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Vedlegg 4 – Sak 4.1 – 4.11 Innkommende saker 

 

Vedlagt ligger innsendte saker til behandling – årsmøte 2023 Fagforbundet Asker 

 

/Anders Fosen 
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Søknad om støtte fra Fagforbundet Asker til Aktiv på dagtid 

2023 

Vi takker for støtten fra Fagforbundet tidligere år. Takket være denne støtten, så 

kan vi bidra til at personer som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, kan 

holde seg i aktivitet for igjen å delta i arbeidslivet eller få en aktiv og meningsfull 

hverdag utenfor arbeidslivet.  

Vi tilbyr 21 ulike aktiviteter i Aktiv på dagtid for voksne mellom 18 og 67 år, 

vinter/vår 2023 

Deltakerne betaler kr. 330 totalt pr. sesong for å være medlemmer, i tillegg 

forvalter NAV og Oppfølgingstjenesten i psykisk helse og rustjenester gratiskort 

som kan gis til de som sliter økonomisk. Vi legger også stor vekt på at 

aktivitetene skal være lavterskel, lett tilgjengelig geografisk og at det er 

kompetente instruktører på alle aktiviteter.   

Vi jobber for at våre deltakere skal oppleve glede og mestring i aktivitetene, 

samt å få et større sosialt nettverk. Det kan også legges til at vi, etter 

kommunesammenslåingen, har lagt vekt på å starte opp gode tilbud i Asker sør 

og vi har dette året 6 aktiviteter fordelt på Tofte, Sætre (2), Spikkestad, Røyken 

og Klokkarstua.    

Det viser seg at mange vegrer seg for å skrive hvilket land de kommer fra. Dette 

har vi tatt hensyn til, men statistikk fra tidligere år viser at 1/3 av medlemmene 

har et annet opprinnelsesland enn Norge og at vi har deltakere som kommer fra 

ca. 30 ulike land. Vi rekrutterer flest deltakere som mottar 

arbeidsavklaringspenger, uførestønad og sykepenger. Mange blir også 

medlemmer fordi legen anbefaler trening for å forebygge sykdom.  

Vi er svært takknemlige for at fagforbundet har vært med og bidratt økonomisk i 

flere år, og vi er stolt av å ha med Fagforbundets logo i Timeplaner, rollup og 

plakater.  

Vi søker om kr. 22.000,- for vår- og høstsemester 2023 

Denne summen dekker en aktivitet et helt år i Aktiv på dagtid. Blir vi tildelt 

midler, så kan vi sende faktura for utbetaling.  

Med vennlig hilsen Randi Høghaug, Koordinator Aktiv på dagtid. Tlf. 47451007 

randi.hoghaug@asker.kommune.no 
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 Fagforbundet Asker 

 

 

Innsendt til styret i Fagforbundet Asker 07.01.2023 
 
 
Forslag om bevilgning Fagforbundets barneby i Huambo, Angola. Bevilgningen går til 
den fadderordning som er vedtatt av Fagforbundet Viken 
 
Fagforbundet Asker ber årsmøte om å bevilge 10000,- i 2023 til Fagforbundet Vikens 
fadderordning i barnebyen, Huambo, Angola 
 
 
 
Styret innstiller på følgende vedtak: 
 
Årsmøtet bevilger 10000,- i 2023 til forbundsregion Vikens fadderordning barnebyen, 
Huambo, Angola 
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BEVILGNINGER TIL  1.MAI ARRANGEMENT I ASKER OG 

BÆRUM 

  

 

Partier, fagforeninger og LO i Asker og Bærum samarbeider også i år om 1. mai-arrangement. Leie av 

lokaler, annonse i Budstikka, kaffe, kaker, lydanlegg osv. koster penger, og det trengs derfor et 

"spleiselag". 

 

I år blir det først den tradisjonsrike samlingen på torget i Asker. 

 

Vi ber om en snarlig tilbakemelding på hvor mye dere vil bidra med, og også at dere overfører 

beløpet til LO i Asker og Bærum sin kontonummer 9001 06 14960 så fort som mulig. Det er viktig at 

pengene er inne i god tid før 1. mai, da regninger skal betales fortløpende! Husk også at alle priser 

øker, så dere må gjerne vurdere å øke bidraget noe. 

( merk nytt kontonummer) 

 

Vi minner om at de som bidrar økonomisk også står som arrangører i annonsen. 

 

 

Takk for hjelpen!     

           

LO i Asker og Bærum 

Ragne C Opsahl 

Leder 
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Søknad om støtte til Dråpen i havets arbeid med flyktninger. 

Dråpen i havet søker støtte til sitt arbeide med og for 

flyktninger i Europa. 

 

Hva bidrar vi med? 

Gjennom tre programområder er vi med på å bedre leveforholdene for mennesker på flukt:  

• Integrering, fellesskap- og kapasitetsbygging  

• Uformell utdanning  

• Humanitær bistand  

Våre programmer skal bidra til en verdifull hverdag og fremtid. Aktiviteter som idrett, kunst 

og håndverk og dedikerte møtesteder for kvinner, barn og ungdom er med på å bygge 

fellesskap, og å øke livskvaliteten i hverdagen. Vi fremmer læring og yrkesdeltakelse 

gjennom blant annet IT-kurs, språkundervisning og arbeidssøkerkurs. Våre team 

distribuerer mat, klær, bleier og andre nødvendige artikler – på en verdig måte. 

Hvor bidrar vi? 

Dråpen i Havet bidrar på fastlandet og på øyene i Hellas. På fastlandet jobber vi i Athen 

Sentrum og Nea Kavala i Nord-Hellas. På øyene er vi i og utenfor flyktningleirene på Lesvos 

og Samos.  

I Bosnia Herzegovina jobber vi inne i flyktningleiren Usivak i Sarajevo. 

I Polen bistår vi Ukrainske flyktninger på grensa og i Krakow 

 

Dråpen i havet ber om bistand fra Fagforbundet og forbundets foreninger og regioner. 

Det foreslås å bevilge 10000,- til Dråpen i havet. 

Beløpet dekkes over kto: 6620 bevilgninger. 

 

/Anders Fosen 

Leder Fagforbundet Asker 

  

Sak 4.4 



Side 6 av 13 
 

 

  



Side 7 av 13 
 

TV-aksjonen 2023 

TV-aksjonen NRK 2023 går til Redd 
Barna 

   

Inntektene fra TV-aksjonen 2023 vil 
gå til Redd Barnas arbeid for å 
gjenforene barn 
med sine familier i Sør-Sudan, gi 
barndommen tilbake til 
barnesoldater og barn som er 
seksuelt misbrukt i Kongo, gi 
utdanning og trygge 
oppholdssteder for barn i og fra 
Syria, Ukraina og Myanmar, og til 
arbeidet for at barn som har flyktet 

til Norge skal få oppleve mestring, felleskap og inkludering i sitt 
nærmiljø. 

 

Av innsamlede midler går 92,9% til arbeidet for barna som trenger 
oss aller mest. 
Kun 7,1% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter. 

 

Styret innstiller på å bevilge 5000,- til årets TV-aksjon 
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Søknad om midler/støtte fra Fagforbundet Asker. 

Vi ønsker herved å søke om kroner 10 000,-(titusen) i støtte til gjennomføring av 

vårt tiltak for god helse, både fysisk, psykisk og sosial blant barn og ungdom i Asker Kommune. 

Introduksjonssenter ung er en avdeling under Inkludering og Mangfold i Asker kommune, som 

bosetter enslige mindreårige flyktninger, og unge flyktninger opp til 25 år etter anmodning fra Imdi. I 

tillegg til å bosette skal Intro ung sørge for at ungdommene får dekket sine behov for omsorg og 

oppfølging knyttet til utdanning, helse, fritidsaktiviteter og nettverk. Vi har for tiden 114 ungdom og 

unge voksne tilknyttet Intro Ung De fleste som bosettes fullfører enten videregående skole eller 

kommer seg i jobb før de er 23 år. Intro ung samarbeider med lokalt næringsliv og bistår med arbeid- 

og språkpraksis, for å gjøre veien inn til arbeidslivet kortere.  

I likhet med andre ungdommer ønsker de å delta i fritidsaktiviteter, og vi samarbeider med 

ungdomsklubber og frivillige organisasjoner slik at ungdommene opplever en meningsfull fritid 

sammen med andre. 

Nedenfor følger en oversikt over tiltaket vi søker om bidragsmidler til: 

«Åpen dag i Vardåsen skisenter. 

Målet med tiltaket er å bidra til vinteraktivitet i lokalområdet, spesielt for barn og unge som ikke har 

alpinski og brettutstyr. Denne kvelden låner kommunen ut gratis slalåmski og snowboard til alle barn 

og unge som deltar på arrangementet. 

Vi ønsker å skape aktivitet for barn og unge i kommunen, fordi befinner oss i en spesiell tid grunnet 

koronapandemien, hvor mange barn og unge har vært mye alene, og som førsteamanuensis ved 

Høgskolen i Innlandet Anne Mette Rustaden forteller om i en kronikk at det er et høyere frafall i 

organiserte aktiviteter hos ungdom.  

Arrangementet er en del av Inkludering og Mangfolds arbeid for integrering og inkludering. Denne 

dagen vil være i regi av Bondi aktivitetshus og Brettforbundet hvor vi gir våre enslige mindreårige 

flyktninger muligheten til å bidra i lokalsamfunnet og samtidig være aktive. Fire av våre ungdommer 

skal være instruktører, og har brukt flere helger på å øve opp ferdigheter på snowboard og slalåm for 

å best mulig kunne gjennomføre aktiviteten.   

Alle deltagerne vil få nybegynnerinstruksjon sammen med tre eller fire enslige mindreårige 

flyktninger, to ungdommer fra Asker Freestyle, 2 ungdommer fra BUA Heggedal, samt en eller to fra 

Brettforbundet og kommunens aktivitetsleder.  

Det er gjennomført lignende prosjekter i Oslo flere ganger, og de har vært meget vellykkede. Både 

«Snøfest på Tøyen» og «Ø på snø» har vært prosjekter som har skapt mye aktivitet, spesielt for 

minoritetsspråklige barn og unge. Dette ble og gjennomført i Asker i 2021 under en krevende 

pandemi. 120 barn fikk prøvd ut slalåm og Snowboard denne dagen.» 

Dersom det er noen spørsmål rundt vår organisasjon, eller arrangementet i seg selv, ta kontakt med 

Andreas Eitrheim enten på 47699179 eller på e-post: 

andreas.egeberg.eitrheim@asker.kommune.noPå forhånd takk for svar 

Mvh 

Andreas Eitrheim 

Aktivitetsleder Introduksjonssenter Ung 
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Søknad om midler/støtte fra Fagforbundet Asker 

 

Vi ønsker herved å søke om kroner 10 000,-(titusen) i støtte til gjennomføring av vårt tiltak for god 

helse, både fysisk, psykisk og sosial blant barn og ungdom i Asker Kommune. 

Introduksjonssenter ung er en avdeling under Inkludering og Mangfold i Asker kommune, som 

bosetter enslige mindreårige flyktninger, og unge flyktninger opp til 25 år etter anmodning fra Imdi. I 

tillegg til å bosette skal Intro ung sørge for at ungdommene får dekket sine behov for omsorg og 

oppfølging knyttet til utdanning, helse, fritidsaktiviteter og nettverk. Vi har for tiden 114 ungdom og 

unge voksne tilknyttet Intro Ung De fleste som bosettes fullfører enten videregående skole eller 

kommer seg i jobb før de er 23 år. Intro ung samarbeider med lokalt næringsliv og bistår med arbeid- 

og språkpraksis, for å gjøre veien inn til arbeidslivet kortere.  

I likhet med andre ungdommer ønsker de å delta i fritidsaktiviteter, og vi samarbeider med 

ungdomsklubber og frivillige organisasjoner slik at ungdommene opplever en meningsfull fritid 

sammen med andre. 

Nedenfor følger en oversikt over tiltaket vi søker om bidragsmidler til: 

Vi ønsker å kjøpe inn utstyr til aktivitet som vi kan låne ut gratis gjennom Bondi Aktivitetshus som 

driftes av oss. 

Dette aktivitetshuset er et hus lokalt i Asker, der enslige mindreårige ungdommer kommer for å være 

med på aktiviteter eller låne utstyr/klær for å delta på aktivitet både utendørs og innendørs. 

Per i dag har vi noe utstyr til aktivitet og noe klær til utendørs bruk som ungdommene til stadighet 

låner flittig. Mye av dette utstyret begynner å bli slitt og ødelagt, og vi ønsker å fylle på/erstatte en 

del klær og utstyr. Det er i den anledning vi ønsker å søke om midler fra dere for å gjennomføre dette 

tiltaket. Deres midler vil direkte være med å sørge for at ungdom kommer seg ut og får deltatt på 

aktiviteter. Disse aktivitetene er viktige for ungdommenes fysiske og psykiske helse direkte, men 

også i hele integreringsprosessen. De deltar på arenaer hvor andre barn og ungdom ferdes. Disse 

spontane trefningspunktene er viktige for å skape lokal tilhørighet for flyktningene, men gir og 

mulighet for å utvide nettverkene sine og få venner. 

 

Dersom det er noen spørsmål rundt vår organisasjon, eller tiltaket i seg selv, ta kontakt med Andreas 

Eitrheim enten på 47699179 eller på e-post: andreas.egeberg.eitrheim@asker.kommune.no 

 

På forhånd takk for svar 

 

Mvh 

Andreas Eitrheim 

Aktivitetsleder Introduksjonssenter Ung 
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Sak fra styret i Fagforbundet Asker – Frikjøp 

 

Styret ber årsmøtet 2023 om å tilslutte seg forslag om organisatorisk frikjøp (Sak i budsjett) og gir 

med dette nytt styre i fullmakt å disponere frikjøp i sammenheng med frikjøp gitt av arbeidsgivere, 

Asker kommune og Espira AS 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gis fullmakt til å disponere frikjøp som vedtatt i Budsjett 2023. 

 

På vegne av styret, 

 

Anders Fosen (s) 

Leder 
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Innsendt sak – forslag representant eldrerådet 2023 – 2026 

 

Hei Anders. 
Jeg har forslag på ny representant til Eldrerådet, fra Fagforbundet. 
Sigurd Øvergaard 
Dette da Marit Løkken ikke ønsker å fortsette. 
Liv Holst ønsker å være vara i Eldrerådet videre. 
Mvh Helen Rygel 

 

Forslag til vedtak: Årsmøtet i Fagforbundet Asker innstiller Sigurd Øvergaard som 

representant og Liv Holst som vara. 

Årsmøtet ber styret om å sende inn forslag til ny kommunestyreperiode. 
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