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Dagsorden årsmøte 2021 

 
1. Åpning/konstituering 

2. Beretning 

3. Regnskap 

4. Innkomne forslag m/bevilgninger 

5. Budsjett   

6. Valg  

 

 

Forslag til forretningsorden 
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  1. Kun medlemmer av Fagforbundet avd. 8 Teknisk 

Fagforening Trondheim, eventuelle innbudte gjester og de 

som har rettigheter etter vedtektene har adgang til møtet 

 

2. Til å lede møtet velges en dirigent, og for å føre 

protokollen velges en sekretær 

  

3. Alle forslag skal leveres skriftlig på e-post 

Fagforbundet008@gmail.com 

 

4. Alle kan ta ordet to ganger på samme sak. 

Første gang 3 min og andre gang 1 min. 

 

5. Forslag kan ikke fremmes etter strek er satt. 

 

6. Forslag som ikke har forbindelse med saker oppført på 

sakslisten kan ikke behandles. 

  

7. Alle beslutninger avgjøres med alminnelig flertall. 
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Innledning 

Avdeling 8 Teknisk Fagforening Trondheim ser ut til å fungere godt. 

Foreningen jobber godt politisk, og flere av klubbene har vært i kontakt med 

lokalpolitikere for å få gjennomslag for sine saker. Det har vi høstet av.   

På tross av pandemien har klubbene, yrkesseksjonene, ungdom og 

pensjonistene lagt ned et betydelig arbeid. Det har vært en krevende 

omstilling å ikke kunne holde fysiske medlemsmøter, samt utvalgs og 

styremøter. Våre tillitsvalgte har vært kreative og satt seg inn i og tatt i bruk 

dagens digitale løsninger. 

Annerledesåret la også kjepper i hjulene for folketog og appeller på 

fagbevegelsens dag 1, mai. Det ble løst med at LO i Trondheim arrangerte 

digitalt demonstrasjonstog der fanen vår var med. Flere lokale og nasjonale 

arrangement ble digitalt arrangert og  som vi oppfordret medlemmene våre til 

å delta i. Med debatter i klubbene og LO i Trondheim, ble det fra Teknisk 

Fagforening Trondheim sendt inn 40 forslag til LO Kongressen 2021.   

Det var store forventninger til årets hovedtariffoppgjør. Fagforbundet er i en 

pågående streik i KA området, våre medlemmer er i skrivende stund ikke tatt 

ut i streik, men er omfattet av konflikten. Vi er alle enige om at 

hovedtariffoppgjøret har vært skuffende for oss alle.  

Styret er av den oppfatning at vi er på riktig vei og er blitt en velfungerende 

fagforening med politisk påvirkningskraft.  

Vi høster nå av vårt fokus på å sette våre klubber i stand til å drive 

fagforening på arbeidsplass.  
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Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
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Fagforeningsstyret 

 

Navn  

Organisato-

risk frikjøp* 

Leder  Roger Mogseth   

Nestleder  Geir Inge Hasselberg   

Opplæringsansvarlig  Tor Harald Johnsen   

Kasserer  Arnljot Worseth   

Leder yrkesseksjon kirke, kultur 

og oppvekst 

Kjartan Strømme   

Personlig vara og nestleder YKKO  Anita Ewa Bobzin Christian   

Leder yrkesseksjon samferdsel og 

teknisk og sekretær 

Rainer Svartrapmo  20% 

Personlig vara og nestleder YST  Runar Holm   

Ungdomstillitsvalgt  Vegard Brandtzæg   

Personlig vara og nestleder 

Ungdomstillitsvalgt 

Knut Olsen   

Pensjonisttillitsvalgt  Gunnar Berntsen   

Personlig vara og nestleder 

Pensjonisttillitsvalgt 

Arne Aspaas   

Styremedlem HTV i KS  Knut Erik Elnæs   

Styremedlem Vaktm.klubb  Asgeir Tillerflaten   

Personlig vara  Vaktm.klubb  Knut Svendsen   

Styremedlem Renh.klubb  Helge Fossen   

Personlig vara Renh.klubb  Vibeke Gran   

Styremedlem Bydriftklubb  Tarjei Fiske Fjalestad   

Personlig vara Bydriftklubb  Tom Roar Larsen   

Styremedlem Parkeringklubb  Svein Inge Storaunet   

Personlig vara Parkeringklubb  Wenche Gulliksen   

Styremedlem TE.klubb  Ole Jakob Oppdal   

Personlig vara TE.klubb  Svein Reidar Strand   

Styremedlem Kirkeklubb  Ove Sørtømme   

Personlig vara Kirkeklubb  Johnny Jensen   

Styremedlem Havneklubb  Arild Flaten   

Personlig vara Havneklubb  Magne Bye   

Styremedlem Pirbadet klubb  Sara Venturi   

Personlig vara Pirbadet klubb  Veronica Haukås   

Styremedlem klubb Trondheim 

parkering AS 
Jo Hallvard Nasvik   

Personlig vara klubb Trondheim 

parkering AS 
Rune Marius Kristoffersen   



Representanter til Trøndelag sitt Representantskap/regionmøte har følgende 

vært representanter: 

● Roger Mogseth 

● Vegard Brandtzæg Hansen 

● Geir Inge Hasselberg 

 

Representanter til LO lokalt  

● Roger Mogseth 

● Arnljot Worseth 

● Tarjei Fiske Fjalestad (vara) 

● Rainer Svartrapmo (vara) 

● Kjartan Strømme (vara) 

 

Valgkomitéen i henhold til vedtektene har bestått av: 

 

Revisorer  

● Håkon Ebbesen 

● Vanja Lie  

 

Protokollkomité 

● Anita Husnes 

Kontorforhold / Økonomi 

Teknisk Fagforening Trondheim har fagforeningskontor i Krambugata 8 B, 

7011 Trondheim. HTV i Trondheim kommune deler kontor med leder og 

sekretær. Vi er i et kontorfelleskap med Fagforbundet Trondheim. 

Foreningen disponerer PC til kontor, leder, kasserer, Vaktmesterklubben. 

Alle styremedlemmene har iPad eller tilsvarende. 

 

Økonomi 

 

Andre eiendeler 

Har lånt ut kr. 1 000 000,- til AØF. 
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Elisabeth Sundseth Leder  Trondheim Parkering Klubben  

Mangler  Renholdsverk Klubben  

Øystein Solem   Havneklubben  

Runar Holm  Kirkeklubben 

Jørgen Nybrodal   Trondheim Bydrift Klubben  

Gunnar Nøstberg   Vaktmester Klubben  

Bjørn Erlandsen   Trondheim Eiendom klubben  

Rolf Rye   Pensjonistene  

Bankinnskudd 

31.12.19 

Bankinnskudd 

31.12.20 

Egenkapital 

31.12.19 

Egenkapital  

31.12.20 

1 352 360,51  1 526 014,68  2 110 095,43  2 226 419,89 



Regnskapet viser et overskudd på 116.324,46 mot budsjettert underskudd på 

175.800,00. Den store differansen skyldes Corona-pandemien. 

Møter ble digitale og enkelte aktiviteter ble utsatt, ikke utført eller redusert i 

omfang. 

 
Arnljot Worseth 

Kasserer Fagforbundet avd.8 Teknisk Fagforening Trondheim 

 
Maleri 

Foreningen står som eier av 8 maleri som henger i kantina på Valøya. 2 

maleri henger i kontorfellesskap i Krambugata 8 B, 1 maleri henger hjemme 

hos Ståle Hammervold, og de resterende er på fagforeningskontoret i Folkets 

hus.  

 

Gaver 

Står i glassmonter på kantina på Valøya, noe står i glassmonter i 

kontorfellesskap i Folkets hus og det resterende er på fagforeningskontoret.  

Vase, gave fra Fagforbundet Trøndelag gitt på stiftelsesmøte, står på Kattem, 

til klubben for vaktmestere. 

Beskrivelse av fagforeningens organisasjonsområde – medlemmer og 

tillitsvalgte fordelt på tariffområder 

Fagforeningen har per 31.12.2020 medlemmer innenfor følgende 

tariffområder: 

 

 

Medlemmer uten tariffavtale 

 

Fagforeningen har per 31.12.2020 medlemmer hos følgende arbeidsgivere 

uten tariffavtale: 
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Tariffområde  Antall 

medlemmer 

KS  309 

KS bedrift Havn  20 

KA  40 

KS 1701 konkurranseutsatte bedrifter, Trondheim 

parkering og Renholdsverket 

119 

Uorganisert arbeidsgiver – med inngått direkteavtale 

Vaktmester 

82 

Uorganisert arbeidsgiver – med inngått direkteavtale 

Pirbadet 

15 

Stat 200  1 

Virke 026 boligbyggelag  1 

Andre  2 

Arbeidsgiver  Antall medlemmer 

Stolt AS  1 

Prima AS  1 



Fagforeningens klubborganisering hos ulike arbeidsgivere 

(jfr. vedtektenes § 11.7). 

 

Tilrettelegge for oppbygging av klubber: 

● Det er utarbeidet rutiner og fullmakter for klubbene, da spesielt 

klubbleder. 

● Alle klubbledere skal ha fått tildelt hvert sitt bankkort. Dette for å kunne 

betale småanskaffelser til klubben uten å måtte legge ut. Kortene er 

opprettet på Personellservice i Trondheim. Det skal stå inntil kr 10 000.- 

på kortkonto, alt ettersom hva som er restverdi på klubbens budsjett. 

● Alle klubbledere/styremedlemmer skal ha tilgang på PC eller en iPad. 

● Det ble vedtatt på stiftelsesmøtet at klubblederne bør være 

styremedlemmer i hovedstyret i fagforeningen. 

 

 

Sammendrag 

Det organisatoriske arbeidet: 

Foreningsstyret har gode og konstruktive debatter og det jobbes godt i 

klubbene mellom styremøtene. 

 

  

 

 

 

 

 

 

8 

 

Arbeidsgiver  Tariffområde  Navn på klubbleder   Klubbstyre  

Tr.heim kom. T 

Bydrift 

KS  Tarjei Fiske 

Fjalestad 

Ja 

Tr.heim kom. T 

Eiendom 

KS  Ole Jakob 

Opdal-Selle 

Ja 

Tr.heim kom.  

Tr. Parkering 

KS  Svein Inge Storaunet  Ja 

Tr.heim kom.  

Tr. Parkering AS 

KS 1701 

konkurranseutsatte 

bedrifter 

Jo Hallvard Nasvik  Ja 

Tr.heim Havn  KS bedrift havn  Arild Flaten  Ja 

Tr.heim Renholdsverk  KS 1701 

konkurranseutsatte 

bedrifter 

Helge Fossen  Ja 

Kirkelig fellesråd  KA  Ove Sørtømme  Ja 

Vaktmestere privat 

sektor 

Standaroverkomst  Knut Svendsen  Ja 

Pirbadet  Standaroverkomst  Sara Venturi  Ja 



Overenskomster: 

 
 

                            
 

 

 

 

 

 

9 

 

● Al Nyborg Borettslag  

● Al Valset Borettslag 

● As Østmarka Boliglag 

● Baldershage Borettslag 

● Bl Skovgård Søndre 

● Blusuvold Borettslag 

● Borettslaget Øvre Havstad 

● Bromstadenga Borettslag 

● Brundalen Borettslag 

● Fagerheim Borettslag 

● Fagerlia Hageby Borettslag 

● Flatåsaunet Borettslag 

● Flatåseggen Borettslag 

● Frost Eiendom As 

● Karolinerveien Borettslag 

● Kolstadflaten Borettslag 

● Kolstadhaugen Borettslag 

● Midteggen Borettslag 

● Nardo Søndre Borettslag 

● Nardosletta Borettslag  

● Norsk Gjenvinning Norge AS  

● Skogheim Borettslag  

● Othilienborg Borettslag  

● Personalhuset Staffing Group  

● Skogheim Borettslag  

● Ringvegen Borettslag 

● Risvollan Borettslag 

● Romolslia Borettslag 

● Rosenborg Borettslag 

● Sameiet Bergheim Amfi 

● Selsbakkhøgda Borettslag 

● Servicesentralen Kattem Ust Sa 

● Sverresborg Borettslag Al 

● Søbstadmyra Borettslag 

● Søndre Halset Borettslag A/L 

● Tobb Byggdrift As 

● Tonstad Beboertjenester As 

● Trondheim Og Omegn Bbl 

● Trondheim Spektrum 

● Tunvegen Borettslag 

● Valentinlyst Borettslag 

● Uloba I. L. Norge AS 

● Retrans Midt AS 

● Norsk Gjenvinning Norge AS  



 

Aksjoner med og uten fanen 

● Streikevaktbesøk i forbindelse med busstreiken. 

● Streikevaktbesøk i forbindelse med vekterstreiken. 

● Fanemarkering på torget til støtte for streikende vektere 

● Markering til støtte for streikende vektere på lilletorget/Folkets hus, 

med appell v/ Tarjei Fiske Fjalestad, Klubbleder klubben på 

Trondheim Bydrift. 

● Fanemarkering mot fagforeningsknusing og til støtte for HMF ved 

NHOs kontorer på Brattøra 

● Fanemarkering på lilletorget for forlenging av koronatiltak for 

permitterte og arbeidsledige 

● Demonstrasjon mot UDIs inhumane asylpraksis 
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Retningslinjer og rutiner 

Retningslinjer som ble vedtatt på stiftelsesmøte omhandler:  

● Fagforbundets vedtekter § 11, fagforeningens adresse, e-postadresse 

og telefon  

● Ansvar ble satt på vervene i fagforeningsstyret 

● Møtestrukturen med klubbmøter, medlemsmøter, AU-møter, 

styremøter og årsmøte 

● Møtereferat og protokoller 

● Møtegodtgjørelse 

● Lønn/honorarer per år 

Det forhandlingsmessige arbeidet 

Erfaringen fra 2020 er at klubbledere gjør en god jobb. Våre klubbledere og 

tillitsvalgte har gode møter med arbeidsgivere, der enighet og uenigheter blir 

behandlet på en saklig måte. 

 

Verving 

For å sikre at Fagforbundet skal være en samfunnsaktør med stor 

påvirkningskraft, til det beste for medlemmene og samfunnet, krever det at 

vi som organisasjon er størst. For at Fagforbundet blant annet skal være den 

førende part i tariffoppgjørene og få styrerepresentasjon, er det viktig at vi er 

størst på de ulike tariffområdene. 

Tid for tariff er tid for verving 

Våren er tid for tariff, og i tarifftider verver vi nye medlemmer. Kampen for 

lønn, faglige rettigheter og kollektive avtaler er kjernevirksomheten i 

fagbevegelsen. Vi må aldri slutte å fortelle at sammen er vi sterke! 

For å beholde tariffmakt, organisering og organisasjonsbygging er det like 

viktig å beholde medlemmene vi har, som det å verve nye. Her har 

plasstillitsvalgte spilt en sentral rolle gjennom å informere og være synlig for 

medlemsmassen. Dette er noe Teknisk Fagforening Trondheim har hatt 

fokus på i 2020. Her var også Fagforbundsuka et viktig verktøy. 

Det yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeidet 

Det gjøres mye bra yrkesfaglig arbeid i klubbene.  

Se også eget avsnitt for yrkesseksjoner. 

Det politiske arbeidet 

Fagforeninga jobber bredt, og det meste har i større eller mindre grad et 

politisk element ved seg. Her vil vi trekke fram noen avisinnlegg som har blitt 

publisert i 2020. 

Før lønnsforhandlingene tok til skrev fagforeninga et innlegg om at årets 

(2020) oppgjør måtte gjenspeile det koronakrisen har gjort synlig om hvilke 
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https://www.tronderdebatt.no/uttalelse-om-lonnsoppgjoret-2020/o/5-122-1967


yrkesgrupper som holder samfunnet i gang, og at hele lønnspotten måtte gis 

gjennom sentrale tillegg. Innlegget ble også sendt som uttalelse til forbundet. 

Vi har også i 2020 forsøkt å påvirke kommunebudsjettet, både gjennom 

hovedtillitsvalgte, men også i media. Det ble skrevet et innlegg til 

Adresseavisen, som ble publisert i desember. 

 

 

Fagforeningsstyret signerte et 

faglig opprop mot det 

fagforeningsfiendtlige 

flyselskapet Wizz Air sin 

etablering i Norge. Oppropet 

bygger på LO-kongressens 

vedtak i 2013 og 2017, som sa 

at ILO-konvensjoner, 

tariffavtaler og Arbeidsmiljølov 

skal ha forrang framfor 

EU/EØS-regler. 

I forbindelse med 

korona-dugnad i fjor vår ble det 

publisert en video laget av 

medlem Kent Hoffmann. 

Budskapet i videoen var at alle 

yrkesgrupper er viktige i en 

krisesituasjon – vi utfyller 

hverandre. Videoen ble delt av 

blant andre Fagforbundet 

sentralt, og leder i 

Fagforbundet, Mette Nord.   
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https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2020/12/03/Tekniske-tjenester-i-b%C3%A6rekraftsperspektiv-23094684.ece
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https://www.facebook.com/Fagforbundet.Teknisk.fagforening.Trondheim/posts/3634492783259651
https://www.facebook.com/Fagforbundet.Teknisk.fagforening.Trondheim/posts/3634492783259651


Møtevirksomheten 

Årsmøtet ble avholdt 29.01.20  og det ble behandlet følgende saker: 

o Åpning/Konstituering 

o Beretning  

o Regnskap 

o Innkomne forslag med bevilgninger 

o Budsjett 

o Valg  

Medlemsmøter er gjennomført i de respektive klubber, se eget punkt i 

beretningen. 

Det er avholdt 8 styremøter og 8 AU møter 

Styret har behandlet 52 saker. 

Beskrivelse av saker som har vært tidkrevende: 

● Politiske saker, med debatter 

● Hvordan nå medlemmer uten fysiske møter. 

● Mulig IKS Vann og avløp. 

Utvalgenes virksomhet 

Ungdomsutvalget 

Jeg, Knut Olsen, tok over som ungdomstillitsvalgt i oktober 2020. Ingen 

aktivitet skjedd på ungdommen i år. Dette blant annet på grunn av 

pandemien. 

Har prøvd å ringe til en 3–4 ungdommer for ordne en vara for meg uten hell. 

Har målsetting om å ordne et ungdomsutvalg med minimum 3 personer i 

2021, når korona-restriksjoner tillater det. 

Knut Olsen, leder ungdomsutvalget. 

 

Yrkesseksjon for kirke, kultur og oppvekst 

Se avsnitt for klubben Kirkelig fellesråd. 

 

Pensjonistutvalget 

Det er i denne perioden avholdt tre styremøter, årsmøte og ett medlemsmøte. 

Årsmøtet ble avholdt 8. januar 2020 i Hornemannsgården, med valg av 

resten av styret  i pensjonistklubben. 

Covid-19 har preget utvalgets aktivitet i året 2020; vi har rett og slett måtte 

avlyse arrangement som julemøte og medlemsmøter. Vi hadde hyret inn 

advokat for å snakke om fremtidsfullmakt og arv, men dette måtte avlyses. 

Kurs og seminarer hvor vi hadde meldt på tillitsvalgte ble avlyst. Så dette 

året har det blitt lite aktivitet og tilbud til pensjonistene i fagforeninga. 
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Styret avholdt noen få styremøter for å bestemme aktiviteten med tanke på 

covid-19, og alle var enige om at medlemsmøter, turer og  julebord måtte 

utgå. 

Vi på like linje med andre pensjonister har vært opptatt av 

underreguleringen av pensjon, og vi får håpe at forslaget fra SV og FRP får 

full støtte fra SP og AP når dette kommer opp. Forslaget skal sikre at 

pensjonistene ikke taper kjøpekraft. Forslaget innebærer også en 

forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner i trygdeoppgjøret. 

Styret i pensjonistgruppa takker for seg i dette året, og håper 2021 blir et år 

med større aktivitet. 

 

Styret har bestått av: 

Leder: Gunnar Berntsen 

Nestleder: Arne Aspaas 

Sekretær: Kirsten Guldbrandsen 

Styremedlem: Elin R. Smaavik 

Styremedlem: Per Bakken 

Varamedlem: Rolf Rye 

Gunnar Berntsen, leder pensjonistutvalget. 
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Yrkesseksjon for samferdsel og teknisk 

YST sin handlingsplan for 2020 gikk i 

stor grad ut på arbeidsplassbesøk. 

Dette har ikke latt seg gjøre grunnet 

koronasituasjonen. Handlingsplanen 

forblir derfor i stor grad ukvittert med 

inn i 2021. 

Aktiviteter som har vært under 

konkret planlegging er 

arbeidsplassbesøk ved Trondheim 

bydrift, Granåsen hoppanlegg. Leder 

for YST, sammen med 

yrkesseksjonsstyret i Fagforbundet 

Trøndelag, klubbleder Tarjei Fjalestad, 

og planlegger ved TB IPS Granåsen 

hoppanlegg, planla et besøk i 

forbindelse med verdenscuprenn 12. 

mars (Raw Air). Som kjent er dette 

datoen da Norge stengte ned. 

Vi var også i gang med planlegging av 

et arbeidsplassbesøk høsten 2020 på 

Trondheim parkering, sammen med 

klubbleder Svein Inge Storaune og 

leder i Fagforbundet Trondheim, Sonia 

Tangen. Dette måtte også 

avlyses/utsettes grunnet 

innstramminger i koronatiltak. 

I forbindelse med et fotoprosjekt for 

YST sentralt ble det sammen med 

vara-klubbleder Veronica Haukås og 

leder for YST Fagforbundet Trøndelag, 

Tina Stenkløv, planlagt et 

arbeidsplassbesøk på Pirbadet i 

november. Også dette utgikk grunnet 

korona. 

Sammen med klubbleder på 

Renholdsverket, Helge Fossen, ble det 

skrevet en artikkel som satte fokus på 

renovasjon i et samfunnsperspektiv, 

knyttet opp mot koronanedstenging. 

Denne ble publisert på fagforeninga 

sin nettside, samt på Fagbladet.no. 
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På tampen av året skrev jeg et debattinnlegg på Trønderdebatt.no om 

kompetanseutvikling, velferdsstaten og klassekompromisset, som et slags 

oppspark til valgkamp 2021. 

Med ønsker om et bedre år i 2021 

Rainer Svartrapmo, leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk. 

Klubbenes beretninger 

 

Klubben Trondheim Bydrift 

 

Innledning: 

2020 ble på ingen måte som planlagt. Alle arrangement og tiltak som skulle 

gjennomføres, ble først utsatt og senere avlyst. Aktiviteten har i hele år vært 

preget av korona. Styremøtene våre har vært digitale og det er båndlagt de 

gode diskusjonene og muligens de gode løsningene. Det har heller ikke vært 

mulig å gjennomføre noe godt tilbud til medlemmene utover digital aktivitet. 

Det er derfor nesten symbolsk at årsmøtet i Bydriftsklubben må 

gjennomføres digitalt. Helst for første og siste gang. 

Styret har bestått av: 

Leder:  Tarjei Fiske Fjalestad 

Nestleder/tillitsvalgt:  Tom Roar Larsen 

Sekretær:  Rainer Svartrapmo 

Styremedlem:   Ståle Hammervold 

Styremedlem:  Hans Erik Lindgaard 

Styremedlem:  Viktor Dolmseth 

Styremedlem:  Per Arne Todal 

Styremedlem: Alfred Henning Kristiansen 

Ungdomstillitsvalgt:  Vegard Hansen Brandtzæg  

Aktiviteter: 

Klubbstyret har gjennomført tre styremøter i perioden. I forbindelse med 

lønnsoppgjøret ble ett av de gjennomført sammen med Trondheim 

Eiendomklubben. 

Klubben har gjennomført et medlemsmøte i år. Dette ble gjennomført digitalt 

for merkantilt ansatte i Tempeveien 22, der det ble valgt plasstillitsvalgt. 

Vi har på vegne av Teknisk Fagforening og LOfavør invitert til digitale 

informasjonsmøter om tilbudene fra LOfavør. 

Klubben har hatt representanter inn i gruppa som har jobbet med 

oppfølginga av Valøyarapportene. Klubbstyret har fortsatt den faglig-politiske 

oppfølginga av lovnadene som ble gitt angående Valøya og Trondheim Bydrift 

i Trondheimsmanifestet. 

Det ble i samarbeid med seksjonsleder i foreninga og seksjonsstyret for 

samferdsel og teknisk Trøndelag planlagt et arbeidsplassbesøk i forbindelse 
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med world cup i Granåsen 12. mars, som ble avlyst på grunn av 

restriksjonene i samfunnet. I etterkant av dette bidro vi med bilder og noen 

videosnutter om arbeidet i bydrift i koronatiden, til en video laget av 

Fagforbundet Trøndelag 

Bydriftsklubben har også markert seg utenfor arbeidsplass. Vi har vært 

representer på flere Fanemarkeringer i løpet av året. Blant annet for 

streikende vektere og for heismontører i konflikt. Vi har også vært på flere 

besøk hos streikende bussjåfører og vektere. 

Våre tillitsvalgte har jobbet jevnt med det daglige i Bydrift. turnuser, 

arbeidsplaner, ansettelser, endringsprosesser og det som har oppstått 

underveis. Dette er som alltid tidkrevende.  

Lønnsoppgjøret: 

Lønnsoppgjøret 2020 ble en skuffelse. Vi hadde store forventninger til både 

utjevning av lønnsforskjeller og at sentrale punkt i tariffavtalen skulle 

forbedres. Der mye av vårt fokus var på ansiennitet og en mer rettferdig 

lønnsutvikling.   

Klubbstyret valgte derfor, sammen med Klubben Trondheim Eiendom,  å gå 

ut med en uttalelse der vi på det sterkeste anbefalte våre medlemmer å 

bruke stemmeretten. 

Kursing: 

Ferieloven: 1 pers 

Forhandlinger/drøftinger: 

Stort sett har dette vært for vaktplaner og turnusordninger. I mars og april 

var vi gjennom flere drøftinger for å endre turnuser i forbindelse med 

koronautbruddet, der også endring av arbeidssted var en del av de 

drøftingene. 

I forbindelse med 1. april-sonderingene så fikk 14 medlemmer et lønnsløft. 

Fagligpolitisk aktivitet: 

Bydriftsklubben prøver å gjøre seg markert ved å delta på LO- og 

Fagforbundsarrangement gjennom året. Under årets Trondheimskonferanse 

så var vi hele tre styremedlemmer til stede. 

Valøya og kravene om nytt anlegg følges opp i alle kanaler vi får til. 

Hovedtillitsvalgt Knut Erik Elnæs sitter i en gruppe som jobber med 

mulighetene for å samarbeide på tvers av kommunegrenser uten utskillelse 

og privatisering, da dette ikke er aktuelt. 

Klubben har uttalt seg om Tempeplanen og ny plan for Gatebruk i Midtbyen 

Det har også blitt publisert en uttalelse fra Teknisk Fagforening Trondheim i 

forbindelse med behandlinga av neste års kommunebudsjett, der klubbleder 

sto som avsender, sammen med leder av foreningen, Klubbleder Trondheim 

Eiendom og Hovedtillitsvalgt. 
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Klubbstyret forsøker å være aktive i alle former for media og representanter 

for klubben har hatt flere innlegg på trykk og styret har uttalt seg på 

forskjellige medier om pågående saker. 

Tarjei Fiske Fjalestad, klubbleder. 

 

Klubben Trondheim Eiendom 

 

Det er arbeidet med lønnskriterier for tillegg. 

Startet forhandlinger om hvordan elektronisk kjørebok skal administreres av 

arbeidsgiver. Sendt ut informasjon med oppfordring til å bruke stemmeretten 

etter forhandlingen av hovedoppgjøret. 

Det er ikke avholdt årsmøte. 

Ole Jakob Opdal-Selle, klubbleder. 

 

Klubben Trondheim Parkering 

 

Det har ikke vært noen medlemsmøter i år. På grunn av korona har det vært 

lite aktivitet i klubben.  

Svein Inge orienterer om at 008 har gitt bidrag til vekterstreiken. Følgen av 

vekterstreiken for vår del er at betjenter må gå to og to sammen etter 16:00, 

på grunn av at alarmene ikke virker. 

Organisering av Trondheim kommune, og kommunaldirektørens ledergruppe 

spesielt, har vært diskutert i flere år. Kommunaldirektøren har nå 

konkludert med at det opprettes et nytt område og en ny direktørstilling 

inngår i kommunaldirektørens ledergruppe.  

Hovedansvarsområdet for den nye direktøren er kommunens oppgaver 

knyttet til bæring og innovasjon, klima og miljø og samferdsel. Enhetene (og 

oppgavene til) Miljøpakke Enheten, Miljøenheten og Trondheim Parkering 

overflyttes i sin helhet til det nye direktør området. Det samme gjelder 

faggruppe næring i kommunaldirektørens fagstab, og en rekke prosjekter, 

som for eksempel SmartBy.  

TRONDHEIM KOMMUNE  

Medlemmer tilhørende Teknisk Fagforening Trondheim blir representert av 

en hovedtillitsvalgt fra Akademikerne. Denne saken er klaget inn med 

bakgrunn i at våre medlemmer skal representeres av Fagforbundet, slik at vi 

blir ivaretatt på riktig måte, noe vi mener ikke har skjedd. 

Lønnsforhandlingene stoppet på grunn av koronaen. Det er stor misnøye 

med med lønnsoppgjøret 2020. Det bør bli en lønnsøkning i forhold til 

prisøkning på mellomoppgjøret i 2021, men basert på at det ikke ble noe 

hovedoppgjør, ser det ikke så bra ut. 

Svein Inge Storaunet, klubbleder. 
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Klubben Trondheim Parkering AS 

 

Året 2020 har vært rolig, og det har vært lite aktivitet på grunn av 

koronaviruset. Arbeidet i klubben har i stor grad dreid seg om to saker, 

lønnsoppgjøret og splittelsen med enheten. Ambisjonene så langt har i stor 

grad dreid seg om å beholde de godene som fantes i det gamle KF-et. Vi har 

hatt god suksess med dette. 

Vi har hatt relativt mange ansettelser i firmaet i løpet av året. 

Rekrutteringsarbeidet har gått greit. Klubben har fått fire nye medlemmer i 

år. 

Vi har en begrenset aktivitetsplan, men er blitt mange flere medlemmer enn 

ved årsmøtet 2019, samtidig som aktiviteten i 2020 har vært lav pga 

koronapandmien.  

Jo Hallvard Nasvik, klubbleder. 

 

Klubben Trondheim Havn IKS 

 

På grunn av corona-pandemien har vi kjørt med utvidet overtid, og vært 

oppdelt i fire skiftlag med fire forskjellige oppmøtesteder. Styremøter er 

avholdt per telefon. Vi har ikke fått holdt noen medlemsmøter, kun snakket 

med medlemmer per telefon.  

Vi  har også hatt en stygg arbeidsulykke der vi mistet en god kollega. Det er 

avdekket noen mangler i dokumentasjon, og feil på prosedyrer i forbindelse 

med bruk av fergelemmen.  

Styret i klubben består av: 

Leder: Arild Flaten  

Nestleder: Magne Bye 

Sekretær: Jan Ole Johansen 

Mvh  

Klubbstyret ved Trondheim havn  

Arild Flaten, klubbleder. 

 

Klubben Trondheim Renholdsverk 

 

Da nærmer annerledesåret seg slutten. 

Aktiviteten i klubben har vært helt bort fordi de sosiale begrensningene vi 

har hatt i år. Årsmøtet blir elektronisk, noe som blir nytt for alle. 

Tillitsvalgtdelen i klubben har gått sin gang. Vi er bare nødt å tilpasse oss. 

Det har skjedd en del, i grove trekk: 

Året startet med at det ble forhandlet fram en avtale om vaktordning i 

helgene i forbindelse med stasjonære avfallssug. 
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Vi var også med på oppbyggingen av BrukOM og ansettelser der, det kom jo 

et tilbakeslag der siden lokalene som var tiltenkt på Tunga ikke ble noe av. 

Men nå er fokuset rettet mot Nyhavna, der håper vi det blir åpnet butikk i 

løpet av våren 2021. 

Vi ble kontaktet av en politiker om at det lå en sak for bystyret angående 

kildesorteringen. Det har lenge vært bestemt at Trondheim kommune skulle 

ha to beholdere. Og at det skulle etableres et sorteringsanlegg. I år bestemte 

derimot politikerne at det skal sorteres ut matavfall. Noe som igjen gjør at 

det skal være tre beholdere. Det foregår nå et prosjekt angående dette, 

hvordan det blir til slutt vil spennende. Dette er også ting klubben er med på 

å forme. 

I Retura ble det litt støy med at koronaen kom på våren, vi hadde ikke gode 

nok avtaler som sikret at alle fikk sine tillegg. Noe som vi har brukt litt tid på 

å grave i, da viser det seg at det er mangelfulle avtaler. Disse jobbes det nå 

med å få laget skriftlig og lettforståelig. 

Vi var med å ansette den nye driftslederen på innsamling og transport.  

Det har også vært involvering rundt at farlig avfall og gjenvinningsstasjonen 

nå er delt igjen og blitt to avdelinger, med to driftsledere. 

Retura produksjon vil det bli endel forandringen, det har det vært leid innen 

eksternt firma som har gått igjennom og funnet noe vi tror vil bli en god 

løsning. Det skal forandres slik at trafikken til papphallen skal bli enklere. 

Det har siste tiden vært faste møtepunkter med ledelsen og noen avdelinger. 

Med ledelsen har vi samhandlings møter annenhver fredag. Innsamling og 

transport Har vi møter hver fredag og gjenvinningsstasjon og farlig avfall er 

det møte hver 3. fredag. 

Helge Fossen, klubbleder. 

 

Klubben for vaktmesterne 

 

Styret har bestått av: 

Leder: Knut Svendsen 

Nestleder: Asgeir Tillerflaten 

Kasserer: Håkon Ebbesen 

Sekretær: Steinar Sæther 

Styremedlemmer: Sindre R.Dahle 

Arne Skogstad 

Johny Handberg 

Tor Morten Eide 

Runar Holm 

Varamedlemmer: Ketil Aagesen 

Jan Arve Voldhagen 

Rune Revdal 

Jørgen Rein Meland 
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Pensjonisttillitsvalgt: Sverre Steen 

Varamedlem: Erling Buarø 

Ungdomstillitsvalgt: Sindre R. Dahle 

Møter og medlemstall: 

Det er avholdt fire styremøter i perioden. Per 15.09.20 hadde vi 119 

medlemmer, hvorav yrkesaktive er 83 medlemmer. Leder har deltatt på 

digitale styremøter i Fagforbundet Teknisk fagforening Trondheim. Det har 

vært avholdt ett medlemsmøte i perioden med tema fagbrev som byggdrifter, 

og en foredragsholder om View Software programmet Lydia for forvaltning, 

drift og vedlikehold. Ellers har det vært lite aktivitet i året på grunn av Covid 

19. 

 

Mvh. 

Styret v/Knut Svendsen, klubbleder. 

 

Klubben for Pirbadet 

 

Aktiviteter: 

Grunnet korona har det ikke blitt gjennomført noen medlemsmøter. Veronica 

Haukås har deltatt og fullført digitalt Fase 1- og Fase 2-kurs på Røros. 

Sara Venturi, klubbleder. 

 

Klubben Kirkelig fellesråd 

 

Styret har bestått av: 

Leder og hovedtillitsvalgt: Ove Sørtømme 

Nestleder, sekretær og opplæringsansvarlig: Tor Harald Johnsen   

Yrkesseksjonen: Kjartan Strømme 

Ungdomstillitsvalgt: Knut Olsen   

Styremedlem: Anita Ewa B. Christiansen   

Styremedlem og vara for leder i fagforeninga: Johnny Jensen   

Styremedlem: Eirik W. Aas   

Klubben har hatt 2 styremøter. 

Medlemsmassen er stabilt over 40. 

Gratulerer et medlem som fast ansatt: Karin H. Åsmo. 

Medlemsmøter: 

Det har blitt avholdt et medlemsmøte (årsmøtet digitalt). 

Kurs: 

Avlyst grunnet korona. 

Ellers så har styrets medlemmer vært flinke til å kurse seg selv med Fase 1 

og Fase 2 for å bli en bedre tillitsvalgt. Disse arrangeres av Fagforbundet. 
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AMU (arbeidsmiljøutvalget, ADMU (administrasjonsutvalget) og ATOM 

(arbeidstakerorganisasjonenes møtepunkt). 

Som det største forbundet har vi benyttet oss av fortrinnsrett til å ha verv i 

AMU og ADMU. Leder har deltatt på alle møter. AMU behandler saker som 

sykefraværsstatistikk, konflikter m.m. Bedriftshelsetjenesten og NAV er også 

deltaker. AMU har minimum 4 møter i året. Kjartan Strømme deltar også i 

AMU som hovedverneombud. 

ADMU behandler behovsanalyse for utlysning av stillinger, godkjenner 

utlysningstekst for utlyste stillinger, tar stilling til om utlysning skal være 

intern eller ekstern og godkjenner ansettelser m.m. Behovsanalyse for 

nyopprettede stillinger skal normalt behandles av AU (arbeidsutvalget). 

ADMU har møter etter behov. 

ATOM er møter der arbeidsgiver informerer organisasjonene om hva som 

rører seg i KFiT. 

Lønnsforhandlinger: 

Sentrale lønnsforhandlinger ikke vært enda. Mekling 10.–11. desember. Det 

blir bestemt i sentrale forhandlinger om det blir avsatt midler til lokal pott, 

så ikke avklart i skrivende stund. 

Ove Sørtømme, klubbleder. 

 

Hovedklubben Trondheim Kommune 

 

Klubbens sammensetning:  

Leder: Tone Aunmo 

Nestleder: Ingvar Sund 

Sekretær: Duda Lundereng 

Øvrige medlemmer: Gøril Margrethe Rosten 

Anne Lee Mjøsund 

Wenche Sagøy 

Anniken Lien van Marion 

Vibeke Leistad 

Finn Børge Dalen 

Knut Erik Elnæs 

Fra nestleders fravær i august, ble Knut Erik konstituert til nestleder. 

Vibeke Leistad gikk inn som vikar for Ingvar fra 1. september. 

Det er avholdt 43 møter og behandlet 340 saker i hovedklubben. Det er 

avholdt én klubbkonferanse. Digital konferanse den 19. november.  

Fra midten av mars har hovedklubben stort sett hatt hjemmekontor. 

FU-møtene har derfor blitt avholdt digitalt. Vi har i løpet av året hatt en to 

dagers samling/planleggingsdag, den 17. og 18. september. 
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Hovedklubben har gjennom dette året fått nye samarbeidsfora. Vi har hatt 

jevnlige møter med HTV, HVO og organisasjonsdirektør Elin Solbu – Korona, 

informasjon og medvirkning i beredskapen. 

De Hovedtillitsvalgte i hovedklubben har også gjennom året bidratt i flere 

partssammensatte grupper, sett opp i mot utfordringene vedrørende 

pandemien. Noen av disse er: 

 

Mye tid har også gått med på å bistå i intervju vedrørende midlertidig 

personell sett opp i mot pandemien. 

Som tidligere år har mengden saksbehandling og bistand opp mot 

medlemmer vært stor. Dette har da blant annet dreid seg om: 

 

Knut Erik Elnæs   
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● Ferieavvikling 

● Ansatte med flere 

arbeidsforhold 

● Rutiner/retningslinjer rundt 

hjemmekontor 

● Smittevern 

● Arbeidstidsordninger 

● Omdisponering av personell 

● Midlertidig personell til 

teststasjoner, sporing og 

beredskapspersonell på 

helseenheter 

● Verneutstyr og arbeidsutstyr 

● Oppsigelser 

● Krav om økt stilling 

● Sykefraværsoppfølging 

● Overtallighetsprosesser 

● Konflikthåndtering 

● Varslingssaker 



Medlemsutvikling 

*herunder studenter, elever og lærlinger  

 

Fagforeningens mål 2020 

● Forhindre privatisering, konkurranseutsetting og utskilling av offentlige 

tjenester. Derav også oppretting av nye AS. 

● Forhindre tariffhopping. 

 

Fagforeningens tiltak 

• Sikre ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved konkurranseutsetting eller 

privatisering. 

• Foreslå trepartssamarbeid som arbeidsform i omstilling og 

utviklingsarbeid. 

• Bruke det faglig-politiske samarbeidet for å kreve handlingsplan mot 

sosial dumping. 

• Bruke det fagligpolitiske samarbeidet for å motvirke 

konkurranseutsetting og privatisering, gjennom å vise til fordeler ved drift 

i egenregi. 

 

Fagforeningens mål 

● Opprettholde KS bedrift på Trondheim Havn. 

● Opprettholde direkte overenskomst på Pirbadet 

 

Representasjon 

Oversikt over hvilke verv fagforeningen har hatt medlemmer i: 

 

Forbundsregionen 

● Yrkesseksjoner: Kjartan Strømme 

● Andre utvalg: 

o Prøvenemnder: Henrik Langeng, byggdrift og driftsoperatør 

idrettsanlegg; Tor Morten Eide, byggdrift; Terje Fossen, 

anleggsgartner; Trond Olsen, driftsoperatør idrettsanlegg. 
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Medlemstall totalt  Medlemstall yrkesaktive 

01.01.20  31.12.20  01.01.20  31.12.20 

922  919  565  568 

Unge 

medlemmer*  

YHS  YST  YKKO  YKA 

01.01.  31.12.  01.01.  31.12.  01.01.  31.12.  01.01.  31.12.  01.01.  31.12. 

48  50  3  5  489  499  34  38  39  49 



Kurs og konferanser 

I likhet med de andre har også jobben som opplæringsansvarlig vært preget 

av covid-19 gjennom 2020. Mange av de kursene som var planlagte ble 

avlyst, men det ble likevel gjennomført en del utover året når de nødvendige 

tilpasningene kom på plass. 

Opplæringsansvarlig har som hovedoppgave å følge opp den organisatoriske 

opplæringen av fagforeningsstyret, klubbstyrene og tillitsvalgte. Herunder 

kommer blant annet Fase 1 og Fase 2. Alle klubbstyremedlemmer skal ha 

minimum Fase 1, og alle i fagforeningsstyret skal ha gjennomført Fase 2. 

Opplæringsansvarlig er avhengig av god dialog med klubblederne for å få 

tilbakemelding på klubbstyrenes kompetanse og fremtidige behov. Jo 

Hallvard Nasvik og Svein Inge Storaunet deltok på første uke av Fase 2 i 

2020, uke 2 ble utsatt til 2021 pga covid-19, og blir forhåpentligvis 

gjennomført i løpet av våren. 

Tor Harald Johnsen, opplæringsansvarlig. 

 

Tillitsvalgte 
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Type kurs:  Antall TV 

gjennomført 

Hvem gjennomført 

Fase 1   2  Eirik Wangberg Aas og 

Veronica Haukås 

Fase 2   4  Eirik Wangberg Aas, Veronica 

Haukås, Jo Hallvard Nasvik og 

Svein Inge Storaunet 

Ferieloven  4  Tarjei Fiske Fjalestad, Sara 

Venturi, Tor Harald Johnsen 

og Anita E.B. Christiansen 



Andre kurs og konferanser 

 

 

Yrkesfaglige kurs og konferanser – medlemsrettet 

Fagforeningen har i løpet av året gjennomført følgende kurs og 

konferanser: 
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Type kurs   Arrangør  Antall 

deltakere 

Hvem gjennomført 

Trondheimskonferansen  LO Trondheim  5  Roger Mogseth, Tom 

Roar Larsen, Rainer 

Svartrapmo, Tarjei Fiske 

Fjalestad og Arnljot 

Worseth 

Seksjonsledersamling  Fagforbundet 

Trøndelag 

2  Rainer Svartrapmo og 

Kjartan Strømme 

Samling for ledere, 

hovedtillitsvalgte og 

hovedverneombud 

Fagforbundet 

Trøndelag 

3  Knut Erik Elnæs, Geir 

Inge Hasselberg, Roger 

Mogseth 

Lokalsamfunns- 

konferansen 

Fagforbundet 

sentralt 

2  Tarjei Fiske Fjalestad og 

Rainer Svartrapmo 

Saksbehandling  Fagforbundet 

Trøndelag 

1  Rainer Svartrapmo 

Klubbstruktur  Fagforbundet 

Trøndelag 

3  Tarjei Fiske Fjalestad, 

Geir Inge Hasselberg og 

Rainer Svartrapmo 

Tariffkonferanse  Fagforbundet 

Trøndelag 

4  Knut Erik Elnæs, Geir 

Inge Hasselberg, Roger 

Mogseth og Arnljot 

Worseth 

Fane 2-kurs  Fagforbundet 

Trøndelag 

1  Arnljot Worseth 

 

Type kurs/konferanse  Antall 

deltakere 

Hvem  

gjennomført 

Yrkesfaglig samling 

innenfor KA-området 

2  Ove Sørtømme og Kjartan Strømme 

Forvaltningsrett og 

saksbehandling 

6  Imre Aleksandersen, Trine Gynnild, 

Svein Robert Hansen, Øyvind 

Holmen, Per Voldhagen og Magli 

Jakobsen 



Honorerte medlemmer 

40 års medlemskap i LO: 
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Berg Lars  Kaspersen Kasper  Rugelsjøen Knut Aage 

Baatnes Frank  Kvam Roger  Raanes Børge 

Eidhammer Anton  Kåsbøl Odd Helge  Seem Roar 

Finserås Jostein  Melhus Kåre  Skogstad Arne 

Hafsås John Arvid  Melum Paul A  Smaavik Elin 

Johansen Gunnar  Mogseth Roger  Stene Karl Aksel 

Johnsen Kåre  Risan Thor   



Medlemmer som er gått bort i perioden 
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Januar – desember  2020 

Asbjørn Aune  31.10 

Nils Rune Bredesen  15.09 

Frank Dahl  01.02 

Olaf Dybdahl  13.03 

Gudmund Ansten Gjertås  24.04 

Olav Marius Groven  08.06 

Ole Ludvik Kristensen  17.08 

Edmund Ferdinand Krognes  13.08 

Olav Ingebrigt Mjønes  28.04 

Trygve Edvinsøn Nordtømme  11.02 

Robert Schjetne  08.06 

Mari Stræte  07.07 

Svein Marius Sæther  02.07 

Per Olav Skjetne Vikan   22.05 

Willy Vårhus  20.07 

Torgeir Wærdahl  17.10 

Olav Stamnsve  25.12 



Avslutning 

I denne perioden har det vært lagt ned et betydelig arbeid av våre tillitsvalgte 

og medlemmer i styrer, råd og utvalg. 

 

Det er stor respekt over for den jobben våre medlemmer og tillitsvalgte har 

stått i dette annerledesåret. Jeg er stolt over å få delta med på dette laget.  

 

Vi ser nødvendigheten av å skape allianser i stor grad og vil være pådrivere 

til samarbeid med de øvrige fagforeninger i Fagforbundet i Trøndelag. Likeså 

ser vi at LO i Trondheim og LO’s distriktskontor vil være gode 

samarbeidspartnere. Fagforeninger landet over står overfor et veivalg til 

høstens stortingsvalg, vi må gjøre det vi kan og mobilisere slik at vi får en 

regjeringer som jobber i samme retning som oss. Det oppleves av at 

motvinden blir bare sterkere og sterkere. Vi står over flere og flere kamper for 

å kunne opprettholde dagens velferdsordninger. Det våre tillitsvalgte har 

kjempet frem, kan bli brått revet i fra oss.  

 

Vær med og gjør ditt, skap debatt på arbeidsplassen, bli med og påvirke 

samfunnsutviklingen i den retning du ønsker. Bruk stemmeretten din i 

kommende stortingsvalg. 

 

Vi står sterkest samlet. 

Styret vil til slutt takke alle tillitsvalgte på alle nivå i foreningen for godt 

utført arbeid i denne perioden. Det er et betydelig arbeid som blir nedlagt i 

alle ledd, vi ønsker samtidig det nye styret lykke til i kommende 

årsmøteperiode. 
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Sted og dato 

Trondheim 27.01.2021 

 

 

Styret i 2020 

 

 

 

 
Styremedlemmer 
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Roger Mogseth Geir Inge Hasselberg 

Leder  Nestleder  

Arnljot Worseth Rainer Svartrapmo Tor Harald Johnsen 

Kasserer Sekretær Opplæringsansvarlig 

Gunnar Berntsen Vegard Brandzæg/Knut Olsen 

Pensjonisttillitsvalgt Ungdomstillitsvalgt 

Kjartan Strømme Rainer Svartrapmo  

Yrkeseksjonsleder YKKO Yrkesseksjonsleder YST 

Tarjei Fiske Fjalestad Helge Fossen Arild Flaten 

Bydrift klubb Renholdsverk klubb Trondheim havn klubb 

 

Ove Sørtømme 
 

Svein Inge Storaunet 

 

Asgeir Tillerflaten 

Kirke klubb Trondheim Parkering 

Klubb 

Vaktmester klubb 

 

Ole Jakob Opdal-Selle 

 

Jo Hallvard Nasvik 

 

Sara Venturi 

Trondheim Eiendom  Trondheim Parkering AS 

Klubb 

Pirbadet klubb 

  Knut Erik Elnæs   

  Hovedklubben 

Trondheim kommune 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanene 

Teknisk Fagforening Oslo og Teknisk Fagforening Trondheim 
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