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VERV I FAGFORBUNDET LIER I 2019 
 
STYRET 
Leder:       Åse Karin Killingberg Brørvik 
Nestleder:      Aina Sjøøsten Nilsen 
Kasserer:      Egil Brandbu 
Opplæringsansvarlig:    Åse Karin Killingberg Brørvik 
Yrkesseksjon helse og sosial:   Camilla Kristiansen  
Yrkesseksjon kirke-kultur og oppvekst:  Solveig Kristiansen  
Yrkesseksjon samferdsel og teknisk:  Vegar Solvold 
Yrkesseksjon kontor og administrasjon:  Christel Gisholt 
Ungdomstillitsvalgt:     Knud –Daniel Hansen 
Pensjonisttillitsvalgt:    Grethe Andersen 
Styremedlemmer:     Øystein Kristiansen 
       May Britt Iversen 
       Anne Grethe Becker Teigen  
Varamedlemmer:     Tone Mortensen 
       Ole Christian Andersen 
       Astrid Isene 
 
VALGKOMMITE:    Knut Røssum        
       Solveig Stabæk 
       Elin Wilhelmsen 
       Solveig Kristiansen 
       Jon Tharaldsen 
       Kim Seljeseth 
       Astrid Isene 
      
      
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:                Knud– Daniel Hansen 
       Ole Christian Andersen 
       May Britt Iversen 
            
 
Delegater til representantskapet Fagforbundet Buskerud 
Åse Karin K. Brørvik    1.vara, Vegar Solvold 
Aina Sjøøsten Nilsen    2.vara, Knud –Daniel Hansen 
Øystein Kristensen      3.vara, May Britt Iversen 
Anne Grethe B. Teigen                                      4. vara, Anne Grethe Skretteberg     



LEDERN HAR ORDET 
 

Nå er det snart jul igjen. 

Dette året har flydd forbi i full fart. Masse å ta tak i for alle og enhver.  Fagforbundet Buskerud 
er nå blitt en del av en stor region som fra 01.01.20 skal hete heter Fagforbundet Viken. Vi 
hadde et stiftelsesmøte 20-21 november hvor vår egen Kristine Bjella Stavn fra Buskerud, nå 
er blitt leder i det store Fagforbundet Viken. Dette blir nå det største Regions Fagforbundet i 
landet, med over 72 000 medlemmer. Blir spennende å se hvordan dette blir. 

I korte trekk etter sommerferien, har vi vært med på bl.a. en stor oppfordring til å bruke 
stemmeretten din ved årets kommune og fylkesvalg. Dette så vi på som veldig spennende og 
det var flere av våre folkevalgte som var på det tverrpolitiske møte på Haugestad før valget, hvor det bl.a. ble 
sagt av sentrale politikere at det skulle jobbes med å få tilbakeført noen tjenester til kommunen. I den anledning 
har nå Espen Lahnstein SP bestilt følgende sak med tilslutning fra kommunestyret, sitat: «Ber om å få en sak om 
konsekvensene av at Lier kommune eventuelt avlyser anbudsrunden for renhold og eiendomsdrift. Videre skal 
det utredes muligheten for å innlemme Alier AS i Lier eiendomsdrift KF eller i kommunens basisorganisasjon.» 
Det blir spennende å se utfallet av dette og videre behandling av saken. Så får vi se hva det nye kommunestyret 
klarer å få til av ulike ting som vi er opptatt av for våre medlemmer i Fagforbundet Lier og ellers Liers befolkning. 

I høst har vi hatt lokale forhandlinger i Kap.3 og 5 innen KS området. Dette har tatt sin tid med forberedelser og 
drøftinger. Vært med på en god del intervjuer, som har resultert i nye avdelingsleder Bratromveien 7-9-11, 
virksomhetsleder Liertun, kommunikasjonsrådgiver Lier kommune m.m. Dette er viktige saker å være med på, og 
det tar mye av tiden. 

Vi har i høst også hatt flere runder med drøftinger i forhold til bl.a. lokale forhandlinger, særbestemmelser, 
arbeidstidsordninger m.m. 

Vært med på å kjøre turnuskurs for tillitsvalgte. Representasjonsutvalget i Fagforbundet Buskerud hadde samling 
i september angående tariff, hvor mange av våre saker som ble omhandlet tidligere i høst sammen med flere av 
våre tillitsvalgte her i Lier, ble videresendt inn. Derfor er det veldig viktig med medinnflytelse fra alle tillitsvalgte i 
kommunen. 

Har rukket å være med på flere medlemsmøter i høst, og det er kommet inn noen nye tillitsvalgte. Dere er alle 
sammen flinke til å verve nye medlemmer og det er kjempebra. Fortsett med det, vi trenger flere yrkesaktive 
medlemmer. Jo flere vi er, jo sterkere er vi. 

Vi har årets tillitsvalgtsamling på Haugestad, 02.12.19, hvor vi har en dagssamling, med innføring om div lovverk, 
avtaler og eventuelt. Se reportasje inni bladet. 

Så er det på nyåret klart for årsmøtet igjen, med valg. Egen påmelding til dette, bakerst i bladet. 

Jeg vil igjen melde om at det er veldig viktig å gi beskjed om du flytter, bytter arbeidsgiver, blir pensjonist, ufør 
etc. Viktig at ditt medlemsregister er ajourført. 

Da gjenstår det å takke alle sammen for et flott år og ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Tankene 
går spesielt til dere som holder hjulene i gang gjennom hele jule og nyttårshelgen, det gjelder vei,- vann og avløp 
og helse -og velferd i hele kommunen. Dere må passe på å 
få litt jul og nyttårskos dere også. 

Mvh 

Åse Karin Killingberg Brørvik 
Leder/hovedtillitsvalgt 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 70,- 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 
 

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

Åse Karin  tlf 32220145 – mobil 90537037 
Aina               tlf 32220144 – mobil 41211986  
Besøksadresse Vestsideveien 18, 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! 
 
 
 



TARIFFDEBATTEN TIL HOVEDOPPGJØRET 2020 
 

Tariffdebatt med innspill fra Fagforbundet Lier, september 2019 

 

 

Resultatet fra Tariffkonferansen som ble avholdt 
på Kongsberg i etterkant av alle innkomne forslag 
fra fagforeningene i Buskerud, ble som du kan 
lese under. Alle innspill ble vedlagt, og her er i 
korte trekk det vi ble enige om, skulle komme fra 
Buskerud. 

 

 

Tariffkonferansen Fagforbundet Buskerud 2019: 

Lokale forhandlinger 

 

Gjennomføres det lokale forhandlinger innenfor de aktuelle tariffområdene på en tilfredsstillende 
måte? 

- I KS gjennomføres de lokale forhandlingene på en tilfredsstillende måte.  
- Det gjennomføres lokale forhandlinger i alle Spekterområder, men ikke tilfredsstillende for alle 

Spekter-områder.  
- Det er en utfordring for fagforeningen å følge opp godt nok på andre tariffområder utenfor KS.  

Har tillitsvalgte tilstrekkelig kunnskap og nødvendige hjelpemidler tilgjengelig for å kunne 
gjennomføre lokale forhandlinger? 

- Styrke kompetansesenteret slik at det er mulighet for god bistand før og under forhandlinger. 
- Det er viktig at regionen bidrar med god opplæring til de tillitsvalgte på alle tariffområder. 
- Det trengs kontinuerlig opplæring i forhandlingsteknikk og bruk av hjelpemidler som Excel. 

 
Pensjon 

 
Hva mener dere er viktigste pensjonspørsmålet Fagforbundet må arbeide med fram mot 
tariffoppgjøret 2020? 

- Pensjon fra første krone – på all lønn, også ekstra-arbeid.  
- Opprettholde særaldersgrensene.  
- Like pensjonsrettigheter innenfor alle avtaleområder for å motvirke tariffhopping. 
- Fripoliseordninger må komme til utbetaling fra du går av med pensjon.  
- Videreføre AFP ordningen i alle avtaleområder. 
- Alle tariffområder må ha solidariske, livslange og kjønnsnøytrale pensjonsordninger. 

 
 
 
 

Bilde fra årsmøtet 2019 



- Heltidskultur  
 
Arbeider dere for en heltidskultur på din arbeidsplass?  

- Generelt jobber de fleste med fokus på heltidskultur. 
- Flere kommuner i Buskerud jobber med Partssamarbeidet med KS om heltidtidskultur, «Nytt 

blikk», og andre heltidsprosjekter. F. eks Fagforbundet Drammen er med i et heltidsprosjekt i 
samarbeid med FAFO og andre kommuner. Nye Drammen har nedfelt i politisk plattform at 
målet er at 90% av de ansatte må inn i hele stillinger. 

- For å oppnå en heltidskultur må man jobbe for en økt grunnbemanning. 
 

Hvordan er erfaringene med denne betalingsordningen? 
- Ordningen slår inn for seint, og motiverer i liten grad til økt helgearbeid. 
- Høyere lørdags- og søndags-tillegg motiverer i større grad til mer arbeid på helg, enn dagens 

trappemodell. 
 
Har dere oppnådd flere hele stillinger ved å ta i bruk trappa? 

- Trappemodellene ser ikke ut til å ha ført til flere hele stillinger. 
 
 
 
 
De 5 viktigste kravene i 2020 

 

• Øke helg og kvelds/natt-tillegg. 
• Pensjon fra første krone – på all lønn, også ekstra-arbeid. 
• Økt arbeid for heltidskultur. Heltid skal være en rettighet. 
• Økt kjøpekraft for alle. 
• Arbeidstidsbestemmelsene må ikke svekkes. 

Normalarbeidsdagen fra 06.00 – 17.00. 
 

 

Bilder fra arbeidsplassbesøk 



JULEHILSEN FRA NESTLEDER AINA 

Nå er vi snart inne i den søte juletid eller den travle juletid. 

Håper alle har hatt en fin høst. 

Her på kontoret har det være mye  møtevirksomhet med  medlemmer som trengte bistand både i det  
kommunale og private. Vi har her mange forskellige avtaler/tariffområder i Fagforbundet Lier. Vi deltar i 
mange prosjekter og møter med arbeidgiver Lier kommune. 

Vi har også hatt  lokale forhandlinger i Kap 3 og 5 i KS  og i Lier Eiendoms selskap KF.  
Har også vært ute på medlemsmøter og arbeidsplassbesøk. Har ikke fått vært innom alle i løpe av året 
noe som blir mål for neste år. 

Fint om dere tillisvalgte også kan ta kontakt med meg om dere kan gjøre noe på deres arbeidsplass for 
å få vervet medlemmer til Fagforbundet. Det er kjempeviktig at vi får medlemmer så vi kan komme til 
forhandlings bordet og ivaret ta medlemmenes lønns -og arbeidsvilkår og få beholde de sosiale godene 
vi har i dag.  

Sammen er vi sterke. 

I år oppfordret Fagforbundet alle til å bruke stemme retten sin ved kommunevalget. Fagforbundet 
Buskerud hadde med Tove Bøygard som hadde minikonsert på Hennumarka barnehage hvor de 
omkringliggende barnehager var innvitert. Etterpå var det en konsert på Nøstehage bo og service- 
senter. Nesten alle fra styret i Fagforbundet Buskerud var med. Vi prøvde oss også på en konsert i Amfi 
ved rådhuset, men den regnet bort. Det ble i steden en liten konsert inne i Fosskvatalet.  

Har også  delta på politiske møter i  kommunen. Det er viktig at vi i Fagforbundet holder oss orientert 
om hva som skjer på det politske plan i kommunen for å kunne påvirke det politiske mijøet til å ta gode 
avgjørelser i saker som angår alle medlemmene våre både i kommunal og privat sektor. 

 

Ønsker alle en fin jul og et riktig godt nytt år. 
 
Julehilen fra Aina Sjøøsten Nilsen  
Nestleder og HTV 
Fagforbundet Lier

 



ARBEIDSPLASSBESØK HØSTEN 2019 
 

Gjennom høste har vi hatt flere arbeidsplassbesøk. Her er noen bilder alt fra bruk stemmeretten din til vanlige 
arbeidsplassbesøk. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle tillitsvalgte har fått utdelt 
sekker i løpet av året 

Arbeidsplassbesøk på Fosshagen 



 VALGKAMPEN HØSTEN 2019 
Fra «bruk stemmeretten din» hvor Tove Bøygaard var med og hadde minikonserter, her fra Fosskvartalet i 
Lierbyen. 

 

 

 

 

 

 

 

Åse Karin på debattmøtet med 
politikere før valget 

Bilen som ble brukt under 
valgkampen 



TURNUSKURS PÅ STOREFJELL 
 

Turnuskurs på Storefjell november 2019 

 

I november var det 12 stykker fra fagforbundet Lier som var med 
på turnuskurs på Storefjell. Det var 3 intensive dager. Her bilde 
av veileder fra kompetansesenteret, Morten Støen. Flink veileder. 

                                          

 



INNMELDINGS- OG VERVEKUPONGStift her Stift her

FYLLES UT AV DEN SOM VERVER (Må fylles ut)

Etternavn	 	 Fødsels-	og	personnr.

Fornavn

Adresse

Postnr.	 											Sted

Tlf.	pr.	 											Tlf.	arb.	 E-post

Fagforening	 	 Fagforen.nr.

Brett sammen og stift så langt ut i kanten som mulig.

1	Merk	at	du	ikke	får	vervepremie	for	å	verve	elever.

Etternavn

Fornavn

Fødsels-	og	personnummer	(11	siffer)

Adresse

Postnr.	 Poststed	 Tlf.	mobil	eller	privat

E-post

Personopplysninger	som	Fagforbundet	får	tilgang	til,	vil	bli	behandlet	konfidensielt	og	i	samsvar	med	Person-
opp	lysningsloven.	 Fagforbundet	 vil	 unntaksvis	 kunne	 gi	 ut	 medlemsopplysninger,	 f.eks.	 til	 medlemsunder-
søkelser	o.l.	der	hvor	forbundet	finner	at	utleveringen	bidrar	positivt	i	arbeidet	med	å	ivareta	og	styrke	medlem-
menes	interesser.	Fagforbundet	vil	alltid	forsikre	seg	om	at	personopplysningene	kun	benyttes	til	det	avtalte	
formål,	og	at	mottakeren	behandler	opplysningene	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	loven.
	
❍		Jeg	er	innforstått	med	og	gir	samtykke	til	at	Fagforbundet	unntaksvis	kan	utlevere	mine	personopplysninger.

FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE

Arbeidsgiver

Arbeidssted	 Tlf.nr.

Yrke	 Stilling	 Prosent

Fylke

FYLLES UT AV STUDENTER OG LÆRLINGER
❍		Student,	kr	250,-	pr	halvår,	inklusiv	Stønadskasse	og	LOfavør	hjemforsikring	 ❍		Høgskole	 ❍		Universitet
❍		Lærling,	gratis
❍		Lærling,	kr	250,-	pr	halvår,	inklusiv	Stønadskasse	og	LOfavør	hjemforsikring
❍		Elever,	gratis	1	 ❍		VG1							❍		VG2							❍		VG3
❍		Elever,	kr	250,-	pr	halvår,		inklusiv	Stønadskasse	og	LOfavør	hjemforsikring	1				 ❍		VG1							❍		VG2							❍		VG3

Studiested/lærlingplass

Fag/linje	 Planlagt	eksamen/fagprøve	(mnd/år)

FYLLES UT AV ALLE ➔ Dato	 Underskrift

FYLLES UT AV NYE MEDLEMMER Medl.nr. F Y L L E S  U T  A V  F A G F O R B U N D E T 
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 verver:

Send m
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ie nr.:
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Ø
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n
  Ikke send m

eg noe nå, jeg sam
ler opp.

n
  Send m
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A
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å fylles ut fullstendig og undertegnes av det nye 
m

edlem
m

et. Vennligst skriv tydelig. H
usk hele num

m
eret på 

ønsket verveprem
ie sam

t produktbeskrivelse.

Fagforbundet
Svarsending 0190
0090 Oslo

Brettes lang den stiplete linjen. Stift sammen og legg i nærmeste postkasse.



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 eller bruk innmeldingsblanketten i bladet 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!  

 
 
 

 



TILLITSVALGSOPPLÆRING OG JULEAVSLUTNING 
 

2019 har vært tillitsvalgtes år! 

Alle Fagforbundets plasstillitsvalgte har fått utdelt egne sekker fra fagforeningen sin, hvor det står 
«Tillitsvalgt». Sekken har mange spesialfunksjoner, blant annet uttak for lader. 

Det var på LO-kongressen i fjor ideen kom om å bruke 2019 til å gi LO sine 65.000 tillitsvalgte ekstra 
oppmerksomhet. Kampanjen skal i første rekke kaste lys over de ukjente heltene ute i 
tillitsvalgtapparatet. Meningen er å sette ekstra pris på de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene. 

 

De tillitsvalgte ute på arbeidsplassen er vår viktigste ressurs 

 

Dere er: 
• Ryggraden i fagbevegelsen og har den 

daglige kontakten med medlemmene 
• Forvalter Hovedavtalen, tariffavtale og 

forhandler med ledelsen 
• Tillitsvalgtåret 2019 er brukt til å øke 

statusen til de tillitsvalgte. 
 

Fagforbundet Lier har forsøkt å gjøre litt stas på 
dere i år. Vi avsluttet året med litt 
tillitsvalgsopplæring og juleavslutning 2. 
desember. 
 
Det var veldig mange tillitsvalgte som kom på 
dagssamlingen på Haugestad denne dagen. 
Temaet var tillitsvalgtes rolle, og litt 
gjennomgang av lovverket, avtaler og 
Fagforbundets politikk, samt gjennomgang om 
hvor viktig det er å få vervet flere medlemmer. 

Litt rollespill og avsluttet med deilig julemat for 
alle sammen, sammen med styret. 

 

 



FAGFORBUNDET BUSKERUD TIL FAGFORBUNDET VIKEN 
Nedleggelse av Fagforbundet Buskerud og opprettelse av Fagforbundet Viken 19-21 november 2019 

Fagforbundet Buskerud sitt styre som er ut 2019, før det nye styret blir satt inn 01.01.2020. 

 
 

Fagforbundet Viken ble en realitet når Fagforbundet Akershus,  
Buskerud og Østfold var samlet på stiftelsesmøte på Sundvollen Hotel  
20. - 21. november. 
Fagforbundet Akershus, Buskerud og Østfold startet med hver sine  
representantskapsmøter den 19. november hvor de tre regionen behandlet   
og godkjente sine årsberetning og regnskap for 2019 frem til 30.09.19. 

Etter det så avsluttet alle tre regioner  
sitt siste representantskapsmøte. 
 
På stiftelsesmøtet det var Kristine Bjella Stavn fra Buskerud som ble 
valgt som den første lederen i giganten  
Fagforbundet Viken.  
Nestledere Fagforbundet Viken ble Ivar Romundstad og Anne 
Otterbekk. 
 
Valgkomiteen har hatt i mandatet for sitt arbeid å innstille på 18 
frikjøpte tillitsvalgte i følgende verv;  
1 leder, 2 nestledere, 1 opplæringsansvarlig, 1 
regionsopplæringsansvarlig, 3 regionssekretærer, 4 ledere og 4 
nestledere til yrkesseksjonene, leder og nestleder 
ungdomstillitsvalg.  

Videre innstiller valgkomiteen medlemmer til styrene og 
yrkesseksjonene, ungdomsutvalget, pensjonistutvalget og kontrollkomiteen. 

Det har vært en målsetting å foreslå 6 kandidater fra hvert av dagens regioner til å fylle 
vervene for de frikjøpte tillitsvalgte 

Den nye forbundsregionen rommer 60 fagforeninger og 70 000 medlemmer, og stiftelsesmøtet minnet mer om et 
landsmøte i størrelse med nær 300 representanter. 
Det er en flott gjeng med tillitsvalgte som nå er valgt og skal arbeide til det beste for Fagforbundet Viken, alle 
Fagforeningene våre, de dyktige tillitsvalgte og alle våre medlemmer. 
Den store nye forbundsregionen ønsker å bidra og være ressurs for fagforeningene våre. 
 
 



Valgt på Fagforbundet Viken sitt stiftelsesmøtet  
Sundvollen Hotell 20. - 21. november 2019 
Valgene gjelder fra 1. januar 2020 og til 1. april 2023. 

VERV: VALGT: Fra region: 
Leder Kristine Bjella Stavn Buskerud 
Nestleder Ivar Romundstad Akershus 
Nestleder Anne Otterbekk Østfold 
Opplæringsansvarlig Ruth Thomsen Østfold 
Regionsekretær opplæring Astrid Isene Buskerud 
Leder Yrkesseksjon Helse og Sosial Nina Simonsen Akershus 
Nestleder Yrkesseksjon Helse og Sosial Lloyd Forbes Østfold 
Leder Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk Ove Andreas Solberg Buskerud 
Nestleder Yrkesseksjon Samferdsel og 
Teknisk 

Bjørn Olav Andreassen Buskerud 

Leder Yrkesseksjon Kirke, Kultur og 
Oppvekst 

Marianne Reinholdtsen Buskerud 

Nestleder Yrkesseksjon Kirke, Kultur og 
Oppvekst 

Morten Lindhard Akershus 

Leder Yrkesseksjon Kontor og 
Administrasjon 

Mette Asmyhr Buskerud 

Nestleder Yrkesseksjon Kontor og 
Administrasjon 

Birgit Lunde Kristiansen Østfold 

Leder Ungdomsutvalg Erik Fjeldstad Næss Akershus 
Nestleder Ungdomsutvalg Ummu Aylin Cukurova Østfold 
Regionsekretær Jan Denné Buskerud 
Regionsekretær  Gunn Krokstad Akershus 
Regionsekretær Bente Stokker Knutsen Akershus 

 
Alle overstående verv er lagt inn med 100% frikjøp 

 

 

 

De 18 valgte som er frikjøpte! 



TIL VÅRE PENSJONISTER OG UFØRE 
 
 
 
Hei! Da nærmer det seg jul, og jeg skriver en liten julehilsen til dere.  
 
Jeg har jo truffet og snakket med noen av dere, da jeg er en del ute på farten, og 
vet også at en del av dere er med i pensjonistforbundet, og der anbefaler jeg 
også andre til å melde seg inn.  
 
 
Meld deg inn på hjemmesiden til http://pensjonistforbundet.no/ 
 
 
Jeg var i oktober i Kongsberg, på seminar for uføre og pensjonister. Der var det innlegg fra 
Pensjonistforbundet som jobber med veldig mange bra saker for oss. De jobber bl.a. for gratis 
tannhelse, rettigheter for uføre og pensjonister, og økt kjøpekraft for pensjonen, i form av høyere 
pensjon.  
 
Pensjonister er blitt akterutseilt i mange år nå, og vi må få tilbake forhandlingsretten på pensjonen. Jo 
flere vi er, jo sterkere er vi sammen.  
 
 
Ser gjerne at dere tar kontakt med meg, da jeg er tilgjengelig for dere. 
Jeg er å treffe på telefon 95860096 eller grelisab@live.no 
Da vil jeg få ønske dere alle En Riktig God Jul og Ett Godt Nyttår!    
  
 
                                          
Hilsen Grethe Andersen 
Leder 
Pensjonistutvalget Fagforbundet Lier 

 

  
GGoodd  jjuull  

 



YRKESSEKSJON HELSE- OG SOSIAL 
 

Julehilsen fra Yrkesseksjonen helse og sosial 

En liten julehilsen fra oss i yrkesseksjon helse og sosial. 

Tusen takk for et fint år 👍👍👍👍 Vi har hatt gode og spennende møter i yrkesseksjonen vår, med 
interessante samtaler og diskusjoner.  

Vi har også hatt gleden av å besøke mange av dere på arbeidsplassene deres. Det er veldig koselig, 
fordi vi alltid blir tatt så godt imot. Vi vil være synlig og tilgjengelig for dere, så plutselig dukker vi opp 
igjen😁😁😁😁 

Med dette ønsker vi dere en fredfylt og glad jul🎄🎄🎄🎄  

 
Fagforbundet Lier. 
Leder Yrkesseksjon Helse og Sosial 
Camilla O Kristiansen 
 

 

YRKESSEKSJON KONTOR- OG ADMINISTRASJON 
 

Julehilsen fra Yrkesseksjon Kontor- og Administrasjon 

 

Ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år. For de av dere som jobber og holder hjulene i gang i kommunen 
vår, håper jeg dere får noen fine dager på jobb, og at dere kan skape julehygge på arbeidsplassen. For de som er 
så heldige å ha fri ønsker jeg dere noen velfortjente feriedager og nyt julen i fred og ro. 

 

 

Hilsen  

Christel Gisholt 

Leder SKA 

 

 
 

 
 
 
 

 



JULEHILSEN FRA UNGDOMSUTVALGET 
Hei alle unge medlemmer i Lier kommune! Jeg vil med dette ønske dere en riktig god jul og et godt nytt 
år! Dette året har vært travel og innholdsrikt. Vi hadde en veldig fin sommerfest sammen med unge 
medlemmer i Drammen og Lier på Jonas B i Drammen før sommerferien satt i gang. Her ble det spist 
pizza, løst quiz, spilt minigolf og knyttet nye kontakter på tvers av arbeidsplassene. Rett før sommeren 
så arrangerte også Fagforbundet Ung sommerfestivalen! Her var det masse bra foredrag, politiske 
verksted og mye fest og moro sammen med unge medlemmer fra hele landet. 

 

I høst har vi jobbet med å forberede oss til landskonferansen til Fagforbundet Ung. Her har vi behandlet 
politikk og forslag som omhandler unge medlemmer som fagforbundet ung skal arbeide med de neste 2 
årene. Noen av høydepunktene her er mer sosial boligpolitikk, avviklingen av aupair ordningen, mer 
støtte til studenter, lærlinger og elever, og et mer helhetlig fokus på unge medlemmer for å nevne noe. 
Det har dessverre blitt lite tid til medlemsaktivitet og julefest dette halvåret da undertegnede har hatt en 
hektisk studentperiode med 3 eksamener og 6 ukers praksis på 
kort tid. Vi satser på å komme sterkere tilbake til neste år!  

 

 

Ha en riktig god jul og godt nytt år! 

Med vennlig hilsen  

Knud-Daniel Hansen, Morten Evensen og Caroline 
Strand Ask 

.  



STYRENE I YRKESSEKSJONEN OG PENSJONIST- OG 
UNGDOMSUTVALG 
 
 Fagforbundet Lier, valgt 31.01.2019. 
 
 

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:  Ann Kristin Braathen                                                           
     Tone Mortensen                                                               
                  Anne Grethe Skretteberg                                                                                                       
       
  Yrkesseksjon Kontor- og Administrasjon 

Leder:   Christel Gisholt 
  Styremedlem:  Hilde Helgerud 
     Wenche Møller 
      

Yrkesseksjon Samferdsel- og Teknisk 
Leder:   Vegar Solvold 
Styremedlem:  Per Ivar L. Knudsen 
   Nils Haugen 

     Per O Brubakk 
         
    
  Pensjonistutvalget 
  Leder:   Grethe Andersen 
  Styremedlem:  Jon Tharaldsen 
     Guttorm Larsen 
      
 
  Ungdomsutvalget 
  Leder:   Knud-Daniel Hansen 
  Styremedlemmer: Morten Evensen 
     Caroline Strand Ask 
   
  

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



BARNABYHE GIR TILBAKE, ANGOLA, HUAMBO 
 
Barnabyhe er i full sving med å hjelpe utsatte familier i Huambo i Angola. Alene hjelper hun hele 
syv familier! Hun har blitt en ressurssterk familieforsørger som gir tilbake til lokalsamfunnet. 
  
Det er ikke mange år siden Barnabyhe var den som var avhengig av hjelp og støtte. Hun ble med i 
SOS-barnebyers familieprogram i 2008. Da var hun aleneforsørger for fem barn og hadde ingen 
mulighet til å betale for mat eller skolegang. I 2016 gikk Barnabyhe ut av familieprogrammet etter å ha 
fått en symaskin og deltatt på sykurs. Da klarte hun å skaffe inntekt selv ved å kjøpe stoff på markedet 
og sy etter oppdrag fra lokalsamfunnet. 
 
Langtidsinvestering 
Ved å støtte vanskeligstilte familier forebygger 
SOS-barnebyer at barn står i fare for å miste 
omsorg. I Huambo blir over 900 barn direkte 
påvirket med støtte fra familieprogrammet. 
Dette er over 900 barn hvor familien og 
omsorgspersoner får støtte til mat, bolig, 
skolegang, rådgivning og yrkesopplæring slik 
Barnabyhe fikk. Det er en langtidsinvestering 
for samfunnet å investere i enkeltmennesket. 
Ved å gi mennesker, som Barnabyhe, støtte og 
verktøy til å kunne klare seg selv vil de ha 
muligheten til å kunne gi tilbake til samfunnet. 
For hver euro investert i en trygg oppvekst gis 
fem euro tilbake til samfunnet. 
 
Støtten gir ringeffekter 
Barnabyhe ble frivillig for SOS-barnebyer etter 
at hun gikk ut av familieprogrammet. Når 
gjelden var nedbetalt og inntektskilden hennes 
var stabil ønsket Barnabyhe å gi tilbake til de 
som var i samme situasjon som hun selv 
hadde vært i. En god kultur bygges med 
engasjerte mennesker som Barnabyhe. Alene 
hjelper hun syv familier i lokalsamfunnet sitt. 
En av de familiene er, etter kun to år, på vei ut 
av familieprogrammet. Moren i familien er 
allerede i gang med opplæring for å bli frivillig. 
Mennesker som blir investert i har et potensial 
til å bli gode samfunnsytere. De blir et forbilde 
for resten av lokalsamfunnet. På denne måten 
blir de en del av hjelpen, og løsningen, til å 
løfte flere familier og samfunn ut av fattigdom. 
 
Ønsker du å bli fast bidragsgiver til 
Fagforbundet sitt flott  
https://www.sos-barnebyer.no/fagforbundet 

Barnabyhe Viser frem plagg hun har sydd 



  VALG TIL ÅRSMØTE 2020 
 
 
Valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt frem mot årsmøtet 30. januar 2020 
 
Det er en noen verv som skal besettes og valgkomiteen ønsker innspill fra DERE! 
Dere kan komme med forslag på helt nye personer inn i styret eller forslag på gjenvalg. 
 
Valgkomiteen består av: 

• Knut Røssum         
• Elin Wilhelmsen 
• Jon Tharaldsen 
• Kim Seljeseth 
• Solveig Stabæk,  
• Solveig Kristiansen 
• Astrid Isene 

 
 
Det er andre verv som skal besettes også f. eks til yrkesseksjonsstyrene, ungdomsutvalg, 
pensjonistutvalg og valgkomiteen. Kom gjerne med forslag. 
 
Forslag sendes så fort som mulig men senest 13. januar 2020 på e-post til valgkomiteen ved Astrid 
Isene astrid@fagforbundet.no   
 
 
 

 
Oppfordrer medlemmer til å komme på årsmøte der kan dere være med å komme med innspill og 
bestemme aktiviteten til Fagforbundet Lier for 2020. 





 

 

ÅRSMØTE 
FAGFORBUNDET LIER 

 
Torsdag 30. Januar 2020 

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 06.01.2020 

 
 
      De som ønsker å være med på festmiddagen må gi tilbakemelding innen 17.01.2020 

Ring: 32 22 01 45/44, eller på e-post: fagforbundet.lier@lier.kommune.no 
 

Ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen 
 

VEL MØTT!! 
 
 

Fagforbundet er LOs største forbund, med rundt 370 000 medlemmer. 
Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale,  
private og offentlige virksomheter og i sykehusene. 


