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MEDLEMSMØTE 
i Fagforbundet Øyene 

 

Dato: 28.mai 2014  kl.18.00 

Sted: Peisestua på Gipø, Nøtterøy 

 

Totalt 11 medlemmer møtte, derav 5 fra styret 

 

Temaer var forsikring LO Favør og Tariff 2014 
 

Leder Anneliese Anderer-Burhenne ønsket velkommen 

 Organisasjonskonsulent (forsikringsrådgiver) George Young (GY) fra Sparebank1 
Buskerud/Vestfold presenterte seg. 

 Var tydelig på at forsikring var et felt de tillitsvalgte ikke skal kunne så mye om, fordi 
ting endrer seg, og de tillitsvalgte har ikke mulighet til å kunne følge med på dette. 

 Kundene skal kun få informasjon fra sitt forsikringsselskap basert på kundens behov. 

 Vi har Norges beste innboforsikring – kollektiv hjem er ubegrenset. 

 Innspill fra medlem: Opplevde å få erstatningen etter innbrudd kuttet med 25 
-30% (egenandel). GY: Dette ville han se nærmere på. Han ville gjerne ha 
tilbakemelding hvis medlemmer opplevde noe liknende uten å ha fått en 
fullgod forklaring. Enten fra medlemmet selv eller fra en tillitsvalgt.  

 SKADETELEFON: 02300 

 Ta gjerne kontakt hvis dere oppdager at et annet forsikringsselskap har bedre 
betingelser. 

 Kontaktinfo George Young: 

o Twitter: @George2Young 

o Mail: george.young@s1bv.no 
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o Mobil: 908 91 534 

 En kan også kontakte Sparbank1 Nøtterøy. 

 Hvis det er to i husstanden med LO-medlemskap, så slipper en egenandelen. Jo flere 
medlemmer i husstanden, dess flere rabatter. 

 VIKTIG!! Meld deg ikke ut når du blir pensjonist.  

 Gjenlevende etter medlem får kjøpt rabatert forsikring. 

 Tillitsvalgte skal ikke være en del av diskusjonen rundt erstatninger. Medlemmet må 
selv ringe – men selvsagt kan en tv være behjelpelig med kontaktformidling. 

 I de aller fleste erstatningssakene opplever medlemmene et raskt oppgjør; som ved 
ødelagt fryseboks/kjøleskap o.l, eller om en mister PCen i gulvet. 

 lofavor.no eller lofavør.no er alltid oppdatert. Last gjerne ned appen, da har du 
medlemskortet og alle medlemsfordelene lett tilgjengelig. 

 Vær OBS på at LO Favør Mastercard ikke har reiseforsikring. 

 Stønadskassa – det er det samme som gravferdshjelp. Pr. i dag 1/5 G.  

 Sparbank1 på fylkesnivå tar gjerne i mot innspill via f.eks George Young. 

 En kan få LO Favør - nyhetsbrev på mail. 

 Gruppeforsikringen er en kjempeforsikring – sjekk ut ved neste endring, det kan 
være noen nye fordelaktige tilbud. 

 Ved fylte 60 utgår uføredelen. 

 Ved fylte 67 utgår gruppeforsikringen – da vil en få tilbud om en individuell 
ulykkesforsikring. 

 § 10: Kommuneansatte vil ved død/ulykke få erstatning både fra arbeidsgiver og LO 
Favør. 

 Arvingene må huske å gi beskjed. 

 De tillitsvalgte hjelper også til med å gi beskjed når de får beskjed om et 
dødsfall. 

 BIL:  

 Bil nr.2 og 3 – automatisk 70 %. 

 Startbonus på 30 %. 

 70/75 % i tre -3 år – da er en på topp. 

 BANK:  

 Forskjell på Sparebank1 Nøtterøy, og Sparebank1 Buskerud/Vestfold. 

 Telefon Nøtterøy: 02440.  

 Telefon Buskerud/Vestfold: 02480. 

 Ikke gebyr ved uttak i fremmede minibanker. 
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 Tilbyr tre ‘’hovedkontoer’’: 

o Lønnskonto – VISAkort har et gebyr på 295/år. 

o Utgiftskonto 

o Sparekonto/bufferkonto med 2,40 % rente fra første krone, og 
ubegrenset uttak. 

 FERIEREISER: Ta en telefon og sjekk tilbudene, og få reisetips. Kan være penger å 
spare. Husk å nevne at en er LO-medlem når en bestiller hotell – kan kanskje være 
noe å spare der også. 

 STRØM: Mulig å spare penger her også. 

 18 – 34 : LO Favør Ung: 

 Rente på boliglån: 3,30 % 

 Slipper etableringsgebyr 

 BSU – 0,25 % bedre rente enn andre 

 Økonomisk rådgivning 

 SAMBOERKONTRAKT 

 George Young har fast kontordag ved LO-senteret i Tønsberg. 

 ARBEIDSPLASSBESØK: Ønsker noen at GY skal komme i lunsjpausen og informere om 
forsikringene, så gjør han gjerne det. 

George Young takket så for seg, og fikk med seg et par gaver. 

Før neste tema fikk de fremmøtte tid til å innta dagens middag – nemlig pølser :0) 

 

Så var det tid for Tariff 2014 ved HTV Gunn Elisabeth Larsen Hübner. 

 Partene i årets kommuneoppgjør har blitt enige om å si ja til riksmeklerens skisse. 
Oppgjørets ramme er på 3,3 prosent og sikrer en reell kjøpekraftforbedring for alle. Det 
anbefalte resultatet sikrer alle et lønnstillegg på 2,15 prosent, minst 8 500 kroner per 1. 
mai 2014.  

Det viktigste i resultatet er slik: 

 Generelt tillegg på 2,15 prosent, minimum kr 8 500, med virkning fra 1.mai i år  

 Heving av alle minstelønnssatser med virkning fra samme dato  

 Alle tillegg som tidligere er gitt i lokale forhandlinger skal videreføres og komme i tillegg 
til ny lønn pr 1.mai  

 Det innføres et nytt lønnssystem pr 1.mai 2015 som skal videreføre sikringen om at ingen 
lokale tillegg blir spist opp ved seinere sentrale endringer av lønnssatsene i tariffavtalen  

 1 prosent til lokale forhandlinger pr 1.juli, med føring om at ledere bør prioriteres  

 Flere viktige pensjonsbestemmelser  

 Bestemmelse som skal sikre ansatte som skades på fritiden av pasienter, elever, klienter 
mv yrkesskadeerstatning.  
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 Bestemmelse som gir ansatte med AFP beregnet etter tjenestepensjonsordningens regler 
rett til å arbeide så mye de vil på pensjonistavlønning på kr 180 pr time  

 
Resultatet skal nå til uravstemning blant forbundets medlemmer på KS-området. 

VIKTIG at alle stemmer ved uravstemningen, og at en følger instruksjonene.  

Blir en stemmeseddel lagt i feil konvolutt, må denne stemmen forkastes. 

Alle får stemmeseddel i posten fra Fagforbundet sentralt. Skal leveres tillitsvalgt eller direkte til 
HTV Nøtterøy/Tjøme. 

 

Det ble også litt tid til info om kommunesammenslåing: 

 
HTVene har vært med i prosessen, og mener det har gått greit. 

De fleste har nok fått med seg at i befolkningen er det delte meninger om hvem en bør slå seg 
sammen med. 

Kommunesammenslåing Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg til politisk behandling 
 
Rapporten fra utredningsarbeidet legges nå fram til politisk behandling i de tre kommunene. 
Rapporten omhandler en lang rekke sider ved kommunesammenslåinger, så vel demokratiske som 
juridiske og personalmessige spørsmål. Tjenesteområdene helse, omsorg, teknisk, kultur og 
oppvekst, samt utvikling og næring er gitt spesiell oppmerksomhet. 

Høsten 2013 fattet kommunestyrene i Tjøme og Nøtterøy, samt bystyret i Tønsberg, vedtak om å 
utrede eventuell kommunesammenslåing. 

Rådmennene vil understreke at arbeidet så langt ikke er tilstrekkelig for en endelig beslutning, og at 
det er behov for dypere utredninger på enkeltområder, arbeide med organisering av det politiske 
organiseringen, samt involvering av kommunenes innbyggere. 

Etter rådmennenes vurdering bør utredninger om ny kommunestruktur fortsette med Tjøme, 
Nøtterøy og Tønsberg (TNT). 
Andre kommuner bør inviteres inn i samarbeidet dersom de ønsker det. 
Ekspertutvalget vil legge frem sin rapport om fremtidige oppgaver til kommune i desember. 
Rådmennene mener det er viktig at kommunene ikke kommer i en situasjon der de er for små til å få 
tildelt oppgaver som er av stor betydning for lokaldemokratiet. 
Alternativet blir da å etablere vertskommunesamarbeid, eventuelt kjøpe tjenester. Rådmennene 
mener det er viktig at administrasjonen og politikere direkte kan påvirke de tjenester kommunen skal 
gi til sine innbyggere. 
 
Etter den foreslåtte fremdriftsplanen kan kommunestyrene ta konkret stilling til å etablere en ny 
kommune, og med hvem, først vinteren 2015/2016. Det videre utredningsarbeidet vil bidra til å vise 
ytterligere muligheter og konsekvenser. 
 
Rådmennene foreslår at videre utredning omhandler Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg kommuner som 
en ny storkommune, som kan ivareta alle de oppgaver som legges til det lokale forvaltningsnivå. 
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Uansett hva de velger, må det avgjøres nå, slik at en slipper flere runder. 

Møtet ble avsluttet ca. kl. 20.00. 

Runa R. Tonheim  
ref. 


