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Protokoll styremøte, Fagforbundet Trondheim  

 

Dato: 22.06.21.   

Klokken 16.00-19.00 

Sted: Teams 

 

Gjest: Reinaldo Souza Montalvoa, Fagforbundet Tromsø 

 

Forfall: Tone Aunmo og Anniken Lien van Marion  

 

 

Roar Aas, AP, Roald Arentz, Rødt, Silje Salamonsen, SV; Ola Lund Renolen, MDG 

Forfall: Marte Løvik, SP 

 

Avdelingsledelse:  

Sigmund etterspurte en rapport om avdelingsledelse. 

Det er bestilt en evaluering av avdelingsledelse innen BOA.  

Det er forespeilet en sak til høsten. Verbalføring fra budsjettet 2021 

Viktig med opplæring og hvilken type nærledelse skal vi ha i Trondheim kommune, saker rundt 

ledelse kommer til vernetjenesten. 

Det må følge med penger, velfungerende ledelse er viktig. 

Må tørre og investere i forkant, både på evaluering og nærledelse 

Følger opp med spørsmål til kommunedirektøren, kommer tilbake med svar, holder dialogen 

 

Inkluderende arbeidsliv: 

Hvordan Trondheim kommune tilrettelegger for ansatte, spesielt innen oppvekst. 

Trondheim kommune kan ikke tilrettelegge innen barnehagesektoren. 

Vi som oppbudsmenn hører av og til om slike saker, er dette en generell utfordring? 

Virker som dette er en utfordring på systemnivå over enhetsnivå. 

Opplever ikke dette innen helseområdet. Vi skal være best på inkluderende arbeidsliv. 

Flest mulig på jobb er viktig. 

Vi følger opp dette fra begge sider 

 

Hva skjer framover: 

Spørsmål, Roald Arentz, Analysesenteret, Har fått en pris som er litt høy, noen tilbakemeldinger 

på dette? 

Lite saker nå, halvårsplanen for høsten er ikke klar. 

Sak som kan bli utfordrende til høsten, Oeacen space senter 

 

Deltagere:  

Edvin Helland, Sonia Tangen, Terje Hovde, Sigmund Midtbø,   

Janne Bjørnerås, Hege Rovik, Grethe Ramsland, Kari Brøttemsmo, Andreas Nervik Lea 

Frøydis Gaare, Fanny Marisol Røskaft, Thomas Albertsen, Wenche Sagøy, Tom Frimann og 

Eirik Brovold  
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Sak 45/21 Godkjenning av innkallingen.   

  

 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

  

Sak 46/21 Referatsaker 

 

Styremøteprotokoll 10.06.21 

Fagpensjon 11.05.21 

Rundskriv 16/21 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

  

 

Sak 47/21 Tilskudd – samling for tillitsvalgte etter en hovedavtale 

 

Se vedlegg 

 

Dette bør vi planlegges og gjennomføres i høst. 

 

 

Vedtak: Arbeidsutvalget får fullmakt til å planlegge  en samling for alle hovedavtalene 

 

 

Sak 48/21 Orientering fra utvalgene. 

 

YKKO: Styremøte over sommerferien 

Foredrag om barene og ungdomsarbeideren, under planlegging. 

Ny rammeplan for SFO, medlemsmøte til høsten. 

 

Opplæring: Påmelding til fase 2 er fullt. Jobbes med et ekstra fase 2 kurs. 

Turnuskurs under planlegging. 

Jobber med at Klæbu industrier skal over på KS avtalen. 

Jobber fortsatt med å ringe opp utmeldte. Dette må følges opp, tema på fase 1 og i styremøte. 

 

SST: Tenker å ha et fysisk møte på høsten, smittevern som tema. 

Faste møter hver mnd. 

Meldt inn ei til kåringen av årets bygdrifter. 

Alle må ha tilgang til data, tema opp mot Trondheim kommune. 

 

Ungdom: Planlegger lærlingepatrulje, prøver å komme oss ut, fysisk møter. 

Utvider samarbeidet med LO ung. 

 

PU: Planlagt alle møter for høsten, 2 tirsdag i måneden, primært Hornemannsgården. 
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SKA: Nytt styremedlem i Seksjonen. 

Planlegger høsten 

 

Vernetjenesten: Tema om verneombudsrollen, gjennomført på alle områder i Trondheim 

kommune, følges opp med 

Planlegger fellesopplæring for tillitsvalgte og verneombud til høsten 

 

Leder: Over 1000 har sett sommerkonserten 

Ny nestleder, Mats Monsen starter opp så smått opp denne uken. 

 

 

 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

Sak 49/21 Bevilgning til «Folkefest for inkludering 17.juli» 

 

Dette arrangementet skal ha en bred målgruppe, fra de minste til de eldste. 

Det skal være mulig for alle å kunne møte opp å vise solidaritet med hverandre. 

 

Til fagforeningene 

 

Folkefest for inkludering lørdag 17. juli 2021 kl. 13.00 – 15.00 i Tordenskioldsparken – ber om 

økonomisk støtte. 

 

Norsk Folkehjelp, AUF og LO i Trondheim og omegn har tatt initiativ til en folkefest for 

inkludering lørdag 17. juli 2021 kl. 13.00 – 15.00 i Tordenskioldsparken. Folkefesten vil 

inneholde kultur, appeller, enkel servering, aktiviteter for barn mm. Programmet er under 

utarbeidelse. 

 

Bakgrunnen for vår folkefest er at organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) har fått 

tillatelse til et arrangement på torget lørdag 17. juli 2021. Bystyret i Trondheim i en felles 

uttalelse 16. juni d.å. tatt avstand fra Sian. Alle bystyrerepresentanter stemte for den felles 

uttalelsen mot Sian, bortsett fra én uavhengig representant: «Som representanter i Trondheim 

bystyre vil vi si klart ifra om at SIAN og deres budskap er uønsket her hos oss», heter det i 

uttalelsen. Bystyret påpeker at Sian har rett til å ytre seg. «Sian har imidlertid gjentatte ganger 

systematisk spredd sitt ulovlige og hatefulle budskap», står det i uttalelsen. 

 

Vi ber fagforeningene stille med faner på torget kl. 12.45 lørdag 17. juli. Samlet snur vi ryggen 

til Sian når de starter sitt arrangement kl. 13.00, og vi marsjerer da bort Kongens gate til 

folkefesten i Tordenskioldsparken. 

 

Vi ber om økonomisk støtte til å kunne gjennomføre folkefesten. Økonomisk støtte kan 

innbetales til kontonr. 4200.41.27328, LO i Trondheim og omegn, P.b. 846 Sentrum, 7409 

Trondheim. 

 

Kameratslig hilsen 
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John-Peder Denstad 

leder av LO i Trondheim og omegn 

tlf. 99514216 

post@loitrondheim.no 

www.loitrondheim.no 

 

 

Vedtak: Fagforbundet Trondheim bevilger 10.000 kr til Folkefest for inkludering 17.juli. 

Overskuddet fra Folkefesten tilfaller Norsk Folkehjelp. 

 

 

Sak 50/21 Kjøp av EL-sykkel 

 

Leder orienterer i møtet 

Hvordan være synlig i bybildet, synligjøre valgkampen og bruk stemmeretten. 

Brattørkaia sykkel leier ut og selger el-sykler. 

  

 

Vedtak: Arbeidsutvalget får fullmakt til å følge opp dette med kjøp eller leie av el sykkel. 

 

 

Sak 51/21 Godkjenning av protokoll  

 

Innspill på protokollen før tirsdag 29.juni kl. 15.00 

Etter dette er protokollen godkjent 

 

Vedtak:  

 

 

 

Referent: Edvin Helland 

Møte hevet: 18.10 

 


