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86/21 Godkjenning av innkalling 
 
Sammendrag: 

Innkalling sendt ut 11. oktober 2021 
 
 
Forslag til vedtak: 

Innkallingen godkjennes. 
 
 
03.11.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling:  
Ordet: Alise Strøm Sørensen 
 

 
Regionsstyret Trøndelag - 86/21 Vedtak: 
Innkallingen godkjent. 
 

 
 
 
87/21 Godkjenning av saksliste 
 
Sammendrag: 

Sakslisten sendt ut 28. oktober 2021 
 
 
Forslag til vedtak: 

Sakslisten godkjennes. 
 
 
03.11.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling:  
Ordet: Alise Strøm Sørensen og Roy Hveding 
 
Merknad: Sakspapirene kommer for sent. 
 

 
Regionsstyret Trøndelag - 87/21 Vedtak: 
Saklisten godkjent med merknad. 
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88/21 AU protokoll fra 25.10.21 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra AU møte 25. oktober 2021 vedlegges                                         
     

 
Forslag til vedtak:   
Taes til orientering.          
 
 
 

 
03.11.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Alise Strøm Sørensen 
 
 

 
Regionsstyret Trøndelag - 88/21 Vedtak: 
Tas til orientering. 

 
 
 
89/21 FRITAK FRA VERV I UNGDOMSUTVALGET 
 
Sammendrag:  
Leder av ungdomsutvalget at mottatt en mail fra vara medlem Andrine Skotvold som 
ønsker å fratre sitt verv i ungdomsutvalget.  
 
I forbindelse med at Andrine fratrer sitt verv, må ungdomsutvalget supplere inn en ny 2. 
vara. Det ble sendt ut en mail 30. september til alle fagforeninger om å komme med 
forslag på aktuelle kandidater innen 10. oktober. Det kom forslag på tre kandidater: Vilde 
Antonie Sundfær, Trude Knutsen og Rebekka Steen.  
 
Ungdomsutvalget har valgt å supplere inn Vilde Antonie Sundfær som ny 2. vara. Vilde 
Antonie er i dag studentkontakt i Fagforbundet Trøndelag, og det vil være nyttig for 
ungdomsutvalget å kunne bruke hennes engasjement mer i ungdomsarbeidet i 
Fagforbundet Trøndelag. Hun vil også fratre som studentkontakt fra 1. juni 2021, da hun 
ikke er student lengre. Det er viktig for ungdomsutvalget å ikke miste engasjerte 
ressurspersoner, og kompetansen hun har opparbeidet for videre arbeid.     
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Ungdomsutvalget fristiller Andrine Skotvold fra sitt verv i ungdomsutvalget. 
Vilde Antonie Sundfær blir ny 2. vara. 
Saken oversendes til Regionstyret for endelig godkjenning i november. 
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03.11.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Alise Strøm Sørensen og Linn Kristin Flataune 
 

 
Regionsstyret Trøndelag - 89/21 Vedtak: 
Regionstyret fristiller Andrine Skotvold fra sitt verv i ungdomsutvalget. 
Vilde Antonie Sundfær blir ny 2. vara. 

 
 
 
90/21 Møtekalender 2022 
 
Sammendrag:  

Forslag til møtekalender legges frem for regionstyret. Det er prøvd å tatt hensyn 
til både landsstyremøter og forbundsstyremøter. AU ber om fullmakt til å endre 
oppsatt kalender når de finner det hensiktsmessig.     
 

 
Forslag til vedtak:   

Fremlagt møtekalender godkjennes. AU får fullmakt til å endre oppsatt kalender 
når de finner det hensiktsmessig. 
 

 Januar Februar Mars April Mai Juni 
AU-møter 17. 14. 14. 4. 10.  13. 

Regionstyremøter 26. – 27.   2. – 3. + 28.  25.mai  
Frikjøptmøter       
Landsstyremøter   16. – 17.    15. – 16. 

Forbundsstyremøte 11. – 12. 15. 15. 30.  10. – 11. 14. 

Representantskap   29. - 30.    
LO-kongress      30. mai – 

3.juni 

 

 Juli August September Oktober November Desember 

AU-møter  22. 19. 24.  21.  19. 

Regionstyremøter  31.  4. – 5.  14. 6. – 7.  

Frikjøptmøter       
Landsstyremøter   21. – 22.   14. – 15. 

Forbundsstyremøte  23. – 24. 20. 21. 29. – 1. 13. 

Representantskap     15. – 16.   
Landsmøte    17. – 

21.  
Landskonf 
1.-3. 
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03.11.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Alise Strøm Sørensen, Linn Kristin Flataune, Ann-Helen Kvingedal, Marie Jonsson og 
Cathrine Hansen. 
 
Innspill: 

· Repskap 15. – 16. nov kommer i konflikt med landskonferanser for seksjoner 
og utvalg 15. – 17. nov. 

· Ønske om å ha regionstyremøter andre dager enn onsdager.  
· Noen av regionstyremøtene kommer i konflikt med Fase2-kurs. 
· Regionstyremøtet i januar er dårlig tidspunkt i forhold til årsmøter i 

fagforeningene 
 
 

 
Regionsstyret Trøndelag - 90/21 Vedtak: 
Tas til orientering og videre oppfølging. 
AU får fullmakt til å endre oppsatt kalender når de finner det hensiksmessig. 

 
 
 
91/21 Strategi - og handlingsplan 2022 
 
Sammendrag:  
Utkast til strategiplan for 2022 ble sendt ut i rundskriv 21/21 den 23. september 2021, og 
skal vedtas i Landsstyret i desember. 
 
Det legges opp til følgende prioriterte områder i 2022: 

· Heltid, likelønn og kampen mot økt ulikhet 
· Offentlige tjenester i egen regi 
· Organisasjonsbygging og tariffmakt 
· Fag, yrkes, og kompetanseutvikling 
· Klima og miljø 

 
Strategiplanen skal legge grunnlaget for vår handlingsplan for 2022. Ut fra 
handlingsplanen vil det bli utarbeidet en aktivitetsplan. Regionstyret vil i møte ha et 
gruppearbeid som en førstegangsbehandling av handlingsplan for 2022.  
 
Yrkesseksjonene, ungdom, pensjonist og opplæring vil komme med sine innspill til planen. 
Fristen for dette settes i felleskap i møtet. 
 
Endelig behandling av handlingsplanen vil skje i regionstyrets møte 26.-27. januar 2022.    
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Forslag til vedtak:   
Innspill til handlingsplan tas med videre, saken legges frem til sluttbehandling i 
regionstyrets møte 26.-27. januar 2022. 
 
 
 

 
03.11.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Alise Strøm Sørensen, Marie Jonsson, Roy Hveding, Tina Paulsen Stenkløv,  
Janne Kristin Bjørnerås, Roar Øverås, Edvin Helland, Renè Hedmark-Holm 
 
Gruppearbeid (gruppene sender inn sine innspill) 
Strategi- og handlingsplanen bør være ferdig og sendes fagforeningene i 
august/september. 
 

 
Regionsstyret Trøndelag - 91/21 Vedtak: 
Internasjonalt arbeid legges til som eget punkt under prioriterte områder i 2022. 
Yrkesseksjonene, ungdom, pensjonist og opplæring vil komme med sine innspill til planen. 
Fristen for dette settes til 15.01.22. 
Innspill til handlingsplanen tas med videre og saken legges frem til sluttbehandling i 
regionstyrets møte 26. – 27. januar 2022. 
 

 
 
 
92/21 Medlemsutvikling pr okotber 2021 
 
Sammendrag:  
Legges frem i møtet.                                         
      
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Taes til orientering.          
 
 
 

 
03.11.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Alise Strøm Sørensen, Edvin Helland, Hege Rovik 

 
Regionsstyret Trøndelag - 92/21 Vedtak: 
Tas til orientering. 
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93/21 Lærlingesituasjonen i Trøndelag 
 
Sammendrag:  
Lærlingen er en viktig ressurs som bidrar med å styrke kompetansen innenfor de ulike  
bransjer og som tilfører vårt arbeidsliv mye. Å skaffe alle en læreplass er viktig både for  
den enkelte og for samfunnet. 
 
Vi mener at lærlinger spiller en avgjørende rolle for å sikre kompetent arbeidskraft både  
i privat og offentlig sektor. 
 
På bakgrunn av korona-situasjonen, er læreplassmarkedet vært svært usikkert. Det er  
mange bedrifter som avventer situasjonen med å ta inn nye lærlinger. Det er derfor mer  
viktig enn noen gang at bedrifter og virksomheter som allerede har lærlinger, ser på  
muligheten for å ta inn flere. samtidig oppfordrer vi virksomheter som ikke har lærlinger  
om å ta inn lærlinger. 
 
Vi mener det er viktig at kommunene bidrar til å ta inn flere 
lærlinger. For kommunene er det viktig å få inn dyktige lærlinger i flere fag, slik  
at kommunene også sikrer rekrutteringen av fagkompetanse i fremtiden. 
Det påhviler oss alle et stort samfunnsansvar i å sikre læreplasser for lærlinger, for at  
elever får mulighet til å fullføre den utdanningen de har valgt. 
 
Fagforbundet har en nedgang i antall medlemmer som er lærlinger, samtidig som  
antallet studentmedlemsskap øker.  
 
Det vi mangler kjennskap til er status og hvordan dette jobbes med i den enkelte  
kommune, og hvordan dette er i andre fagutdanninger.  
 
Yrkesseksjonene og ungdom ønsker derfor å komme i dialog med fagforeningene i  
Trøndelag. 
 
Vi mener det er viktig at det settes fokus på dette i den enkelte fagforening, da det kan  
være store variabler.  
 
Det vi ønsker å vite noe mere om er blant annet: antall lærlinger, i hvilke fag er det  
lærlinger, hvordan er dette opp imot kommunenes sine egne mål.  
Vårt forslag er at det sendes en henvendelse til fagforeningene med spørsmål som kan  
hjelpe Fagforbundet Trøndelag med kartlegging av lærlingsituasjonen.  
Systematisk jobbing er viktig, men før vi setter i gang er vi avhengig av faktagrunnlag. 
Dette vil også være til hjelp i hvordan vi videre legger opp organisatorisk jobbing og  
politisk påvirkning. Med en slik kartlegging kan det jobbes mer direkte i den enkelte  
kommune og fagforening. 
 
Det er i den enkelte fagforening at det kan jobbes direkte opp mot kommune og andre  
aktuelle arbeidsplasser, og derfor vil denne «undersøkelsen» ikke bare være nyttig for  
regionstyret, men vil også kunne ha en meget nyttig verdi for lokalapparatet. 
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Saken legges frem til diskusjon i regionstyre.  
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Yrkesseksjonene og ungdom arbeider videre med kartlegging av  
lærlingsituasjonen i Trøndelag. 
 
 
 

 
03.11.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Janne Kristin Bjørnerås, Ann-Helen Kvingedal, Marie Jonsson, Tina Paulsen  
Stenkløv, Hege Rovik, Renè Hedmark-Holm, Alise Strøm Sørensen 
og Linn Kristin Flataune. 
 

 
Regionsstyret Trøndelag - 93/21 Vedtak: 
Yrkesseksjonene og ungdom arbeider videre med plan for kartllegging av 
lærlingesituasjonen i Trøndelag. 
 

 
 
 
94/21 Organisatorisk frikjøp i fagforeningene 
 
Sammendrag:  
Et tilskudd til organisatorisk frikjøp i fagforeningene (spleiselaget) ble vedtatt på 
Landsmøte i 2017. Siden har det vært prøvd ut to modeller for dette.  
 
Vi registrerer tross endringer som favoriserer de små fagforeningene at dette 
organisatoriske frikjøpet ikke blir brukt av nok fagforeninger. Regionstyret inviteres til å 
drøfte hvordan vi kan få flere til å ta i bruk midlene. 
 
Modellen for tilskudd er slik: 

Intervall medlemstall per 
01.01 
 

Organisatorisk frikjøp Dekkes av Fagforbundet 
via regionen 

0 – 500 5 % 5 % 

500 - 1000 10 % 4 % 

>1001 20 % 3 % 

 
Det heter videre i føringene for midlene: 
«Overføring forutsetter at forbundsregionen godkjenner det enkelte frikjøp og dermed at 
det er i tråd med intensjonen om frikjøp til organisatorisk arbeid i fagforeningene. Midlene 
skal ikke benyttes til frikjøp som fagforeningen ordinært har hatt før vedtak om spleiselag 
til organisatorisk frikjøp ble fattet i desember 2017. 
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Satsen for forbundets overføring til fagforeningene bygger på minstelønnssatsen for HTV i 
Hovedtariffavtalen i KS.» 
 
Midlene kan søkes for to år i gangen og i tillegg til dette har forbundsregionene en 
mulighet til å omfordele midlene til de små fagforeningene fra 5 prosent opp til 10 
prosent.  
 
I år er det til sammen kun halvparten av fagforeningene (20) som har søkt, den siste så 
sent som i oktober. Dette medfører at i år vil ca 600 000 kroner som kunne blitt brukt til 
frikjøp i fagforeningene returneres ubrukt, og slik har det vært tidligere år også. 
 
I år ble det satt en søknadsfrist til 1. mai, dette for å kunne møte en evt mulighet for 
omfordeling. Det har ikke blitt foretatt en omfordeling. Rent saksbehandlingsmessig er det 
AU som har fått i fullmakt fra regionstyret å behandle søknadene. Alle søknadene bør 
stiles til fr.trondelag@fagforbundet.no. 
Om disse midlene ikke blir brukt så vil de til slutt falle bort. Forbundsregionen står 
ansvarlig for å motivere fagforeningene til å ta i bruk disse midlene for å styrke det 
organisatoriske arbeidet ute i fagforeningene. Fordelingsnøkkelen for midlene ligger fast, 
men hva kan regionstyret sette i gang av aktivitet for å motivere til økt bruk av midlene? 
Dette inviteres regionstyret til å drøfte.     
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Legges frem for drøfting uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 

 
03.11.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Tarjei Leistad, Grete Mosand, Ann-Helen Kvingedal, Cathrine Hansen, Line Johnsen, 
Marie Jonsson, Roar Øverås, Tina Paulsen Stenkløv, Knut Erik Soknes, Rune Hyldmo, Renè 
Hedmark-Holm, 
 

 
Regionsstyret Trøndelag - 94/21 Vedtak: 
Drøftingen tas til orientering. 

 
 
 
95/21 Rapport fra valgkampen 2021 
 
Sammendrag:  
Regionstyret startet den lange valgkampen allerede i oktober 2021, og inviteres i denne 
saken til å sluttbehandle en rapport fra valgkamparbeidet. 
Fagforbundet Trøndelag kjørte en aktiv faglig valgkamp. Samtlige kommuner ble besøkt, 

mailto:fr.trondelag@fagforbundet.no
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gjennom til sammen 5 uker på veien. Det ble delt ut 12 000 brosjyrer og 8000 sykkeltrekk, 
samt masse sjokolade, drops og plaster. Gjennom 47 000 treff i sosiale media nådde vi 
godt ut med budskapet om å brukte stemmeretten. Mye fungerte godt, men rapporten 
avdekker også noen forbedringspunkter. 
Rapporten fra valgkamparbeidet i Fagforbundet Trøndelag ligger vedlagt saken, og 
regionstyret inviteres til å evaluere valgkampen og godkjenne rapporten. Vedlagte rapport 
er et utkast, valgkamputvalget vil behandle den og en evt justert rapport legges frem i 
møte.    
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Rapporten fra den faglige valgkampen i Fagforbundet Trøndelag godkjennes. 
 
 
 
 

 
03.11.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Tarjei Leistad, Linn Kristin Flataune, Grete Mosand, Hege Rovik, Tina Paulsen 
Stenkløv, Renè Hedmark-Holm, Marie Jonsson, og Line Johnsen, 
 

 
Regionsstyret Trøndelag - 95/21 Vedtak: 
Rapporten fra den faglige valgkapen i Fagforbundet Trøndelag godkjennes. 

 
 
 
96/21 Rutinebeskrivelse for å sikre effektiv samhandling ved trussel om privatisering, 
anbud og utskilling av offentlige tjenester. 
 
Sammendrag:  
For å systematisere forbundets arbeid med å motarbeide privatisering og 
konkurranseutsetting ytterlige samt og bedre bistanden til fagforeningene fremmes det i 
denne saken et forslag til en rutinebeskrivelse. 
 
Strategiplanen for 2021 beskriver at forbundsregionene skal: 

· Bistå fagforeningene med kunnskap om drift i egen regi 
· Støtte fagforeningene med faglig og politisk arbeid i forkant av vedtak om 

konkurranseutsetting og privatisering 

 
Formålet er å bistå fagforeningene raskt når utfordringene oppstår. På denne måten 
forsøke å hindre utskilling og privatisering av tjenester samt bidra med å ta tjenester 
tilbake i egen regi. Dette gjennom god kommunikasjon, og bistand til fagforeninga både 
lov/avtale vei, yrkesfaglig argumentasjon og faglig politisk arbeid. 
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Det gjøres i dag også godt arbeid på denne fronten når region eller kompetansesenter blir 
koblet på. Utfordringer er at for mange ganger får ikke organisasjonen bistått 
medlemmene og arbeidet mot dette fordi organisasjonsleddene blir koblet for sent på. En 
måte å sikre at fagforeningene vet å koble på organisasjonen i rett tid er ved å tydeliggjøre 
hva fagforeninga skal gjøre når de hører om planer om privatisering, anbud og utskilling av 
tjenester. 
 
Regionstyret drøftet i sitt møte 3. mai 2021 i sak 49/21 to ulike måter å sikre dette på: 

1. Utvalg for hurtig og effektiv bistand til fagforeningene (akuttutvalg) 
2. Prosedyre/rutinebeskrivelse  

 
Konklusjonen ble at det skulle fremmes en ny sak basert på alternativ 2.  
 
Rutinebeskrivelsen må sikre at både yrkesseksjonene kobles på for yrkesfaglig 
argumentasjon, forbundsregionen for fagligpolitisk oppfølging, og kompetansesenteret for 
bistand vedrørende lov og avtaleverket. Ut i fra dette kan en tenke en enkel 
rutinebeskrivelse som dette: 
 
Hvor og hva: Når en fagforening blir kjent med planer om 
anbud/konkurranseutsetting/utskilling av en tjeneste, sendes det straks melding til 
forbundsregionen.  
 
Hvordan: Forbundsregionen kaller umiddelbart inn kompetansesenteret ved en 
henvendelse til kompetansesenterleder, relevant yrkesseksjon samt den aktuelle 
fagforeningen til videomøte hvor den umiddelbare bistanden og veien videre for 
fagforeninga og dens tillitsvalgte avklares.  
 
      
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Følgende rutinebeskrivelse skal benyttes for å sikre en effektiv samhandling og arbeid mot 
utskilling, privatisering og anbud: 
 

1. Når en fagforening blir kjent med planer om 
anbud/konkurranseutsetting/utskilling av en tjeneste, sendes det straks melding 
til forbundsregionen. 

2. Forbundsregionen kaller umiddelbart inn kompetansesenteret ved en 
henvendelse til kompetansesenterleder, relevant yrkesseksjon samt den aktuelle 
fagforeningen til videomøte hvor den umiddelbare bistanden og veien videre for 
fagforeninga og dens tillitsvalgte avklares. 
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03.11.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Tarjei Leistad, Knut Erik Soknes, Tina Paulsen Stenkløv, Line Johnsen, Hege Rovik, 
Grete Mosand og Cathrine Hansen 
 

 
Regionsstyret Trøndelag - 96/21 Vedtak: 
Følgende rutinebeskrivelse skal benyttes for å sikre en effektiv samhandling og arbeid mot 
utskilling, privatisering og anbud: 

1. Når en fagforening blir kjent med planer om 
anbud/konkurranseutsetting/utskilling av en tjeneste, sendes det straks 
melding til forbundsregionen. 

2. Forbundsregionen kaller umiddelbart inn kompetansesenteret ved en 
henvendlese til kompetansesenterleder, relevant yrkesseksjon samt den 
aktuelle fagforeningen til videomøte hvor den umiddelbare bistanden og 
veien videre for fagforeninga og dens tillitsvalgte avklares. 

 
 
 
 
97/21 Referatsaker 
 
Sammendrag: 

 
Forslag til vedtak: 

 
03.11.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Ordet: Alise Strøm Sørensen, Hege Rovik, Roy Hveding, Janne Kristin Bjørnerås, Cathrine 
Hansen, Roar Øverås, Ann-Helen Kvingedal, Edvin Helland, 
Tina Paulsen Stenkløv, Marie Jonsson, Knut Erik Soknes og Grete Mosand 
 

· Kontingentsaken v/Alise Strøm Sørensen 
· Ny organisering av kirken v/Janne Kristin Bjørnerås 
· Bransjeprogram barnehage v/Janne Kristin Bjørnerås 
· Særaldersgrensa v/Tina Paulsen Stenkløv 

Kompetansesenteret: Info v/Knut Erik Soknes. 
 
 
 
 
 

 
Regionsstyret Trøndelag - 97/21 Vedtak: 
Tas til orientering. 
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98/21 Godkjenning av protokoll 
 
Sammendrag: 

 
Forslag til vedtak: 

 
03.11.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
 
Behandling:  
Ordet: Tarjei Leistad 

 
Regionsstyret Trøndelag - 98/21 Vedtak: 
Protokoll fra regionstyremøte 3. - 4. november 2021 godkjent. 

 
 
 


