
Handlingsplan/tiltaksplan     Fagforbundet Meløy avd 379 
Kommentar: Strategiske tiltak for FAGFORENINGER 2022 er satt inn. Se nedenfor.  

Skriv inn egne tiltak.             

TILTAK Kommentar Ansvar Frist Status Budsjett Prosj.nr. 

 
1. Heltid, likelønn og kampen mot økte forskjeller               

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

 Heltidskultur som prosjektarbeid 
Hele organisasjonen Meløy kommune må kartlegges.  

  
 Styret/ Hovedtillitsvalgt  Vår 2022    

    

              

           

       

           

1.2 Gjennomføre drøftingsmøter minst en gang i året vedrørende bruk av deltid og utarbeidelse av retningslinjer.  

Fagforeningen krever drøftingsmøter og det utarbeides retningslinjer.    Hovedtillitsvalgt   Vår 2022       

              

              

              

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

 Hovedtillitsvalgte har ansvaret for å fremme krav i samarbeid med 
plasstillitsvalgte. 

  
 Hovedtillitsvalgt  Fortløpende   

    

              

              

              

1.4 Forberede tillitsvalgte på å gjennomføre lokale forhandlinger, med sikte på å oppnå likelønn og utjevne lønnsforskjeller. 

 Videreformidle informasjon til tillitsvalgte og gi dem nødvendig 
opplæring. 

  
 Hovedtillitsvalgt 

 Når det er 
aktuelt   

    

              

              

              

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

 Leder han ansvar for å aktivt påvirke politikerne til å evaluere 
konkurranseutsatte og privatiserte tjenester 

  
 Leder 

 Når det er 
aktuelt   

    

              



              

              

              

 2.2 Lage oversikt over hvilke tjenester som er konkurranseutsatt og hvilke tjenester som kjøpes inn og bruken av vikarbyråer. 

Kreve at egenregi utredes, blant annet i forbindelse med nye 
anbudsrunder, og sikre ansattes lønns- og arbeidsvilkår ved 
konkurranseutsetting. Ha et tett faglig-politisk samarbeid med 
politikerne og kreve å få oversikt over tjenesteområder som er utsatt. 

  

 Leder/styret 
 Når det er 
aktuelt   

    

              

              

              

2.3 Formidle yrkesfaglig argumentasjon for egenregi, og sikre samarbeid mellom valgte etter hovedavtalen og valgte etter vedtektene.  

 Motvirke konkurranseutsetting og privatisering gjennom aktivt faglig-
politisk samarbeid. 

  
 Leder/styret  Kontinuerlig   

    

              

              

              

2.4 Motvirke konkurranseutsetting og privatisering gjennom aktivt faglig-politisk samarbeid. 

Fagforbundet samarbeider med politikerne for å fremme arbeidet mot 
privatisering av offentlige tjenester. 

  
 Leder/styret 

 Når det er 
aktuelt   

    

              

              

              

2.5 Bruke trepartssamarbeidet for å bygge tillitsbasert styring og ledelse. 

 Trepartssamarbeid er den eneste arbeidsformen som gir rom for 
medvirkning og medbestemmelse. Påvirke administrasjonen og 
politikerne til å ta oss med i omstilling og utviklingsarbeid 

  
 Hovedtillitsvalgt  Kontinuerlig   

    

              

              

              

2.6 Følge opp lokal tiltaksplan mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet, gjerne i samarbeid med andre LO-forbund.  

 Leder ser til at dette blir fulgt opp gjennom påvirkningsarbeid, 
kartlegging, kunnskapsoppbygging i samarbeid med tillitsvalgte 

  
  Leder 

 Når det er 
aktuelt   

    

              

              

              



3. Organisasjonsbygging og tariffmakt              

3.1 Kartlegge vervepotensial og lage en plan for å bevare og styrke forbundets posisjon på arbeidsplassene.         

 Bruke plasstillitsvalgte aktivt og gi dem nødvendig opplæring i verving 
og få oversikt over hvor mange medlemmer vi potensielt kan verve på 
alle arbeidsplasser uavhengig tariffområde.    Hovedtillitsvalgte  Kontinuerlig   

    

              

              

              

3.2 Ha med mangfoldsperspektivet i arbeidet med verving og tillitsvalgtopplæring.     

Være mer aktiv i forhold til å rekruttere/inkludere ansatte innen 
andre kulturer og være en større pådriver til å få dem til å ønske å 
påta seg verv i Fagforbundet    Styret og tillitsvalgte  Kontinuerlig   

    

              

              

              

              

3.3 Verve medlemmer med utdanning fra universitet og høyskole.   
Være aktiv med å verve nyansatte med høyskole og 
universitetsutdanning og profilere forbundet med informasjon 
gjennom tillitsvalgte. 

  
 Styret og tillitsvalgte  Kontinuerlig   

    

              

              

              

3.4 Gjennomføre regelmessig aktivitet på videregående skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter i samarbeid med forbundsregionen.  

 
  
Ungdomstillitsvalgt og yrkesseksjonslederne har ansvar for å 
gjennomføre skolebesøk 

  
  Styret  Høst 2022   

    

              

              

3.5 Etablere og aktivisere klubbstyrer hos flere arbeidsgivere, og sørge for at medlemmene har en synlig tillitsvalgt etter gjeldende hovedavtale.  
 Ikke aktuelt for oss da vi ikke har flere  tillitsvalgte på samme 
arbeidsplass  

  
      

    

              

              

              



3.6 Lage en plan som systematiserer informasjonsarbeidet og bidrar til større synlighet i media, på nett og i sosiale medier.  
  

 Få nettsiden til Fagforbundet Meløy i drift     Styret   Kontinuerlig        

 Fagforbundet Meløy har egen facebook side og egen facebookgruppe     Styret   Kontinuerlig        

              

3.7 Etablere møtepunkter for å styrke samhandling mellom yrkesseksjonene og tillitsvalgte valgt etter hovedavtalene. 

 Tillitsvalgtmøter der vi inviterer yrkesseksjonslederne for å synligjøre 
yrkesseksjonslederne for de tillitsvalgte og for å få et godt nettverk  

  
 Hovedtillitsvalgte  

 4 ganger i 
året    

    

              

              

              
 

              

              

              

              

4. Fag-, yrkes- og kompetanseutvikling 

4.1 Sørge for at tillitsvalgte etter hovedavtalene etterspør yrkesfaglige argumenter fra yrkesseksjonen i arbeidet overfor arbeidsgiver.   
 Hovedtillitsvalgte/tillitsvalgte på arbeidsplassene tar kontakt med 

leder for aktuell yrkesseksjon for å få gode faglige argumenter i 

arbeidet overfor arbeidsgiver. Det er viktig at tillitsvalgte på 

arbeidsplassene til enhver tid har oversikt over alle yrkesseksjonene 

– hvem er medlem. 

 
 

  

 Hovedtillitsvalgt i samarbeid med 
yrkesseksjonslederne  Kontinuerlig   

    

              

              

              

4.2 Bistå tillitsvalgte etter hovedavtalene ved gjennomføring av drøftingsmøter med arbeidsgiver i alle tariffområder for å utarbeide og iverksette kompetanseplaner.   
 Hovedtillitsvalgte må delta i drøftingsmøter og delta i grupper som 

jobber med utarbeidelse av kompetanseplaner i KS området. I de 

øvrige tariffområder avhenger det at styret frikjøper andre til å 

utføre det arbeidet. Hovedtillitsvalgte må drøfte forslag til plan med 

seksjonslederne og styret. 
   Hovedtillitsvalgt  Kontinuerlig       

              



              

              

4.3 Bidra med faglige argumenter i forbindelse med omstillings-, digitaliserings- og utskillingsprosesser.   
 Søke kunnskap og fakta, og bruke yrkesseksjoner og tillitsvalgte 

aktivt 
  

 Hovedtillitsvalgt/Tillitsvalgt  Kontinuerlig   

    

              

              

              

4.4 Arbeide for at det etableres flere læreplasser og at flere tar fagbrev.   
 Hovedtillitsvalgte, tillitsvalgte på arbeidsplassene og 

yrkesseksjonsledere må arbeide aktivt med å påse at assistenter tar 

fagbrev i sitt fag. 
 

  

 Yrkesseksjonene og ungdomstillitsvalgt  Kontinuerlig   

    

              

              

              

4.5 Sikre at medlemmene får faglige tilbud.  

 Hovedtillitsvalgte i KS-området har drøftingsmøte med 
kommunedirektøren med tema: 
Strategi/plan for opplæring av ansatte ufaglærte tar fagbrev i sitt 
fagområde – teoridelen (kurs som arbeidsgiver dekker). 

  

 Hovedtillitsvalgt 
utgangen av 
februar   

    

 Tillitsvalgt har ansvar for å melde fra til opplæringsansvarlig hvis de har 
medlemmer som ønsker å ta fagbrev 

  
 Opplæringsansvarlig og tillitsvalgt Kontinuerlig   

    

              

              

5. Klima og miljø 

 5.1 Sette lokalt klima- og miljøarbeid på dagsorden i møter med medlemmene.   
 Gi kurs eller ha dette som tema i medlemsmøte     Styret  Høst       

              

              

              

5.2 Bruke veilederen for lokalt klima- og miljøarbeid i det fagligpolitiske arbeidet.   
 Fagforbundet Meløy må påse at dette tas opp politisk gjennom 
samarbeidsavtalen og gjennomføre kurs/opplæring for å øke 
kompetansen på området 

  
 Styret 

I løpet av 
året   

    

              



              

              

5.3 Bidra til å framheve medlemmenes fagkompetanse i lokalt klima- og miljøarbeid.   
 Bruke medlemmer aktiv i forhold til skolering/kurs og medlemsmøter 
om tema. 

  
  Styret 

 I løpet av 
året   

    

              

              

              

5.4 Påvirke arbeidet med kommunale klima- og energiplaner, og være pådriver til å integrere det ytre miljø i HMS-arbeidet.   
 Se til at vi er med for medbestemmelse og påvirkning i det kommunale 
planarbeidet 

  
  Hovedtillitsvalgt 

 Når det er 
aktuelt   

    

              

              

              

5.5 Følge opp retningslinjer for organisasjonens kutt i egne utslipp, og sørge for klimavennlige innkjøp.   
 Bruke i størst mulig grad våre innkjøpsavtaler via  vårt  forbund, og 
sjekke ut de avtaler vi inngår med andre. 

  
 Styret/leder  Kontinuerlig   

    

              

       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HANDLINGSPLAN FOR KURS/AKTIVITETER ÅRET 2022 

 

 

Arrangement Tidspunkt Seksjoner Estimert Kostnad 

Førstehjelpskurs Høst Felles ansvar 15.000 

ADHD Show 25 Mai YKKO 35.000 (fjord årets 
budsjett) 

Renholdskurs  
Insta 800 

Vår YSST 7000 

Sosialt samvær/møte Mars SHS 2000 

Kurs 
Selvmordsforebygging  

April SHS 4000 

Temamøte Mai SHS 2000 

Felles arrangement på 
tvers av seksjonene 

Nord bygden 

September Felles ansvar 5000 

Møte/Temadag Oktober SHS 2000 

Sosialt Samvær April YKKO 2000 

Temamøte Oktober YKKO 4000 

Felles arrangement på 
tvers av seksjonene 

Sør bygden 

Oktober Felles ansvar 5000 

 

 

• Det er ønskelig at man kan ha et større arrangement når pandemien er over og alle kan møtes, for å feire at man endelig kan møtes igjen. 
 

Det må settes ned en komite om aktivitetene blir vedtatt og denne komiteen settes i første styremøte etter årsmøte. 

 


