FOR MEDLEMMER AV FAGFORBUNDET SKEDSMO

Nr. 1

2019

19. årgang

Protokoll fra årsmøtet 31/1-19, finner du på
side: 6-8

Vi ønsker dere en fin ettervinter og god vår 😊
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Oversikt over sentrale personer i styret:
Leder/Hovedtillitsvalgt
Iren Bekkevold tlf. 66 93 85 44 / 908 40 939
e-post: irenb@skedsmo.kommune.no
Nestleder:
Geir Halvorsen tlf: 920 12 067
e-post: br.geha@skedsmo.kommune.no

Sekretær/Likestillingskontakt
Mona Hesler tlf. 901 63 838
e-post: mona.hesler@fagforbundet.no

Kasserer/Organisasjonssekretær
Jorunn Fjeldstad tlf. 66 93 85 45 / 906 07 690
e-post: jorunn.fjeldstad@skedsmo.kommune.no

Hovedtillitsvalgt/seksjonsleder helse og sosial
Marit Larsen tlf. 66 93 85 43 / 414 14 928
e-post: marila@skedsmo.kommune.no

Hovedtillitsvalgt
Nina Jeppesen Johnsgård tlf. 66 93 85 46 / 917 30 589
e-post: ninajj@skedsmo.kommune.no
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Opplæringsansvarlig/Hovedtillitsvalgt:
Irmelin Høisæther tlf: 66 93 81 04/477 02 752
e-post: irmelinh@skedsmo.kommune.no

Seksjonsleder, kontor og administrasjon
Trude M.Gulbrandsen tlf.66 93 83 95 / 928 41 746
e-post: trudemg@skedsmo.kommune.no

Seksjonsleder, samferdsel og teknisk:
Henning Hauger tlf. 91654215
e-post: henhaul@skedsmo.kommune.no

Seksjonsleder, kirke, kultur og oppvekst
Ulla Pulkkinen tlf. 980 94 993
e-post: ulla.pulkkinen@skedsmoskolen.no

Ungdomstillitsvalgt
Erik Fjeldstad Næss
e-post: erik.fjeldstad.naess@fagforbundet.no

Pensjonistkontakt
Knut Haakonsen Tlf: 917 33 857
e-post: knut.arvid.haakonsen@gmail.com

MEDLEMSAVISA:
Opplag:
130
Ansvarlig redaktør: Iren Bekkevold
Redaktør/layout: Marit Larsen/Jeanette Østvang
Trykk: Hustrykkeriet, Skedsmo kommune

Fagforbundet Skedsmo | Medlemsavis nr. 1 -2019

3

Aller først vil jeg starte med å takke for godt fremmøte på årsmøtet.
På årsmøtet var det de vanlige sakene som ble behandlet. Fullstendig protokoll fra
årsmøtet finner du på side 6.
Som de fleste har fått med seg så er Skedsmo, Sørum og Fet i en kommune
sammenslåings prosess. Dette bruker de kommunalt hovedtillitsvalgte mye tid på, sammen
med fagforeningen.
I kommunen driver man nå og ansetter ledere i nivå 4. Vil du holde deg oppdatert med
Lillestrøm kommune, så gå inn på http://www.lillestrom.kommune.no/
Det er satt sammen en arbeidsgruppe på tvers av fagforeningene som jobber med
sammenslåingen. Fagforbundet Skedsmo, Sørum og Fet slår seg sammen til en forening
fra 01.01.2020, og bytter da navn til Fagforbundet Lillestrøm. Det nye styrets
sammensetning ble vedtatt på årsmøtet vårt. Det ble også valgt representanter fra
Fagforbundet Skedsmo til en felles valgkomite. Fagforbundet Lillestrøm sin
sammensetning av nytt styre ble også behandlet og vedtatt på årsmøtene til Sørum og Fet.
Det er planlagt felles styreseminar, ettersom det fortsatt er mye som skal på plass.
I 2019 er det et mellomoppgjør. Hva dette betyr vil vi få mer greie på etter at LO har hatt
sitt representantskapsmøte 19.februar.
2019 er også året det er kommune og fylkestingsvalg. Begge disse valgene er veldig
viktig. Så følg med.

1.mai 2019, Skedsmo rådhus.
Forbundslederen, Mette Nord kommer!
Kommer du?
På bildet: Mette Nord, leder i Fagforbundet.
Foto: Trond Isaksen

På vegne av Iren Bekkevold Berg:
Jeanette Østvang
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JUBILANTER☺
N KOMMUNE!
DT ARBEIDSLI

Vi gratulerer følgende medlemmer som 50 år
januar
april
09.01 GUNN MARIT UNDERHAUG

11.04 AUD -IREN TOVEN
15.04 KRISTIN KNUTSMOEN
15.04 GLENN EUGEN HANSEN
22.04 KARI -ANN LARSEN EIAN
26.04 HEGE NORDANGER OLAISEN

februar
07.02 LISBETH HOLLAND
10.02 HALIME YILDIZ
23.02 MONA BRAATEN
26.02 TOMMY JENSEN
26.02 LENA YVONNE HOLTET EINAN

Mars

Mai

03.03 REGINA LEIGLENE
10.03 GRY PETTERSEN
15.03 TRINE RUUD BRÅTEN
27.03 MORTEN THORESEN
27.03 MATHIAS ALFREDSØN
28.03 ANJA KLEIVEN

02.05 LINDA ELISABETH STUVLAND
03.05 KRISTIN LUNDSTRØM BAADE
07.05 INGUNN MAGNUSSEN
16.05 SIRLEAF ABRAHAM
23.05 MARIT IREN LARSEN
23.05 SUTHAMATHY AHILATHASAN

vi gratulerer følgende medlemmer som 75 år
januar
APRIL
10.01 GRETHE JENNY SMITH
11.01 INGER LISE LIND
19.01 ELSE -MARIE GJERDINGEN
24.01 SOLVEIG NORDBY

03.04 ANNE TYBERG
04.04 SOLVEIG IRENE JOTUN
12.04 HANS SVEUM
28.04 ARNE BRANDSEN

Februar

MAI

05.02 BJØRG KJØLEN
15.02 GRETHE HATLEN
17.02 ODDBJØRG RUNDTOM
28.02 METTE-GRO ANGELL-BAUSTAD

10.05 ÅSE HELENE FREDRIKSEN

MARS
18.03 ODDVAR MARTINSEN
19.03 KJELL ERIK NORDVOLD
26.03 GRETHE BERNTSEN
29.03 BERIT SKULSTAD
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Jubilanter, 25 års nål:
På årsmøtet 31/1-19 ble jubilantene gratulert med 25 års medlemskap i
Fagforbundet. De fikk diplom, blomster og nål.

Foto: Marit I. Larsen
Fra venstre foran:
Geir Halvorsen, Kari
Stenberg Norseth,
Iren Bekkevold Berg,
Berthe Kongsrud,
Inghild Hasti.
Fra venstre bak: Erik
Fjeldstad Næss,
Marianne Kinn, Trine
Kildal.

Jubilanter, 40 års nål:
På årsmøtet 31/1-19 ble også jubilantene med medlemskap i 40 år i LO,
gratulert. De fikk også diplom, blomster og nål.
Foto: Marit I. Larsen
Fra venstre foran:
Grete Venger, Eva Karlsson, Lise Prestegard,
Erik Fjeldstad Næss, Jorunn Knippa.
Fra venstre bak:
Geir Halvorsen, Siksten Karoliussen, Tom
Arne Johansen, Arvid Ekstrand.

Fagforbundet Skedsmo | Medlemsavis nr. 1 -2019

9

Bedriftsidrettslag
stiftet 19.desember 1957.

• Fotball, Friidrett, Sykkel, Trimrom, Solarium,
Bowling, Ballspill, Tur og Fjellsport, Svømming,
Ro –og padlegruppe, Innetrim, Ski, Golf, Quiz,
Skyting, Yoga, Volleyball og Gokart.
Se kommunens hjemmeside – innsiden

Skedsmo kommunes bedriftsidrettslag (SKBIL) er et bedriftsidrettslag som tilbyr en
rekke aktiviteter for de ansatte, og vi vil med denne informasjonsfolderen gjøre deg kjent
med de aktiviteter som drives i regi av laget. (Informasjonsfolderen finner du i sin helhet
på Skedsmo kommune sin intranett side)
Bedriftsidrettslaget har som mål å aktivisere Skedsmo kommunes ansatte til bedre fysisk
og psykisk velvære gjennom fysiske aktiviteter.
Driften av SKBIL finansieres ved medlemskontingent og tilskudd fra arbeidsgiver.
Medlemskontingenten er kr. 300,- og laget har i dag ca 1000 medlemmer.
Vi vurderer kontinuerlig forslag til nye aktiviteter og forslag mottas med takk. Innmelding
i SKBIL skjer til Trine e –mail: trinek@skedsmo.kommune.no
SKBIL styre består av:
Leder
Per Arne Johansen tlf: 66 93 80 33/ 900 97 187 per.arne.johansen@skedsmo.kommune.no
Nestleder
Anne Berit Krokli. Tlf: 99401105, anne.berit.krokli@skedsmo.kommune.no
Kasserer
Eirik Olsen tlf: 66938433/ 98408686 eiriko@skedsmo.kommune.no
Sekretær
Kristof Wüthrich tlf: 66938149,
kriwuth@skedsmo.kommune.no

NB!
Det jobbes med å ha nytt bedriftslag for
Lillestrøm kommune på plass 1.1.2020
(det er etablert interimsstyre med
representanter fra alle tre kommunene ledes av Kristin Lunde Sørdal)

Styremedlem - Medlemsregister
Trine Kildahl, trinek@skedsmo.kommune.no

Informasjonssekretær
Stig Ervland tlf: 66 93 83 38, stige@skedsmo.kommune.no
Vara
Kristin Lunde Sørdal tlf: 66938205, krisord@skedsmo.kommune.no
Valgkomiteen Inger Marie Bergersen og Leif Normann
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Tariffoppgjøret på dagsorden
Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør og LOs representantskap innkalles til møte den
19. februar for å drøfte LOs hovedlinjer for årets oppgjør.
Publisert 02.01.19
Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen
Tariffoppgjøret i fjor ga oss en forbedret AFP-ordning, slitertillegg og økt kjøpekraft for
alle. LO forhandlet med NHO på vegne av forbundene. Over 76% av de som avga
stemme i uravstemningen ga sin tilslutning til det anbefalte forslaget.
Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Det er forhandlinger om lønnsreguleringer
(med rett til å bruke streik/lockout) for annet avtaleår i en toårig tariffperiode. Det
forhandles kun om lønnsregulering., i motsetning til hovedoppgjør hvor man forhandler
om både lønnsregulering og regulering av alle andre bestemmelser i tariffavtalene.
Det er LOs representantskap som tar
stilling til hva som skal være LOs
retningslinjer ved oppgjøret.
LOs representantskap er innkalt til
møte tirsdag 19. februar 2019 kl.
10:00 i Oslo Kongressenter Folkets
Hus, Sal A.
Foreløpig saksliste:
1. Åpning – LOs
representantskapsmøte 19.02.19
2. Suppleringsvalg til Sekretariatet
3. Tariffrevisjonen 2019
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Er du en av de som må jobbe i påska?
Noen må dra på jobb å sørge for at samfunnet går rundt, mens andre reiser på fjellet for å gå på ski eller
bare feire påska hjemme med familien…
Er du en av de som må på jobb, og har spørsmål i fht helligdags betaling/hva skjer med tilleggene hvis du
blir syk? Vi håper at dette kan hjelpe deg litt:
• Hvilke dager er røde?:
Svaret er at påskeaften først blir rød etter klokka 15.00. Men er du omfattet av tariffavtalen mellom
Fagforbundet og KS, skal du imidlertid ha "rød betaling" hele døgnet – altså fra klokka 00 til 24.
Palmesøndag regnes som en helt vanlig søndag i tariffsammenheng.
Helligdagsdøgnene i påska begynner klokka 18.00 onsdag, og omfatter deretter skjærtorsdag og
langfredag. Etter en liten pause påskeaften formiddag, starter helligdagsdøgnene igjen klokka 15. Det
aller helligste tar imidlertid slutt mandag, 2. påskedag, klokka 22.00.
• Hvilke tillegg har jeg krav på?:
Jobber du ordinær vakt på en helligdag, eller påskeaften har du krav på 133, 3 % i tillegg.
Tillegget på 133,3 prosent er hentet fra hovedtariffavtalene mellom Fagforbundet og KS, og Spekter og
Fagforbundet. Er du på en annen avtale, kan tillegget være mindre, men du har krav på minst 100 prosent
tillegg. Er du derimot ikke omfattet av en tariffavtale, har du som hovedregel kun krav på vanlig
timelønn.
• Hva skjer hvis jeg er syk på en rød dag?:
Hvis du jobber turnus og er satt til å jobbe på en rød dag, har du rett til full lønn. Det inkluderer tillegget
på 133,3 prosent av ordinær timelønn. Dette ifølge tariffavtalen med KS. Dette er hjemlet i
Hovedtariffavtalen Kapittel 1, § 8 Lønn under sykdom …. punkt 8.1.2 Full lønn. Med full lønn i § 8
menes ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan.
Hvis arbeidsstedet ikke har den sykelønnsbestemmelsen gjennom tariffavtale eller arbeidsavtale, vil
arbeidsgiver i større grad definere hva som skal beregnes for utbetaling av sykepenger.
For å ha rett til å benytte egenmelding må du ha vært ansatt i minst to måneder.

• Er det frivillig å jobbe røde dager?
Du kan bli pålagt å jobbe høytidsdager, såkalte røde dager.
Jobber du for eksempel turnus på et sykehjem eller i en bolig, inngår som regel arbeid på helligdager.
• Kan jeg jobbe flere dager på rad?:
Det finnes selvsagt unntak. Dersom du (eller tillitsvalgt) og arbeidsgiver har avtalt å gjennomsnitts
beregne ”røde” dager, kan du som arbeidstaker jobbe tre søndager eller helligdager på rad. Men dersom
det ikke eksisterer en slik avtale på din arbeidsplass, skal du bare kunne jobbe annenhver rød dag. I påska
vil dette si at du da for eksempel får fri langfredag om du skal jobbe skjærtorsdag.
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LILLESTRØM KOMMUNE
Hvordan blir det nye kommunevåpenet?
Til høyre på bildet er det kommune
våpnene til Fet, Sørum og Skedsmo.
Det blå til venstre er «Stokkebåten»,
som kanskje blir Lillestrøm kommunes
våpen.
Arbeidsgruppen la frem forslag på dette
kommunevåpenet for fellesnemnda i
oktober, med følgende bakgrunn for
valget:
Stokkebåten er valgt fordi den er et viktig nasjonalt funn. Stokkebåten ble funnet i Sørum,
og er Norges eldste båt, ca. 2200 år gammel. Den representerer livet på elva, som var en
viktig næring i alle de tre kommunen, samt våre vannveier, Glomma, Nitelva, Leira og
Øyeren.
Stokkebåten ble uthulet med jernøks, og var dermed høyteknologisk for sin tid.
Symbolikken i dette kan overføres til dagens kunnskaps- og innovasjonsmiljøer, samt
Lillestrøm kommune sitt mål om å være nyskapende. De tre båtene er i fart og
symboliserer at den nye kommunen vil ha fokus på utvikling og vekst inn i framtiden.
Fellesnemnda sendte saken tilbake til arbeidsgruppen for identitet og symboler for
ytterligere arbeid med forslag til nytt kommunevåpen. Det er ønskelig at arbeidsgruppen
ser på flere muligheter innenfor forkastede retninger, som for eksempel vekst, tømmer og
elv/vann.
Saken tas opp i fellesnemnda innen mars 2019.
Litt generell informasjon om Lillestrøm kommune:
• Det er ansatt rundt 100 ledere.
• Det er bestemt hvordan Lillestrøm kommune skal organiseres.
• De fleste store fagsystemene er valgt.
• Det er avklart hvilke interkommunale samarbeid som skal fortsette, og hvilke som
skal avsluttes.
• Arbeidet med å harmonisere avgifter, brukerbetalinger og eiendomsskatt er startet,
og det er laget et godt grunnlag for videre arbeid i 2019 med analyser og
kartlegginger.
• Fellesnemnda har vedtatt tydelige mål og verdier for den nye kommunen vår.
• Det er mange prosjektgrupper som fyller organisasjonen med godt innhold og gode
innovative løsninger.
• Innen 1.januar 2020 er det fortsatt mye som skal på plass. Blant annet skal det lyses
ut de siste lederstillingene, prosessen med innplasseringer starter. Og ikke minst
skal ALLE ansatte vite hvor de skal jobbe i Lillestrøm kommune innen sommeren
2019.
Fagforbundet Skedsmo | Medlemsavis nr. 1 -2019
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PAUSE SUDOKU -løsning på side 23
Vanskelighetsgrad: ●●●●●
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PAUSE KRYSSORD -løsning på side 24
Det mørke gule feltet skal danne et ord, og det er kun vannrette linjer som skal
fylles inn (dvs. at loddrette linjer ikke danner ord)

1. Når det regner bruker man...
2. Lang fisk.
3. På bena om vinteren.
4. Påskedrikk.
5. Boks
6. Tøys
7. Fugl som synger om natten.
8. På hest.
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HUSK Å MELDE I FRA NÅR…
• du endrer navn eller adresse. Vi får stadig post
i retur fordi medlemmer har glemt å varsle om
ny adresse.
• du endrer arbeidsforhold eller arbeidsplass.
• Ved attføring/rehabilitering, uføretrygd, pensjon
• Husk også kopi til foreningen av korrespondanse med arbeidsgiver om
forhold angående lønn eller arbeidsforhold hvor foreningen kan komme
inn i bildet.

Send endringen til vårt fagforeningskontor eller meld fra til
organisasjonssekretær Jorunn Fjeldstad på tlf. 906 07 690 eller e-post:
fagforbundet@skedsmo.kommune.no

Fagforbundet Skedsmo vil at DU skal ha det bra på din arbeidsplass. For å
kunne oppfylle dette ønsker vi å komme på besøk på DIN arbeidsplass.
ØNSKER DU BESØK AV OSS, SÅ TA KONTAKT.
Vi kommer enten det er:
- Dag eller kveld
- Besøk eller møte
- For å informere eller svare på spørsmål
- Hjelpe den plasstillitsvalgte eller ”bare” drikke kaffe
Fagforbundet Skedsmo | Medlemsavis nr. 1 -2019
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HOVEDTILLITSVALGTE😊
Hovedtillitsvalgte gir råd og veileder medlemmer som trenger det i fht en
personalsak/sykefraværs oppfølging/krever fast ansettelse/omorganisering m.m. Disse
lønnes av Skedsmo Kommune.
De fire hovedtillitsvalgte som er frikjøpt i 100 % stilling hver, finner du på rådhuset i
Lillestrøm (1.etg.). De fire hovedtillitsvalgte er:
Iren Bekkevold Berg
Ansvar: Sentraladministrasjonen, kommunesammenslåing,
budsjett, hovedansvar for politisk oppfølging,
sektorovergripende saker. Leder av forhandlingsutvalget.
Leder av fagforeningen.
Tlf: 90840939
E -post: irenb@skedsmo.kommune.no

Nina Jeppesen Johnsgård
Ansvar: Utdanning, KA, Kultur, vara for Iren.
Fagforbundets hjemmeside.
Tlf: 91730589
E -post: ninajj@skedsmo.kommune.no

Marit Larsen
Ansvar: Helse og Sosialsektoren, NAV.
Fagforbundets medlemsavis.
Tlf: 41414928
E -post: marila@skedsmo.kommune.no

Irmelin Høisæther
Ansvar: Teknisk sektor, Eiendom, Kemner.
Tlf: 47702752
E -post: irmelinh@skedsmo.kommune.no
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FAGFORENINGSKONTORET😊
De personene du finner fast i Leiraveien 7, er:

Organisasjonssekretær/kasserer:
Jorunn Fjeldstad
Ansvar: Foreningens økonomi (regnskap og budsjett),
Fane 2 (medlemslister), post og andre kontoroppgaver.
Tlf: 90607690
E -post: jorunn@skedsmo.kommune.no
OBS: fri onsdager.

Nestleder:
Geir Halvorsen
Ansvar: Verving, leders stedfortreder,
facebook sider og hjemmeside.
Tlf: 92012067
E -post: br.geha@skedsmo.kommune.no

Organisatorisk frikjøpt:
Jeanette Østvang
Ansvar: Følge opp medlemmer
(arbeidsplassbesøk), medlemsavisen, facebook
sider og hjemmeside.
Tlf: 95010767
E -post: jeanetteo@skedsmo.kommune.no
OBS: jobber kun fredager
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I oktober 2018,
publiserte
Fagforbundet Skedsmo
at de satte i gang et
vervestunt for
plasstillitsvalgte. Her
var det mulighet for å
vinne gavekort på
Mirabel Lillestrøm til
en verdi av 1.000 kr.
På plasstillitsvalgt
samlingen den
31.januar 2019, fikk
Kristine Gauterud
overrekt gavekortet
som vinner av
vervestuntet🤗!

Foto: Jeanette Østvang

På bildet fra venstre: Iren Bekkevold Berg og Kristine Gauterud.
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2019 ER TILLITSVALGTES ÅR:
2019 er tillitsvalgtes år!
Det var på LO-kongressen i fjor ideen
kom, om å bruke 2019 til å gi
tillitsvalgte ekstra oppmerksomhet.
Kampanjen skal i første rekke kaste lys
over de ukjente heltene ute i
tillitsvalgtapparatet.
Fagforbundet Skedsmo viste frem og ga
introduksjon av «Tillitsvalgt» sekken på
sin plasstillitsvalgt samling den
31.januar.

Sekken har mange
spesialfunksjoner:
• Inni sekken kan du koble til en
nødlader, og koble på
telefonen på utsiden av
sekken.
• Sekken kan sikres med en
lenke til stol/stolpe (f.eks.
tyverisikring på toget).
• Glidelåsen kan låses fast med
kodelås.
• Gjemt rom i ryggen.

Foto: Jeanette Østvang
På bildet: Iren Bekkevold Berg
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HVIS UHELLET ER UTE,
HUSKER DU HVA DU
HAR?

Er du medlem i et LO -forbund har du innboforsikring uten øvre
forsikringssum i medlemskapet. Det betyr at du kan få erstatning
for alle tingene dine så lenge du husker dem.
«Husk hva du har» er et verktøy, så du lettere husker hva du har
hvis uhellet er ute. Bilder og informasjon lagres på et sikkert
område hvor kun du har tilgang.

Fagforbundet Skedsmo er på facebook:

https://www.facebook.com/FagforbundetSkedsmo/

Fagforbundet Skedsmo | Medlemsavis nr. 1 -2019

22

Løsning på sudoku:
Vanskelighetsgrad: ●●●●●
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2
3
8
7
5
9
1

1
8
7
4
9
5
2
6
3

5
9
3
6
2
1
8
7
4

6
4
1
8
7
2
3
5
9

3
5
8
1
6
9
7
4
2

2
7
9
5
3
4
6
1
8

Vanskelighetsgrad: ●●●○○

7
2
6
9
1
8
4
3
5

8
1
4
7
5
3
9
2
6
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Løsning på pause kryssord:

Utgiver:
Fagforbundet Skedsmo
Postboks 313
2001 Lillestrøm
fagforbundet@skedsmo.kommune.no

Du finner medlemsavisa på følgende link:
http://skedsmo.fagforbundet.no/medlemsavisa/
NESTE NUMMER: UKE 24
Dette med forbehold om eventuelle endringer
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