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ÅRSBERETNING FRA FORETAKSTILLITSVALGTE I
FAGFORBUNDET HELSE BERGEN 2021.

År 2021 ble også et annerledes år, mer krevende enn det vi hadde sett for oss.
Covidpandemien var i stor grad fremdeles til stede i samfunnet, og det er noe vår
årsberetning bærer preg av. Fysiske møter var bare unntaksvis mulig, og vi måtte i stor
grad basere oss på digitale møter og kommunikasjon.
Tillitsvalgte og tillitsvalgtsamlinger.
Vi har 16 avdelingstillitsvalgte (ATVer) i Helse Bergen. Der det ikke er avdelingstillitsvalgt,
har vi bistått med turnus og en del personalsaker. Vi mangler ATV på Klinikk for hode-hals,
Radiologisk avdeling, Voss Sjukehus, Avdeling for Rusmedisin, Laboratorieklinikken,
Hjerteavdelingen og Kvinneklinikken.
Vi har 34 plasstillitsvalgte i Helse Bergen. De tillitsvalgte har gjort en god jobb under
pandemien, mange har samarbeidet tett med arbeidsgiver for å sikre forsvarlig drift i
enhetene. Den informasjon de har delt med oss om status ute i sykehuset, har vi tatt med i
møter med foretaket.
Vi har deltatt på fire heldagssamlinger for ATVene, og tre heldagssamlinger for både ATVer
og plasstillitsvalgte. Det har vært godt fremmøte på tillitsvalgtsamlingene. Tillitsvalgte gir
tilbakemelding om at det er viktig for dem å møte andre tillitsvalgte, og dele erfaringer.
I oktober deltok vi på fellessamling på Voss som fagforeningen arrangerte. Her ble både
tillitsvalgte etter vedtektene og tillitsvalgte etter hovedavtalen kalt inn, samt verneombud
tilknyttet Fagforbundet.
Bistand til medlemmer.
En del saker som omhandler bistand til medlemmer, løftes opp til de foretakstillitsvalgte.
Enten fordi lokal tillitsvalgt/avdelingstillitsvalgt ikke har kapasitet, eller fordi
alvorlighetsgraden tilsier at det er nødvendig.
Kompetansesenteret har bistått med råd og veiledning i saker som har vært vanskelige og
utfordrende. Særlig vil vi trekke frem Arne Spilde, som har gitt oss god hjelp. Han har også
vært med på TV-samlinger og på fellessamlingen på Voss.
Opplæring.
På grunn av Covid-19 pandemien har det kun blitt avholdt et forkortet Fase 1 opplæringskurs
over to dager for våre nye tillitsvalgte.
De tillitsvalgte melder tilbake at de opplever det som krevende at de ikke har tilgang til
relevant kursing og opplæring.
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Medlemsmøter.
Det har i løpet av 2021 ikke vært mulig å avholde fysiskes medlemsmøter slik vi hadde
ønsket.
Faste møter i Koordineringsleddene.
Faste månedlige møter i Koordineringsleddet Helse Vest.
Møter i Koordineringsleddet Helse Bergen.
Vi har faste Nettverkssamlinger med de Foretakstillitsvalgte i Helse Vest regelmessig der
konserntillitsvalgt Linda Karin Gangstøe kaller inn.
Faste møter Foretaksledelsen.
Sammen med de andre foretakstillitsvalgte har vi faste månedlige samarbeidsmøter med
adm. direktør og personaldirektøren. På grunn av Covid- 19 pandemien har det vært
hyppigere møte med ledelsen og de foretakstillitsvalgte. Det har vært en god informasjonsflyt
og involvering fra ledelsen sin side i hele 2020.
Vi er med i FAMU som har månedlige møter.
Konferanser/møter.
Arbeidsrettens rettskilder og Kollektiv arbeidsrett, Toppskolering LO Stat.
Representantskapet Fagforbundet Vestland.
Samling FTV og FHVO i Helse Vest i Stavanger.
Kurs om politisk påvirkning for tillitsvalgte i Helse Vest.
Kurs i lokale forhandlinger.
Styreseminar RHF og HF/AS på Scandic Flesland Airport.
Tariffkonferanse Fagforbundet Vestland.
Opplæring for ansattrepresentanter i styrene i helseforetakene.
Møter med politikere.
Helseminister Bent Høie (H), stortingskandidat Kjersti Toppe (SP) og stortingskandidat Sara
Bell (SV).
Prosjekter/utvalg.
Prosjektgruppe Medvirkningsplikt. Felles opplæring for tillitsvalgte og ledere.
Parkeringsutvalget.
Bus 2 hovedprosjektgruppe.
Styringsgruppe program for poliklinikk/Alle møter.
Prosjekt Bedre bemanning.
Geriatriprosjekt.
Prosjekt Parkhjørnet – Ny steril- og vaskehall.
BUS 2 Kjernegruppe barnemedisin.
Forskningsprosjekt helsefremmende arbeidstidsordninger.
Prosjektgruppe Sivilt-militært samarbeid.
Styringsgruppe Organisasjonsutviklingsprosjekt-Drift/teknisk divisjon Glasblokkene.
Styret i Helse Bergen.
Irene har deltatt på åtte styremøter.
Inge er første vara og har deltatt på to styremøter.
Andre organisasjoner.
Vi samarbeider godt med de andre forbundene. Dette er viktig for å klare å påvirke foretaket,
og for å få gjennomslag i saker som er viktige for Fagforbundet.
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Fagforeningen.
Vi deltar jevnlig i møter i koordineringsledd i Fagforbundet Helse Bergen. I tillegg er Irene
styremedlem i Fagforbundet Helse Bergen.
Vi takker styret for samarbeid i året som har gått.
Valg FTV og VFTV.
Ved tillitsvalgtsamlingen den niende desember ble Inge Stenestø Skogheim valgt som vara
foretakstillitsvalgt for to år.

Vi takker alle tillitsvalgte for et godt samarbeid.

Irene Hopsdal
Foretakstillitsvalgt

Inge Skogheim
Vara Foretakstillitsvalgt

