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DAGSORDENS PUNKT 6 INNKOMMENDE FORSLAG 
 
Forslag:  #01  
Tittel:   Fagforbundets kvinner fotballprosjekt   
Forslagsstiller: Fagforeningsstyret 

 

Forslag: 
Fagforbundet Tromsø bevilger 10 000 kr for Fagforbundets fotballprosjekt i Tromsø  
 

Begrunnelse: 

Fagforbundet har inngått et samarbeid med kvinnefotballen og vil støtte jentefotballen i Norge. 
Bakgrunnen for dette er at fotballbanen er blitt en av de viktigste arenaene for likestillingskampen i 
Norge, slik også arbeidslivet er. 

Fagforbundet Nasjonalt har lagt til rette for samarbeid mellom fagforeninger og de enkelte lokale 
fotballklubbene ved å bistå de fagforeninger som ønsker å være med på dette prosjektet.  

Fagforbundet Tromsø har hatt en samarbeidsavtale med Kvaløyasportklubb i løpet av 2022 med 

følgende formål: bidra til at spillerne får styrket muligheten til å satse på idretten sin. Skape økt 
bevissthet om forskjellsbehandlingen som jenter og kvinner opplever i fotballen og på 
arbeidsplassen, og bidra til å redusere forskjellene mellom jenter og gutter i samfunnet. Prosjektet 

vil også sørge for at spillere i medlemsklubbene blir kjent med Fagforbundet og fagbevegelsens 
betydning i det norske samfunnet. 
 

Fagforeningsstyrets innstilling: 
Forslaget tiltres 

 
Forslag:  #02  

Tittel:   Bevilgninger   
Forslagsstiller: Fagforeningsstyret  

 
Forslag: 

Årsmøtet gjør følgende bevilgninger. 
- Tv aksjonen 5000kr  

- Natteravnene 5000kr 

 
 

Begrunnelse: 

TV-aksjonen er en årlig, riksdekkende norsk innsamlingsaksjon til veldedige formål, som har blitt 

arrangert siden 1974  
Natteravnene er en organisasjon som bidra til å hjelpe ungdommer. Hver helg patruljerer de gater 

og streder i Tromsø for å ta vare på ungdommen. 
 

Fagforeningsstyrets innstilling: 
Forslaget tiltres 
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Forslag:  #03  

Tittel: Valg av representant til Tromsø kommunale pensjonskassen og betaling av beinskatt 
til Fagforbundet Tromsø   

Forslagsstiller: Reinaldo Montalvao 

 
Forslag:  
Medlemmer (ansatt i Tromsø kommune) i Fagforbundet Tromsø skal på Årsmøte velge ansattes 
representant som skal sitte i styret til Tromsø kommunale pensjonskasse. Representant velges for 

samme periode som ved kommunalt valg. 
 
Styrerepresentanter og andre som har betalte verv for Fagforbundet i Tromsø kommunale 
pensjonskasse, betaler 10.000 beinskatt av brutto godtgjøring til Fagforbundet Tromsø. 

 

Begrunnelse: I henhold til vedtekter Tromsø kommunale pensjonskasse:  
Styremedlemmene velges for samme periode som kommunestyrets medlemmer, og trer i 

funksjon fra det tidspunkt de er valgt. Gjenvalg kan finne sted. 
 

§ 2-1 Styret Pensjonskassen ledes av et eget styre - i det følgende kalt styret - på sju medlemmer 
med personlige varamedlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Inntil fem 

styremedlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av kommunestyret, hvorav minst ett 
styremedlem med personlig varamedlem ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller til 

arbeidsgiver. To styremedlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av arbeidstakernes 
organisasjoner blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen. 

 
Styrehonorarene i pensjonskassen er like for dem som er utnevnt av kommunestyret og dem som er 
utnevnt av arbeidstakernes organisasjoner: 

  

Styreleder: 1,3 G per år 
Nestleder: 0,9 G per år 

Øvrige styremedlemmer: 0,7 G per år 

Varamedlemmer: kr. 5.000 per møte. 

  
Disse satsene gjaldt både i 2020 og 2021. 
Honorar i Tromsø kommunale pensjonskasse er regulert i grunnbeløpet i folketrygden, heretter G.  
G = Folketrygdens grunnbeløp. Per i dag er G = 111.477 kr. 

 
Bjørn Willumsen tidligere leder i fagforeningen har vært den første representant i pensjonskassa og 
har foreslått at medlemmene som oppnevnes på vegne av Fagforbundet burde betale kr 10.000 fra 
honorar tilbake til Fagforbundet Tromsø.  Hele styret var enig med Bjørn. Dette ordningen ble 

praktisert i fagforeningen fram til 2021.  
 
Jeg foreslår at medlemmer i fagforeningen velger sine faste og vara representanter i Tromsø 

kommunale pensjonskasse hvert fjerde år etter kommunevalg i.h.h.t vedtekter i Tromsø 
kommunale pensjonskasse. Hvis styremedlem frater sine verv før periode er over, gis fullmakt til 

styre i fagforeningen konstituere en ny representant til styre, fram til Årsmøte i fagforeningen.   
Styrerepresentanter og andre som har betalte verv for Fagforbundet i Tromsø kommunale 
pensjonskasse, betaler 10000,- beinskatt av brutto godtgjøring til Fagforbundet Tromsø. 

 

Fagforeningsstyrets innstilling: 
Forslaget tiltres ikke.  


