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Nr. 1. 2016 

 
”Fygearket” er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene av Fagforbundet i Helse 
Stavanger HF. 
Arket kommer ut 2 ganger i året og blir sendt til yrkesaktive per epost. Pensjonister og uføre 
får egen utgave. 
Dersom du hører om medlemmer som ikke får dette, ta kontakt med leder eller tillitsvalgte i 
Fagforbundet, slik at vi kan nå alle medlemmene. 
Fagforbundet avd. 211 arrangerer; julebord i desember, og tidvis sommertur i juni. Vi ønsker 
alltid størst mulig deltakelse på disse arrangementene.  
Vi arrangerer også medlemsmøter i løpet av året.  Mange av medlemmene er med på disse 
arrangementene, noe vi setter pris på. Har du innspill eller ønsker på aktiviteter, gi oss 
tilbakemeldinger via din tillitsvalgt eller direkte til HTV i Fagforbundet.  
 
 

Fagforbundet avd. 211 har kontor i ” Gamle porten.” murhuset ved siden av inngang 6 
 

 
 
Her finner du våre 3 Hovedtillitsvalgte (HTV): 
Egil Olsen  mob 91004687        oleg@sus.no  
Aud Mydland  mob 90846680   amyd@sus.no  
Sigve Romslo  mob 91915051   sro@sus.no   
 
Vår hjemme side: http://avd211.fagforbundet.no 
 
Se også http://www.fagforbundet.no/tema/sykehus/ 
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Aktiviteter: 
 
Medlemsmøte Solborg Folkehøgskole, Tjensvoll: 20. april kl. 1800 
Sommertur: 2. juni.  
Julebord på Atlantic hotell med levende musikk og god mat: 01.12.16 kl.18.00.    
 
Det sendes ut egne invitasjoner til alle arrangementene per epost  
 

Vil du treffe oss på stand? 

 
Fagforbundet kommer til å stå ved markedsplassen på SUS, hver tirsdag i april mellom kl. 
1000 og 1200. 
Møt oss også i forbundsukene, uke 25 og 48. Da vil vi også avholde stand. 
  

Årsmøte og valg: 

 
Årsmøtet ble avholdt i Kantinen psyk divisjon 26. januar 2016, kl. 18:30. 
 
Aud A Mydland ble gjenvalgt som HTV for en ny valgperiode, med hovedansvarsområde psyk 
div. 
 
Styret består av: 

Leder: Sigve Romslo   sro@sus.no 
                                    

Tlf: 91915051/97595581/ 
51518150 

Nestleder: Astrid 
Waldeland Sevland  

seva@sus.no  Tlf: 51 51 82 90               

Kasserer: Arild 
Rasmussen 

fagforbundet211@hotmail.com 
  

Tlf: 95704559 

HTV: Egil Olsen   oleg@sus.no 
 

Tlf:51518132/91004687 

Leder SKA: Marit 
Larssen          

marit.larssen@sus.no 
 

Tlf: 5151 5236      

Leder SST/ Opplærings 
ansv: 

anngun.kristin.vea.klungtvedt@sus.no 
                                  

Tlf: 46930905 

Leder SHS: Rannveig 
Idland     

idlr@sus.no 
  

Tlf:41529794 

Pensjonist TV: Margit 
Glad Vistnes 

gladvistnes@gmail.com 

                                 
Tlf:92057 219   

Styremedlem: Oddgeir 
Østrem          

omod@sus.no 
 

Tlf:99453040   

Ungdoms TV: Amina 
Bahir Røsvik 

aabros@sus.no 
 
 

Tlf:41564289 
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Hovedtillitsvalgtes rolle 
 
Hovedtillitsvalgte må ofte bidra med sin assistanse til medlemmer, som av ulike grunner har 
behov for hjelp, og den lokale tillitsvalgte har bedt om vår bistand.  En del av det 
hovedtillitsvalgte gjør er lite synlig for medlemmene som helhet, men desto viktigere for de 
medlemmene det berører. 
Hovedtillitsvalgte deltar også i store og omfattende prosesser og arbeidsgrupper. De senere 
årene opplever vi oftere og oftere at medlemmene våre kommer i omstilling. Ting endres og 
nye oppgaver innføres. Da er det viktig at våre medlemmer benytter seg av oss. 
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 tas.  
I tillegg gir det oss/ Fagforbundet betydelig styrke ved at vi har 3 Hovedtillitsvalgte som 
jobber i team og utfyller hverandre på en god måte. 
Samarbeidet med de Plasstillitsvalgte er en viktig faktor for at den Hovedtillitsvalgte skal 
klare å påvirke til at beslutninger som vedtas. Plasstillitsvalgte er det nartulig at dere tar 
kontakt med, og de kan veliede dere videre ved behov. 
 
Utenom har vi også seksjonene som jobber for det faglige for våre medlemmer. 
 
 

Er du fornøyd og føler deg ivaretatt som medlem av 
Fagforbundet avd. 211 Helse Stavanger HF, fortell alle om 
det.  
Spesielt de som er uorganiserte! 
Er du derimot misfornøyd med noe, fortell oss om det! 
 
 

  
Bilde: Noen av våre tillitsvalgte, HTV og styremedlemmer. 
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  VIKTIG FOR DEG LES DETTE 
 

Flere av våre medlemmer har ikke registrert sin epost og /eller mobilnummer i 
Fagforbundets medlemsregister. Epost og mobilnummer er nyttige vertøy  for 
kommunikasjon med dere som medlemmer. 
Kommende uravstemmningen, etter årets tariffoppgjør vil forgå elektronisk. Dersom det ikke 
er registrert en epost adresse på deg i medlemsregisteret vårt, vil dere ikke kunne delta i 
uravstemmningen. 
Dere bes derfor gå inn på din medlemsportal https://medlem.fagforbundet.no 
 for registrering. 
Eller http://www.fagforbundet.no/ deretter linken «Dine sider» oppe til høyre.  
  

Utdeling av merker 
 

Årets Julebord for medlemmene ble  avholdt på Atlantic Hotell 4. desember. Det var svært 
gledelig at det var større deltakelse enn fjorårets, med blant annet utdeling av merker for 25 
års medlemskap i Fagforbundet og 40 års medlemskap i LO.  
 

                      
Bilde: 25 års medlemskap i Fagforbundet                                                                     Bilde: 40 års medlemskap i LO 

 

 
Atlantic Hotell 

https://medlem.fagforbundet.no/
http://www.fagforbundet.no/
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Endringer for sykepleiere angående  pensjon!  
 

Vanskeligere å kombinere jobb og pensjon dersom du er sykepleier? Det blir lettere å bli 
meldt inn i tjenestepensjonsordningen, men samtidig omtrent umulig å jobbe etter at man 
har tatt ut pensjon. 
Stortinget har vedtatt at det skal bli lettere å bli meldt inn i tjenestepensjonsordningen - 
ulempen er at det blir omtrent umulig å jobbe etter at man har tatt ut pensjon.  
Hva innebærer endringen? 
Tidligere var innmeldingskravet 14 timer per uke for de med fast stilling. Dette utgjorde 35-
37 % stilling avhengig av uketimetall. 
Lovendringen innebærer at nedre grense for innmelding av sykepleiere i pensjonsordningen 
vil bli satt til 20 % av full stilling. Hvor mange timer dette utgjør vil variere og avhenger av 
hvor mange timer som regnes som full arbeidsuke. Det er arbeidsgiver som angir hva 
stillingsprosenten blir. 
Sykepleierne vil kunne legge sammen flere mindre stillinger i sykepleierordningen for å 
oppnå minstekravet om å jobbe 20 % av full stilling. 
Med denne lovendringen vil flere sykepleiere nå kunne få rett til medlemskap sammenlignet 
med tidligere. Endringen skal gjelde fra 1. april 2016. 
Konsekvenser for alderspensjonister 
Regelendringen får konsekvenser for pensjonister som har gått av med alderspensjon og 
som har inngått avtale om å jobbe inntil 167 timer pr kvartal. Fra 1. april 2016 kan disse ikke 
jobbe ut over 20 prosent av full stilling uten at det får konsekvenser for pensjonen. Det er 
viktig å være oppmerksom på at jobb utover innmeldingskravet på 20 prosent, ikke bare har 
konsekvenser ved at nåværende pensjon reduseres, men at også senere pensjonsuttak vil bli 
lavere. 
Sykepleiere har ikke anledning til å arbeide på pensjonistvilkår. Dette har Arbeids- og 
sosialdepartementet bestemt. 
 

Venter du på større stilling? 

 
For to år siden sørget en endring i arbeidsmiljøloven for at deltidsansatte som jevnlig har 
jobbet mer enn stillingsprosenten sin de siste 12 månedene, har krav på den stillingen de 
faktisk har jobbet. 
 
Krav om fast ansettelse etter AML 14-9 
 Vi HTV har i løpet av året krevd og fått medhold i økning av stilling for mange av våre 
medlemmer. Vi er avhengige av at den enkelte medlem selv tar kontakt med oss slik at vi kan 
igangsette en dialog med arbeidsgiver. 
 
Saksgang: 
1) Ta kontakt med tillitsvalgt/ HTV 
2) Finn ut hvor mye du jevnlig har jobbet ekstra ut over din faste stilling. Regn ut den 
gjennomsnittlige stillingen du har gått det siste året. 
3) Du må fremme skriftlig krav for arbeidsgiver og henvise til arbeidsmiljøloven § 14-4a. 
4) Hvis arbeidsgiver ikke er enig, forbered HTV sak for tvisteløsningsnemnda. 
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Nytt sykehus på Ullandhaug 
 

Den 27. november tok styret i Helse Stavanger en historisk beslutning ved at det nye 
sykehuset skal bygges på Ullandhaug. Administrerende direktør Inger Catrine Bryne 
fokuserer på å få låne 8 milliarder kroner og å bygge et mest mulig funksjonelt sykehus som 
kan legge til rette for å tilby Sør-Rogalands befolkning best mulig helsetjenester. Med et 
budsjett på 8 milliarder klarer vi ikke å bygge hele sykehuset i en en-gang. Håpet er at 
foretaket klarer å bedre de økonomiske resultatene slik at det går kort tid til andre 
byggetrinn kan starte. 
 
Første byggetrinn på Ullandhaug skal inneholde all døgnaktivitet. Det meste av 
dagbehandlingen og psykiatrien skal bli igjen på Våland.  Hovedtillitsvalgte i Fagforbundet 
har bidratt i dette arbeidet. 

 
 

 

En fantastisk resurs, fikk Fylkeskommunens hederspris 

 

 
                                                             Bilde: Svein Lunde, Helse Stavanger HF 

Fylkeskommunens hederspris innen Fag- og svennebrev fikk Inga Jorhild Landsvik 
(opplæringsleder for helsefag, SUS)  
Inga Jorhild Landsvik fikk  hedersprisen for sitt sterke bidrag til innføringen av en ny 
fagutdanning i helseforetakene, både lokalt og nasjonalt. Hun er en opplæringsleder med  
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stort engasjement og faglig dyktighet, som deler raust av sine kunnskaper og sin tro på det 
nye fagets plass i helseforetakene.Helse Stavanger HF ble i 2007 det første sukehuset i 
landet med eget opplæringskontor for Hjelpepleiere/helsefagarbeidere noe Inga var 
pådriver for. 
Fagforbundet stiller seg i rekken av gratulanter, til prisen. 
 
 

Pensjonist og uførekontigenten økes 

 
Fra 1. mars i år økes kontigenten fra kr 453 til 600 kr året. 
 
Økningen er nødvendig fordi forbundets utgifter til blant annet pensjonistorganiseringen, 
medlemskap, medlemskap i Pensjonistforbundet og kollektiv hjemmforsikring er høyere enn 
inntekten. 

 
 
Lo-favør-endringer, nye medlemsfordeler 

 
Viktig informasjon om endringer til deg som LOfavør medlem  
Ferien er noe vi alle gleder oss til. Den planlegges ofte i god tid og det er mye som skal på 
plass. I dag er det mange leverandører som skal sammenlignes og det kan være vanskelig å 
velge. Vi har gjort jobben for deg slik at du kan føle deg trygg på at du velger en god løsning, 
at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak. 
 
NY fordelsleverandør fra 01.01.2016 er Ving. De som har bestilt reiser hos Via i 2015, må 
kontakte Via på telefon 62 88 88 93 for henvendelser vedrørende sine bestillinger. Nye 
fordeler og vilkår gjelder reiser bestilt av Ving fra 01.01.2016 
Uansett om du planlegger storbyferie for en weekend, sommerferie, restplass eller en lengre 
eksotisk reise bør du sjekke ut medlemsfordelene dine innen feriereiser. 
 
Dine fordeler: 
•Gode tilbud 
•Online booking av reiser i tillegg til manuell bestilling 
•Eksklusive tilbud til medlemmer 
•Gode betingelser og vilkår inkludert ved alle bestillinger. Blant annet mulighet til å endre 
reisen uten ekstra kostnader inntil 42 dager før avreise 
Ring   
815 32 600 
Tast 4 deretter 1 
http://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Ferie-opplevelser/LOfavoer-Feriereiser 
LO favør - www.lofavor.no 
Medlems Telefonen 815 32 600  
post@lofavor.no 
  

http://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Ferie-opplevelser/LOfavoer-Feriereiser
http://www.lofavor.no/
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Strøm leverandør som LO favør medlem 

 
Vi har valgt Fjordkraft som vår samarbeidspartner innen strøm. Fjordkraft er et 
landsdekkende strømselskap med godt omdømme. De har gode produkter både på spotpris 
og med prisgaranti, noe for ethvert behov med andre ord. 
 
Det er ikke alltid like enkelt å finne ut av strømpriser og vurdere hvilken strømleverandør du 
skal velge. Derfor har vi gjort jobben for deg, slik at du kan føle deg trygg på at du velger en 
god løsning, at du ikke betaler for mye og at det er en seriøs leverandør som står bak. 
 
Dine medlemsfordeler: 
•LOfavør Medlemsstrøm. Garantert strømpris over 1 år er blant de 3 billigste. 
•LOfavør Innkjøpspris. For deg som vil ha strøm til innkjøpspris, eller "spotpris" 
Ring 
 81532600. Tast 5 deretter 1 
 
http://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Hus-og-hjem/Stroem 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

Styret og HTV ene i avd 211 inviterer alle til et godt og fruktbart samarbeid! 
 
Benytt deg av våre medlemsfordeler og arrangement. 
Ta kontakt med plasstillitsvalgt. Stikk innom i portbygget (Gamle porten) 
 
 

http://www.lofavor.no/Medlemsfordeler/Hus-og-hjem/Stroem

