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Åpning 

 
Velkommen 

  
Ett minutts stillhet for medlemmer som har gått bort i perioden. 
 
Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
 
 

 
2. Konstituering 
 
 2.1 Valg av møteleder 
 Forslag til vedtak: Astrid Isene velges til møteleder 
  
 2.2 Valg av møtesekretær 
 Forslag til vedtak: May Britt Iversen 
 
 2.3 Valg av tellekorps 

Forslag til vedtak: Tone Mortensen, Knut Røssum og Christel Gisholt. 
 
 2.4 Valg av 2 i tillegg til sekretær til å underskrive protokoll  

Forslag til vedtak: Anne Grethe Becher Teigen og Knud-Daniel Hansen 
 
 
 
3. Årsberetning. 
 Forslag til vedtak: Årsberetning godkjennes  
 
 
 
4. Regnskap. 

Forslag til vedtak: Revidert regnskap godkjennes 
 
 
 
5. Innkommende forslag. 

 
5.1 Frikjøp/honorar i Fagforbundet Lier i forskjellige verv. 
Forslag til vedtak: 
     

 

 Leder frikjøpes 20 % 

 Kasserer honorar 40 000,- pr. år 

 Leder honorar 25 000,- pr. år 

 Nestleder honorar 19 000,- pr. år 

 Fane 2 ansvarlig honorar 15 000,- pr. år. 
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 Alle yrkesseksjonsledere, ungdomstillitsvalgt, pensjonisttillitsvalgt og opplæringsansvarlig får    

kr.4 000,- pr. år for å inneha disse vervene. 

 Alle som sitter i styret i Fagforbundet Lier, får kr.400,- pr. styremøte de er delaktige i. Sekretær 

får kr.500,-pr.styremøte. 

 Valgkomiteen og forhandlingsutvalget får kr.200,- pr. oppmøte. 

 Yrkesseksjonsstyrene, ungdoms og pensjonistutvalgene får kr.200,- pr. styremøte. 

 De i styret som stiller opp for å overvære politiske møter (utvalgsmøter, kommunestyret, etc.) i 

regi av Fagforbundet Lier, godtgjøres med kr.400,- pr. møte. 

 Styret i Fagforbundet Lier ev. arbeidsutvalget, kan også ved behov gi ad hoc honorarer til andre 

personer som utfører oppgaver for Fagforbundet Lier. Det kan være 

seksjonsarbeid/arbeidsplassbesøk m.m. som er avtalt med leder/nestleder på forhånd. Det vil 

da bli kompensert med kr.260,- pr. time. Når det gjelder denne timesatsen vil den bli justert 

hvert år. 

Forslag til vedtak: Viderefører ordningen med de honorar vi har, med noen justeringer. 

 
 

5.2 Viser til vedtak fra Landsmøte ang midler til organisatorisk frikjøp  
 

Viser til rundskriv 17/17 hvor fagforeningene får anledning til å søke om midler til frikjøp for å 
kunne jobbe med organisatorisk arbeid. Ut fra en fordelingsnøkkel dekkes 5% av regionen og 
resterende dekkes av Fagforbundet Lier, og vi vil da kunne ha 10% frikjøp til organisatorisk 
arbeid som verving, arbeidsplassbesøk etc. Dette hadde vi som en ordning i 2018, og vi 
viderefører dette. 
 
Fagforbundet Lier setter av ca.26 000,- som midler til 10% frikjøp til organisatorisk arbeid, jfr. 
vedtak på Landsmøtet til Fagforbundet høst 2017. Dette innebærer at vi blir tildelt refusjon fra 
Fagforbundet via regionen på 5%. Søknad til regionen sendes etter at årsmøtet har fattet 
vedtak. 
Vi hadde det samme tiltaket i 2018, hvor vi kan vise til en større medlemsmasse med bakgrunn 
av midler brukt til frikjøp for å ivareta medlemmene i form av medlemspleie, arbeidsplassbesøk 
og ververunder. 
Forslag til vedtak: Årsmøte gir styret i Fagforbundet Lier fullmakt til å søke og iverksette dette 
organisatoriske frikjøpet på lik måte som vi gjorde det i 2018. 
 
 

 
6. Handlingsplan for 2019 

Forslag til vedtak:  
Handlingsplan for 2019 godkjennes 
 
 

7. Budsjett 
Forslag til vedtak: 
Budsjett for 2019 godkjennes 



4 

 

 
 
 
 
 
8. Valg  
 
 
 
9. Avslutning 

 
 
 

10. Pause før middag: 
Ansatte i Lier Kommune 
 
10.1  Valg av Hovedtillitsvalgt 
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ÅRSBERETNING FRA 
 

Fagforbundet Lier 
Avd. 165 

 
PERIODEN 

 
 

01.01.18 TIL 31.12.18 
 
 
 
 

 

 

            Vedlegg:  
 

 Årsregnskap, revisjonsberetning, balanse 2018  
 Budsjett 2019 
 Årsberetning, Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk 
 Årsberetning, Yrkesseksjon Helse- og Sosial 
 Årsberetning, Yrkesseksjon Kirke, Kultur- og Oppvekst 
 Årsberetning, Yrkesseksjon Kontor- og Administrasjon 
 Årsberetning, Pensjonistutvalget 
 Årsberetning, Ungdomsutvalget 
 Årsberetning, Hovedtillitsvalgt Lier Kommune 
 Oversikt over alle de forskjellige styrene 
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ÅRSBERETNING 2018 
FAGFORBUNDET LIER AVD. 165 

 
 

Innledning 
 
 
Fagforbundet Lier har hatt et meget aktivt år med mange givende og utfordrende oppgaver. 
Årsberetningen er skrevet i samarbeid med fagforeningens styre.  
 
Vi er en fagforening med mange gode tillitsvalgte ute på arbeidsplassene. Lokale tillitsvalgte er 
avgjørende for at arbeidstakere melder seg inn i Fagforbundet og blir værende der. Vi er opptatt av at 
våre tillitsvalgte får god opplæring.   
Det er viktig for oss at vi gir et likeverdig tilbud og like muligheter til alle våre medlemmer uavhengig av 
hvilke avtaleverk/tariffområde de hører til. Fagforbundet Lier har medlemmer med 38 forskjellige 
arbeidsgivere hvor Lier Kommune er den største. Medlemmene våre hører inn under disse 
tariffområdene: NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon), VIRKE (Hovedorganisasjonen Virke), PBL 
(Private Barnehagers Landsforbund), FUS (private barnehager eid av Trygge Barnehager), KA (Kirkens 
Arbeidsgiverorganisasjon), Standardoverenskomst, Aleris NHO, Usbl NHO, KS-bedrift (Hovedavtale for 
konkurranseutsatte bedrifter) og KS. (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon). Til 
sammen 9 forskjellige tariffområder. 
 
 
Vi har også i 2018 hatt en del personalsaker, både i private virksomheter og innenfor kommunale 
virksomheter. Det gjelder nedbemanninger, drøftinger, ansettelser, oppsigelser m.m.  
 
 
Vi har i 2018 hatt et mål om å verve 80 nye medlemmer. Vi har vervet 89 ved årets utgang. Det er 
veldig, veldig bra. Takker dyktige tillitsvalgte for jobben som er blitt gjort for å beholde og rekruttere nye 
medlemmer i Fagforbundet Lier. 
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Tillitsvalgte 
 

 
Fagforeningens styre: 
Leder      Åse Karin Killingberg Brørvik  
Nestleder     Aina Sjøøsten Nilsen 
Kasserer     Egil Brandbu 
Opplæringsansvarlig    Åse Karin Killingberg Brørvik  
Pensjonisttillitsvalgt    Grethe Andersen 
Ungdomstillitsvalgt    Knud-Daniel Hansen 
Leder Yrkesseksjon Helse- og Sosial  Camilla Kristiansen  
Leder Yrkesseksjon Kirke kultur- og Oppvekst Marita Helgesen 
Leder Yrkesseksjon Samferdsel- og Teknisk Vegar Solvold 
Leder Yrkesseksjon Kontor- og administrasjon Christel Gisholt 
Styremedlemmer    Øystein Kristensen 
      May Britt Iversen 
      Anne Grethe Becher Teigen 
          
Vara medlem      Tone Mortensen   
      Ole Christian Andersen 
      Astrid Isene 
 
 
 
       
Representanter til representantskapet Fagforbundet Buskerud 
Åse Karin Killingberg Brørvik   1. vara Vegar Solvold 
Aina Sjøøsten Nilsen    2. vara Knud-Daniel Hansen  
Øystein Kristensen                                      3. vara May Britt Iversen 
Anne Grethe Becher Teigen                           4. vara Anne Grethe Skretteberg 

 

 

Valgkomité 

Medlem      Knut Røssum         
      Jon Tharaldsen 
      Kim Seljeseth 
      Solveig Kristiansen 

Solveig Stabæk 
      Elin Wilhelmsen 
      Astrid Isene 
       
            

Revisorer     Wenche Møller 

      Mette Ek Åsheim 
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Tillitsvalgte valgt etter Hovedavtalen 
 

Kart over tillitsvalgte i.h.t. Hovedavtalen – Fagforbundet Lier 

Navn på arbeidsplass Valgt Navn på plasstillitsvalgt 
Lier Kommune HTV Januar -16 Åse Karin Killingberg Brørvik 

Lier Kommune HTV Januar - 14 Aina Sjøøsten Nilsen 

Yrkesseksjon Helse og Sosial (SHS) 
 

Bratromveien 7-9-11 September -18 Marianne Owsinski Hansen  

Fosshagen Mai - 16 Jannicke Nordahl 

Hjemmetjenesten Lier Jan - 16 Renate Lien Helgerud 

Kjøkken Oktober-10 Trude I Berg 

Liertun Sykehjem  Juni -05 Signe Medalen 

Mestring og mangfold (rus, psykiatri og flyktning) Nov - 18 Astrid Odden 

Nøstehagen bo- og omsorgssenter Mai -17 Mona Torgersen 
Laila Hansen, 2 etg 

Tjenester for barn og unge med 
funksjonsnedsettelse 

 Ann Karin Steen 

Tjenester for voksne med funksjonsnedsettelse  Anita Amundsen, PA 
Jeanine R. Skovli, PA 
Pia Myhren, Saueveien m.m. 
Ole Christian Andersen, Eikely 
Grethe Lund Tveter, Tranbylia 
Nina B.L.Hansen, Lierstranda 

   

   

Private virksomheter i SHS 

Aleris Ungplan & Boi AS Des-18 Robert J. Mcpherson 

Bergflødt Behandlingssenter  Øystein Kristensen 

Lier ASVO Okt-14 Ann Kristin Peterson 

Villa Skaar sykehjem Jan-15 Anne Lise Teigen 

   

   

Yrkesseksjon Samferdsel- og Teknisk 
 

Park, idrett og friluftsliv September -13 Nils Haugen 

Private virksomheter i SST 

Alier AS Oktober-12 Steinar Engebretsen 

Viva, kontor Juni-17 Per Ole Brubak 

Viva, hovedtillitsvalgt Juni-17 Per Ivar L. Knudsen 

Viva, lokal tillitsvalgt, avløp  Juni-17 Vegard Solvold 

Viva, lokal tillitsvalgt, vei Juni-17 Jens Bogsrud 
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Yrkesseksjon Kontor- og Administrasjon 
 

Nav Nov-15 Christel Gisholt 

Stab- støtte enheten Mai -11 Kari Gro Solberg 

Private virksomheter SKA 

Lier Kirkelige Fellesråd KA Feb-17 Rune Kleven 

   

   

Yrkesseksjon Kirke, Kultur- og Oppvekst 
 

Dambråtan barnehage Mai -11 Monica Fossli 

Egge skole Okt-17 Trine Justad 

Gullaug skole Des - 15 Ann Katrine Helle 

Hallingstad skole  Nov-17  Diana Krasniqi 

Hegg Skole  Tone Mortensen 

Heia skole Juni-17 Marianne Høy 

Hennummarka barnehage Januar -09  Ellen Øien 

Hennummarka skole  Anne Grethe Becher Teigen 

Høvik skole  Anne Grethe Norup Skretteberg 

Kulturkontoret Januar -19 Kari Tomine Isene Bodnar 

Linnesstranda barnehage August -05 Rita Håtveit  

Sylling skole April-18 Hilde Helgerud 

Private virksomheter i SKKO 

Bakkeli Andelsbarnehagen April - 16 Connie Hovland 

HLF Briskeby rehab og utadrettede tjenester AS Feb -16 Inger Kristiansen 

Eikenga Andelsbarnehage BA Nov-17 Unn Cathrin Schei 

Gunnersbråtan barnehage Sep - 16 Camilla Hovland Paulsen 

Hasselbakken barnehage August -08 Kim Seljeseth 

Heia FUS barnehage Oktober -11 Berit Bergum Siljeholm 

Helgerud Barnegård April -09 Linda Uggerud 

Nedre Stabæk barnehage  Tove Hansen 

Nøste Barnehage Aug - 16 Vibeke Madeleine Solheim 

Tranby barnehage  Berit Furuberg 

Utsikten barnehage November -12 Ann Kristin Bråthen 

Veslefrikk barnehage September -12 Ingvild Myrland 

Sprellopp Linnesbakken barnehage Nov-18 Elin Kjeksrud 
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Møtevirksomhet 
 

Medlemsmøter 

 
Det har vært 3 medlemsmøter for hele Fagforbundet Lier i perioden. Har gjennomført flere 
medlemsmøter ute på arbeidsplassene. 

 
 
Saker på medlemsmøte  
 Temakveld «God stemning» Lier kulturscene 
 Temakveld Tariff-18 
 Turnus 
 Ferie 
 Lov og avtaleverk 

 
 
 
Medlemsmøter på arbeidsplassene hvor leder/nestleder har deltatt: 
Sted:        Når: 
Bratromveien 7-9-11     Gjennom hele året 
Tranby skole      Sept. 
Tjeneste for voksne med funksjonsnedsettelse  Gjennom hele året   
BPA Tranby      Januar 
 
 
 
Møter med tillitsvalgte 
Det har vært 4 møter med tillitsvalgte i perioden.  
Av saker kan nevnes: ferieloven, hovedavtalen, Tariff 2018, arbeidsmiljø, Rep.skap Buskerud, Nytt Blikk 
Årsmøte-18, verving, medlemsutvikling, temakvelder, tillitsvalgtskoleringer, omorganiseringer, 
pedagognormen i barnehagene, ønske om kurs, medlemsmøter med valg, HP for Lier kommune, 
generelt rundt turnus og ellers ting som rører seg rundt i virksomhetene. 
Har hatt mange møter med plasstillitsvalgte, en til en. 
 
 
 
Prosjekter/forhandlinger leder/nestleder/styremedlem har deltatt på: 
Veldig mange personal saker for våre medlemmer gjennom året, som er tidkrevende. 
 

 Bistått plasstillitsvalgte ute på arbeidsplassene 

 Organisering av bedriften VIVA, med bakgrunn av kommunesammenslåing. 

 Jobbet for å få flere tillitsvalgte på arbeidsplassene 

 Tariff/lønn 

 Brudd på arbeidsmiljøloven 

 Pensjon 

 Personalsaker 
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Styremøter 
9 styremøter er avholdt etter vedtatt møteplan. 
Styret har behandlet 113 saker. 
 
Av saker kan nevnes: 
Årsmøte 2018, møteplan, styreseminar, Medlemsutvikling, Fagforbundet Lier sin handlingsplan,   
rundskriv Fagforbundet, bevilgninger, opplæring/kurs tillitsvalgte, Fase 1 opplæring, omorganisering 
innen helse,- omsorg og velferd, politiske saker som vi har hatt innspill og/eller til ,hvert tilsted ved 
utvalgsmøter, kommunestyre etc.,, verving, representantskapet Fagforbundet Buskerud, kurs - seminar, 
Fagforbundsukene, informert om kurstilbud, medlemsbladet Samhold, SOS-barnebyer, regnskap, 
yrkesseksjonene, handlingsplaner til alle seksjonene og ungdomsutvalget, ungdomsutvalg, 
pensjonistutvalg, forhandlinger, budsjett 2019, årsmøte 2019, medlemsmøte yrkesseksjonene, 
forhandlinger, drøftinger. Utdeling av jubileumsmerker, 25 og 40 år. Juleavslutning for alle tillitsvalgte. 
 
 
Alle referat fra styremøtene er publisert på vår hjemmeside:  
http://lier.fagforbundet.no/ 

 
 

Medlemsutvikling og verving 
 

 
 Vi har hatt en medlemsutvikling i 2018 på totalt 40 medlemmer. 
 

Fagforbundet Lier Medlemstall totalt Medlemstall yrkesaktive Pensjonister og uføre 

Dato: 01.01.18 01.01.19 01.01.18 01.01.19 01.01.18 01.01.19 

Antall: 1157 1197 743 765 329 338 

 
 
Medlemmer fordelt på yrkesseksjonene:  Medlemstall totalt:   Yrkesaktive: 
Yrkesseksjon Helse- og Sosial    579 medlemmer  398 medlemmer 
Yrkesseksjon Kontor- og administrasjon  133 medlemmer    42 medlemmer 
Yrkesseksjon Kirke, Kultur- og Oppvekst  321 medlemmer  239 medlemmer 
Yrkesseksjon Samferdsel- og Teknisk  164 medlemmer   86 medlemmer 
 
 
 
Verving 
Fagforbundet Lier har utarbeidet en verveplan. Ett av målene er at alle i styret skal reise rundt på 
arbeidsplassbesøk med informasjon, diverse brosjyrer og oppslag. Fagforbundet Lier var aktive i 
verveukene som var satt opp i uke 25 og 48. Men vi var også aktive ellers i året. Verveansvarlig har satt 
opp en verveplan som styret forholder seg til.  Målet er at de aller fleste virksomheter skal få besøk i 
løpet av året. Vi har et spesielt fokus på verving og medlemspleie og jobbe for å få plasstillitsvalgt på 
hver arbeidsplass i Lier kommune, som vi har medlemmer. En flott måte å komme i kontakt med 
medlemmer og ansatte på, og få fortalt hva Fagforbundet kan tilby nye og gamle medlemmer. 
Vervemålet for Fagforbundet Lier var satt til 80 nye vervede i 2018 og vi har klart å verve 89 nye 
medlemmer. Totalt er vi blitt 40 flere medlemmer dette året. Dette er vi veldig stolte av. Vi har fra 
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Fagforbundet Buskerud fått bevilget en liten ekstrasum til å bruke til verving og medlemspleie, og det 
kan se ut til at dette har hatt god virkning. 
 
Når det gjelder oppfølging av medlemmer som ønsker å melde seg ut, så blir alle kontaktet for å høre 
om det er noe vi kan gjøre eller hjelpe til med for at de fortsatt skal være medlemmer. Denne 
oppfølgingen ender ofte med at de ombestemmer seg. 
 
Vi har det siste året invitert nye medlemmer til en kopp kaffe og samtale her på kontoret. Vi har hatt 3 
slike møter, med invitasjon til hver enkelt av nye medlemmer til Fagforbundet Lier. Dette er en ordning vi 
kommer til å fortsette med i 2019 også. 
 
 
 

Administrasjonsordninger 
 
 
Vi har et vedtak om frikjøp på følgende måte:  
-Leder frikjøpes 20% 
- Leder honorar 10 000,- pr. år 
- Alle seksjonsledere, ungdomstillitsvalgt, pensjonisttillitsvalgt, opplæringsansvarlig og nestleder får kr.  
4 000,- pr. år for å inneha disse vervene. 
- Alle som sitter i styret i Fagforbundet Lier får 400,- pr. styremøte de er delaktige i. 
- Valgkomiteen får 200,- pr. oppmøte i valgkomiteen. 
- Seksjonsstyrene, ungdoms og pensjonistutvalgene får 200,- pr. styremøte. 
- De i styret som stiller opp for å overvære politiske møter i regi av Fagforbundet Lier, godtgjøres med 
kr. 400,- pr. møte. 
Styret i fagforbundet Lier ev. arbeidsutvalget, kan også ved behov gi ad hoc honorarer til andre 
personer som utfører oppgaver for Fagforbundet Lier. Det kan være seksjonsarbeid/arbeidsplassbesøk 
m.m. som er avtalt med leder/nestleder på forhånd. Det vil da bli kompensert med kr. 250,- pr. time. 
Dette ble vedtatt på årsmøtet 2018 og er fremdeles gjeldene. 
 

 
Økonomi 

 
Vi hadde i budsjettet for 2018 budsjettert med et budsjett i balanse. Det vil si kr.0,- i 
overskudd/underskudd. 
Resultatet ble et overskudd på kr. 40 632,87. 
Regnskap 2018, balanse 2018, revisjonsberetning og budsjett 2019, se eget vedlegg. 

 
 
 

Representasjon 
 
Deltagelse i diverse politiske møter 
 
Fagforbundet Lier har vært veldig godt synlig i politiske møter i løpet av året. Det er for det meste leder 
og nestleder som har deltatt på disse møtene, men også noen andre fra styret, plasstillitsvalgte. Det 
dreier seg om oppmøte ved div utvalgsmøter som: Grunnskole, barnehage og kulturutvalget, helse, -
omsorg og velferdsutvalget, Kommuneplanutvalget, Formannskapet og Kommunestyret. På bakgrunn 
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av dette, tar politikere kontakt med Fagforbundet Lier og politikere henviser stadig til hva Fagforbundet i 
Lier mener i div saker. Fagforbundet Lier blir mere synlige for alle og vi fronter saker som gagner 
medlemmer og innbyggere i kommunen. 
I forkant av disse utvalgsmøtene og kommunestyrene har Fagforbundet benyttet seg av muligheten for 
å snakke Fagforbundets syn på div saker som står på sakslisten. Vi fremmer Fagforbundets 
synspunkter i saker som vedrører våre medlemmer og deres arbeidsplasser samt kommunens 
innbyggere. Vi har hatt innlegg i alle disse utvalgene og kommunestyrene gjennom året. 
 
I tillegg til disse politiske møtene er leder og nestleder faste representanter i Administrasjonsutvalget, 
hvor det har vært 7 møter gjennom året. 
 
 
Konferanser, Samlinger og representantskap med valgte representanter/delegater 
Yrkesseksjonskonferansen Fagforbundet Buskerud  Uke 20 
Ungdomskonferansen Fagforbundet Buskerud   Uke 20 
Pensjonistkonferansen Fagforbundet Buskerud   Uke 20 
Fylkesmøte/Rep.skap      09-11 april,14-16 november 
Fylkeskonferanse LO-Buskerud     28. – 30. mars 
 
Fagforbundet Nasjonalt 
Astrid Isene er vara i seksjonsstyret Seksjon Helse og Sosial og representant til Landsstyret. 
Elin C. Volden Drijfhout er medlem i sykepleier nettverket 
 
  
 

Kurs og konferanser 
 
Grunnopplæring av tillitsvalgte er delt inn i 3 deler 
Fase 1, 2 og 3 
Fase 1 har Fagforbundet Lier ansvaret for, Fase 2, Fagforbundet Buskerud og Fase 3, Fagforbundet 
sentralt. 
Turnuskurs har Fagforbundet Buskerud ansvar for. Leder i Fagforbundet Lier er en av de 
turnusveiledere på disse kursene. 
Vi avholdt Fase 1 kurs over tre dager 29-30-31mai, 7 deltagere. 
Vi har hatt 2 tillitsvalgte på Fase 2.  
Dagskurs for tillitsvalgte 08.11.18 med 15 deltagere. 
Styreseminar/kurs for Fagforbundet Lier   08.-10. mars  13 deltagere 
Juleavslutning for tillitsvalgte og styret på Haugestad 04. des   27 deltagere 
 
 
Deltagelse i Koordineringsledd VIVA, flere møter gjennom året. 
Deltagelse i Koordineringsledd kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken, Drammen sykehus 
 
 
Opplæringsansvarlig 
Den opplæringsansvarlige har ansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av organisatorisk opplæring.  
Fase 1 opplæring og forberedelse til det. 
Dagsopplæring for tillitsvalgte, lage et oppsett på det. 
Har oversikt over hvem som har gjennomført tillitsvalgtskolering og de som skal ha skolering. 
Har vært på en samling for opplæringsansvarlige i Fagforbundet Buskerud. 
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 Drammen     Mai - 18  
 

Opplæringsansvarlig er også turnus -instruktør for Fagforbundet Buskerud men har ikke hatt kapasitet til 
å være med på turnusopplæring i Fylkets regi dette året.  
 
 
Spesialkurs for tillitsvalgte arrangert av Fagforbundet Buskerud og Fagforbundet sentralt 

 Godt språk i tekst og tale   23-24 aug  3 deltagere 

 Turnuskurs     10-12 okt   3 deltagere 

 Turnuskurs     16 -18 okt   2 deltagere 

 Fase 2 kurs     2018    2 deltagere 

 Seniorpolitikk     30.08.   1 deltager 

 Private barnehager     08.10   2 deltagere 

 Uønsket seksuell oppmerksomhet i arbeidslivet 09.10   5 deltagere 

 Folkehelse og livsmestring   22.10   20 deltagere 
 

         
Leder/styremedlemmer har deltatt på: 

Leder/nestledersamling     09.01  
Godt språk i tekst og tale   23-24 aug 
Sykefraværsoppfølging    05.02 
Leder/HTV kurs hovedavtalen    15-16.juni 
Kompetansegivende kurs trinn tre   6 dager, feb-17   
Felleskurs i Hovedavtalen   05.01-06.01 
Temadag for Fagforbundet Buskerud  23.09 

       Inspirasjonskonferanse    21.11 
 

Mange av våre medlemmer har deltatt på yrkesrettet kurs/seminar i regi av seksjonene. 
Se egen årsberetning fra seksjonene. 
   
 
 

Utvalgenes virksomhet 
 
Seksjonene 
 
Alle fire yrkesseksjonene i Fagforbundet Lier har eget styre og skal ha egne tiltaksplaner og 
årsberetninger. Nytt etter vedtektene er at yrkesseksjonene skal ha sin årskonferanse etter årsmøtet, 
hvor hele styret skal settes sammen. Det ble gjort under årsmøte 2017. 
Se egen årsberetning fra seksjonene. 
 
Pensjonistutvalget 
 
Pensjonistutvalget skal også ha sin årskonferanse etter årsmøtet. 
Se egen årsberetning fra pensjonistutvalget. 
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Ungdomsutvalget: 
 
Vår ungdomstillitsvalgt har deltatt på møter og samlinger i regi av fylke. 
De skal også ha sin årskonferanse etter årsmøtet. 
De har også egen handlingsplan og årsberetning. 

 
 
 

Fagforbundet Buskerud 
 
 
Styret Fagforbundet Buskerud 
Astrid Isene er opplæringsansvarlig i 50 % stilling i Region Buskerud og sitter i styret.  
Hun er også Seksjonsleder i Seksjon Helse- og Sosial i 50 % stilling i Regionen. 
 
 
Seksjonene Fagforbundet Buskerud 
Vi har representanter i yrkesseksjonsstyrene i Fagforbundet Buskerud.  
Astrid Isene er leder i yrkesseksjon Helse- og Sosial. 
Elin C. Volden Drijfhout er nestleder i yrkesseksjon Helse- og sosial. 
Knud-Daniel Hansen sitter i ungdomsutvalget 
Karin Nina Dae Norman sitter i uføre -og pensjonistutvalget i Buskerud 
 
 
Fagforbundet Buskeruds arbeidsgruppe for personer med høyere utdanning 
Inger Kristiansen, audiopedagog HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester AS 
 
 
LO Drammen og Omegn 
Øystein Kristensen er styremedlem 
Representanter: Aina Sjøøsten Nilsen 
 
 
Representantskapsmøter Fagforbundet Buskerud 
Det har vært to representantskapsmøter i 2018 hvor våre delegater har deltatt. Fagforbundet Lier har 
fire delegater. 
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Informasjon 
 
 
Fagforbundet Lier mener informasjon til medlemmene må prioriteres 
Medlemsbladet Samhold er vårt viktigste organ for å få informasjon ut til alle medlemmer. Har gitt ut to 
nummer i 2018. Det er blitt sendt til samtlige medlemmer via posten. Derfor er det VELDIG VIKTIG med 
informasjon om navn/adresseendringer. Samhold blir også lagt ut på Facebook og hjemmesiden. 
 
Vi har egen hjemmeside som vi legger ut informasjon og protokoller fra styremøtene. Denne er linket 
opp mot hjemmesiden som forbundet nasjonalt bruker. 
http://lier.fagforbundet.no/ 
 
 
Fagforbundet Lier er å finne på Facebook. 
 
Fagforbundet Ung Lier, er også å finne på Facebook. 
 
Har og sendt ut oppslag til arbeidsplassene når det kommer viktig nytt for medlemmene. Har også brukt 
utsendelser pr. brev og pr e-post, og via de tillitsvalgte. 
 
 
 
 

Yrkesseksjon Helse- og Sosial, Fagforbundet Lier 
Årsberetning for perioden 1.1.2018-31/12-2018 
 
Styret har bestått av. 
Leder: Camilla Osen Kristiansen 
Styremedlemmer: Øystein Kristensen, Lise Landfald, Astrid Odden og Ole Christian Andersen. 
Vi har vært et styre på fem medlemmer. 
 

 Det er avholdt tre styremøter i perioden. Sendt referat til HTV. 

 Videresendt mail/kurs til alle plasstillitsvalgte i Yrkes SHS 

 Informert fra Fagforbundet Lier og arbeidsgiver  

 Nestleder deltok på fylkesseksjonskonferansen i mai. 

 Leder deltok på Seksjonsleder møte for Buskerud 

 Seksjonslederne arrangerte Temakveld med Dora Thorhallsdottir på Kulturscenen 
 

Noen fra seksjonen, sammen med resten av styret har vi stått stands og vært på arbeidsplassbesøk 
under verveukene. 
 
Camilla O Kristiansen 
Leder Yrkesseksjon Helse og Sosial 
Fagforbundet Lier 
 
 
 
 
 
 
 

http://lier.fagforbundet.no/
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Yrkesseksjon samferdsel og teknisk, Fagforbundet Lier 
Årsberetning for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018 
 
Styret har bestått av:  
Leder: Vegar Solvold 
Nestleder: Ole Ellevog 
Styremedlemmer:  

 Per Ivar Knudsen 

 Per Ole Brubak 

 
Leder har vært med på: 

 Styremøter i Fagforbundet Lier. 

 Arbeidsplassbesøk.  

 Videresendt informasjon per mail.  

 Det har ikke vært noen innkommende saker til behandling.  

 
Det er ikke avholdt noen styremøter i år. 
 
Vegar Solvold 
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk 
Fagforbundet Lier. 
 
 

 
Yrkesseksjon Kirke, Kultur og Oppvekst, Fagforbundet Lier 
Årsberetning for perioden 1.1.2018- 31.12.18 
 
Styret har bestått av: 
Leder: Marita Helgesen 
Nestleder: Ann Kristin Braathen 
Medlem: Tone Mortensen 
Medlem: Anne Grethe Norup Skretteberg 
Det er avholdt 1 styremøtet i perioden (ikke vært mange saker å ta opp) 
 
Felles temakveld med resten av yrkesseksjonene i Lier: 
 

❖ Temakveld på Lier kulturscene med Dora Thorhallsdottir, «god stemning» og litt stand up. 
 
Ting leder har vært med på: 
 

❖ Styreseminar 

❖ Verveuke, besøkt noen skoler/SFO og barnehager 

❖ Styremøter med Fagforbundet Lier 

❖ Videresendt kurs og daglig påfyll fra fylket og nasjonalt 
 
Marita Helgesen  
Leder Yrkesseksjon Kirke, Kultur og Oppvekst 
Fagforbundet Lier 



18 

 

 

Seksjon Kontor og Administrasjon, Fagforbundet Lier 
Årsberetning for perioden 01.01.2018-31.12.2018 
 

Leder:    Christel Gisholt 

Styremedlemmer:  Hilde Helgerud 

Wenche Møller 

Leder har deltatt på styremøter med Fagforbundet. 
Videresendt all viktig informasjon som omhandler vår seksjon til tillitsvalgte pr. mail 
Videresendt tilbud om kurs o.l. fra fylket og sentralt til tillitsvalgte. 
Det har ikke vært noen innkommende saker til behandling. 
 

Det har ikke vært avholdt noen styremøter i år. 

 

Christel Gisholt 

Leder Yrkesseksjon kontor og administrasjon 

Fagforbundet Lier 

 

 

Pensjonister og uføre, Fagforbundet Lier 
Årsberetning for 2018 
 
Leder/medlem av styret i fagforbundet Lier:                    Grethe Elisabeth Andersen                                 
Nestleder:                                                                         Hege Elisabeth Larsen 
Medlemmer:                                                           Sonja Reiersgaard                                                  
       Jon Tharaldsen 
           
Utvalget har hatt ett møte i 2018, der vi gikk igjennom saker som er velig aktuelt for mange av våre 
uføre og pensjonister. 
Som leder av pensjonist og uføre gruppen, har jeg vært med på alle styremøter i Fagforeningen samt 
styreseminar med Fagforbundet Lier og samling med pensjonistutvalget og pensjonistkonferansen i 
Region Buskerud. 
Det er flere ulike organisasjoner og klubber i Lier som har aktiviteter og sosialt samvær, turer med mer 
for pensjonister og uføre. Alle får informasjon om tilbud. 
Vi har et godt samarbeid med frivillighetssentralen og det er en viktig og god ting å dele. Her er det flere 
pensjonister og uføre som er delaktige.   
  
Grethe Elisabeth Andersen 
Pensjonist og uføre utvalget 
Fagforbundet Lier                                                          
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Årsberetning for perioden 1.1.2018- 31.12.2018 
Ungdomsutvalget Fagforbundet Lier 2018 
 
Styret har bestått av:  
Leder: Knud Daniel Hansen 
Nestleder: Morten Evensen 
Utvalgsmedlem: Caroline Ask 
 
Vi har hatt 5 styremøter og gjennomgående kontakt via telefon/meldinger i løpet av året. Her har vi laget 
handlingsplan, planlagt arrangementer, gått i igjennom saker fra styret og annet forefallende.  
Det året her har vi hatt fokus på å få i gang ungdomsarrangementer. Så i år har vi gjennomført sommerfest og 
julefest på Jonas B. Har vært veldig hyggelig og vi har ved begge anledningene vært over 10 stykker. Vi satser 
på å gjøre dette til en tradisjon videre hver sommer og vinter.  
 
 
Det har vi vært med på: 
Planlegging og gjennomføring av sommerfest og julefest.  
Fase 1 opplæring for alle nye i ungdomsutvalget.  
Arbeidsplassbesøk på våren og senhøsten. 
Morten Evensen har hjulpet til med å lage en del materiell og planlagt verveukene sammen med leder og 
nestleder i Fagforbundet Lier.  
Opprettet ny Facebook side til Fagforbundet Ung Lier og oppdatert denne (facebook.com/FagUngLier) 
 
 
Dette har leder deltatt på: 
Styremøter med Fagforbundet Lier 
Styremøter med Fagforbundet Buskerud 
Styreseminar med Fagforbundet Lier 
Styrekurs med Ungdomsutvalget i Buskerud  
Ungdomskonferanse LO på Sørmarka 
Høyskolebesøk i Drammen. 
Besøkt nattevakter i Drammen og Lier med Fagforbundet Ung Buskerud 
Sommerkonferansen til Fagforbundet Ung  
Arbeidsplassbesøk 
Skolebesøk i på Kongsberg vgs. sammen med leder av ungdomsutvalget Buskerud 
Fase 2 opplæring.  
 
 
Vi takker for tilliten og gleder oss til 2019! 
 
Med vennlig hilsen  
Knud-Daniel Hansen 
Morten Evensen 
Caroline Ask 
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Styrene i yrkesseksjonene og pensjonist- og 
ungdomsutvalg i Fagforbundet Lier, valgt 
25.01.2018. 
 
 

Yrkesseksjon Helse- og Sosial  
Leder:    Camilla Kristiansen 

           Styremedlem:   Øystein Kristensen 
     Astrid Odden  

   Lise Landfald 
   Ole Christian Andersen     

 
Yrkesseksjon Kirke Kultur- og Oppvekst 

  Leder:    Marita Helgesen 
  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:   Ole Ellevog 
   Nils Haugen 

     Per O Brubakk 
     Per Ivar L. Knudsen    
    
  Pensjonistutvalget 
  Leder:    Grethe Andersen 
  Styremedlem:   Hege Larsen 
     Sonja Reiersgaard 
     Jon Tharaldsen 
 
  Ungdomsutvalget 
  Leder:    Knud-Daniel Hansen 
     Morten Evensen 
   
  

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

 
 
 



21 

 

 
 
 

Årsberetning HTV Lier Kommune 2018 
 
  
Hovedtillitsvalgt Lier Kommune  Åse Karin Killingberg Brørvik 
      Aina Sjøøsten Nilsen 
 
 
Hovedverneombud Lier Kommune  May Britt Iversen 
Fra 01.09.2018 Terje Tytlandsvik   

 
Forhandlingsutvalget Lier Kommune 
Leder      Åse Karin Killingberg Brørvik 
Medlem      Aina Sjøøsten Nilsen 
Medlem      Camilla Kristiansen 
Medlem      Nils Haugen    
 
 
Prosjekter Hovedtillitsvalgt i Lier kommune har deltatt i: 

 Nærversprosjektet 
 Nytt Blikk 
 Organisering/omstilling helse, omsorg og velferd 
 Partssamarbeid digital kompetanse 
 Inspirasjonsprisen 
 Fellesopplæringsplan 
 Kommuneplanens samfunnsdel 
 Drøftinger avdelingsledernivå 
 Partsamarbeid og LMU mandat 
 Samarbeidsmøter med fagsjefer 
 Kommunaltekniske tjenester 
 Arbeidslivssenteret 
 AKAN-utvalget 
 Organisering/omstilling i administrasjon(Rådhuset) 
 Fosshagen 2 

 
Nettverk/interkommunalt samarbeid: 
Handlingsplan økt nærvær 

 Åse Karin Killingberg Brørvik 
 

Kvalitetsutvalget for helse- og omsorgstjenestene, 1 representant,  

 Åse Karin Killingberg Brørvik 
 
Koordineringsledd Drammensregionen, 1 representant 

 Åse Karin Killingberg Brørvik 
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Hovedtillitsvalgtsamlinger med Lier Kommune 
«Nytt Blikk» KS     Januar og september 
Ledersamlinger for ledere i Lier kommune  August og november, Haugestad 
 
Hovedtillitsvalgtsamlinger med Fagforbundet 
HTV konferanse, Drammen Mai og august 
HTV kurs, Storefjell  21-23.02.18 
Rep. Skap, Kongsberg                09-11.04 og 14-16.11 
     
Utvalg i Lier Kommune vi har representanter i: 
Administrasjonsutvalget, 2 representanter med vara  

 Åse Karin Killingberg Brørvik 

 Aina Sjøøsten Nilsen 
 
Vara i rekke 1. May-Britt Iversen 2. Camilla Kristiansen 

 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU), 3 representanter med vara og hovedverneombudet 

 Åse Karin Killingberg Brørvik  

 Aina Sjøøsten Nilsen 

 Camilla Kristiansen (Anne Grethe B. Teigen fra 01.05.18) 
 
Vara i rekke 1. Anne Grethe Becher Teigen 2. Knud-Daniel Hansen 3. Ole Christian Andersen 

 
Forhandlinger:  
Lokale forhandlinger Kap. 3 og 5 i Hovedtariffavtalen.  
Lokale forhandlinger, Kap.5, Lier eiendomsselskap KF 
 
Det har vært mange andre typer forhandlinger med arbeidsgiver gjennom hele året:  

 Fast ansettelse 

 Økt stilling 

 Endrede arbeidsforhold 

 Diverse drøftinger blant annet vedrørende turnusordninger 

 Drøfting kompliserte enkeltsaker 

 Oppsigelser/nedbemanninger 
 
Hovedtillitsvalgte har deltatt på mange intervjuer 
Vi har bistått mye der hvor arbeidsplassen ikke har plasstillitsvalgt. 
Vi som hovedtillitsvalgt har brukt mesteparten av vår tid til å bistå tillitsvalgte på arbeidsplassen. Mange 
kompliserte saker som går på personal- arbeidsmiljø. 
Vi er også involvert i flere prosjekter, sammen med andre hovedtillitsvalgte i kommunen. 
Hovedtillitsvalgte i Lier Kommune har deltatt på samlinger arrangert av Fagforbundet Buskerud  
 
 
 
 
Lier 20. januar 2019 

Åse Karin Killingberg Brørvik 

Aina Sjøøsten Nilsen 

Hovedtillitsvalgte Lier Kommune 
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Avslutning 
 
 
Når vi ser på planlagte aktiviteter for 2018 er de gjennomført. Styret i Fagforbundet Lier takker alle 
tillitsvalgte og medlemmer for innsatsen i perioden.  
Mange av dere bruker oss aktivt og det setter vi pris på. 
 
 
 
 
 
 
 

Lier 05. januar 2018 
For styre i Fagforbundet Lier 

  
 
 

Åse Karin Killingberg 
Brørvik 
 

 

 Åse Karin Killingberg Brørvik  
 Fagforeningens leder  
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Fagforbundet Lier 

 
Handlingsplan for 2019 

 
Trygghet i arbeid og 
Trygghet for arbeid 

 
 
 
 
 

Handlingsplanen bygger på Fagforbundets prinsipp og handlingsprogram, samt strategiplan. 
Handlingsplanen skal være 
realistisk. 
Handlingsplanen skal være et arbeidsverktøy for alle tillitsvalgte i  
FAGFORBUNDET LIER. 
 
 
 
 

SATSNINGSOMRÅDER I 2019: 
 

 Arbeidsliv, tariff og pensjon 
 
Tiltak: Medlemsmøte med pensjon som tema 
 Drøfte vedrørende bruk av deltid. Sørge for at det blir utlyst flest mulig fulle stillinger 
 Fremme krav etter Kap.14, for de som har rettmessig krav til høyere faste stillinger. 
 Forberede tillitsvalgte til å gjennomføre lokale forhandlinger 
 Ivareta medlemmers rettigheter i forbindelse med kommune og fylkessammenslåinger 

  

 Offentlig tjenester i egenregi 
 
Tiltak:  Kreve at egenregi utredes, blant annet i forbindelse med nye anbudsrunder, og sikre  
 ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved konkurranseutsetting eller privatisering. 
 Aktiv jobbing inn mot det politiske miljøet i kommunen. 
 Trepartssamarbeid 
 

 Tariffmakt, organisering og organisasjonsbygging 
 
Tiltak:   Tillitsvalgte på alle arbeidsplasser og alle tariffområder 
 Arbeidsplassbesøk, egen plan, slik at alle arbeidsplasser blir besøkt. 
 Fortsette med velkomst samtale med alle nye medlemmer 
 Kontakte medlemmer som vil melde seg ut 
 Sikre regelmessig aktivitet på fagskoler/høgskoler i samarbeid med regionen 
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 Ideologisk skolering  
 
Tiltak:   Sikre at alle tillitsvalgte deltar på skolering 
 Opplæring av de tillitsvalgte i organisatorisk arbeid 
 Godt fagforeningsarbeid 

Formidle kunnskap om aktuelle temaer og Fagforbundets politiske, faglige og 
ideologiske budskap på yrkes-, ungdoms- og tillitsvalgts samlinger.  
Medlemspleie 

 

 Fag-, kompetanse- og yrkesutvikling 
 
Tiltak:   Fase 1 til alle nye tillitsvalgte 
 Tilrettelegging av opplæring til alle tillitsvalgte, uavhengig av tariffområder 
 Kontakt med de tillitsvalgte. Kan dra nytte av hverandre. 
 Jobbe for at flere voksne tar fagbrevet 
 

 Valgkamp og faglig-politisk påvirkning 
 

Tiltak: Etablere allianser og videreutvikle det fagligpolitiske samarbeidet. 
 Jobbe frem regionale, politiske saker som medlemmene synes er viktig i valgkampen 
 Møte medlemmer gjennom valgkampaktivitet som arbeidsplassbesøk, medlemsmøter, 
 sosiale medier m.m. 
 Faglig- politisk skolering 

Spørsmål til alle de forskjellige politiske partier i Lier, hvor vi i etterkant lager flyers til å        
dele ut ved årets Lierdager og under valgkampen. 

 
 
 
 
 
 

Fagforbundet Lier vil være 
en støttespiller og kunne 
påvirke til et godt 
arbeidsmiljø i samhandling 
med alle medlemmer i 
Fagforbundet Lier. 

 
 
 
  
 
 
 

Trivsel på arbeidsplassen er alles ansvar. 
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Til ungdommen! 

 

Kringsatt av fiender, gå inn i din tid! 

Under en blodig storm vi deg til strid. 

Kanskje du spør i angst udekket åpen: 

Hva skal jeg kjempe med, hva er mitt våpen? 
 

Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd: 

Troen på livet vårt, menneskets verd. 

For all vår fremtids skyld, søk det og dyrk det, 

dø om du må, men: øk det og styrk det! 
 

Stilt går granatenes glidende bånd. 

Stans deres drift mot død. Stans dem med ånd! 

Krig er forakt for liv, fred er å skape. 

Kast dine krefter inn, døden skal tape! 
 

Edelt er mennesket, jorden er rik, 

Finnes det nød og sult, skyldes det svik. 

Knus det, i livets navn skal urett falle, 

Solskinn og brød og ånd, eies av alle. 
 

Da synker våpnene maktesløst ned! 

Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred. 

Den som med høyre armbærer en byrde, 

dyr og umistelig, kan ikke myrde! 
 

Dette er løftet vårt fra bror til bror, 

vi vil bli gode mot menneskenes jord. 

Vi vil ta vare på skjønnheten, varmen, 

Som om vi bar et barn varsomt på armen! 
 

Dikt skrevet i 1936 av Nordahl Grieg 
Otto Mortensen satte musikk til diktet i 1952 


