på uttelling for medlemmer med fagskoleutdanning, men også funksjonstillegg, 

individuelle tillegg, ubekvemstillegg og seniortillegg. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pensjonistutvalget hadde medlemsmøte på Solborg folkehøyskole i november, og i denne 

forbindelse ble jeg invitert til å presentere meg for våre pensjonister og uføre. Dette var 

riktig hyggelig, og det var på høy tid at denne muligheten bød seg igjen, etter at 

medlemsmøtet var utsatt siden våren 2020, på grunn av Covid. Det ble til mange gode 

samtaler med medlemmene og det var godt å se så god interesse og engasjement for nye 

SUS! 

 

 

Styret hadde planlagt for et storslagent julebord for medlemmene 2. desember, men tok en 

beslutning på å kansellere arrangementet, ettersom smittevern v/ Helse Stavanger kom med 

føringer på arbeidsgiversiden. SUS kom i gul beredskap. Kapasiteten var sprengt. COVID-

smitte blant julebordsgjester på flere avdelinger på SUS brøt ut. Utspringet av registrerte 

Omikron-tilfeller, ukentlige/daglige avisføljetonger som omhandlet sykefravær og tilhørende 

overbelastede kolleger, samt et sterkt preget arbeidsmiljø på SUS, gjorde at styret tok en 

beslutning om å kansellere. Sikkerhet til våre medlemmer, og omdømme av vår fagforening 

må være prioritert. Jeg håper på en ny mulighet til å gjøre noe sosialt og godt for våre 

medlemmer – De fortjener det, og styret skal planlegge for nye muligheter. Samfunnet har 

bestemt at våre medlemmer innehar samfunnskritiske funksjoner. De utviser omsorg og 

service i sine yrker og de tar hensyn til sine pasienter og brukere. 

 

Jeg vil takke forbundsregionen, styremedlemmene i Avd 211, våre hovedtillitsvalgte, 

plasstillitsvalgte og medlemmene - for et godt samarbeid i 2021, og håper på et 2022 med 

muligheter for god eksponering av Fagforbundet, og at vi får anledning til å bruke 

menneskelig kontakt i mer utstrakt grad enn vi har kunnet, være synlige og tilstede på 

arbeidsplassene slik at en kan ha de gode samtalene med medlemmene. 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Richard Haga 

Fagforeningsleder Fagforbundet Helse Stavanger HF Avd 211 

 

 

 

 


