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Innledning  
Fagforbundet Asker har utarbeidet Årsberetning med fakta, rapporteringer og 
gjennomførte aktiviteter. Målsettinger for 2022 er i varierende grad oppfylt i den form 
som lå til grunn i vedtatt Handlingsplan pga koronapandemien. 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 

 

Fagforeningsstyret Navn 

Leder Anders Fosen 

Nestleder Randi Dahl Jørgensen 

Organisasjons sekretær Heidi Johnsen 

Opplærings- ansvarlig Gard Thorsen 

Kasserer Maria Arnardottir 

Styremedlem Elisabeth Offerdahl 

Styremedlem Else Sæle 

Styremedlem Anniken Paulsen 

Styremedlem Camilla Holt 

Styremedlem Gøril Brix 

Leder YSHS Tove Ski Mengkrogen 

Leder YSKKO Tove Carin Dahlén 

Leder YSST Liss Aileen Nilsen 

Leder YSKA Henrik Slipher 

Leder utvalg pensjonist/uføre Helen Rygel 

  

YSHS - Yrkesseksjon helse 
og sosial 

 

Leder  Tove Ski Mengkrogen 

Nestleder  Elisabeth Offerdal 

Styremedlem  Maria Arnardottir 

Styremedlem Camilla Holt 

Styremedlem Gøril Brix 

Styremedlem Nora Bøckerman 

  

YKKO - Yrkesseksjon kirke, 
kultur og oppvekst 

 

Leder  Tove Carin Dahlén 

Nestleder  Stian Antonsen 

Styremedlem Knut Olav Bjørnlund 

Styremedlem Anniken Paulsen 

Styremedlem Else Sæle 

  

YSST – Yrkesseksjon 
samferdsel og teknisk 
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Leder  Liss Aileen Nilsen 

Styremedlem  Ingen 

  

YSKA - Yrkesseksjon kontor 
og administrasjon 

 

Leder Henrik Slipher 

Styremedlem Ingen 

  

Ungdomsutvalg   

Leder  Vi har ikke hatt utvalg for unge i 2022 

  

Pensjonistutvalg  

Leder Helen Rygel 

Nestleder Anne Grete Jagland 

Medlem Liv Holst 

Medlem Gunhild Randen 

 
 

Fagforeningens frikjøp i 2022: 

Verv Navn Frikjøpsprosent Tariffavtale 

HTV Anders Fosen 80/ 20 KS/ organisatorisk 

HTV Randi Dahl Jørgensen 70/ 30 KS/ organisatorisk 

HTV Gard Thorsen 80/20 KS/ organisatorisk 

HTV Heidi Johnsen 80/20 KS/ organisatorisk 

HTV Gøril Brix 100 KS 

Frikjøpt 

Kasserer/ 

Fane2 

Maria Arnardottir 40/60 KS/Organisatorisk 

Frikjøpt 

prosjekt 

Tove Carin Dalén 100 Organisatorisk 

Frikjøp 

prosjekt 

Espira 

Else Sæle 72% (f.om mars 

2022) 

Organisatorisk 
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Representanter til forbundsregionens representantskap/regionmøte:  
 

Til Fagforbundet Viken sitt Representantskap/regionmøte har fagforeningen hatt 

følgende representanter: 

 

- Anders Fosen 

- Randi Dahl Jørgensen 

- Heidi Johnsen 

- Gard Thorsen 

- Tove Ski Mengkrogen 

- Maria Arnardottir 

 

Vararepresentanter (i rekke): 

  

- 1. Gøril Brix (Møter fast for Anders) 

- 2. Helen Rygel 

- 3. Stian Antonsen 

 

Representanter til LO Asker og Bærum:  

- Anders Fosen 

Valgkomitéen 

 

Valgkomitéen i henhold til vedtektene har bestått av: 

 

Leder Stian Antonsen, YSKKO 

Nestleder Henrik Slipher, YSKA 

Medlem Tove S Mengkrogen, YSHS 

Medlem Camilla Holth YSHS 

Medlem Liss Nilsen, YSST 

Medlem Ung Ikke valgt grunnet manglende utvalg 

Medlem Gunhild Randen, Pensjonistutvalg 
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Revisorer  

Til å revidere fagforeningens regnskap, har det vært følgende revisorer: 

 

- Kjersti H. Wettre 

- Ivar Romunstad 

 

Kontorforhold  

Fagforbundet Asker har funksjonelle kontorlokaler til alle våre frikjøpte i et 

kontorfellesskap i Gamle Borgenvei 4-6, Asker. Lokalene deles med andre 

organisasjoner og hovedverneombud, som er tilknyttet arbeidsgiver Asker kommune. 

 

 

Økonomi 

Kort oppsummering av opplysninger om regnskapet sett i forhold til budsjettet, og 

kommentarer dersom det er spesielle forhold som bør kommenteres.  

 

Bankinnskudd  

31.12.2021 

Bankinnskudd 

31.12.2022 

Egenkapital 

31.12.2021 

Egenkapital 

31.12.2022 

Verdi av fast 

eiendom (hytter, 

feriehjem, aksjer i 

eiendom, 

stiftelser etc.) 

2.198.205,57 1.373.567,27 2.198.902.57 1.403.567,27 2.000.000,00* 

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

*Andre eiendeler  

Fagforbundet Asker eier 1/3 del av folkets hus Friheim i Åmotveien 15 – Heggedal. 

Huset er et sameie med Asker arbeiderparti og LO Asker og Bærum. Anslått verdi er 

6.millioner.  Huset er tilsluttet stiftelsen Folkets hus Norge og er underlagt deres 

vedtekter. 
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Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde - medlemmer 
og tillitsvalgte fordelt på tariffområder  

 
Fagforeningen har per 31.12.2022 medlemmer innenfor følgende tariffområder: 

 

- Det vises til Fane 2, rapport AG-R9011 - Vedlagt 

 

Medlemmer uten tariffavtale 

Fagforeningen har per 31.12.2021 medlemmer hos følgende arbeidsgivere uten 

tariffavtale: 

 

- Det vises til Fane 2, rapport AG-R 9012 - Vedlagt 

 

Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsgivere-  

 

Arbeidsgiver Tariffområde Navn på 

klubbleder 

(tillitsvalgt etter 

hovedavtalen) 

Klubb-

styre 

(JA/NEI) 

Hvis NEI, hva 

er grunnen til 

dette? 

Asker Kommune KS Anders Fosen Ja  

Kirken KA Merete Fossli Ja  

VEAS KS bedrift  Ja  

Stendi senior: 

Risenga 

Vestre Nes 

NHO 481 Elisabeth 

Offerdahl 

Ja  

Trollstua 

Barnehage 

NHO 590 Kjellaug Drevsjø Ja  

Espira PBL Else Sæle Ja  
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Koordineringsledd 

ULOBA 

NHO 453 

BUF-etat 

Frelsesarmeens barnehager 

Espira barnehager 

Læringsverkstedet bhg 

Norlandia bhg 

Team Olivia (Assistermeg) 

Unicare 

Ecura 

Stendi senior 

 

Medlemsutvikling  

 

Fagforeningens 

vervemål: 

Fagforeningens 

vervemål for yrkesaktive: 

Vervemål totalt: Måloppnåelse: Vervemål yrkesaktiv: Måloppnåelse: 

270 334 (Brto) 100 (Netto) 99 (Netto) 

Medlemstall totalt: Yrkesaktive totalt: 

01.01.22 31.12.22 01.01.22 31.12.22 

3498 3586 2296 2395 

    

Antall yrkesaktive medlemmer under 

30 år: 

Antall pensjonistmedlemmer 

01.01.22 31.12.22 01.01.22 31.12.22 

244 268 901 919 

    

Studenter: Lærlinger: Elever: 

01.01.22 31.12.22 01.01.22 31.12.22 01.01.22 31.12.22 

Se Elever Se Elever 47 26 87 70 

      

 

Fagforbundet Asker har kontinuerlig fokus på vervearbeid gjennom bla. å jobbe for et 

godt omdømme, være synlige og støttende, rette ekstra fokus mot området 

barnehage og samhandle om saker politisk. Vi sørger for at vi har tillitsvalgte ute på 
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arbeidsplassene og å være gode støttespillere i deres arbeid. Vi har delvis vært 

hemmet i vervearbeidet pga korona pandemien. Vi har allikevel hatt en gledelig 

økning av nye medlemmer i 2022. 

Vårt barnehageprosjekt har bidratt til å løfte vårt omdømme og skaffet oss nye 

medlemmer, og ikke minst har vi også fått på plass flere TV i seksjon YKKO ved 

tettere kontakt ute på arbeidsplassene.  

Medlemmer blir kontaktet av Fane 2 ansvarlig når de ønsker å melde seg ut. 

Vår erfaring er at medlemmer melder seg ut når de flytter og/ eller bytter arbeid. 

Det er allikevel for mange medlemmer som «lekker ut», ca 50% av antall nye 

innmeldte. Dette er et nasjonalt fenomen og hovedårsak er oppgitt å være kostnaden 

ved å være medlem. Derfor ble sats for medlemskontingent satt ned på Landsmøte i 

oktober, med virkning fra 01.01.23 

 

 

Møtevirksomheten 

Årsmøtet ble avholdt 15.03.2022 noe forsinket grunnet pandemi.  

Disse sakene ble behandlet: 

• Godkjenning av dagsorden 

• Årsberetning 2021 

• Regnskap 2021 

• Innkomne saker;  

- Frikjøp 

- Styrehonorar 

- Bevilgning: SOS Barnebyer i Huambo i Angola 

- Bevilgning: støtte til 1.Mai arrangement 

- Bevilgning: Dråpen i Havet 

- Bevilgning: Aktiv på dagtid 

- Bevilgning: TV aksjonen 2022 

- Bevilgning: Gatefotballen i Asker 

- Uttalelse: Om strømpriser 

• Handlingsplan 2022 

• Budsjett 2022 

• Valg  
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Medlemsmøter/Tillitsvalgtsamlinger 

 

Det er avholdt medlemsmøter i hovedsak som digitale møter.  

Møtene behandlet følgende saker: 

- Informasjon om lønnsoppgjør 

- Valg 

- Dialog om ulike regelverk i kommune 

- Diverse 

 

Styremøter 

 

Det er avholdt 9 styremøter.  

Styret har behandlet 46 saker. 

Beskrivelse av saker som har vært tidkrevende: 

 

Vår planlagte samling for alle tillitsvalgte i 2022 har blitt avlyst og flyttet flere ganger i 

løpet av året pga. forskrift og retningslinjer for smittevern samt at høsten beslagla 

mye tid pga lokale forhandlinger og arbeidskamp. 

Har ellers i liten grad vært gjennomførte fysiske møter lokalt. 

Frikjøpte har deltatt i møter tilrettelagt via digitale løsninger og fysisk. 
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Utvalgenes virksomhet: 

 

Seksjonsstyret for yrkesseksjon helse og sosial- YSHS 

 

-Hatt 6 styremøter, fysisk og på Teams. 
-Hatt arbeidsplassbesøk på Hurum bo og- omsorgssenter og markering av 
helsefagarbeider dagen26/11, hvor det ble gjennomført besøk hos hjemmetjenesten 
avd. Holmen, Nesbru, Heggedal og Sætre og Risenga Omsorgssenter. 
-Regionkonferanse for Yrkesseksjoner, på Lillestrøm. 
-Yrkesseksjonsleder konferanse på Kongsberg, med alle seksjoner, 6-7 desember 
-Delt webinarer til medlemmer og Tillitsvalgte. 
-Deling av yrkesdager på Facebook. 
-Deltatt på nettmøter med alle yrkesseksjonsledere i Viken. 
 
Styret i yrkesseksjon helse og sosial 
 

Seksjonsstyret for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst-YKKO 

 

Vi har hatt 3 møter i 2022. Flere har blitt flyttet – grunnet fravær. 

 

Morsmålsdagen 21.2.2022- lagt ut på Fagforbundet Asker sin face book side. 

National bibliotek dag: 1.9. 2022 - lagt ut en hilsen på Fagforbundet Asker sin face 

book side.   

Barnehagedagen- ikke gjennomført 

 

Barnehage året 2022/2023:  

Leder i seksjonen frikjøpt ut mot PBL barnehager, KS barnehager og skoler i Asker 

kommune. Dette arbeid startet 2019.  

HTV i Espira Else Sæle ble frikjøpt våren 2022, vi har et tett samarbeid. Vi er godt i 

gang med å danne klubber innen Espira barnehagene. Vi har delt bhg inn i 

geografisk nærliggende av hverandre. 

Klubber står på agendaen til resten av de private bhg, Norlandia – Fus – og 

enkeltstående private bhg.    

Prosjektet med arbeidsplassbesøk i bhg og skoler både private og kommunale 

forsetter. 
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Har også vært med på medlemsmøter og personalmøter - På noen av disse møter 

har også Hovedtillitsvalgt deltatt. – Det har også blitt valgt tillitsvalgt på noen av 

møtene. 

Det er stor positivitet blant styrere/ledere og medlemmer om besøkene som gjøres. 

Flere av arbeidsplassene har hatt besøk flere ganger.  

 

Endelig er den her – vår egen Barn og ungdomsdag 3.11. Dagen ble markert på vår 

fcb side. Dagen må feires stort 3.11.2023. 

 

Landskonferansen ble holdt 1-3.11.22 Hvor det ble laget nye Hovedlinjer. Disse 

ligger på fagforbundet.no under seksjon kirke kultur og oppvekst. 

 

Leder i seksjonen sitter som styremedlem i yrkesseksjonsstyret i Fagforbundet Viken. 

Vi har jevnlige møter.  

Leder i Yrkesseksjon kirke kultur og oppvekst  

8.12.2022  

Tove Dahlèn 

 

 
 

 

Seksjonsstyret for yrkesseksjon kontor og administrasjon- YSKA 

Utvalgets sammensetning: 

 

Leder  Henrik Slipher 

 

Det er ikke levert årsberetning fra seksjonen. 

 

Seksjonsstyret for yrkesseksjon samferdsel og teknisk- YSST 

Utvalgets sammensetning: 

 

Leder  Liss Aileen Nilsen 

 

Det er ikke levert årsberetning fra seksjonen. 
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Ungdomsutvalget  

Fagforbundet Asker har ikke hatt eget utvalg for ungdom i 2021. Dette skyldes dels at 

tillitsvalgte har sluttet / flyttet og at verving har vært vanskelig samtidig med 

pandemirestriksjoner. 
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Pensjonistutvalget Fagforbundet Asker 

 

Årsberetning 2022 

Pensjonistutvalget har bestått av:  

 

Helen Rygel: leder 

Anne Grete Jagland, nestleder 

Liv Holst, styremedlem 

Gunhild Bakke Randen, styremedlem 

 

Vi har deltatt på: 

Seksjonsmøter hvorav et med representant fra Eldrerådet  

Styremøter+ Zoom møter Fagforbundet Asker 

 

Utvalget har hatt et dagsmøte 21.januar, hvor vi i sentralt register ajourførte 

medlemslister for pensjonister og uføre 

 

To fra utvalget deltok på Senioruka på Storefjell hotell den 20.-23 juni, i regi av 

Pensjonistforbundet 

 

Vi har gjennomført tur til skjærgårdsperlen Hvaler m/fjordtur til idylliske Furuholmen 

Restaurant v/Strømstad 8.juni med 27 deltagere 

 

Tur i Indre Oslofjord m/besøk på Sjøfartsmuseet i Horten og Drøbak, ble gjennomført 

5.september, med 31 deltagere 

Juletur til Kiel ble gjennomført 6.- 8. desember, med 33 deltagere 

 

Handlingsplan 2023: 

Planlagte aktiviteter: 

Medlemsmøte: Arv- og framtidsfullmakt, våren 2023 

Hyggekveld Askeraden 

Besøk Asker museum 

Besøk kunstgallerier i Hurum 

Besøk m/ guide til Roseslottet og eventuelt lunsj på Lysebu 

Tur Telemarkskanalen 

Kieltur 5.-7.desember  

 

  

Mvh Helen Rygel 
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Fagforeningens aktiviteter og utfordringer på kort og lang sikt 

Fagforbundet Asker var i streikeberedskap i forbindelse med hovedoppgjør i KS 

(kommune) Vi var varslet om uttak i fase 1 og satt med det i gang alle nødvendige 

forberedelser. Da partene kom til enighet i «tolvte time» ble streik ikke igangsatt. Jeg 

ønsker allikevel å formidle til årsmøtet at forberedelser til streik i dette område (KS) 

er svært omfattende og tidkrevende. Det påløper og relativt store kostnader i forkant 

av mulig streik. 

Fagforbundet Asker deltok og i PBL konflikten med 10 medlemmer tilhørende Espira 

Evje (i Bærum) og Espira Kulturstien (Skien). Streiken pågikk i ca. en mnd. og var en 

arbeidskamp av de sjeldent gode. Fagforbundet, sammen med Utdanningsforbundet 

og Delta vant frem med kravene. 

Heltidskulturprosjektet, vedtatt av kommunestyret i 2021 (etter samarbeide mellom 

Asker Arbeiderparti og Fagforbundet) ble igangsatt i 2022. Prosjektet er nå i full gang 

og det forventes konkrete tiltak fra våren 2023 og fremover. 

I 2022 som i 2021 ble det vedtatt å tilføre 10 millioner som lønnsutjevningstilskudd 

etter kommunesammenslåing. Det er altså i sum tilført 20 millioner over to år før 

lønnsharmonisering i Asker kommune. Dette etter samarbeid med Fagforbundet 

Asker og Asker Arbeiderparti. 

Vår andre stolthet er vårt eget barnehageprosjekt som er viet 100% frikjøp og gir oss 

mange gode tilbakemeldinger fra organisasjonen, ledere og medlemmer, og ikke 

minst er motiverende for de som har frikjøp dedikert prosjektet. Prosjektet ble 

besluttet videreført i 2021/2022 (barnehageåret) 

Prosjektet har vist en markant økning av nye medlemmer i sektoren og det er etablert 

mange nye klubber og tillitsvalgte.  

Landsmøte 2022 (2021) 

Fagforbundet Asker deltok på Fagforbundets landsmøte i oktober. Det var 4 medlemmer i 

fagforbundet Asker som møtte som delegater som representanter for ulike nivåer i forbundet. 

Det vises til Fagforbundets nettsider for detaljer om Landsmøtet. 

Espira prosjektet 2022 

HTV Else Sæle og Tove Dahlèn har i løpet av høsten vært på besøk i nesten alle 

Espira barnehager i region 3 – de strekker seg fra Hønefoss via Bærum til Skien til 

sammen 16 Espira barnehager. Det er blitt valgt nye tillitsvalgte på de arbeidsplasser 

hvor det skulle være nytt valg. Barnehagene med styrer og medlemmer er fornøyd 

med at vi er så synlig med fysiske besøk og pr tlf. og pr e-post. 

https://www.fagforbundet.no/landsmotet-2022/
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Klubb innen Espira –  

Klubben i Espira er vel etablert med HTV som klubb leder og en representant fra hver 

region, det er til sammen 6 regioner i Espira. Det har også blitt dannet ``under`` 

klubber innen Espira. Noen steder er Espira barnehager slått sammen til en klubb, 

hvor de ligger i et geografisk område og andre steder er en enkeltstående Espira 

barnehage sin egen klubb. De skal ha jevnlige møter og melde inn de saker de tar 

opp til HTV. Vi fortsetter med å danne klubber i 2023. 

PBL streik.  

I Fagforbundet Asker hadde vi to Espira barnehager som var tatt ut i streik. Espira 

Evje som ligger i Bærum og Espira Kulturstien som ligger i Skien. Disse hadde 

jevnlige besøk av HTV Else og Tove. Disse bhg ble veldig godt tatt hånd om av oss i 

Fagforbundet Asker. De var også deltager på streikekafeen i Bærum og i Skien. De 

streikende var med på en felles markering i Oslo. I Skien ble det markert med et 

fakkeltog i regi av Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Skien. Denne markeringen 

deltok vi på. 

 

Hilsen Esle og Tove 

8.12.2022 

 

 

Representasjon 

Oversikt over hvilke verv fagforeningen har hatt medlemmer i: 

- Leder er nestleder i styret for LO Asker og Bærum 

- Leder var medlem i styret for Folkets hus, Friheim 

- HTV Gard Thoresen er medlem i styret for folkets hus, Friheim 

 

Forbundsregionen 

• Regionstyret: Anders Fosen, styremedlem 

• Region: Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst – Tove Carin Dahlèn  

• Region: Utvalg for uføre og pensjonister – Helen Rygel, styremedlem 

• Region: Utvalg for uføre og pensjonister – Gerd Eva Volden, styreleder 

 

 

Faglig/politisk utvalg 

Er samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Arbeiderpartiet fulgt opp med lokal 

avtale og aktivitet? Er det inngått avtale med andre politiske partier i så tilfelle hvilke.  
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Har fagforeningen 

samarbeidsavtale 

med AP? 

Hvis ja, sett inn fra 

når?  

Hvis nei, beskriv 

hvorfor ikke 

Hva skal til for å få 

dette til? 

Nei  Samarbeid 

fungerer svært 

godt så formell 

avtale er ikke gitt 

prioritet. 

Dialog 

 

Har fagforeningen 

inngått avtale med 

andre politiske 

partier? 

Hvis ja, sett inn 

hvilke politiske 

partier. 

  

Nei    

 

Andre utvalg  

• LO Asker og Bærum: Anders Fosen, nestleder 

• Eierstyret Folkets hus Friheim: Anders Fosen, styremedlem 

• Partssammensatt utvalg Asker kommune: Anders Fosen, ansattrepresentant 

• Heltidsutvalg Asker kommune: Anders Fosen, medlem 

 

Kurs og konferanser  

I 2022 har vi hatt 2 Fase 1 kurs (opplæring av nye tillitsvalgte) som har gått over 2 

dager med hotellovernatting. Og det har vært ca 65 nye tillitsvalgte på disse kursene. 

Utenom dette blir det sendt ut fortløpende diverse kurs/opplæring til tillitsvalgte som 

vi får fra Fylke/opplæringsansvarlig på regionskontoret. Har også mye forespørsler 

om opplæring fra medlemmer og tillitsvalgte. 

Jeg er også turnusveileder i Fagforbundet Viken og i 2022 har vi gjennomført 5 

turnuskurs som er over 3 hele dager med overnatting, altså 15 dager. 

Har også kjørt 3  1 dags turnuskurs her (oppfriskningskurs) og det har vært ca 20 

tillitsvalgte til sammen. 

 

Med Vennlig Hilsen 

Gard Thorsen 

HTV og opplæringsansvarlig. 
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Fagforeningens anvendelse av organisatorisk frikjøp/ «spleiselag» 

 

Fagforbundet Asker fikk innvilget og overført 18500,- i budsjettåret 2022. Midlene ble 

benyttet sammen med ytterligere frikjøp for tillitsvalgt i private barnehager. Prosjektet 

startet barnehageåret 2019/20 og ble videreført i 2020/21 og 2021/22. Prosjektet 

innebærer fullt frikjøp og oppdraget er kontakt med, og formidling av 

fagforeningsarbeid blant ansatte i private barnehager i Asker kommune.  

Styret i Fagforbundet Asker takker tillitsvalgte og medlemmer for innsatsen i 2022 

 
Asker 20.01.2023 
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Signaturer (beretning er godkjent elektronisk (s): 

 
 
 
______________________________ 
Anders Fosen 
Leder 
 
 
Randi Dahl Jørgensen (s)     Heidi Johnsen (s) 
Nestleder     Organisasjonssekretær 
 
Gard Thorsen (s)     Maria Arnardottir (s) 
Opplæringsansvarlig     Kasserer 
 
Tove Carin Dahlén (s)     Tove Ski Mengkrogen (s) 
Leder YSKKO     Leder YSHS 
 
Liss Aileen Nilsen (s)     Helen Rygel (s) 
Leder YSST     Leder UPU 
 
Henrik Slipher (s)     Elisabeth Offerdal (s) 
Leder YSKA     Styremedlem 
 
Anniken Paulsen (s)     Camilla Holth (s) 
Styremedlem     Styremedlem 
 
Else Sæle (s)     Gøril Brix (s) 
Styremedlem     Styremedlem 
 

 


