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Innledning 
Fagforeningens årsberetning er fagforeningsstyrtes 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 Svein Tore Heltne  

Nestleder/sekretær Mary Karin Sagerøy  

Opplæringsansvarlig Marte Brekke Hov  

Kasserer/fane 2 Grete Ulviksbakken  

Leder yrkesseksjon helse og 
sosial 

Beate Stuppelshaug Vigdal  

Leder yrkesseksjon kirke, 
kultur og oppvekst 

Elin Nina Fossheim  

Leder yrkesseksjon 
samferdsel og teknisk  

Svein Haugane  

Leder yrkesseksjon kontor og 
administrasjon 

Har ikkje hatt seksjonsleiar  

Ungdomstillitsvalgt Camilla Bruheim  

Pensjonisttillitsvalgt Astrid Martinsen  

Styremedlem  Bjørn Ove Nytun Leirdal  

Styremedlem   

Styremedlem   

Styremedlem   

Vararepresentant 
yrkesseksjon helse og sosial 

Svein Tore Heltne  

Vararepresentant 
yrkesseksjon kirke, kultur og 
oppvekst 

Marianne Brogeland  

Vararepresentant 
yrkesseksjon samferdsel og 
teknisk 

Venke Lill Sagerøy  

Vararepresentant kontor og 
administrasjon 

Har ikkje hatt vara seksjonsleiar  

Vara ungdomstillitsvalgt Ida Kristine Sagerøy  

Vara pensjonisttillitsvalgt Mona Aasen  

Vara styremedlem Dag Yngve Høyheim  

 Ingvill Stuppelshaug  

   

*Eventuell størrelse på organisatorisk frikjøp av tillitsvalgt.  
 
Det angis hvilke styremedlemmer som har særskilt ansvar etter vedtektene og 
retningslinjene. 
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Representanter til forbundsregionens representantskap/regionsmøte   

Til Fagforbundet Sogn og Fjordane sitt Representantskap/regionmøte har fagforeningen hatt 
følgende representanter: 

 Svein Tore Heltne     Vara: Svein Haugane 

 Grete Ulviksbakken   Vara: Marte Brekke Hov 
 

Representanter til LO lokalt: Me har ikkje hatt representant i 2019 
 

Valgkomitéen 

Valgkomitéen i henhold til vedtektene har bestått av: 
Mary Karin Sagerøy 
Elin Nina Fossheim 
Willy Vigdal 
Venke Lill Sagerøy 
Agnar Kveane 

Revisorer  

Til å revidere fagforeningens regnskap, har det vært følgende revisorer og vara: 
1: Venke Kvalsøren 
2: Berit Øyen 
Vara: Gunn Wenche Bukve 

 

Kontorforhold 
Beskrivelse av fagforeningens kontorlokaler og hvilket utstyr fagforeningen har til rådighet, 
herunder hvilken stand dette er i. Her nevnes også eventuell fremleie og eventuell utleie.  

 Fagforbundet Luster har ikkje eigne lokaler eller lager.  

 HTV har eige kontor på rådhuset i Luster.  

Ansatte 

Har fagforeningen egne ansatte? Beskriv eventuelt stillingsstørrelse og tildelte   
arbeidsoppgaver. 

 Fagforbundet Luster har ikkje tilsette.  
 

Økonomi 
Kort oppsummering av opplysninger om regnskapet sett i forhold til budsjettet, og 
kommentarer dersom det er spesielle forhold som bør kommenteres.  
 

Bankinnskudd  
31.12.2018 

Bankinnskudd  
31.12.2019 

Egenkapital 
31.12.2018 

Egenkapital 
31.12.2019 

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

786 883,46 747 644,54 786 833,46 747 644,54  

     

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



5 

 

Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde - medlemmer og 
tillitsvalgte fordelt på tariffområder 

Fagforeningen har per 31.12.2019 medlemmer innenfor følgende tariffområder: 
 

Tariffområde Antall medlemmer 

KS 338 

Staten 1 

NHO 6 

Medlemmer uten tariffavtale 

Fagforeningen har per 31.12.2019 medlemmer hos følgende arbeidsgivere uten tariffavtale: 
 

Arbeidsgivar Antall medlemmer 

Luster Frivillegsentral 1 

Hovland Optikk 1 

 

Koordineringsledd 

Beskrivelse av fagforeningens deltakelse i koordineringsledd (jfr. vedtektenes § 12). 

 Fagforbundet Luster er medlem av koordineringsledd for fylkeskommunalt tilsette i 
Sogn og Fjordane.  

 

Møtevirksomheten 

 Årsmøtet ble avholdt 31.01.2019 Gaupnetunet Hotell og behandlet følgende saker: 
o Godkjenning av innkalling, sakliste, val av møteleiar og sekretær. To pers. Til 

å skrive under møtebok. 
o Handsama årsmelding og rekneskap, vedteke handlingsplan og budsjett,  
o Gjennomført val.  

 

 Det er avholdt 2 medlemsmøter /samlingar for medlemmar_ 
o Samling på sommerfest. Informasjon om pensjonsordninga.  
o Medlemsmøte på rådhuset i november om LO-Favør.  

 
 

 Det er avholdt 11 styremøter.  
o Styret har behandlet 124 saker. 
o Større saker i meldingsåret: 

 Planlegging av sommerfest 
 Planlegging av medlemstur 
 Planlegging av årsmøte 

 Uttale til budsjett for Luster Kommune 

 Utarbeiding av handlingsplan og årsrapport 
 Nominasjonsprosess Fagforbundet Vestland 
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 Andre møter /samlinger i fagforeningens regi: 
 

o HTV har arr. samlingar for sine TV.  
o Samling for TV, tema hovudavtalen.  

 
 

 Sosiale aktiviteter:  
o Grillfest i Parken 

o Medlemstur til Ålesund 

o Julemiddag for styret og tillitsvalgte etter HA 

 

Utvalgenes virksomhet 

Ungdomsutvalget 

Utvalgets sammensetning: 
Leiar : Camilla Bruheim 
Nestleiar: Ida Kristine Sagerøy 
 
Ungdomsutvalet har ikkje hatt eigen aktivitet i 2019. Samlinga som var planlagt haust 2019, 

er flytta til 2020.  

 
Har utvalget egen handlingsplan? NEI 
 

Pensjonistutvalget 

Utvalgets sammensetning: 

 Leiar: Astrid Martinsen 

 Nestleiar: Mona Aasen 

 Styremedlem: Agnar Kveane 

 
Det er avholdt 4 møter og behandlet 12 saker. 
 
Har utvalget egen handlingsplan? Ja.  
 
Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til handlingsplanen:  

Pensjonistutvalsmøte 

Kafétreff, 4 stk.  

Medlemsmøte på Lustrabui. Tema høyrsel med Lars Mogens Stølen.  

April: 8.-9.Vedtaksfesta konferanse i Bergen. 
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Seksjonsstyret for yrkesseksjon helse og sosial 

Utvalgets sammensetning: 

 Leiar: Beate Stuppelshaug Vigdal 

 Nestleiar: Svein Tore Heltne 

 
Det er avholdt 1 møter og behandlet 3 saker. 
 
Har yrkesseksjonen egen handlingsplan? N EI 
 
Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til handlingsplanen:  

 Gjennomført medlemsmøte i seksjonen.  
o Viste fram Pleiar.no 

o Diskusjoner om arbeidsforhold, turnus, ferieavvikling.  
 
 

Seksjonsstyret for yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Har ikkje hatt tillitsvalte i seksjonen 

 Styret har videresendt informasjon fra seksjon til medlemmer.  

  

Seksjonsstyret for yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

Utvalgets sammensetning: 

 Leiar: Svein Haugane 

 Nestleiar: Venke Lill Sagerøy 

 
Det er avholdt 0 møter og behandlet 0 saker. 
 
Har yrkesseksjonen egen handlingsplan?  NEI 
 
Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til handlingsplanen:  
 
 

Seksjonsstyret for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst 

Utvalgets sammensetning: 
 
Leiar: Elin Nina Fossheim.  
 
Nestleiar: Marianne Brogeland 
 
Det er avholdt 0 møter og behandlet 0 saker. 
Har yrkesseksjonen egen handlingsplan?  NEI 
 
Beskrivelse av gjennomført aktivitet i henhold til handlingsplanen:  

 Har i samarbeid med Utdanningsforbundet arrangert Barnehagedagen.  
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Fagforeningens satsingsområder – strategisk plan 2019  

Arbeidsliv, tariff og pensjon  

 

Fagforeningens tiltak i strategiplanen 

 Forberede tillitsvalte på å gjennomføre lokale forhandlingar.  

o Målsetnad : Forberede forhandlingsutvalget/opplæring 

o Tiltak: Forhandlingsutvalget har delteke på kurs arr. Av regionen. 

o Evaluering:  Målet delvis oppnådd. Deltakarane følte dei ikkje fekk nok opplæring 

opp mot haustens lokale lønsforhandlingar.  

 

 

 Avhalde minst eit medlemsmøte med pensjon som tema. 

 Målsetnad: informere medlemmar om ny pensjonsordning.  

 Tiltak: Informasjon fra Bjørn Hatlelid under sommarfesten i juni.  

 Evaluering: Frammøtte medlemmar fekk god informasjon om nye 

pensjonsordninga. Sjølv om tema er tungt, opplevde me at medlemmane fekk 

ok utbytte av informasjonen.  

 

 

 

 Fremme krav etter arbeidsmiljølovens kapittel 14 for alle som har rettmessige krav i 

henhold til lovverket.  

 Målsetnad: Mål at våre medlemmar skal ha størst mogleg stilling 

 Tiltak: Hjelpe medlemmer med å fremme søknad.  

 Evaluering: Fleire medlemmar har fått auka stilling etter krav i kapittel 14.  

 

 

 

 Kreve at stillinger som hovedregel lyses ut som hele, faste stillinger. 

 Målsetnad: Me jobber for at alle stillinger som blir lyst ut er minimum 80%. 

 Tiltak: HTV og TV påverkar leiing i kommunen. Politisk påverknad. 

 Evaluering: Me meina at i spes. I omsorgssektoren er ein blitt flinkare til å 

lyse ut heile/store stillingar.  
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Offentlige tjenester i egenregi 

 
 

Fagforeningens tiltak 

 

• Hindra privatisering av offentlige/kommunale arbeidsoppgaver/arbeidsplasser. 
 

Målsetnad: Hindra privatisering av kommunale tjenester 

Tiltak:  

 Politisk påverknad: møte med partia. 

 Budsjettuttale 

 tillitsvalte bidreg i interne prosessar. 

Evaluering: Me har ikkje store utfordringar med privatisering. Har spelt inn 

kommentarar i budsjettet om IKT og ev. utflytting/auka tenestekjøp. Føl med på bruk 

av vikarbyrå innafor omsorg.   

 
 

Tariffmakt, organisering og organisasjonsbygging 

 

 verving/ behalde medlemmar/tariffmakt 

 Målsetnad: Auke tal yrkesaktive medlemmar.  

 Tiltak: arbeidsplassbesøk, stand, kontakte ny tilsette, kontakte ny innmeldte. 

Kontakte utmelde for re-verving.  

 Evaluering: tal yrkesaktive går fortsatt litt ned. Positivt at me har fått fleire 

medlemma i andre bedrifter enn kommunen. Tillitsvalgte må bli enda flinkere til å 

verve ute på arbeidsplassene. 

 
 

 

 Gjennomføre regelmessige arbeidsplassbesøk for å sikre kontakt med medlemmene og 

verve nye. 

 Målsetnad: verve og behalde medlemmar.  

 Tiltak: arbeidsplassbesøk: 

 Gaupne omsorgssenter x 2, Hafslo Omsorgssenter, Luster 

Omsorgssenter, teknisk, Hafslo Barne og Ungdomsskule 

  stand: Lustramarknaden, fagforeiningsveka, valkampen,  

 Evaluering: Me har gjennomført nesten alt me hadde planlagt, nokre stand flytt 

over til 2020 pga. praktiske utfordringa hjå arbeidsgivar.  

 

 Etablere klubber på arbeidsplassene og følge opp disse.   

 Me har ikkje komme godt nok i gang med klubborganiseringa.  
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Medlemsutvikling 
 

Medlemstall totalt Medlemstall yrkesaktive 

01.01.19 31.12.19 01.01.19 31.12.19 

453 462 293 287 

 

Unge medlemmer*  Helse og 
sosial 

Samferdsel og 
teknisk 

Kirke, kultur og 
oppvekst 

Kontor og 
administrasjon 

01.01. 31.12. 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. 01.01. 31.12. 

12 10 165 159   47 46   67 66  14 16 

  
 
 
Beskrivelse av medlemsutviklingen i perioden: 

  Auke i medlemstal totalt. Stadig auke i talet pensjonistar. 
 
 
Årsaker til medlemsutviklingen i perioden:  

 Ikkje gode nok på verving 

o Mange meinar at dei ikkje får noko att for å vera organiserte 

o Fleire melder tilbake at det er for dyrt.  

 
 
Beskrivelsar av vervearbeidet: 

 Arbeidsplassbesøk 

 Stand Lustradagane, stand valkamp, prøver å vera synlege.  

 Vervekonvolutt til nyttilsette. 
 
 
Beskrivelse av medlemsutviklingen for unge medlemmer, herunder studenter, elever og 
lærlinger:    

 Vanskeleg å verve elevar/studentar når ikkje skulane ligg i Luster. 

 Nye lærlingar i kommunen vert kontakta  
 
 
Beskrivelse av vesentlige trekk i medlemsutviklingen innen forskjellige yrker i de ulike 
yrkesseksjonene: 

 Har hatt auke i medlemmar med høgskule utdanning, som sjukepleiarar og 
vernepleiarar.  
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Sosiale aktiviteter i fagforeininga 

 

Tiltak/aktivitet 1: 

Sommerfest for medlemma. 

 Grillfest i juni, 55 påmeldte. Besøk fra regionen, utdeling av heidersmerke, heider til 

styremedlemmar og tilltisvalgte som har gått av.  

 Vellykka arr. 2. gang me gjennomfører denne, vil bli vidareført .  

 

 

Tiltak/aktivitet 2: 

Medlemstur: 

 Medlemstur til Aalesund. 49 deltakarar. Venteliste.  

 Tur var svært vellykka. Medlemmane som var med var veldig nøgde.  

 

Representasjon 
Oversikt over hvilke verv fagforeningen har hatt medlemmer i: 
 

Forbundsregionen 

 Regionsstyret  
o Elin Nina Fossheim, vara og leiar i seksjon YKKO 

 Yrkesseksjoner 
o YKKO: Elin Nina Fossheim nestleiar/leiar 
o YHS: Mary Karin Sagerøy styremedlem, Svein Tore Heltne vara/styremedlem 

 Andre utvalg 
o Arbeidsutvalg: finansiering av opplæring: Svein Tore Heltne 

 

Faglig/politisk utvalg 

Er samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Arbeiderpartiet fulgt opp med lokal avtale og 
aktivitet?  

 Har vert noko muntleg kontakt i enkeltsaker, men ikkje klart å følgje opp 2 faste møter 
i året som ligg i avtalen.  

 

Andre utvalg 

AMU, Administrasjonsutvalet, Utval for mennesker med funksjonsnedsetting, Eldrerådet 
 
Kurs og konferanser  

Tillitsvalgte har delteke på følgjande:  
 

 Type kurs: Tal TV gjennomført 

Fase 1  5 

Fase 2  2 

Turnuskurs del 2 og 3 2 
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Fagforeningens anvendelse av organisatorisk frikjøp/«spleiselag» 

 

Har fagforeningen søkt om økonomiske midler til organisatorisk frikjøp?  

 ja 

 

Hvis ja, hvordan har midlene blitt benyttet til?  

 Frikjøp i forbindelse med stand, og arbeidsplassbesøk. 

 

Hva har fagforeningen oppnådd med det organisatoriske frikjøpet?  

 Synliggjøring av Fagforbundet. Medlemspleie kontakt med medlemmer. Verving, nye 

medlemmer.  

 

  



13 

 

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

 
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 

   

 


