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VERV I FAGFORBUNDET LIER 2020 
STYRET 
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Yrkesseksjon kontor og administrasjon:    Christel Gisholt 
Ungdomstillitsvalgt:      Håvard Ullereng  
Pensjonisttillitsvalgt:      Grethe Andersen 
Styremedlemmer:      Øystein Kristiansen 
       May Britt Iversen 
       Anne Grethe Becker Teigen  
Varamedlemmer:      Tone Mortensen 
       Ole Christian Andersen 
       Astrid Isene 
 
VALGKOMMITE:    Knut Røssum        
       Grace Paz 
       Elin Wilhelmsen 
       Solveig Kristiansen 
       Ole Ellevåg 
       Håvard Ullereng 
       Marianne Walstad 
      
      
REVISORER:       Wenche Møller 
       Mette Ek Åsheim 
 
Deltagelse i utvalg 
Administrasjonsutvalg:     Åse Karin K. Brørvik,   

Aina Sjøøsten Nilsen 
Vara i rekke:        Anne Grethe Becher Teigen  

            Camilla Kristiansen 
  

Arbeidsmiljøutvalget(AMU):     Åse Karin K. Brørvik 
        Aina Sjøøsten Nilsen 
        Anne Grethe B. Teigen 
Vara i rekke:       Camilla Kristiansen 
       Tone Mortensen 
       Ole Christian Andersen 
            
 
Delegater til representantskapet Fagforbundet Buskerud 
Åse Karin K. Brørvik     1.vara, Steinar Engebretsen 
Aina Sjøøsten Nilsen     2.vara, May Britt Iversen 
Øystein Kristensen      3.vara, Solveig Kristiansen 
Anne Grethe B. Teigen                                        4. vara, Camilla Kristiansen    
       5.vara, Astrid Isene 



LEDERN 
Nok et rart halvår er gått og julen står for døren med et påfølgende nytt år. 
Vi må bare håpe at vi kan få en vaksine som motvirker Covid-19 slik at vi 
får normale tilstander igjen.  Det er klart at dette har rammet oss alle og vi 
har alle måtte innordne oss på en helt annen måte enn tidligere. Som 
leder av en Fagforening så blir det vanskelig når men ikke kan møte 
tillitsvalgte og medlemmer på lik linje som tidligere.  

Nå i høst har det vært lønnsforhandlinger, noe som ikke gav oss noen 
som helst uttelling, og det visste vi jo. Kunne vel egentlig bare vært avlyst i 
år, for resultatet var mye jobb for ingenting. Men sånn er det, og ikke så 
mye å få gjort med det. Er i alle fall glad for at vi slapp konflikt i form av 
streik i KS-området, for det hadde ikke vært noe å hente der heller. Er det 
ikke penger, så er det ikke penger!  

Det er blitt mye møter i form av Teams, noe som kan være greit innimellom, men veldig ensformig og 
lite sosialt. Man får mye mere ut av et fysisk møte enn et digitalt, er nå min mening. 

Ellers så har vi klart å få nye tillitsvalgte gjennom Fase 2 kurs gjennom hele dette året. Når året er 
omme har vi fått skolert 10 nye tillitsvalgte gjennom Fase 2 programmet til fagforbundet. Dessverre er 
det noen av dem som skulle vært ferdige før jul, som må vente til utpå nyåret med å få fullført, på grunn 
av Korona. Men det er veldig positivt med så mange som har fått gått Fase 2 i år, midt oppi alt  

Vi klarte også å få til en temakveld i høst med gjennomgang av pensjon med en representant fra Klp. 
Veldig bra oppmøte og en god veileder. Se inni bladet. 

Vi har hatt tillitsvalgtsmøte hvor vi blant annet har kommet med innspill til prinsipp og 
handlingsprogrammet, samt vedtekter som skal opp på neste års Landsmøte i Fagforbundet. Noen av 
innspillene fra Lier er blitt sendt videre som et vedtatt forslag fra Fagforbundet Viken. Det vil bli videre 
behandlet på representantskapsmøtet i region Viken, som ble et digitalt møte for oss 4 representantene 
fra Lier. Det er vel første gang et rep.skaps møte forløper digitalt. 

Vi hadde tenkt å få til en kurs/tema-dag for de tillitsvalgte og styret før jul. Det ser i skrivende stund ikke 
ut som vi får dette til, med den store smittebølgen som er over oss. Vi får igjen håpe på bedre tider i 
2021. 

Neste år vil det bli satset mere på yrkesseksjonsledere og samarbeid dem imellom. Dette er stadfestet 
på regionsnivå også. Vi har også et samarbeid med fagforbundene i Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, 
Sigdal og Krødsherad. Vi håper som sagt at det blir lettere tider neste år, slik at vi får til flere konkrete 
tiltak. 

I Lier kommune skal HP som er budsjettet, omhandles og diskuteres med politikere. Det er kommet ut et 
budsjett som har tatt 0,5% kutt i alle sektorer, noe som Fagforbundet har reagert på. Vi har 2 store 
sektorer som det er håpløst å spare og særlig innen helse, omsorg og velferd. Kan ikke skjønne 
hvordan det skal la seg gjøre å spare noe der, det burde heller vært økte midler til den sektoren. 
Oppvekst er også en stor budsjettpost, og her er det heller ikke mye å hent, mener vi. Vi får bare følge 
med og se hvor politikere setter inn støtet. 

Her i Lier kommune er det nå et veldig stort smitteutbrudd, og ansatte på institusjoner og 
hjemmetjenesten må gå med mye smittevernsutstyr, som er veldig krevende i stell og pasientrettede 



situasjoner. All honnør til dere i denne tøffe tiden. Føler virkelig med dere alle. Vi må alle holde ut og så 
håper vi at dette går over snart. Alle lengter vi etter å kunne gi klemmer og være litt mere sosiale. 

Ellers er det nå i skrivende stund, i Fagforenings øyemed, handlingsplan og årsmøtepapirer som skal 
skrives. Valgkomiteen er i god gang og jeg tror nok dem ønsker innspill fra dere om dere skulle ønske 
det. 

28.januar 2021 blir det tradisjonen tro, Årsmøte i fagforbundet Lier. Se påmelding bak i bladet. Husk å 
meld dere på den mailadressen som står der. Blir det forandringer på grunn av dagens situasjon, slik at 
vi må ha eventuelt digitalt møte, vil det bli publisert på Fagforbundets nettside og Facebook side. 

Da gjenstår det å takke alle dere medlemmer der ute som sørger for at alle innbyggere i Lier kommune 
får den hjelp og omsorg som de trenger, og den utrolige pågangsviljen dere har vist dette året. Uten 
dere hadde hele Lier stoppet opp.                                                                     

Så vil jeg takke styret og alle dere tillitsvalgte ute på arbeidsplassene for et godt samarbeid gjennom 
året som har gått.  

Jeg ønske dere alle en riktig god jul og et fredfylt nytt år. Alt blir bedre. 

 

 
Julehilsen fra  

Åse Karin Killingberg Brørvik 

Leder/HTV Fagforbundet Lier 
 



VIKTIG FOR DEG SOM MEDLEM 
 
 
 

• ADRESSEFORANDRING: 
Ved adresseforandring er det viktig at vi får melding om dette. Dette for å kunne nå deg med 
den informasjon du skal ha som medlem. Mobil og e-post adresse er også viktig at vi har 
riktig. 

 
• BYTTE AV ARBEIDSGIVER: 

Ved bytte av arbeidsgiver er det viktig at vi får beskjed. Dette gjelder også ved bytte av 
arbeidsplass internt i Lier Kommune. 

 
• OVERGANG TIL PENSJON: 

Ved overgang til Uførepensjon eller til annen pensjon er det viktig at vi får melding om dette, slik 
at du unngår å betale for mye kontingent. Dette må vi ha skriftlig.  

 
• LOFAVØR KOLLEKTIV HJEM 

LO-favør Kollektivhjem er en av markedets beste innbo- og løsøreforsikringer. Denne 
forsikringen omfatter også typiske uhell. Ditt innbo og løsøre er forsikret for en ubegrenset sum, 
det er kun enkeltgjenstander og samlinger som har begrensinger. Pris kr 71,- per måned 
  
FAGFORBUNDETS STØDNADSKASSE 
Fagforbundets stønadskasse er en engangsutbetaling til etterlatte ved medlemmets bortgang. 
Viktig at du underretter familien om at vi har en slik ordning i Fagforbundet. Pris kr 26,- per 
måned 
 

• Dersom det er noe du lurer på, ta kontakt. 
 

Åse Karin  90537037 
Aina                41211986  
Besøksadresse Vestsideveien 22, Lierbyen 
Kontortid  Kl. 08:00 – 15:00 hver dag 
E-post    fagforbundet.lier@lier.kommune.no 
 
 
 
 
VI HAR BESTANDIG MED MOBIL. DET HENDER VI IKKE KAN TA 
TELEFONEN, SEND EN SMS OG VI KONTAKTER DEG! 
 
 
 



NY KONSERNTILLITSVALGT I STENDI AS 
Ny hovedtillitsvalgt/konserntillitsvalgt i Stendi AS. Vi vil gratulere vår egen tillitsvalgt, Robert McPherson 
38 år, som ny hovedtillitsvalgt/konserntillitsvalgt i Stendi AS.  

Stendi AS er Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, BPA, 
heldøgns omsorg, hjemmetjenester og eldreomsorg. Ved Stendi AS hvor han nå skal ta fatt på jobben 
som hovedtillitsvalgt, er det 4500 ansatte og 550 av dem er medlemmer i Fagforbundet. 

Robert har vært en av plasstillitsvalgte i Lier ca.3 år, på sin arbeidsplass i en av Stendi sine boliger. 

Vi i Fagforbundet Lier ønsker han lykke til i jobben som Hovedtillitsvalgt/konserntillitsvalgt i Stendi AS. 

 

 



FAGFORBYNDETS BARNEBY ER 10 ÅR   
 
Fagforbundets SOS-barneby har gitt barn gode oppvekst- og utviklingsmuligheter i ti år. 
28.september 2010 åpnet Fagforbundets SOS-barneby i Huambo i Angola. 
 
Å være bidragsyter til Fagforbundets SOS-barneby nytter. Her gis det omsorg til barn som må flytte fra 
familien. Her settes det i gang enkle, men så utrolig viktige tiltak i lokalsamfunnet. Et tak og en dør til 
huset. Litt ekstra mat så ungene ikke sulter. Så er kommer ungene på skolen. Mødrene kan starte å 
jobbe. Etter hvert er de selvgående og barna på vei mot utdanning og jobb. Dette er hjelp på mikronivå 
som hjelper den enkelte, men som også er avgjørende for gjenoppbyggingen av et land etter 40 år med 
krig. 
 
Gir omsorg og skolegang 
Fagforbundet finansierte byggingen og har siden driftet barnebyen. I tillegg til 12 familiehus og en 
leilighet hvor 102 barn bor får god omsorg og en trygg oppvekst i en fosterfamilie, støtter barnebyens 
familieprogram i dag 1200 barn og omsorgspersoner i familier i lokalsamfunnet – slik at barna kan få 
stabil omsorg i sin egen familie. 
 
Vi drifter også en barnehage med 100 barn og en skole med til sammen 1 850 barn, Fagforbundet 
støtter også en lokal skole i Huambo. I alt får langt over 2 000 barn en bedre hverdag og muligheten til å 
bli ressurssterke voksne som kan bidra til utvikling for samfunnet de lever i, takket være Fagforbundets 
langsiktige engasjement. 
 
Dette er et så meningsfylt og flott solidaritetsprosjekt – har du lyst til å bli bidragsyter, så bli det!  
Gå inn på hjemmesiden under og registrer deg: 
https://www.sos-barnebyer.no/fagforbundet 
   

 

Fra Buskerud-Vestfold huset 2020 



BLI MEDLEM I FAGFORBUNDET 

 

Jo flere vi er, desto større mulighet har vi til å få gjennomslag for rettferdig lønn, trygg jobb og et godt 
arbeidsmiljø. Vi har også lønnsomme medlemsfordeler i Fagforbundet! 

Gå inn på www.fagforbundet.no for å lese mer eller ring oss gjerne! 

 

 

HJEMMESIDEN TIL FAGFORBUNDET LIER 
  

På hjemmesiden vår vil dere også kunne lese om diverse ting som skjer, blant annet om kurs møter. 
http://lier.fagforbundet.no/ 
 
 
 
 
 
FACEBOOK 
 

Vi har også to Facebook sider, søk opp Fagforbundet Lier og Fagforbundet Ung Lier. Klikk deg inn og lik 
oss der. Her blir det lagt ut fortløpende informasjon. 
 
 
 
 
VERV EN KOLLEGA 
Følg linken under og verv en kollega, la de få samme muligheter som deg å være medlem i ett stort og 
sterkt forbund. 
 
https://www.fagforbundet.no/medlemskap-og-fordeler/ 
 
 
 

Fagforbundet er Norges største fagforbund og vi forhandler fram gode lønns- og arbeidsvilkår for deg og 
arbeidskollegene dine. Som medlem får du tilbud om rimelige forsikringer, muligheter for stipend og 
tilbud om kurs og sosiale aktiviteter gjennom den lokale fagforeninga. 

Si ja til det tverrfaglige fellesskapet på jobben – bli medlem i Fagforbundet!  

 
 
  
 

 



NEST-LEDERN 
 

 

En jul og nyttårs hilsen til alle medlemmene vi har i Fagforbundet Lier. 

Jeg vil begynne med å takke alle for innsatsen som har blitt gjort i 
forhold til Covid-19 viruset, uansett hva du har bidratt med.  

Sammen er vi sterke. 

Håper alle har det så bra de bare kan ha det, i disse covid-19 tider. Vi har 
vært gjennom en merkelig tid siden nedstengningen i mars, med mange 
ulike utfordringer for oss alle. 

Her på kontoret har vi også møtt på mange utfordringer når det gjelder i covid-19 viruset. Nye regler på 
mange områder, samtidig som det er mange utfordrende saker med medlemmer som trenger hjelp og 
oppfølging på flere områder. 

Når det gjelder oppfølging av tillitsvalgte ut i virksomhetene, er det blitt litt vanskelig fra Fagforbundet 
Lier sin side. Men vi har heldigvis mange dyktige tillitsvalgte og medlemmer som har frontet 
Fagforbundets sine verdier og fordeler med å være medlem av en Fagforbundet.  

Fagforbundet Lier har per dags dato fått 95 ny medlemmer. Dette er veldig bra, takket være dere alle 
sammen der ute. 

Jeg gleder meg til å treffe alle sammen igjen. Vi får håpe at det skjer tidlig i 2021. 

 

Jeg vil ønske alle en riktig god jul og et godt nyttår. 

Ta vare på hverandre. 

Juleklem fra 

Aina Sjøøsten Nilsen  

Nestleder og HVT Fagforbundet Lier 

 

 

 



FASE 2   
 
 
Etter fase 2 kurs for tillitsvalgte ønsket vi å starte opp en klubb samme for medlemmene på våre 
arbeidsplasser, Bratromveien 3 og 5 og Tranbylia.  
 
Dato og agenda var klar men så måtte vi dessverre avlyse 
det da covid-19 blusset opp igjen.  
 
Vi ønsket allikevel at medlemmene skulle få noe og at noe 
av det vi satte opp på agendaen ble informert om.  
 
Vi har gitt ut "goodiebags" med personlig brev fra oss.  
 
Gro Ek tillitsvalgt Tranbylia 
Birgitte Qværnstrøm tillitsvalgt Bratromveien 3 og 5 
 



LØNNSOPPGJØRET 2020 
 

Fagforbundet forhandler lønn og rettigheter for nærmere 400 000 medlemmer i kommunale, 
fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner. 

Dine lønns- og arbeidsvilkår blir regulert gjennom tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. En tariffavtale er en 
avtale om lønns- og arbeidsvilkår som er inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og 
arbeidstakerorganisasjon. 

I årets oppgjør ble det ett unntaksår lønnsmessig. Grunnet den store pandemien vi er midt inne i har 
norsk økonomi har fått en alvorlig knekk, noe som merkes i hele arbeidslivet, også i offentlig sektor. Nå 
står kampen om å bevare arbeidsplassene og unngå nedskjæringer og permitteringer. 

På grunn av korona-situasjonen ble alle gjeldende avtaler videreført til over sommeren mange er nå 
ferdig forhandlet, men fortsatt er det områder som ikke er ferdige.  

I skrivende stund så endte forhandlingene mellom NHO Service og handel og LO-forbundene 
Fagforbundet og Fellesorganisasjonen, om Pleie- og omsorgsoverenskomsten med brudd torsdag 
ettermiddag 12.11.20. Det er våre medlemmer på Villa Skaar i Sylling. 

I områder som er ferdigforhandlet hadde vi ganske andre forventninger før pandemien rammet oss, enn 
det resultatet ble og det er lov å være skuffet. 

Mange medlemmer stemte nei på de uravstemningene som har vært gjennomført, det er ett tydelig 
signal om at våre medlemmer mener at de fortjener et lønnsløft i kommende oppgjør.  

I Fagforbundet Lier har vi medlemmer i mange ulike tariffområder. For å se oppgjøret for ditt område så 
gå inn på Fagforbundets hjemmeside: https://www.fagforbundet.no/lonn-og-avtaler/ 

 



YRKESSEKSJON KIRKE, KULUTR OG OPPVEKST 
Vi i Yrkesseksjon Kirke, Kultur og Oppvekst har ikke fått gjort så mye dette året. Jeg har vært på 
styremøter og sendt info til tillitsvalgte. 
 
Så med det vil jeg Takke for dette året. Selv om ting ikke er som de pleier har dere gjort en god jobb for 
samfunnet.  
 
Vi i Fagforbundet takker dere for den innsatsen dere har gjort i disse korona tider. Ta vare på deg og 
dine i denne tiden og nyte førjulstid og tiden etter. Vi ønsker dere god jul og godt nytt år  
 
Vennlig hilsen  
Solveig Kristiansen  
Leder Yrkesseksjon, Kirke, Kultur og Oppvekst 
 
 
 
 
YRKESSEKSJON HELSE OG SOSIAL 
Kjære alle sammen 
  
Året som har gått har vært annerledes og spesielt.  
Det har, og er fortsatt tøffe tak, men vi jobber hard og kjemper det vi kan for å bekjempe Covid-19.  
 
Vi er stolt av yrket vårt, av samholdet, samarbeidet og kampviljen til alle som står på hver eneste dag, 
på tvers av virksomheter, yrker og profesjon.  
 
Sammen skal vi klare det! 
 
Nå står julen snart for tur, og vi vet vel ikke helt hvordan årets julefeiring kommer til å bli.  
Men vi ønsker en best mulig jul og romjul til dere alle sammen, enten dere er på jobb eller sammen med 
familie. Så får vi håpe på at neste år blir et bedre år  
 
 
Juleklem fra styret i Yrkesseksjon Helse og Sosial 
Ved leder 
Camilla Kristiansen 
 
 



YRKESSEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK 
 
Julehilsen  
Takk for et innholdsrikt og flott år med mange utfordringer som stort sett har løst seg til slutt på en eller 
annen måte. 
 
Alier A/S går nå over til Lier Kommune fra årsskiftet:  
 
Lier Kommunale Eiendom KF er forslaget på navnet.  
 
Dette er blitt jobbet for helt siden vi gikk ut fra kommunaldrift, og nå er vi tilbake igjen. 
Selv om det til tider kan være litt stritt og hektisk i en jobbhverdag, er det også viktig å roe ned. 
 
For når treet er pyntet og landskapet hvitt, kan man finne den virkelige julefred. 
Ønsker dere med dette en riktig GOD JUL. 
 
Yrkesseksjonsleder Samferdsel- og Teknisk 
Byggdrifter  
Steinar Engebretsen 
91355032 
steinar@alier.no 

  
 
 
 
FAGFORBUNDET UNG 
Jule hilsen, Fagforbundet UNG 
 
God jul til alle medlemmer!  
Julen burde feires med venner og familie, men i år blir en spesiell jul.  
Avstand må holdes, hyppig vask av hender og andre strenge krav må holdes. Men kun 
sammen kommer vi oss gjennom dette!  
 
Vi må alle gjøre det beste ut av denne vanskelige situasjonen vi er i, slik at Covid-19 ikke 
ødelegger flere hyggelige stunder. 
 
Så kos dere masse med deres nærmeste! Nyt herlige julemiddager og restene dagen derpå  
Håper dere alle får feiret julen på en god og trygg måte under denne pandemien som 
fremdeles rammer oss! 
 
God jul fra 
Håvard G. Ullereng 
Ungdomstillitsvalg 
Fagforbundet Lier 



YRKESSEKSJON KONTOR- OG ADMINSTRASJON 
 
Hei alle sammen! 
 
Jeg er nestleder i Yrkesseksjon kontor og administrasjon, og har det siste halve året fungert som leder i 
Christel sitt sted. Jeg har deltatt på to styremøter. Jeg har nylig opprettet kontakt med Yrkesseksjonen 
sentralt slik at jeg får tilsendt nyheter som omhandler vårt yrke. Noen av dere har fått de, andre savner 
sikkert disse e-postene. Ta gjerne kontakt med meg, så legger jeg deg på adresselista.  
 
Fagforbundet Viken har hatt opplæring Fase II for tillitsvalgte, og der har vi fått god opplæring fra 
veiledere i Fagforbundet Viken. Jeg var ivrig kursdeltaker sammen med mange dyktige tillitsvalgte to 
hele uker til ende. Vi var mange deltagere fra Lier; takk for inspirerende og hyggelig samvær og takk til 
kolleger som holder fortet. 
 
Det er årsmøte i Fagforbundet Lier 28. januar 2021, og det skal gjennomføres valg av tillitsvalgte. 
Valgkomiteen ønsker tips om og fra engasjerte medlemmer som kunne tenke seg å stå på valg som 
leder, nestleder og/eller medlem i Yrkesseksjon kontor og administrasjon.  
 
I skrivende stund har mange hjemmekontor. Er du en av de, pass på at du har en god ergonomisk 
arbeidsplass og at du er flink til å ta deg småpauser. Det kan være lurt å ta lunsjen et annet sted enn 
foran pc-en! Til dere som møter på kontoret, hold avstand og følg retningslinjene fra kommunen. 
 
Ønsker dere en riktig god jul og ett godt nytt år. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Elin Wilhelmsen 
Konsulent, Innbyggerservice, Fagforbundet Lier 
99400178 
elin.wilhelmsen@lier.kommune.no 
 

« 
 
  



STYRENE I YRKESSEKSJONEN OG PENSJONIST- OG 
UNGDOMSUTVALG 
 
 

Yrkesseksjon Helse- og Sosial  
Leder:   Camilla Kristiansen 

           Styremedlem:  Øystein Kristensen 
     Astrid Odden  

   Lise Landfald 
   Ole Christian Andersen     

 
Yrkesseksjon Kirke Kultur- og Oppvekst 

  Leder:   Solveig Kristiansen 
  Styremedlem:  Tone Mortensen                                                           
     Elin Kjeksrud   
     Marianne Walstad                                                            
                                                                                                                     
  Yrkesseksjon Kontor- og Administrasjon 

Leder:   Wilhelmsen 
      
      
  Yrkesseksjon Samferdsel- og Teknisk 

Leder:   Steinar Engebretsen 
   Per Ivar Knudsen 
Styremedlem:  Ole Ellevog 
   Nils Haugen 

     Per O Brubakk    
    
  Pensjonistutvalget 
  Leder:   Grethe Andersen 
  Styremedlem:  Åse Green 
     Guttorm Larsen 
 
  Ungdomsutvalget 
  Leder:   Håvard Ullereng 
     Magnus Kjølås 
  

Representanter til yrkesseksjonskonferansen, pensjonist og ungdomskonferansen i fylket 
er lederne i utvalgene. 

Bilde fra årsmøte januar 2020 



LITT «JULEHYGGE» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Peppernøtter 

Ingredienser: 
250 g lys sirup 
185 g sukker 
65 g smør 
0,5 dl kremfløte 
1 ts støtt stjerneanis 
0,5 ts pepper 
3/4 ts natron 
500 g hvetemel  
 

Fremgangsmåte: 

Kok opp sirup, sukker, smør og kremfløte. 
Bland sammen det tørre og tilsett. Elt deigen 
godt sammen. La deigen hvile i kjøleskapet en 
kort stund, til den er avkjølt og fast nok til å 
kunne formes til kuler (se tips). 

Trill deigen ut i pølser som deretter deles opp i 
små biter. Trill små, runde kuler på størrelse 
med hasselnøtter. 

Sett kakene på stekeplater dekket med 
bakepapir. Stek "Peppernøttene" lysebrune 
midt i ovnen ved 200°C i ca. 10 min. Avkjøl 
kakene på platen en stund før de flyttes over på 
rist og avkjøles helt. "Peppernøttene" skal bli 
harde når de er kalde. 

 

PS: VELDIG VIKTIG at du lar deigen stå bare en liten 
stund i kjøleskapet til den avkjølt og fast nok til å kunne 
formes. Du bør dessuten forsøke å være rask når du 
triller ut deigen for å forhindre at deigen blir stående for 
lenge og stivner. 



TEMAKVELD MED KLP 

Temakveld med KLP som tema 
 

Onsdag 07.10.hadde vi en temakveld på Haugestad for 
medlemmer hvor temaet var pensjon fra NAV, hvilke 
muligheter til alderspensjon finnes i KLP, pensjon og 
inntekt m.m. 

Det var 20 medlemmer som meldte seg på og fikk med 
seg mye nyttig fra vår dyktige representant i KLP, Rune 
Roaldkvam.  

Det var stort engasjement og mange spørsmål. 

Haugestad har gode rutiner på smittevern så alle følte 
seg godt ivaretatt. 

Godt å få til noe aktivitet i disse covid-19 tidene. 

  



REPRESENTANTSKAPET FAGFORBUNDET VIKEN 
Fagforbundet Viken sitt representantskapsmøte 17.- 18. november 2020 
 

Representantskapet er det høyeste beslutningsorganet mellom 
Regionsmøtene som gjennomføres 2. hver år.  
Her besluttes blant annet strategier for lønnsoppgjørene og andre større 
politiske og organisatoriske saker slik som handlingsplaner, beretninger og 
budsjett. 

 
Nå i år har vi vært i en veldig spesiell situasjon grunnet den store pandemien vi er 
midt oppe i– Covid 19.  
Representantskapet som skulle vært gjennomført i mars måtte avlyses og saker som 
skulle vært behandlet ble overført til møtet nå i november.  
 
17. – 18. november ble representantskapet til Fagforbundet Viken gjennomført som 
ett digitalt møte gjennom systemet Easymeet.  
Møteledelsen med 15 styremedlemmer/frikjøpte fra regionen kjørte møtet fra Hotel 
Quality Sarpsborg.  
Dette fungerte veldig bra takket være gode møteledere av Marius Bjørndalen og 
Grethe Olsen og god support fra Fagforbundet sentralt og egne krefter. 
 
Fagforbundet Lier har 4 representanter til rep.skapet. I dette møtet satt de på hver sin 
PC hjemme og hadde kommunikasjon seg imellom via Messenger underveis i møtet. 
Vår egen leder Åse Karin hadde flere flotte innspill på møtet 
 

Stort møterom til få 
 

Åse Karin med innlegg 
 

Møterommet til dirigentene 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ÅRSMØTE 
FAGFORBUNDET LIER 

 
Torsdag 28. Januar 2021 

kl: 18:00 
Sted: Haugestad 

 
Etter årsmøtet vil det bli servert en to retters  

middag med drikke til!! 
 

1. Åpning 
2. Konstituering 
3. Årsberetning  
4. Regnskap 
5. Innkommende forslag 
6. Handlingsplan 
7. Budsjett 
8. Valg  
9. Avslutning  

 
Saker som skal opp på årsmøte må være styret i hende senest 
Mandag 04.01.2021 

 
 
      De som ønsker å være med på festmiddagen må gi tilbakemelding innen 11.01.2021 
      Haugestad kjører koronatilpasset smittevern. Vi vil ha den samme prosedyren som tidligere,       

eventuelt til noe annet blir annonsert. 
Påmelding på e-post: fagforbundet.lier@lier.kommune.no 

 
Ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen 

 

VEL MØTT!! 
 
 

Fagforbundet er LOs største forbund, med rundt 400 000 medlemmer. 
Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale,  
private og offentlige virksomheter og i sykehusene. 


