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Innledning 
 
 
2021 har vært et krevende og utfordrende år for alle, også for oss som forening.  
Stort sett alle aktiviteter med hensyn til den vedtatte handlingsplanen har vært satt på vent 
eller avlyst. 
Medlemmene våre og ikke minst våre tillitsvalgte har gjort en enormt god innsats, og vist seg 
å være meget tilpasningsdyktig i forhold til den krisa vi har hatt og fortsatt står ovenfor.  
Selv i onde og utfordrende dager, så har vi vist oss å stå sammen og vi har hatt god kontakt 
med forbundsregionen og andre foreninger gjennom hele krisa. Dette har vært nødvendig 
for å kunne ta i bruk de nasjonale retningslinjene og veiledere når alt rundt oss ble snudd på 
hodet. 
 
 

Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: 
 

Fagforeningsstyret Navn 

Leder Anita-Helen Gjersvik t.o.m september 2021 
Tonje Halvorsen konstituert ut året 2021 

Nestleder Tonje Halvorsen t.o.m september 2021 

Opplærings- 
ansvarlig 

Lisell Sjøteig 

Kasserer Marlene Blomstereng Karlsen 

Leder yrkesseksjon 
helse og sosial 

Renathe Berg 

Leder yrkesseksjon 
kirke, kultur og 
oppvekst 

Tina B. Hansen t.o.m august 2021 
Renate Norum konstituert f.o.m august 2021 

Leder yrkesseksjon 
samferdsel og 
teknisk 

Jon P. Andreassen 

Leder yrkesseksjon 
kontor og 
administrasjon 

Gry Berit Alveness t.o.m mai 2021 

Ungdomstillitsvalgt Marie Kirkesæther t.o.m februar 2021 
Joakim B Hafne konstituert ut året 2021 

Pensjonisttillitsvalgt Gudrun Sivertsen 
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Styremedlem etter 
HA 

Lisell Sjøteig t.o.m september 2021 
Anita Gjersvik f.o.m september 2021 

Vararepresentant 
yrkesseksjon helse 
og sosial 

Edwin Myrvang 

Vararepresentant 
yrkesseksjon 
samferdsel og 
teknisk 

Svein Lorentsen 

Vararepresentant 
yrkesseksjon kirke, 
kultur og oppvekst 

Renate Norum t.o.m august 2021 
Tina B. Hansen f.o.m august 2021 

Vararepresentant 
kontor og 
administrasjon 

Inger S. Kristiansen t.o.m mai 2021 

Vara 
ungdomstillitsvalgt 

Joakim B. Hafne t.o.m februar 2021 

Vara 
pensjonisttillitsvalgt 

Terje Pedersen 

Vara styremedlem Annie Sjøteig 

 Harald Arnt Grimstad 
 

 

Fagforeningens hovedtillitsvalgtfrikjøp i 2021: 
 

Verv Navn Frikjøpsprosent Tariffavtale 

HTV Anita-Helen Gjersvik 100 KS 

HTV Lisell Sjøteig 100 KS 

HTV Renathe Berg 40 fra april fram til 

november 2021 

KS 

 
  

Representanter til forbundsregionens representantskap/regions møte 
  
Til Fagforbundet Nordland sitt Representantskap/regionmøte har fagforeningen hatt 
følgende representanter: 

• Anita-Helen Gjersvik 

• Tonje Halvorsen 

• Lisell Sjøteig 
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Valgkomitéen 
Valgkomitéen i henhold til vedtektene har bestått av: 

Leder Nina Helen Johansen 

Nestleder Monika Sandberg 

Medlemmer Kay Bjarne Sund 

 
 

Revisorer  
Til å revidere fagforeningens regnskap, har det vært følgende revisorer og vara: 
1: Hans Yngvar Haraldsen 
2: Jenny Ann Skaland 
 
 
 
 

Økonomi 

 

Bankinnskudd  
31.12.2020 

Bankinnskudd  
31.12.2021 

Egenkapital 
31.12.2020 

Egenkapital 
31.12.2021 

1 045 209,93 kr 1 015 099,60 1 045 209,93 kr 1 015 099,60 

    

 
Angående budsjett og regnskap vises det til egen sak i årsmøtet.  
 
 
 
 

Koordineringsledd 
Beskrivelse av fagforeningens deltakelse i koordineringsledd (jfr. Vedtektenes § 12). 
 

Arbeidsgiver Hos hvilke arbeidsgivere 
er det registrert flere 
fagforeninger. 
(Fagforbundet) 

Er det opprettet 
koordineringsledd 
etter§12 

JA Nei 

Nordland 
Fylkeskommune 

  X  
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Medlemsutvikling  
 

  
 

Medlemstall totalt: Yrkesaktive totalt: 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 

837 840 575 549 

    

Antall yrkesaktive medlemmer under 30 år: Antall pensjonistmedlemmer 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 

103 135 220 242 

    

Studenter: Lærlinger: Elever: 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 

6 5 27 26 5 5 

      

Antall yrkesaktive medlemmer KS Antall yrkesaktive medlemmer Spekter 

01.01.21 31.12.21 01.01.21 31.12.21 

533 481 10 8 

Fagforeningens 
vervemål for lokale satsingsområder 

Antall yrkesaktive medlemmer NHO 

01.01.21 31.12.21 01.01.2021 31.12.2021 

25 3 13 12 

 
  

Møtevirksomheten 
Årsmøtet ble avholdt 28.januar 2021 på teams og behandlet følgende saker: 

 

• Åpning 

• Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

• Konstituering 

• Årsberetninger 2020 

• Handlingsplan 2021 

• Regnskap 2020 

• Budsjett 2021 

• Innkomne saker 

• Valg 
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Det er avholdt 9 styremøter. 
Styret har behandlet 83 saker. 
Beskrivelse av saker som har vært tidskrevende: 
 
Ble tatt ut i streik. Fagforbundet Meløy dannet et streikestyret som planla en evt. streik. De 
som ble tatt ut var KS område og NHO  
 
 
 
Andre møter /samlinger i fagforeningens regi: 
Det er avholdt 5 tillitsvalgtmøter 
 
 
Sosiale aktiviteter:  
Jubileumsmiddag i desember til 25 og 40 års jubilanter  
 

 

Utvalgenes virksomhet 
 

Ungdomsutvalget 

 

ÅRSBERETNING  
UNGDOMSTILLITSVALGT 

 
Ungdomsutvalgets sammensetning har i 2021 bestått kun av konstituert ungdomstillitsvalgt, 
som opprinnelig var valgt inn som vara for ungdomstillitsvalgt. 
 
Ungdomstillitsvalgt har deltatt på styremøter i Fagforbundet Meløy, samt møter i 
ungdomsutvalget på regionsnivå i Bodø.  
Ungdomstillitsvalgt har deltatt på tariffkonferanse, samt på forbundsregionsamling i Bodø. 
Ungdomstillitsvalgt har også deltatt på appell for bruk av stemmeretten under 
stortingsvalget høsten 2021 
Ungdomstillitsvalgts arbeid i 2021 har vært preget av den pågående pandemien. 
 
 

Pensjonistutvalget 

Det har vært lite aktivitet i år også. I november var pensjonisttillitsvalgt i Bodø på 
Pensjonistkonferansen  
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Yrkesseksjon helse og sosial 

 

 
 

 

ÅRSBERETNING YRKESSEKSJON HELSE OG SOSIAL FAGFORBUNDET MELØY 

 

 

 
Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet Meløy har bestått av leder Renathe Lauritzen 
Berg, vara Edwin Myrvang og styremedlem Linda Westgård. 
Arbeidet i yrkesseksjon helse- og sosial har også i 2021 vært preget av den pågående 
pandemien.  
 
Det har vært avholdt to møter i styret, et i juni og et i oktober.  
 
Det har vært arrangert en filmfremvisning i kommunestyresalen der filmen «Om 
utviklingshemming» av professor Karl Erik Ellingsen ble presentert. Det ble servert pizza på 
filmkvelden og det ble åpnet for spørsmål og diskusjon etterpå. 
 
Det har vært forsøkt arrangert et fysisk medlemsmøte i november, men på grunn av bare en 
eneste påmeldt ble dette bestemt utsatt til 2022.  
 
Leder i seksjon helse og sosial har deltatt på ulike nettbaserte kurs, samt på fagpolitisk kurs i 
desember.  
Leder har deltatt på styremøter i Fagforbundet Meløy, på middag med jubilanter i 
Fagforbundet Meløy, samt deltatt på arbeid med julehilsen til medlemmene.  
 
 
 

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 

 

Det har ikke vært noen møter og veldig laber aktivitet pga.covid 19. Håper å komme sterk 
tilbake i året som vi nå er inne i. Ønsker innspill fra medlemmer i YST på aktiviteter som kan 
være av interesse både for vaktmestrer å likens renholdere.  
Mvh . Jon 
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 Yrkesseksjon kirke og oppvekst  

 
Oppgaver og utfordringer i året 2021. 
 
Utfordringene i året 2021 har vært COVID-19, slik at vi har ikke fått gjennomført noe kurs 
eller temakvelder. En annen utfordring er at jeg ble konstituert inn som seksjonsleder i 
oppvekst august 2021. 
 
I samarbeid med opplæringsansvarlig så har vi fått booket ADHD inspiratoren  
Magnus Jackson Krogh, som skal komme til Meløy Kommune for å holde showet sitt «en 
kveld med Magnus» i mai 2022. 

 
Oppgaver 
I og med at jeg er ny som seksjonsleder så har jeg ikke oversikt over hva som skulle ha vært. 
 
 
 
 

Rapport opplæringsansvarlig: 

 
Oppgaver og utfordringer i året 2021 
 
Utfordringene i året 2021 har vært COVID-19, slik at vi har ikke fått gjennomført noe kurs 
eller temakvelder, annet enn det som har vært gjennom Fagforbundet Nordland som Waina-
er gjennom Teams. 
 
I samarbeid med seksjonsleder for oppvekst, har vi fått booket ADHD inspiratoren  
Magnus Jackson Krogh, som skal komme til Meløy Kommune for å holde showet sitt «en 
kveld med Magnus» i mai 2022. 
 
Oppgaver 
Jeg har ikke fått gjennomført noen av oppgavene som var planlagt dette året pga. COVID-19. 
 
Opplæringsansvarlig: Lisell Sjøteig  
 

Årsmelding 2021- hovedtillitsvalgte: 

 

Hovedtillitsvalgte er de som koordinerer tillitsvalgte på arbeidsplassnivå, og har en sentral 

rolle i arbeidslivsmodellen. De ivaretar viktige oppgaver når det gjelder lov og avtaleverk, i 

tillegg til medbestemmelse på arbeidsplassene. Vervet som hovedtillitsvalgt er hjemlet i 

hovedavtalen for KS-området og gir rett til å representere de ansatte som er medlemmer av 

Fagforbundet Meløy. 
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Fagforbundet Meløy har samarbeidsavtale med Fellesorganisasjonen (FO), Skolens 

Landsforbund og Creo (Musikerne) som gjør at de hovedtillitsvalgte har betegnelsen 

fellestillitsvalgte, siden de også er hovedtillitsvalgte for medlemmene i de andre LO-

forbundene innen KS-området. 

 

Hovedtillitsvalgte 2021 er: 

Anita-Helen Gjersvik   100% frikjøp 

Lisell Sjøteig                  100% frikjøp 

 

Drøftinger og forhandlinger: 

Deltar i drøftings- og forhandlinger med Meløy Kommune og Meløy Utvikling KF med blant 

annet følgende tema: Arbeidsordninger, lokale særavtaler for arbeidstøy, krav om faste 

tilsettinger, krav om økt stilling for de deltidsansatte etter arbeidsmiljøloven samt 

lønnsforhandlinger (Kap.3, 4 og 5) oppsigelsessaker, budsjett, sykefraværsoppfølginger, 

jobbintervjuer, mm. I tillegg kommer prosjektene vi deltar på. 

 

Samarbeidsmøter 

Vi har møter med kommunedirektøren, kommunalsjefene og noen virksomhetsledere. 

På disse møtene blir det tatt opp saker som berører de ansatte innenfor lønns- og 

arbeidsvilkår. Her har partene gjensidig informasjonsplikt. Vi deltar også på 

kommunedirektørens ledermøter. 

 

Hovedtillitsvalgte har møtt som fast representant i: 

• Ansettelsesutvalget 

• Arbeidsmiljøutvalget 

• Attføringsutvalget 

• Administrasjonsutvalget/ partssammensatt utvalg med 2 representanter. 

 

Prosjekter som vi deltar i: 

 

• Arbeidsgruppe Helse og Velferd 

• Samarbeidsmøter oppvekst og samfunn 

• Lokale Forhandlinger 

• Valg av plasstillitsvalgte  

• Drøftinger ved ansettelser, utvidelse av stilling 

• Møter med kommunedirektøren (HTV og HVO) 
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• Møter med sykefraværsgruppa 

• Teams møter med Fagforbundet Sentralt 

• Bemanning ledelse 

 

 

Opplæring/ møter Fagforbundet Nordland og Fagforbundet sentralt: 

• Fase 1 skolering 

• Fase 2 skolering 

 

 

Annen aktivitet: 

I forbindelser med drøftinger og forhandlinger har hovedtillitsvalgte mange møter og 

telefonsamtaler med enkeltmedlemmer. Det er saker som gjelder lov og 

avtaleverket. 

Mange av disse sakene er utfordrende og vi bruker mye tid til å behandle dem. I 

særdeles vanskelige saker har vi dialog med kompetansesenteret i Nordland og i 

noen saker må vi løfte saken til advokater i Fagforbundet LO. 

 

Vi har faste møter med de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene 4 ganger i året, hvor 

hovedtillitsvalgte informerer om sitt arbeid, samt gir de tillitsvalgte oppdatering på 

lov- og avtaleverk. 

 

Vi deltar fast på politisk møter med våre samarbeidspartier sine medlemmer i 

Formannskapet. 

 

Anita har også deltatt i lederprogrammet, med utgangspunkt i ledelse i Meløy 

kommune. Det er et program som skal vare ut våren 2022. 

 

Vi vil takke de tillitsvalgte på arbeidsplassen for et flott og konstruktivt samarbeid, i 

året som har gått særlig med de utfordringene med Covid-19, hvor dere har stått på 

og virkelig gjort en kjempe innsats. 

 

 

Anita-Helen Gjersvik og Lisell Sjøteig 
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Fagforeningens aktiviteter og utfordringer på kort og lang sikt 
Nå situasjonen 2021 er utgangspunktet for beskrivelsen av fagforeningens aktiviteter 
og utfordringer på kort og lang sikt.  
 

Målsettinger og planer i perioden etter strategiplanen 

Heltid og likelønn  

 
Tiltak: 
 

Kreve at stillinger som hovedregel lyses ut som hele, faste stillinger.  

Konkretisering av tiltaket: Hovedregelen er at det skal tilsettes i hele stillinger 

Beskrivelse av hvilken grad målet er nådd:  

Heltidskultur er noe HTV har jobbet med for å få inn i styringsgruppa omstilling i Meløy. Det 

er satt som eget tema som skal jobbes videre med.  

 

Gjennomføre drøftingsmøter minst en gang pr. år vedrørende bruk av deltid og 
utarbeidelse av retningslinjer.  
 
Konkretisering av tiltaket: Det skal drøftes og lages retningslinjer vedrørende bruk av 

deltidsstillinger. 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Retningslinjer skal utarbeides i styringsgruppa 

som er en partssammensatt gruppe, men drøfting skjer ikke alltid dessverre. Samtidig er 

arbeidsgiver blitt mer opptatt av temaet heltidskultur, og HTV stiller spørsmål når det lyses 

ut små deltidsstillinger. 

 
 

Fremme krav etter arbeidsmiljølovens kapittel 14 for alle som har rettmessige krav i 
henhold til lovverket.  
 

Konkretisering av tiltaket: HTV følger dette opp i samarbeid med plasstillitsvalgte 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Det blir fortløpende fulgt opp gjennom hele 

året 
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Forberede tillitsvalgte på å gjennomføre lokale forhandlinger, med sikte på å oppnå 
likelønn.  

 

Konkretisering av tiltaket: HTV har hatt hovedansvaret for lokale forhandlinger og har tatt 

med tillitsvalgte inn i forhandlingsutvalget 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Det har vært lokale forhandlinger i år, så derfor 

var det aktuelt å ta med tillitsvalgte/seksjonsleder inn i forhandlingsutvalg 

 

Offentlige tjenester i egenregi 
 

 
Tiltak 
 

Kreve at egenregi utredes, blant annet i forbindelse med nye anbudsrunder, og sikre 
ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved konkurranseutsetting.  

 

Konkretisering av tiltaket: Leder har hatt ansvaret for å påvirke politikere til evaluering av 

konkurranseutsatte og privatiserte tjenester 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Dette har ikke vært aktuelt  

 

Kartlegge alle tjenester i kommuner, fylkeskommuner og sykehus, og lage oversikt over 
hvilke tjenester som er   konkurranseutsatt.  
 
 Konkretisering av tiltaket: HTV har hatt ansvaret for å få kartlagt tjenestene når det har 

vært aktuelt 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ikke vært aktuelt hos oss 

 
 

Ha en offensiv strategi med å formidle yrkesfaglig argumentasjon for egenregi, og sikre 
samarbeid mellom valgte etter hovedavtalen og valgte etter vedtektene.  
 
Konkretisering av tiltaket: Vi ønsker å opprettholde offentlige tjenester i egenregi. Hvis 
tjenester blir konkurranseutsatt eller at av mangel på kompetanse i kommunen, så skal det 
drøftes med tillitsvalgte. 
 
Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ikke vært aktuelt hos oss 
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Motvirke konkurranseutsetting og privatisering gjennom aktivt fagligpolitisk 
samarbeid. 
 
Konkretisering av tiltaket: Leder har hatt ansvaret 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har jevnlige møter med politisk ledelse der 

temaet stadig blir tatt opp. Har ikke vært aktuelt for oss. 

 

 
 

Foreslå trepartssamarbeid som arbeidsform i omstilling og utviklingsarbeid.  
 
Konkretisering av tiltaket: Trepartssamarbeid er den eneste samarbeidsformen som gir rom 

for medvirkning og medbestemmelse. HTV har vært delaktig i omstilling og utviklingsarbeid. 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Dette gjøres gjennom hele året 

 

 

Kreve tiltaksplan mot sosial dumping og arbeidskriminalitet, gjerne i samarbeid med 

andre LO-forbund. 

 

Konkretisering av tiltaket: Har ikke vært et aktuelt tema 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Gjøres når det er aktuelt 

 

 
 
 

Organisasjonsbygging og tariffmakt  

 
Tiltak 
 

Besøke alle arbeidsplasser der en har medlemmer i løpet av året. Medlemmer som ikke 
nås på arbeidsplassen må nås på andre måter. 
 
 
Konkretisering av tiltaket: HTV og leder gjennomfører arbeidsplassbesøk etter behov 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Pga Covid 19 har det vært vanskelig å 

gjennomføre. Har hatt noen arbeidsplassbesøk høsten 2021 
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Kartlegge vervepotensial på alle tariffområder 

 

Konkretisering av tiltaket: Presentere Fagforbundet når nye virksomheter etableres. 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ikke vært aktuelt 

 

 
 
 

Kontakte alle nye medlemmer senest en måned etter innmelding, og alle medlemmer 
som melder seg ut, eller som står i fare for å bli strøket.  
  

Konkretisering av tiltaket: HTV og Fane 2 ansvarlig har hatt hovedansvaret, og det sendes ut 

velkomstbrev til nye medlemmer 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Gjennom hele året 

 

 

Aktivt jobbe for å rekruttere flere arbeidstakere med høyskole- og universitets-
utdanning, og gjennomføre regelmessig aktivitet på videregående skoler, fagskoler, 
høyskoler og universiteter i samarbeid med forbundsregionen.  
 

Konkretisering av tiltaket: Vi har ikke hatt noen skolebesøk dette året 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Ikke gjennomført 

 

 
Etablere klubber på arbeidsplassene, og sørge for at alle medlemmer har en synlig 
tillitsvalgt.  
 

Konkretisering av tiltaket: Vi har god dekning på tillitsvalgte på stort sett alle arbeidsplasser, 

som er synlig og som kan kontaktes ved behov 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Gjennomføres hele året. 
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Velge hvilke tiltak som skal prioriteres fra handlingsplanen for mangfold og inkludering 
for å nå målsettingen for arbeidet.  
 
Konkretisering av tiltaket: Prøve å påvirke ansatte med kulturell forskjell og bakgrunn til å 

være med og ta del i det arbeidet vi som fagforening skal jobbe mot. 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Vi har ikke klart å nå målet. 

 

 

Ta i bruk mangfoldkompetansen til utpekte ressurspersoner i vervearbeidet.  
 
Konkretisering av tiltak: Få tillitsvalgte eller medlemmer til å engasjere seg i mangfold og søke 
kunnskap om temaet. 
 
Beskrivelse av hvilken grad målet er nådd: Vi har en tillitsvalgt som nå er med som 
mangfoldskontakt i Fagforbundet Nordland 
 
 
 

Være synlige i sosiale medier.    
 

Konkretisering av tiltaket: Fagforbundet Meløy har egen Facebook side og gruppe, der leder 

har hovedansvaret i samarbeid med styremedlemmer 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Gjennomføres hele året 

 

 

 

Fag-, yrkes- og kompetanseutvikling  

 

Tiltak 
 

Bistå de tillitsvalgte i gjennomføringen av drøftingsmøter med arbeidsgiver i alle tariff-
områder for å utarbeide og iverksette kompetanseplaner.  
  

Konkretisering av tiltaket: HTV er med i drøftingsmøter og deltar i utarbeidelse av 

kompetanseplaner i KS området. I andre tariffområder så avhenger det av å frikjøpe andre til 

den oppgaven. 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Gjennomføres når det er aktuelt 
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Jobbe for at flere tar fagbrev.  
  
 

Konkretisering av tiltaket: Yrkesseksjonsledere og tillitsvalgte må arbeide aktivt med å påse 

at assistenter tar fagbrev. 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Gjøres kontinuerlig 

 

 

Bidra med faglige argumenter i forbindelse med omstilling- og utskillingsprosesser.  
  

Konkretisering av tiltaket: Søke kunnskap og fakta, og bruke yrkesseksjoner og tillitsvalgte 

aktivt 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Gjøres når det er aktuelt 

 
 

Samarbeide med arbeidsgiver for å øke antall læreplasser i alle virksomheter, spesielt 
i offentlig sektor, og bidra til at veileder har kompetanse til å gi et godt faglig 
opplæringstilbud til lærlingen. 
 

Konkretisering av tiltaket: Tillitsvalgte må arbeide aktivt for at Meløy kommune og andre 

tariffområder utvider fagområder, slik at vi får lærlinger i nye fagområder 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Gjøres kontinuerlig og når det er aktuelt 

 

 

Sikre at medlemmene får faglige tilbud. 
 

Konkretisering av tiltaket: Påse at arbeidsgiver gir sine ansatte kompetanse innen sitt yrke 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Gjennomføres kontinuerlig 

 

 

 

Miljø og klima  
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Tiltak 
 

Bruke det faglig-politiske samarbeidet til å konkretisere en offensiv miljø- og 
klimapolitikk.  
 

Konkretisering av tiltaket: Fagforbundet Meløy må påse at dette tas opp politisk gjennom 

samarbeidsavtalen og gjennomføre kurs/opplæring for å øke kompetansen på området 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ikke vært gjennomført pga Covid 19 

 

Påvirke arbeidet med kommunale klima- og energiplaner, og være pådriver til å 
integrere det ytre miljø i HMS-arbeidet 
 

Konkretisering av tiltaket: Se til at vi er med for medbestemmelse og påvirkning i det 

kommunale planarbeidet. 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Har ikke vært aktuelt 

 

 

Sette lokalt miljø- og klimaarbeid på dagsorden på medlemsmøter.   
 
Konkretisering av tiltaket: Gi kurs eller ha det som tema på medlemsmøte 

Beskrivelse av i hvilken grad målet er nådd: Ikke gjennomført pga Covid 19 

 
 

Representasjon 
Oversikt over hvilke verv fagforeningen har hatt medlemmer i: 
 

Forbundsregionen 

• pensjonist utvalg 

• Mangfoldskontakt  
 
 

 

Faglig/politisk utvalg 

Er samarbeidsavtalen mellom Fagforbundet og Arbeiderpartiet fulgt opp med lokal avtale og 
aktivitet? Er det inngått avtale med andre politiske partier i så tilfelle hvilke.  
 



19 

 

Har fagforeningen 
samarbeidsavtale 
med AP? 

Hvis ja, sett inn ja  Hvis nei, beskriv 
hvorfor ikke 

Hva skal til for å få 
dette til? 

 Ja   

 

Har fagforeningen 
inngått avtale med 
andre politiske 
partier? 

Hvis ja, sett inn 
hvilke politiske 
partier. 

  

 Ja SV  
 

Andre utvalg 
KS rådet: Renathe Berg 
Koordineringsledd Nordland Fylkeskommune: Anita-Helen Gjersvik 
 
 

Kurs og konferanser  
Planlagte kurs og konferanser for tillitsvalgte valgt etter hovedavtalene.  

 

 Type kurs: Antall TV 
gjennomført 

Dato 
gjennomført 

Fase 1  3 Mars 2021 

Fase 2  3 November 
2021 

 
Fase 1 kurs har vært gjennomført digitalt gjennom Fagforbundet Nordland. 
Fase 2 kurs har vært gjennomført fysisk, noe som også har vært en utfordring pga Covid 19, 
da det har tatt lang tid for de tillitsvalgte å få gjennomført skoleringen.  
 
 

Planlagte kurs og konferanser for tillitsvalgte valgt etter vedtektene  

 

 Type kurs: Antall TV 
gjennomført 

Dato 
gjennomført 

Nye kurs opplæringsansvarlig 1 Mars 2021 

 
Gjennomført digitalt 
 
  

Type kurs  Arrangør Antall 
deltakere 

Dato 
gjennomført 

Fagpolitisk kurs   3 1-3. desember  

 
Gjennomført fysisk i Oslo 
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Fagforeningens anvendelse av organisatorisk frikjøp/ «spleiselag» 
 

Har fagforeningen søkt om økonomiske midler til organisatorisk frikjøp? 
Ja 
 
Hva er til hinder for at frikjøpet brukes?  
Har vært liten aktivitet i foreningen p.g.a covid - 19 
 
Hvordan er midlene anvendt? Hva ser fagforeningene som fordel ved å bruke midlene, eks 
oppgaver som blir løst? 
Kasserer har vært frikjøpt til arbeid med Fane 2 medlemsregisteret gjennom hele året. 
I tillegg har kasserer vært frikjøpt til ekstra arbeid i Fane 2 registeret i forbindelse med at 
Fagforbundet Meløy ble tatt ut i streik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg: Revisjon 
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Sted og dato 
 
 

 Fagforeningsleder  
 
 

  

   

   
Nestleder  Opplæringsansvarlig 

 
 

  

Kasserer 
 
 

 Leder yrkesseksjon kirke, 
kultur og oppvekst 

    
Leder yrkesseksjon helse 

og sosial 
 Leder yrkesseksjon kontor 

og administrasjon 
 
 

  

Leder yrkesseksjon 
samferdsel og teknisk 

 Pensjonisttillitsvalgt 

 
 

  

Ungdomstillitsvalgt  Styremedlem 
 
 

  

Styremedlem 
 

 Styremedlem 

   

Styremedlem 
 

 Styremedlem 

   

Styremedlem 
 

 Styremedlem 

   

 
 
 


