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LEDERN 
Nå står sommeren for døra, og vi har lagt bak oss noen «rare» måneder. Koronaepidemien har satt oss 
noe tilbake og på sidelinjen det siste halve året. Det har vært veldig rart og ikke kunne møte opp på 
jobb, men har måtte jobbet hjemme fra. Møter på digitale plattformer, og ikke kunne se folk annet enn 
på en skjerm er en uvant situasjon. 

 Men de av dere som har vært nøkkelpersoner i denne fasen er alle innen helsefag, renhold, ansatte i 
barnehager/skoler, ansatte i vei, vann og avløp og alle på drift av bygg og mange flere, ja dere har hatt 
store utfordringer for å få unna oppgaver og få hjulene til å gå rundt. Alle har brettet opp armene og stått 
på i en krevende tid. Tusen takk til dere alle og gi dere selv en klapp på skulderen. 

Som leder har det vært viktig å følge opp tillitsvalgte i ulike virksomheter i denne tiden. Det har skjedd 
på telefon, mail og noen enkelte møter med koronatilpasset avstander, der hvor vi har fått dette til. Som 
hovedtillitsvalgt har vi hatt en del personalsaker, for det er ikke noe som har stått stille i så måte. Har 
den siste tiden vært mye inni forskjellige intervjurunder av nye medarbeidere i kommunen. Så det skjer 
jo ting, selv om mye av samfunnet har ligget i dvale. 

Vi har hatt mye møter på Teams med arbeidsgiver, med Fagforbundet Viken, med ledelsen der og 
kompetansesenteret som alle har hjulpet oss mye. Det har igjen vist seg at sammen er vi sterke. 

Vi begynte året med årsmøte i slutten av januar. Hyggelig kveld med litt underholdning og avsluttet med 
middag. Det ble valgt inn en ny ungdomstillitsvalgt, og det var vi veldig glade for at vi hadde fått til. Han 
kommer fra Alier AS. 

 Når vi kom til begynnelsen av mars ble det flytting av kontorer igjen, før korona kom og forstyrret det 
meste. 

Har hatt møte i Partssammensatt utvalg når det gjelder fremtidig drift av Alier AS og Lier eiendom KF. 
Partssammensatt utvalg gikk for å ta disse inn i basis i Lier kommune, altså egenregi. Formannskapet 
gikk for et samlet KF med Lier Eiendom KF og Alier AS, med en utredning i løpet av året med 
konsekvensene av KF, kontra inn i basis. I Kommunestyret ble det enstemmig vedtatt å gå for at Alier 
skal innen utgangen av 2020 være innlemmet i et KF sammen med Lier Eiendom KF. Da er det endelig 
blitt uttelling for all jobbing fra oss i Fagforbundet med tillitsvalgt og medlemmer i kulissene, siden 
etablering av Alier AS.  

Nå når samfunnet har begynt å fungere litt, så har vi igjen klart å få avvikle 2 styremøter og vi har klart å 
få gjennomført Fase 1 for nye tillitsvalgte. 3 flotte dager med 7 av de nye tillitsvalgte, som skulle hatt 
kurs tidligere i år, men pga situasjonen som har vært og er, så er det ikke blitt før nå i juni. Se egen 
reportasje inne i bladet. 

Fra høsten av vil det bli kjørt en del kurs i Fase 2 og turnuskurs i regi av Fagforbundet Viken. Vi vil også 
her i Lier forsøke å ta opp igjen noen dagskurs for tillitsvalgte og se om vi får til kurs med Klp. 

Vi håper og tror at dette skal gå fint, når vi nå åpner opp litt etter litt. Så håper vi på mere normale 
forhold utover høsten, med samling for tillitsvalgte på Storefjell i november som vi har planlagt sammen 
med Fagforbundene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum og Sigdal og Krødsherad. Dette blir en samling 
med opplæring og temaer for tillitsvalgte samt erfaringsdeling mellom tillitsvalgte i de forskjellige 
kommunene. 



Det er i skrivende stund fagforeningsuker i hele landet. Da har det vært vanlig å reise rundt på 
arbeidsplassbesøk, men i år får vi ikke lov til det. Vi prøver å vise litt oppmerksomhet rundt omkring. Det 
er nestleder som har ansvaret for dette i Fagforbundet Lier. 

Ønsker alle en riktig god sommer. Mange som får oppleve mye av Norge denne sommeren, i og med at 
vi ikke kan reise til utlandet, så det er bare å nyte. 

 

 

Da gjenstår det å ønske dere alle en riktig god sommer   

 
 

 

Sommerhilsen 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! 
 
 
 



ORGANISERING AV BYGNINGSDRIFT OG 
RENHOLDSTJENESTEN 
 
Kommunestyret 16 juni 2020, ble det enstemmig vedtatt: 
 
Organisering av LEKF (eiendomsporteføljen) og Alier AS i samme kommunale 
foretak, innen utgangen av 2020. 
Dette er en sak det har vært drøftet og snakket om i alle de år som Alier AS har eksistert. Flere 
avisoppslag, politiske møter, politiske lovnader under valgkampen, er noen av innspillene som har vært. 
Så det viser seg at lobbyvirksomhet gir resultater etter hvert, men det har tatt år. 
 

 

 

 

Organisering av bygningsdrift og renholdstjenester 
 

I kommunestyret 16.06.20 ble det enstemmig vedtatt at Alier AS skal inn i et Kommunalt foretak 
sammen med Lier Eiendom KF, innen utgangen av 2020.       Etter mange års kamp om å få 
bygningsdrift og renholdstjenester tilbake i kommunal drift, lykkes det med å få alle under samme tak, 
nemlig et Kommunalt foretak.  Vi hadde jo helst sett at det ble tatt inn i basis i kommunen, men det ble 
det ikke i denne omgang.  Fagforbundet ser seg fornøyd med dette vedtaket og det gjør også de 
ansatte. 

 



SOMMERHILSEN FRA NESTLEDER AINA 
 

Hei. 
 
 

Vi har alle vært gjennom en 
uvirkelig tid dette ½ året, noe som 
har påvirkete oss både positivt og 
negativt. Vi har blitt påvirket av 
covid-19 viruset … 
 
Alle har gjort en kjempe innsatt i sine jobber både i kommunale tjenester og private tjenester, for å holde 
hjulene i gang i alle tjeneste områdene og bekjempe covid.19 viruset   
Vi har blitt påvirket både positivt og negativt uansett hvor i samfunnet vi har ferdes. 
Noe som er sikker at det blir før og ett covid-19 viruset. Vi for ta med oss det vi kan bruke på en positiv 
måte, vi har læren under denne covid-19 viruset tiden.  
 
Igjen enn stor takk til dere alle. 
 
Men verden går videre. Noen ny endringer kommer og gamle rutiner består.  
Vi i fagforbundet Lier har vært flinke til å verve nye medlemmer, har hit til i å klar 52 medlemmer. 
Så har alle dere ut vært flinke til å fram snakke Fagforbundet der ut på arbeidsplassen. 
Jeg håper å kunne komme innom alle arbeidsplassene innen utgangen av 2020. 
Er det noen som kanskje ønsker besøk, så bare ta kontakt  
 

God sommer. 
Nyt sommeren og lad batteriene    

Fra nestleder og HTV  
Aina Sjøøsten Nilsen 

 

 
 

  



FASE 1 OPPLÆRING 15., 16. OG 17. JUNI 2020 
Etter lang tid med «rare tilstander», så vi at det nå var rom for å gjennomføre Fase 1 for nye 
tullitsvalgte. Dette kurset skulle vi hatt i begynnelsen av mai, men ble 
skjøvet frem til midten av juni. 

7 engasjerte tillitsvalgte, som holdt ut i 3 dager i varmen på 
Haugestad, hvor vi ble godt ivaretatt. 

 

Vi måtte dra for 
gardinene, for det ble 

litt for varmt inne i 
rommet. Her er dem 

opptatt i 
gruppeoppgaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deilig lunsj er det alltid på Haugestad. 

 

 

 

 

Hadde besøk på dag 2 av 
opplæringsansvarlig i 
Fagforbundet Viken, Ruth 
Thomsen. Hun ønsket å   være 
med for å hilse på   fremtidige 
Fase 2 deltagere. 



NYE KONTORLOKALER 
2 mars 2020 flyttet vi fra Vestsideveien 
18 til Vestsideveien 22, ca. 50 meter. Nå 
bor vi i dette flotte bygget. Her har vi 
kontor i 3 etasje sammen med 
Utdanningsforbundet og Norsk 
sykepleierforbund. 

 

 

Det var gutta fra Alier som sørget for at 
alt kom på plass her hos oss, noen 
jobber aktivt og noen skal se at jobben 
blir gjort  

 

Kontoret mitt. 
Det har krympet og krympet etter 
hvert som vi har flyttet rundt om i 
Lierbyen. 

 

 

 

 

 



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 
  

Alle protokoller og Årsmøteprotokoll er lagt ut på vår hjemmeside og kan leses der, eller dere kan 
komme innom oss på kontoret. 
 
http://lier.fagforbundet.no/ 
 
På hjemmesiden vil dere også kunne lese om mye annet som skjer, blant annet om kurs møter. 
 
 
 
 
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!  

 
 
 

 



 

UNGDOMSTILLITSVALGT 
 

Endelig sommer! Den etterlengte varmen har endelig kommet, bading og grill sesongen har startet.  
Denne sommeren kommer til å bli mere spesiell, og vi må ikke glemme at Covid- 19 fremdeles er 
tilstede, men det må heller ikke stoppe oss!  

Dette har også vært en tøff tid for mange og 2020 startet med et smell uten like.. pandemi, karantene og 
mange restriksjoner. Men sammen er vi sterkere! Vi kommer oss igjennom dette, sammen, med litt 
avstand. 

På vegne av fagforbundet Lier, ønsker vi alle våre medlemmer en trygg og god sommer! 

 

 

 Ungdomstillitsvalgt, Håvard G. Ullereng 
 
 

 
 

 

 

Norsk natur er en gave i seg selv. Utnytt den, bruk den til sitt fulle potensiale. Bil ferie, fjell og skog turer 
er bare noe av mye vi kan gjøre denne sommeren. Med venner og familie.  



 
YRKESSEKSJON KIRKE, KULTUR- OG OPPVEKST 
 
Sommerhilsen fra Yrkesseksjon Kirke, Kultur- og Oppvekst 
 
Jeg vil starte denne sommerhilsen med og takke dere alle i Yrkesseksjon Kirke, Kultur- og Oppvekst for 
den flotte jobben dere har gjort nå i denne korona tiden. Slik at både foreldre og barn har hatt trygge og 
gode dager i barnehagen og på skolen. Der dere har snudd alt på hode for å få gode rutiner rundt 
hygienen, trivsel og holde orden på vær sin kohort. Dere har vært superhelter for samfunnet så ta og 
klapp dere selv på skulderen og tenk at dere klarte det, dere gjorde dagene til små og store helt supert. 
Takket være dere, fikk barna være med sine venner, lære og leke under trygge og gode omgivelser, 
med gode voksne som gjorde sitt beste i denne situasjonen vi har vært inne i.  
 
 
 
Så med det vil jeg ønske dere en riktig god sommer.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
Leder 
Yrkesseksjon Kirke, Kultur- og Oppvekst 
Solveig Kristiansen 
 



 

YRKESSEKSJON HELSE-OG SOSIAL 
 
Kjære alle sammen! 
 
2020 startet som et nytt og spennende år for alle oss i Fagforbundet Lier, vi er blitt en del av det store 
Viken. Jeg tror vi alle har vært litt spent i forhold til dette, men vi gledet oss til året og alt som skulle 
komme. 
 
Plutselig ble alt det spennende som vi gledet oss til, satt på vent da Covid- 19 dukket opp som en stor 
skremmende skygge. Skoler og barnehager ble stengt, masse mennesker ble plutselig  arbeidsløse, de 
som fortsatt hadde en jobb, ble tvunget til å jobbe hjemmefra. Foreldre måtte plutselig snu om og bli 
lærer for barna sine, lekekompis og tryggheten i alt det skremmende som vi egentlig ikke med det første 
forsto selv. Sykehjem og institusjoner ble stengt for alle andre en de som arbeider der. Landegrenser 
stenges, mennesker blir syke og dør, i hopetall.  
 
Men til tross for alt dette, tror jeg vi i Norge gjorde noe viktig og riktig. Jeg er enormt stolt av yrket mitt, 
og alle andre yrker som har stått på i denne tiden. Det har vært utfordrende, men vi har heiet på 
hverandre på tvers av arbeidsplasser, yrker og grenser. 
Vi i styret i fagforbundet Lier har istedenfor møter, ringt rundt til alle plasstillitsvalgte, og det har vært fine 
og viktige samtaler.  
 
Jeg håper hverdagen snart normaliseres helt for alle, og at sommeren blir god mot oss. 
 
Med dette ønsker vi dere alle en god sommer � 
 
 
 
ALT BLIR BRA TIL SLUTT! 
 
Hilsen alle oss i yrkesseksjon helse og sosial. (Øystein, Ole Christian, Astrid og Camilla) 
 
 



YRKESSEKSJON SAMFERDSEL- OG TEKNISK 
 

Hei alle sammen og takk for et hektisk og lærerikt vårhalvår! 

Jeg har deltatt på mange politiske møter og hatt flere innlegg angående privatisering av Alier A/S dette 
har ført frem til at vi nå blir et KF sammen med LEKF (Lier eiendom selskap) dette er noe vi er meget 
fornøyde med. 

Ellers har det hvert noe spesiell vår på grunn av Corona. Vi i Alier har hatt mye ekstra oppdrag på 
renholdsiden som har tatt mye fokus. 

Ønsker dere alle en god og avslappende sommer  

 

 

MVH 

Steinar Engebretsen  

Leder 

Yrkesseksjonen Samferdsel og 
Teknisk 



SOMMERHILSEN FRA PENSJONISTTILLITSVALGT 
 
 
 
 
 
Kjære uføre og pensjonister. 
   
Da er sommeren kommet. Corona viruset styrer fortsatt våre dager, så det er ikke så mye som skjer, 
men vi får håpe at det blir en bra sommer for alle. 
 
Tenker og håper at det blir en bra høst, da starter pensjonisttreffene igjen.  Forhandlinger også for 
pensjonistene, så får vi se om vi får være med på lønnsveksten til høsten. 
 
 
En God Sommer ønsker jeg dere alle!  
 
Ta gjerne kontakt, 95860096     
 
 
 
 
 
Hilsen fra leder for ufør og-pensjonistgruppa  
Fagforbundet Lier 
Grethe Elisabeth Andersen  
 
 
 
 
 



VEL GJENOMFØRT ÅRSMØTE 30. JANUAR 2020 

Årsmøte ble gjennomført på Haugestad med 51 stemme 
berettige medlemmer til stede. 

Før årsmøte hadde vi ett kulturelt innslag med Kari Tomine 
Isene Bodnar, tillitsvalgt i Fagforbundet Lier og Fredrik 
Nilsen. 

Etter årsmøte ble det servert deilig middag medgod 
drikke til. 

Alle årsmøtepapirer kan dere lese på Fagforbundet 
Liker sin hjemmeside: 

https://www.fagforbundet.no/fagforeninger/viken/avd165 

Flere i styret tok gjenvalg på årsmøtet. 

Vi er spesielt fornøyd med at vi fikk 
valgt en flott ny ungdomstillitsvalgt, 
Håvard G Ullereng. 

Hele styrets sammensetning ser 
dere annet sted i bladet. 

  



VÅR FLOTTE BARNEBY HAR 10 ÅRS JUBILEUM 

Den 18. september er det 10 år siden åpningen av vår fantastiske SOS - barneby, det ønsker 
Fagforbundet og markere dette året. 

Det er laget en flott jubileumsvideo på YouTube  https://youtu.be/Fuhx7jVVHt4 

Når det gjelder korona og Angola er 24 er registrert smittet, 2 er døde.  

27. mars ble det innført unntakstilstand som er forlenget foreløpig til 1. mai. Landet er nedstengt. 
Spesielle tillatelser kreves for at man skal være ute. Det finnes så å si ikke tester, smittevernutstyr, 
respiratorer og annet medisinsk utstyr.  

Skoler og arbeidssteder er stengte. I hele Angola er største bekymring sult og ytterligere forverring av 
økonomien. 

I forhold til vår barneby i Huambo så kan familiehusene i barnebyen kjøpe inn mat 2 ganger i uka. 
Matutdeling skjer i lokalsamfunnsprogrammet. Barnebyen deler også store mengder såpe og har hengt 
opp plakater med informasjon.  

Myndighetene har skoleprogram på tv og radio som fjernundervisning. Radio og tv er mangelvare i 
landsbygdene.   

Med god omsorg, et godt helsetilbud og skolegang gir vi barna muligheten til å bli ressurssterke 
mennesker som kan bidra til utvikling av samfunnet de lever i. Bli bidragsyter du også! 

Ønsker du å gjøre en forskjell bli bidragsyter til Fagforbundet sin egen SOS-barneby i Huambo, Angola 
så følg denne linken! https://www.sos-barnebyer.no/fagforbundet 

 

 



BESØK AV STORTINGSREPRESENTANT FOR AP 
 

Fagforbundet Lier hadde besøk av Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant for Buskerud AP og 
medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen. 

Sammen med han kom også Silje Kjellesvik Norheim, Gruppeleder Lier Arbeiderparti, Jonny Simmenes 
leder Lier Ap og Petter Dreier Organisasjonsmedarbeider for Buskerud Arbeiderparti. 

Fra Fagforbundet Lier var det Åse Karin Killingberg Brørvik, Aina Sjøøsten Nielsen og Astrid Isene. 

Masud ønsket innspill på hvilke saker Fagforbundet Lier jobbet med og var spesielt opptatt av. 

Vi snakket blant annet om det siste vedtaket i kommunestyret om Alier, beskrevet annet sted i bladet, 
om heltid, trepartssamarbeid og medbestemmelse. 

 

Hyggelig møte med gode samarbeidspartnere   

 




