MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato

Regionsstyret Trøndelag
Quality Hotel Skifer, Oppdal
31.08. – 01.09.2021
Tid: 31.08 Kl. 12:00 - 01.09. Kl. 13:00

Til stede:
Arnt Sigurd Kjøglum
Tarjei Leistad
Alise Strøm Sørensen
Marie Jonsson
Cathrine Hansen
Rene Hedmark-Holm
Rune Hyldmo
Øyvind Wiger-Haraldsvik
Bjørg Storheil
Nina Olsen
Grete Mosand
Janne Kristin Wik
Janne Kristin Bjørnerås
Tina Paulsen Stenkløv
Linn Kristin Flataune
Roar Øverås
Edvin Helland
Forfall:
Ole Roger Berg
Hege Rovik
Ørjan Høvik
Knut Marius Lydvo
Hveding Roy

Varamedlem:
Ketil Sivertsen
Ann Helen Kvingedal

SAKLISTE
Saksnr.
65/21
66/21
67/21
68/21
69/21
70/21
71/21

Arkivsaksnr.
21/5453
21/5455
21/5456
21/5457
21/5534
21/5476
21/5496

72/21
73/21
74/21

21/5497
21/5499
21/5459

Tittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
AU i Fagforbundet Trøndelag
Oppnevning av andre utvalg og arbeidsoppgaver
Medlemsutvikling januar – juli 2021
En kontingent for fremtiden
Oppnevning av representanter til vedtektsfestede
utvalg i LO for perioden 2022-2025
Program tariffkonferanse og representantskapsmøte
Redaksjonskomite Representantskapsmøte
Godkjenning av protokoll
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65/21 Godkjenning av innkalling
Sammendrag:
Innkalling utsendt pr e-post 25.06.21.

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

31.08.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum
Regionsstyret Trøndelag - 65/21 Vedtak:
Innkallingen godkjent.

66/21 Godkjenning av sakliste
Sammendrag:
Sakliste utsendt pr e-post 25.08.21.

Forslag til vedtak:
Sakliste godkjennes.

31.08.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum
Regionsstyret Trøndelag - 66/21 Vedtak:
Sakliste godkjent.
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67/21 AU i Fagforbundet Trøndelag
Sammendrag:
Tidligere erfaringer tilsier at det er fornuftig å ha et AU i Fagforbundet Trøndelag.
Fra nasjonalt hold er det tidligere signalisert at AU bør bestå av regionleder, nestleder og
en yrkesseksjonsleder. I og med at Fagforbundet Trøndelag har 2 nestledere synes det
naturlig at begge disse sitter i AU. I tillegg tiltrer Kompetansesenteret med møte og
talerett.
Ledertrioen finner det naturlig at yrkesseksjonslederne rullerer på oppgaven med å sitte i
AU.
Forrige periode satt Janne Wik, nå foreslås Janne Bjørnerås.
Det er tidligere gjort vedtak på oppgaver/ delegering av oppgaver til AU. Senere har
dokumentet om «mål, arbeidsformer og ressurser i forbundsregionene» kommet, som
også sier noe om intensjon og oppgaver for et AU. Det vil derfor være naturlig å se på
dette på nytt, og det foreslås en arbeidsgruppe bestående av Arnt Sigurd Kjøglum, Tina
Stenkløv, Ole Roger Berg og Bjørg Storheil som legger frem forslag til fullmakter/oppgaver
AU får. Dette gjøres til regionstyremøtet i oktober.

Forslag til vedtak:
AU består av regionleder Arnt Sigurd Kjøglum, 1.nestleder Tarjei Leistad, 2. nestleder Alise
Strøm Sørensen og yrkesseksjonsleder Janne K. Bjørnerås. I tillegg tiltrer
Kompetansesenteret med møte og talerett.
Det oppnevnes ikke vara for AU.
Mandat for AU behandles på oktobermøtet.

31.08.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Edvin Helland, Hanne Nordby, Tarjei Leistad, Bjørg Storheil og
Øyvind Wiger-Haraldsvik
Regionsstyret Trøndelag - 67/21 Vedtak:
AU består av regionleder Arnt Sigurd Kjøglum, 1.nestleder Tarjei Leistad, 2. nestleder Alise
Strøm Sørensen og yrkesseksjonsleder Janne K. Bjørnerås. I tillegg tiltrer
Kompetansesenteret med møte og talerett.
Det oppnevnes ikke vara for AU.
Mandat for AU behandles på oktobermøtet.
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68/21 Oppnevning av andre utvalg og arbeidsoppgaver
Sammendrag:
Fagforbundet Trøndelag har tradisjonelt sett oppnevnt flere utvalg. Det har vært
internasjonalt utvalg, fagligpolitisk utvalg og verveutvalg.
I denne perioden er det tenkt at regionstyrets medlemmer skal velge seg 1-3 temaer de
har ekstra interesse for, blant disse temaene er både internasjonalt arbeid, fagligpolitisk
arbeid og verving.
På nåværende tidspunkt er det mange som ikke har gitt tilbakemelding på dette.

Forslag til vedtak:
Forslag til vedtak legges frem i møtet.

31.08.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Tarjei Leistad, Arnt Sigurd Kjøglum og Øyvind Wiger-Haraldsvik
Regionsstyret Trøndelag - 68/21 Vedtak:
Fagligpolitisk utvalg:
Tarjei Leistad
Bjørg Storheil
Mats Monsen
Linn Kristin Flataune
Nina Olsen
Tina Paulsen Stenkløv
Olav Huseby
Arnt Sigurd Kjøglum
Internasjonalt utvalg:
Tarjei Leistad
Cathrine Hansen
Rene Hedmark-Holm
Ole Roger Berg
Øyvind Wiger-Haraldsvik
Marie Jonsson
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Verveutvalg:
Arnt Sigurd Kjøglum
Janne Kristin Wik
Janne Kristin Bjørnerås
Grete Mosand
Linn Kristin Flataune
Roar Øverås

69/21 Medlemsutvikling januar – juli 2021
Sammendrag:
Kort oppsummert;
· Vi satte opp måltallet med ti prosent for 2021 i forhold til i 2020. Hadde vi holdt
på vervemålet fra 2020 ville vi vært på 103% måloppnåelse. Dette viser at
måltallet alene ikke er god nok måling på hvor godt vi verver. Sammenligninger
med samme måned tidligere år er like viktig for å få gode målinger å jobbe med.
· Juli 2021 er svakere enn 2019 og 2020, men bedre enn samme måned i perioden
2015-2018.
· Det verves godt, spesielt i august har det kommet veldig mange med
høyskolebakgrunn. Men disse kommer ikke i tabellen før vi når september.
Spesielt studenter til barnehagelærer og sykepleien. Det kjennes også viktig etter
at vi har «mistet» mange pga rydding i medlemsregisteret. Tallene kjennes nå
mer realistiske, da har vi et godt utgangspunkt.
· Hele landet er preget av en dårlig periode, der antall yrkesaktive går feil vei. Vi
har pr 2.august en nedgang på 430 yrkesaktive så langt i 2021. Denne tendensen
må snues da vi mister tariffmakt. Tariffmakten er viktig for å beholde posisjonen i
forhandlinger både sentralt, regionalt og lokalt. Det vil bli foreslått at det nye
verveutvalget inviterer alle fagforeninger med både leder, nestleder og
ungdomstillitsvalgt til et teamsmøte i løpet av oktober slik at arbeidet blir
prioritert inn i fagforeningenes budsjetter for 2022.
· Det totale antallet medlemmer i Fagforbundet øker, så noen medlemsgrupper
øker. Studenter og pensjonister øker, men disse gruppene gir mindre inntekt enn
yrkesaktive.

Tabellen for 2021 er med originale tall. Den neste tabellen bruker måltallene fra 2020 for å
vise hvordan vi hadde ligget an om vi ikke økte måltallene kraftig for 2021. Ingen andre
regioner brukte 10% som utgangspunkt for sin endring i måltall.
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2021
Måloppnåelse
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Totalt

2020
Måloppnåelse
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Totalt

Mål
235
224
246
190
202
224
168

Innmelding
224
200
213
199
187
193
123

Differanse
-11
-24
-33
9
-15
-31
-45

%
95
89
87
105
93
86
73

90

Mål
235
214
235
171
193
225
86
225
235
235
235
203

Innmelding
224
200
213
199
187
193
123

Differanse
-11
-14
-22
28
-6
-32
37

%

95
93
91
116
97
86
143

103

Forslag til vedtak:
Tas til orientering.
Verveutvalgtet følger opp.
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31.08.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Hanne Nordby, Grete Mosand, Øyvind Wiger-Haraldsvik, Bjørg
Storheil, Ann Helen Kvingedal, Rene Hedmark-Holm,
Janne Kristin Wik, Edvin Helland, Linn Kristin Flataune og Rune Hyldmo
Regionsstyret Trøndelag - 69/21 Vedtak:
Tas til orientering.
Verveutvalgtet følger opp.

70/21 En kontingent for fremtiden
Sammendrag:
Forbundsstyret vedtok den 15. desember 2020 at det oppnevnes en arbeidsgruppe som
skal foreta en samlet vurdering av alle kontingentelementene i Fagforbundet.
Arbeidsgruppa avsluttet sitt arbeid 16. april 2021, og la fram en anbefaling i 16 punkter til
endringer i kontingenten. Fem av punktene krever vedtektsendringer.
Landsstyret vedtok den 10. juni 2021 at arbeidsgruppas anbefaling skal ut i organisasjonen
for debattering. Rundskriv 21/18 Debattdokument Anbefaling til endringer i kontingenten,
ble sendt ut i organisasjonen for debattering den 17.08.2021.
I rapporten pekes det på at sysselsettingen på forbundets organisasjonsområder har økt
de siste årene, men likevel har ikke antall yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet økt
tilsvarende. Det betyr at Fagforbundet taper makt på flere tariffområder. For å styrke
medlemsutviklingen, både med tanke på rekruttering av nye medlemmer og ivaretakelse
av eksisterende medlemmer, vurderes det nå om dagens kontingentmodell treffer riktig
og om den er fremtidsrettet.
Samtidig tilsier alderssammensetningen i medlemsmassen at det årlig kommer til å bli
flere pensjonistmedlemmer enn tidligere. Denne utviklingen vil medføre at andelen
yrkesaktive medlemmer på sikt vil være i mindretall. Dagens modell tilsier at
pensjonistaktiviteten og forsikringskostnadene i stor grad må dekkes av
kontingentinntektene fra yrkesaktive medlemmer, da inntektene fra
pensjonistkontingenten langt i fra oppveier utgiftene. Et eksempel er at underdekningen
på innboforsikringen alene i 2019 var 61,7 millioner kroner.
Medlemsutviklingen tilsier at denne underdekningen bare vil øke, dette vil medføre behov
for tøffere prioritering av forbundets økonomiske midler i årene som kommer.
Arbeidsgruppas forslag til endringer i kontingenten har til hensikt å sikre at Fagforbundet
har kontingentmotell som kan stå seg i 20 år. Intensjonen er redusert ordinær kontingent
og at alle kontingentelementer skal være økonomisk selvbærende. Motivet for
reduksjonen er å styrke Fagforbundets tariffmakt ved å øke forbundets evne til
rekruttering av nye medlemmer og samtidig oppnå færre antall utmeldelser. Kontingenten
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har også betydning i konkurransen med andre forbund.
Alle anbefalingene fra arbeidsgruppa er beskrevet i debattdokumentet. Punktene i
arbeidsgruppas anbefalinger er knyttet til hverandre og må leses i sammenheng. Det er
likevel punktene som kan medføre vedtektsendringer som bør debatteres nå for å gi
tilbakemeldinger om organisasjonens syn på anbefalingene.
Endringer i vedtekter som følge av arbeidsgruppas forslag fremkommer ved at nåværende
tekst som tas ut er gjennomstreket, ny tekst er i fet og kursiv skrift.
§8.1
Medlemmer med inntektsgivende arbeid betaler 1,45% 1,25% av brutto
lønn i kontingent til forbundet. Kontingentkuttet gjennomføres med en reduksjon
på 0,05% årlig gjennom en 4 årsperiode slik at satsen for 2023 er 1,40%, for 2024 er
1,35%, for 2025 er 1,30% og fra og med 2026 er 1,25%.
§8.5
Fagforeningen får overført 0,30% 0,25% av trekkgrunnlaget (brutto lønn) til
drift av fagforeningen. Kontingentkuttet gjennomføres med en reduksjon på 0,05%
årlig gjennom en 4 årsperiode slik at satsen for 2023 er 0,28%, for 2024 er 0,27%,
for 2025 er 0,26% og fra og med 2026 er 0,25%.
§8.8
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 6 3 måneder blir strøket som
medlem.
§9.2
Særkontingent for alders- og uførepensjonister til og med det året de
fyller 75 år og for pensjonister fra 75 år til og med det året de fyller 85 år fastsettes
av landsstyret. Fastsatte beløp justeres tilsvarende KPI.
§9.3
Alders- og uførepensjonister er fritatt for premie til kollektive forsikringer.
Pensjonister som er fylt 75 år er fritatt for kontingent og kollektive forsikringer fra og
med det året etter de er fylt 85 år.
Det er ønskelig med en mest mulig bred og demokratisk debatt ute blant medlemmene og
at fagforeningene forsøker å legge til rette for dette fram mot Representantskapet 7.
oktober. Representantskapet vedtar hvilke innspill og forslag som eventuelt skal sendes
inn fra Fagforbundet Trøndelag.
Forbundsregionene har frist til 15. november 2021 for tilbakemelding og oppsummering
av debatten.
Landsstyret innstiller på alle landsmøteforslag i sitt møte mars/juni 2022, og saken
sluttbehandles på Landsmøtet høsten 2022.

Forslag til vedtak:
Regionstyret slutter seg til de anbefalingene som er gitt av arbeidsgruppa når det gjelder
endringer av Fagforbundets kontingent.
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31.08.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Alise Strøm Sørensen, Roar Øverås, Rene Hedmark-Holm, Marie Jonsson, Tarjei
Leistad, Ketil Sivertsen, Hanne Nordby, Edvin Helland, Grete Mosand,
Tina Paulsen Stenkløv, Arnt Sigurd Kjøglum, Ann Helen Kvingedal, Øyvind WigerHaraldsvik, Rune Hyldmo og Bjørg Storheil.
Regionsstyret Trøndelag - 70/21 Vedtak:
· Regionstyret er positive til de fremlagte endringene i kontingenten, en
reduksjon i kontingenten kan gjøre oss mer konkurransedyktig i fremtiden.
Regionstyret er imidlertid usikker på om 0,2 % er riktig. Regionstyret er
følgelig bekymret for konsekvensene dette kan få for fagforeningene og
forbundets evne til å bistå medlemmene. Fordelingen av det økonomiske
konsekvensen 80/20 på forbundet og fagforeningene kan vurderes på en slik
måte at fagforeningene får en mindre andel av den økonomiske byrden.
· Regionstyret er positiv til de fremlagte endringene i pensjonistkontingenten,
og prinsippet om at alle kontingentelementene skal være selvbærende.
· Regionstyret slutter seg for øvrig til de endringene som foreslås.
Oversendes for behandling i representantskapsmøte 6.-7. oktober 2021.

71/21 Oppnevning av representanter til vedtektsfestede utvalg i LO for perioden 20222025
Sammendrag:
LO har to vedtektsfestede utvalg. LO’s ungdomsutvalgt og LO’ regionale utvalg for familie
og likestillingspolitikk. Utvalgene er sammensatt av representanter fra forbundene.
Ungdomsutvalget har i sitt mandat å ta initiativ til, og koordinere, ungdomsarbeid på tvers
av forbundene i LO. Samt å representere ungdoms interesser i arbeidslivet. LO’s regionale
utvalg for familie og likestillingspolitikk har i sitt mandat at de med bakgrunn i LOs
handlingsprogram skal behandle og fremme forslag til aktiviteter og tiltak innen områdene
familie- og likestillingspolitikk i regionen.
Det er ønskelig og viktig med en god forankring i forbundene for at utvalgene skal fungere
godt etter sin hensikt. Derfor har vi i Trøndelag de senere årene hatt sentrale tillitsvalgte i
regionen som representanter i disse utvalgene. I ungdomsutvalget sitter i dag
ungdomstillitsvalgt Linn Flataunet, med Andrea Gresseth fra gamle PostKom som vara. I
utvalg for familie og likestillingspolitikk har Tarjei Leistad ledet utvalget den siste perioden
med Inger Camilla Storøy som vara.
Ungdomsutvalget skal bestå av en fast og en vara fra hvert forbund, utvalget for familie og
likestillingspolitikk har ikke en slik bestemmelse. Gitt vår størrelse og det vi tidligere år har
gjort anbefales det at Fagforbundet Trøndelag spiller inn to navn i hvert utvalg, en fast, en
kvinne og en mann. Ungdomsutvalget har i sine innspill foreslått Linn Flataune som fast
representant og Glenn Håvard Jakobsen som vara.
Etter gjennomført Regionmøte og skifte i både regionstyret og ledelsen er det naturlig at vi
velger nye representanter også til Regionrådet og LO’s representantskap.
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Forslag til vedtak:
Fagforbundet Trøndelag foreslår følgende:
Representanter i LO’s ungdomsutvalg i Trøndelag: Linn Flataune som fast representant og
Glenn Håvard Jakobsen som vara.
Representanter i LO’s utvalg for familie- og likestillingspolitikk: Legges frem i møte.
Representanter i LO’s regionråd i Trøndelag: Arnt Sigurd Kjøglum med Tarjei Leistad som
vara.
Representanter til Lo’s regionkonferanse i Trøndelag. Nummerert liste, pr i dag har vi 10
plasser, resten er vara i rekke:
1. Alise Strøm Sørensen
2. Janne Kristin Bjørnerås
3. Janne Kristin Wik
4. Grete Mosand
5. Tina Stenkløv
6. Marie Jonsson
7. Ole Roger Berg
8. Hege Rovik
9. Knut Marius Lydvo
10. Ørjan Høvik
11. Bjørg Storheil
12. Cathrine Hansen
13. Rene Hedmark-Holm
14. Rune Hyldmo
15. Ketil Sivertsen
16. Nina Olsen
17. Roy Hveding
18. Ann-Helen Kvingedal
19. Line Johnsen
20. Roar Øverås
21. Edvin Helland

31.08.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Tarjei Leistad, Tina Paulsen Stenkløv, Janne Kristin Bjørnerås, Cathrine Hansen og
Bjørg Storheil.
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Regionsstyret Trøndelag - 71/21 Vedtak:
Representanter i LO’s ungdomsutvalg i Trøndelag: Linn Flataune som fast representant og
Glenn Håvard Jakobsen som vara.
Representanter i LO’s utvalg for familie- og likestillingspolitikk: Tarjei Leistad og
Inger Camilla Storøy
Representanter i LO’s regionråd i Trøndelag: Arnt Sigurd Kjøglum med Tarjei Leistad som
vara.
Representanter til Lo’s regionkonferanse i Trøndelag. Nummerert liste, pr i dag har vi 10
plasser, resten er vara i rekke:
1. Alise Strøm Sørensen
2. Janne Kristin Bjørnerås
3. Janne Kristin Wik
4. Grete Mosand
5. Tina Stenkløv
6. Marie Jonsson
7. Ole Roger Berg
8. Hege Rovik
9. Knut Marius Lydvo
10. Ørjan Høvik
11. Bjørg Storheil
12. Rene Hedmark-Holm
13. Rune Hyldmo
14. Ketil Sivertsen
15. Cathrine Hansen
16. Nina Olsen
17. Roy Hveding
18. Ann-Helen Kvingedal
19. Line Johnsen
20. Roar Øverås
21. Edvin Helland

72/21 Program tariffkonferanse og representantskapsmøte
Sammendrag:
Det skal avholdes tariffkonferanse 5. – 6. oktober og representantskapsmøte 6. – 7.
oktober på Clarion hotel og conferanse, Trondheim.

Det er satt opp følgende forslag til program:
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5.oktober
Kl.10.00 Registrering åpner
Kl.11.00 Åpning - kulturinnslag
- konstituering
- redaksjonskomitè (ledes av Edvin)
Kl.11.30 Lunsj
Kl.12.30 Innledninger med påfølgende debatt
Oppsummering av tariffdebatten i fagforeningene
Politisk – Odd Haldgeir Larsen
Forhandling Kompetansesenter – Hanne Nordby
Kl.14.30 Gr.arbeid
Kl.15.00 Pause
Kl.15.30 Gr.arbeid fortsetter
Kl.17.30 Slutt for dagen
Kl.19.00 Middag
6. oktober
kl.09.00 Prioriteringer/uttalelser
Kl.11.00 Avslutning.
Representantskap
6. oktober
Kl.12.00 Åpning
- Konstituering
- Red.kom
Kl.12.15 Barnebyen
Kl.13.00 Lunsj
Kl14.00 Tema:
klima&miljø
- Cicero
- Trøndelag fylkeskommune
- panelsamtale?
Kl.15.30 Pause
Kl.16.00 Endring av kontigent
Kl.17.30 Ferdig for dagen
Kl.19.00 Festmiddag
7.oktober
kl.09.00 Tema – Den politiske situasjonen etter valget
v/Tarjei Leistad
v/Arbeiderpartiet og Senterpartiet
Kl.10.30 Yrkesseksjonene – fokus på ulike yrker
Kl.11.15 PAUSE (redaksjonskomiteens innstilling henger opp)
Kl.11.45 Kompetansesenterets superhalvtime
Kl.12.15 Redaksjonskomiteen
Kl.12.45 Avslutning
Kl.13.00 Lunsj og hjemreise
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Forslag til vedtak:
Det foreslåtte programmet for tariffkonferansen 5. – 6. oktober og
representantskapsmøtet 6. – 7. oktober godkjennes.

31.08.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Tarjei Leistad, Tina Paulsen Stenkløv, Edvin Helland, Janne Kristin Wik, Øyvind
Wiger-Haraldsvik, Cathrine Hansen og Bjørg Storheil.
Regionsstyret Trøndelag - 72/21 Vedtak:
AU vurderer politiske partier til temaet "Den politiske situasjonen etter valget".
Regionstyret skal få seg forelagt en sak om behandling av uttalelser i Representantskapet.
Det foreslåtte programmet for tariffkonferansen 5. – 6. oktober og
representantskapsmøtet 6. – 7. oktober godkjennes.

73/21 Redaksjonskomite Representantskapsmøte
Sammendrag:
Representantskapsmøtet bør velge en redaksjonskomite som kan foreslå og håndtere evt
forslag som kommer opp underveis i representantskapsmøtet. Regionstyret har enda ikke
satt et nytt AU for kommende periode, derfor inviteres regionstyret til å foreslå
redaksjonskomite.

Forslag til vedtak:
Legges frem i møtet.

31.08.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Tarjei Leistad
Regionsstyret Trøndelag - 73/21 Vedtak:
AU får fullmakt til å oppnevne redaksjonskomite til representantskapsmøtet 6. - 7. oktober
2021.
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74/21 Godkjenning av protokoll
Sammendrag:
Protokoll fra regionstyremøte 31.08 – 01.09.21.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra regionstyremøte 31.08 – 01.09.21 godkjennes.

31.08.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Tarjei Leistad
Regionsstyret Trøndelag - 74/21 Vedtak:
Protokoll fra regionstyremøte 31.08 - 01.09.21 godkjent.
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