
 
 

 
 

MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg: Regionsstyret Trøndelag  
Møtested: Teams  
Møtedato 08.12.2021 

 
Tid: Kl. 12:00 - 17:00 

 
 
Til stede:  
Arnt Sigurd Kjøglum  
Tarjei Leistad  
Alise Strøm Sørensen  
Marie Jonsson  
Ole Roger Berg  
Cathrine Hansen  
Rene Hedmark-Holm  
Bjørg Storheil  
Nina Olsen  
Ørjan Høvik  
Grete Mosand  
Janne Kristin Wik  
Janne Kristin Bjørnerås  
Linn Kristin Flataune  
Hveding Roy  
Roar Øverås  
Edvin Helland  
Hanne Nordby 
Else Pettersen, referent 

 

 
Forfall: Varamedlem: 
Rune Hyldmo Som vara møtte: 
Øyvind Wiger-Haraldsvik Julie Innstrand for Tina Paulsen Stenkløv 
Hege Rovik Kjell Otto Haugan for Kunt Marius Lydvo 
Knut Marius Lydvo  
Tina Paulsen Stenkløv  
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Møtenotater: 
 
 
 

SAKLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel  
99/21 21/8048 Godkjenning av innkalling  
100/21 21/8048 Godkjenning av saksliste  
101/21 21/8034 Protokoll fra AU møte 22.11.21  
102/21 21/8035 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 

6.-7. oktober 2021 
 

103/21 21/8037 Regnskap pr 30. november 2021  
104/21 21/8044 Opplæringsplan for 2022  
105/21 21/8018 Suppleringsvalg valgkomiteen  
106/21 21/8031 Rapport - Arbeid i arbeidstakers hjem  
107/21 21/8026 Ungdomsarbeidet i Fagforbundet Trøndelag  
108/21 21/8010 Mandat Arbeidutvalget  
109/21 21/8011 Handlingsplan 2022 – videre arbeid  
110/21 21/8013 Ny organisering av forslagsbehandling i 

representantskapsmøtene  
 

111/21 21/6141 Møteplan for 2022  
112/21 21/8048 Referatsaker  
113/21 21/8048 Godkjenning av protokoll  
 
Tilleggssak: 
114/21 

 
 
21/8295 

 
 
Uttalelsen om strømkrisen fra regionstyret 
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99/21 Godkjenning av innkalling 
 
Sammendrag: 

Innkalling sendt 24.11.21 
 
Forslag til vedtak: 

 
08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum 

 
Regionsstyret Trøndelag - 99/21 Vedtak: 
Innkallingn godkjent 

 
 

 
100/21 Godkjenning av saksliste 
 
Sammendrag: 

Saksliste sendt 30.11.21 
 
Forslag til vedtak: 

 
08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjølglum, Ole Roger Berg, Roy Hveding 

 
Regionsstyret Trøndelag - 100/21 Vedtak: 
Sakslisten godkjent med tilleggssak. 

 
 

 
101/21 Protokoll fra AU møte 22.11.21 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra AU møte 22.11.21 vedlegges sakspapirene.  

 
Forslag til vedtak:   
Taes til orientering. 

 
08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum 

 
Regionsstyret Trøndelag - 101/21 Vedtak: 
Protokoll AU møte 22.11.21 tatt til orientering 
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102/21 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøte 6.-7. okoter 2021 
 
Sammendrag:  
Protokoll fra representatntskapsmøte 6.-7. oktober legges frem for godkjenning.  

 
Forslag til vedtak:   
Protokoll fra representantskapsmøte 6.-7. oktober 2021 godkjennes. 

 
08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Roy Hveding, Tarjei Leistad 
 

Roy Hveding ønsker en protokolltilførsel angående vedtak på saken om endring av 
kontingenten. Han hevder han ikke har fått alle opplysningene i saken. 
 

 
Regionsstyret Trøndelag - 102/21 Vedtak: 
Protokoll fra representatskapmøte 6.-7. oktober godkjent. 

 
 

 
103/21 Regnskap pr 30. november 2021 
 
Sammendrag:  
Regnskapet legges frem av Line Jegtvik i møtet. 

 
Forslag til vedtak:   
Regnskap taes til orientering 

 
08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Line Jegtvik, Bjørg Storheil, Marie Jonssen, Grete Mosand, 
Tarjei Leistad 

 
Regionsstyret Trøndelag - 103/21 Vedtak: 
Regnskap tatt til orientering. 
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104/21 Opplæringsplan for 2022 
 
Sammendrag:  
Opplæringsplan for 2022 utarbeides utfra strategiplan, og innmeldte opplæringsbehov fra 
fagforeningene. Opplæringsplan legges frem for regionstyret, med ytterligere innspill til 
organisatorisk opplæringstiltak for 2022.  
 
Opplæringstiltakene legges videre inn i Forbundsregionens Handlingsplan som vedtas i 
februar.  
 

Opplæringsplan - Fagforbundet Trøndelag 2022 
 
Tidspunkt:                    Type kurs/konferanse: 
8.-9. februar                  Kassererkurs – Teams 
15.-16. februar             Veilederopplæring for nye veiledere til Fase 1 
1.-2. mars                      Fane2 kurs for nybegynnere, Regionskontoret i Trondheim  
                                        (legges som en del av organisasjonskurset?) 
8.-10. mars                    Organisasjonskurs – felles opplæring for ulike roller i 
fagforeningene.    Separate bolker og felles bolker. 
8.-9. mars                      Fane2 kurs for nybegynnere, Regionskontoret i Steinkjer 
                                         (legges som en del av organisasjonskurset?) 
14.-18. mars                   Fase 2 – Uke 1, Quality Hotel Grand, Steinkjer 
18. mars                          Trekklistebehandling for nye brukere, Trondheim 
24.-25. mars                    Veiledersamling 
4.-8. april                         Fase 2 – Uke 2, Quality Airport Hotel, Stjørdal 
10.-11. mai                     Leder/HTV samling 
8.-9. juni                         Tillitsvalgts konferanse for private områder  
                                         - lokale forhandlinger 
                                         - verving 
                                         - Fagforbundets politikk 
13.-17. juni                      Fase 2 – Uke 1  
                                           (Dagskurs uten overnatting, Augusta Aasen, Trondheim) 
5.-9. september              Fase 2 – Uke 2  
                                           (Dagskurs uten overnatting, Augusta Aasen Trondheim)  
20.-21 september          Kurs for valgkomiteer i fagforeninger og Forbundsregion  
3.-7. oktober                    Fase 2 – Uke 1 Røros Hotell 
31. okt.-4. nov.                Fase 2 – Uke 2 Quality Airport Hotel, Stjørdal 
17. november                   Kurs i Fagforbundets politikk og fagligpolitisk arbeid 
November                        Områdemøter i uke 46 og uke 47 
Evt LO uke:                       Samling for hovedtillitsvalgte/samling for hovedverneombud 

 
NB: Ved kurs/opplæring som det inviteres til, er det reisefordeling mellom fagforeningene 
og Forbundsregionen dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste. 
Ved kurs/opplæring som det innkalles til, dekker Forbundsregionen alle kostnader. 
 
 

 
Forslag til vedtak:   
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08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Marie Jonsson, Hanne Nordby, Grete Mosand, Roy Hveding, 
Tarjei Leistad, Janne K. Bjørnerås 

 
Regionsstyret Trøndelag - 104/21 Vedtak: 
Opplæringsplan tatt til orientering og sluttbehandles i regionstyremøte i februar 2022. 

 
 

 
105/21 Suppleringsvalg valgkomiteen 
 
Sammendrag:  
Det er kommet en henvendelse fra valgkomiteen med et ønske om at vi gjør et 
suppleringsvalg. Et av medlemmene i valgkomiteen har byttet jobb og er ikke lenger 
medlem i Fagforbundet. Leder i valgkomiteen har i den forbindelse henvendt seg til 
regionen og bedt oss om å foreta et suppleringsvalg. I henvendelsen ble det argumentert 
for at man bør finne noen fra samme fagforening som den som går ut av valgkomiteen.   
  
I forrige valgperiode ble det også gjort suppleringsvalg til valgkomiteen. Den gangen var 
det to stk som gikk ut og etter samråd med valgkomiteens leder ble det den gangen 
supplert med en ny i valgkomiteen. Da ble det ikke tatt hensyn til at den som kom inn 
skulle være fra samme fagforening, da ble det foreslått en person fra en annen fagforening 
så det er ingen kutyme for at det skal være fra samme fagforening.  
  
Ser vi på valgkomiteens sammensetning, og legger både kjønn, alder og geografi til grunn 
kan det se ut som alderen er ganske godt fordelt. Kjønnsmessig er det akkurat nå 3 menn 
og 5 kvinner, og fordelingen er derfor 37,5% menn og 62,5% kvinner. Dette tilsier at det 
bør være en mann som velges all den tid kjønnsfordelingen skal være minst 40/60. Da 
gjenstår det å se på geografien, og her er det kun to deler av Trøndelag som ikke er 
representert. Det er helt nord og helt sør, og det foreslås derfor at det fortrinnsvis velges 
en mann fra helt sør i Trøndelag inn i valgkomiteen.   
   
Valgkomiteen består pr i dag av følgende: 
Linn Christin Pedersborg  
Kjell Magnar Hov  
Ann-Berit Nervik  
Gunhild Øvrum Nesgård  
Trond Bolkan  
Monica Jamt  
Marthe Selliås  
Terje Hovde       
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Forslag til vedtak:   
Regionmøtet har valgt lederen av den største fagforeningen inn i valgkomiteen. Siden det 
er denne personen som nå skal erstattes virker det naturlig å erstatte denne med den nye 
lederen i Fagforbundet Trondheim.  

 
08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Marie Jonsson 

 
Regionsstyret Trøndelag - 105/21 Vedtak: 
Leder av Fagforbundet Trondheim velges inn i valgkomiteen. 

 
 

 
106/21 Rapport - Arbeid i arbeidstakers hjem 
 
Sammendrag:  
Hjemmekontor – Behov retningslinjer for hjemmekontor og sammenfatting av 
spørreundersøkelse for Trøndelag 
 
Corona-pandemien i 2020 og 2021 har ført til en utstrakt bruk av hjemmekontor. I mars 
2021 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om hjemmekontor i Trøndelag og 
Nordland. Ut fra denne spørreundersøkelsen ser vi behov for å lage en rutinebeskrivelse 
på hjemmekontor som beskriver kartlagte utfordringer. 
 
Innledningsvis oppsummeres følgende: 

· Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører hjemmearbeid pga Covid-19  
· Det må inngås skriftlig avtale om hjemmearbeid 
· Det foreligger retningslinjer ved fjernarbeid/hjemmearbeid mellom bl.a. LO og 

NHO som er basert på en europeisk rammeavtale om fjernarbeid fra 2005  
· Det vil være behov for kollektive avtaler på virksomhetsnivå som er hjemlet i 

overenskomster 
 
Denne rapporten inneholder noen hovedtrekk fra spørreundersøkelsen. Vi ønsker også se 
på hva en rutinebeskrivelse på hjemmekontor bør inneholde. 
Sak kommer i Fagbladet og info. Nordland og Trøndelag eier dette prosjektet og ønsker å 
være pådrivere sammen med rådgivere og forhandling nasjonalt på dette. 

 
Forslag til vedtak:   
Yrkesseksjon kontor og administrasjon følger opp dette arbeidet. Regionstyret orienteres 
jevnlig fremover og kan komme med innspill. 
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08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Janne Wik, Tarjei Leistad, Bjørg Storheil 

 
Regionsstyret Trøndelag - 106/21 Vedtak: 
Forslag til vedtak:   
Yrkesseksjon kontor og administrasjon følger opp dette arbeidet. Regionstyret orienteres 
jevnlig fremover og kan komme med innspill.  
 
Saken settes på dagsorden i førstkommende representantskapsmøte. 

 
 

 
107/21 Ungdomsarbeidet i Fagforbundet Trøndelag 
 
Sammendrag:  
Ungdomsutvalget ønsker å sette mer søkelys på ungdomsarbeid i fagforeningene. Og ber 
regionstyret om bistand og hjelp i disse tre punktene. 
 

1. Lærling patrulje 2021 

Ungdomsutvalget gjennomførte lærling patrulje i oktober og november, hvor vi planla en 
reiserute. Denne ble sendt ut en e-post til alle ungdomstillitsvalgte og fagforeninger i 
Trøndelag. Dette gjorde vi da vi tidligere har hatt gode rutiner for lærling patrulje i 
Trøndelag, men i pandemi år ble dette vanskelig å gjennomføre.  
Av 43 fagforeninger i Trøndelag fikk vi svar fra: 22 fagforeninger – hvor 2 fagforeninger ga 
beskjed lenge etter fristen som ble oppsatt. Det ble avholdt lærling patrulje i: 14 
fagforeninger med hjelp fra oss, 1 ble utsatt pga korona, og to fagforeninger har 
gjennomført/planlagt å gjennomføre selv.  
 

2. Fagforeninger uten ungdomstillitsvalgt 

Ungdomsutvalget er bekymret over at de store fagforeningene ikke greier å få til 
ungdomsarbeid i sin fagforening, når vi ser mindre fagforeninger greier dette. Det som er 
bekymringen til ungdomsutvalget er at de ikke har ungdomstillitsvalgt, og ikke følger opp 
ungdomsarbeidet i henhold til vedtektene. En større bekymring er at fagforeninger med 
ungdomstillitsvalgt heller ikke greier å få til ungdomsarbeidet, og har flere uttalelser 
knyttet rundt dette arbeidet.  
Ungdomsutvalget føler de har gode tiltak knyttet til hvordan vi følger opp hver enkelt 
fagforening, men det er utfordrende når vi ikke får svar på henvendelser. Dette gjelder 
både fra fagforeninger uten ungdomstillitsvalgt og ungdomstillitsvalgte i vervet. Det 
merkes også at ungdomsarbeid ikke blir prioritert av fagforeningene. 
 

3. LOs Sommerpatrulje 

Det har dessverre vært en nedgang i antall deltagere fra Fagforbundets side til LOs 
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sommerpatrulje. Dette håper vi at kan snu igjen til 2022. Ungdomsutvalget har tidligere 
dekket alt av utgifter til sine deltagere, noe vi ønsker å fortsette med.  
Sommerpatruljen er en informasjonspatrulje, og alle deltagere får grundig opplæring i 
forkant av patruljen. Nye deltagere vil bli satt med gamle deltagere slik at det skal være 
greit å delta.  
Utfordringer knyttet til sommerpatruljen:  

· Trøndelag er et stort fylke, og avstandene er lange. For å klare å være i hele fylket 
er man avhengig av deltagere. 

· Fagforeningene i Trøndelag er dårlig på å sende inn forslag på arbeidsplasser som 
man kan besøke. Og dersom man ikke sender inn forslag vil heller ikke disse 
kommunene/bedriftene bli prioritert å besøke. Dette er utrolig synd, da 
ungdomsutvalget bruker mye penger på sommerpatruljen, og får ikke besøkt sine 
egne arbeidsplasser, medlemmer og mulige medlemmer. 

 
Mere informasjon om punktene vil bli lagt fram under regionstyremøte.      
 

 
Forslag til vedtak:   
Legges frem uten forslag til vedtak. 

 
08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Linn Flataune, Janne Wik, Ørjan Høvik, Marie Jonsson, Bjørg Storheil, Arnt Sigud 
Kjøglum, Tarjei Leistad, Kjell Otto Haugan, Ole Roger Berg 
 

 
Regionsstyret Trøndelag - 107/21 Vedtak: 
Saken settes på dagsorden i førstkommende representantskapmøte. Regionstyet følger 
for øvrig opp arbeidet gjennom arbeidet med egen handlingsplan. 

 
 

 
108/21 Mandat Arbeidutvalget 
 
Sammendrag:  
I regionstyremøte 30. august 2021 ble det satt ned en arbeidsgruppe fra regionstyret 
bestående av regionleder Arnt Sigurd Kjøglum, leder i Yrkesseksjon samferdsel og teknisk 
Tina P. Stenkløv, styremedlem Bjørg Storheil og styremedlem Ole Roger Berg. 
Arbeidsgruppa fikk i oppgave å legge frem nytt forslag til fullmakter og oppgaver til det 
nyvalgte arbeidsutvalget.  
 
Forbunds- og landsstyret har vedtatt dokumentet «Mål, arbeidsformer og ressurser for 
forbundsregionene» som sier noe om hvordan forbundsregionene skal organisere seg og 
arbeide på bakgrunn av landsmøtevedtaket 1543.   
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I punkt 2.3 står det at forbundsregionen skal etablere et arbeidsutvalg (AU), samt er det 
beskrevet en anbefaling på hvilke oppgaver og myndighet AU kan tillegges:   
· Å ivareta den daglige driften av regionskontoret   
· Å kvalitetssikre saker, det vil si utrede og innstille i saker som skal behandles av 
regionstyret   
· Sakene skal belyse alle relevante perspektiver, det vil se politiske, lov- og avtalemessige 
og yrkesfaglige/yrkespolitiske   
· Å sørge for at vedtak blir gjennomført   
· Å ta initiativ til å utvikle organisasjonen   
· Koordinere arbeideidet ved tariffkonflikt.   
 
I tillegg er det beskrevet at arbeidsutvalget bør gis en økonomifullmakt.   
Forrige periodes økonomifullmakt var på inntil 20 000,-. Arbeidsgruppa mener 
økonomifullmakten kan økes til inntil 100 000,- da det kan oppstå saker og søknader av 
mindre karakter som trenger rask behandling og avgjørelse. I forrige periode behandlet AU 
alle protokoller fra styrer og utvalg, og dette er noe arbeidsgruppa mener bør videreføres.   

 
Forslag til vedtak:   
Arbeidsutvalget (AU) i Fagforbundet Trøndelag gis følgende mandat/fullmakt:   
AU skal ivareta den daglige driften av regionskontoret. Det skal forberede og innstille til 
saker for regionstyret.  
 
AU tillegges en økonomisk fullmakt inntil kr 100 000,- innenfor gjeldende budsjettrammer 
i enkeltsaker. AU gis i tillegg fullmakt til å behandle følgende saker:   
· Belyse saker med relevante perspektiver, det vil si politiske, lov- og avtalemessige og 
yrkesfaglige/yrkespolitiske   
· Å sørge for at vedtak blir gjennomført   
· Å ta initiativ til å utvikle organisasjonen   
· Koordinere arbeideidet ved tariffkonflikt.  
· Protokoller fra styrer og utvalg   
· Søknader om organisatorisk frikjøp fra fagforeningene   
· Oppnevne representanter fra forbundsregionen til eksterne råd og utvalg   
· Supplere medlemmer til eksterne og interne råd og utvalg, med unntak av 
regionmøtevalgte råd, styrer og utvalg  

 
08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum 
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Regionsstyret Trøndelag - 108/21 Vedtak: 
 
Arbeidsutvalget (AU) i Fagforbundet Trøndelag gis følgende mandat/fullmakt:   
AU skal ivareta den daglige driften av regionskontoret. Det skal forberede og innstille til 
saker for regionstyret.  
 
AU tillegges en økonomisk fullmakt inntil kr 100 000,- innenfor gjeldende budsjettrammer 
i enkeltsaker. AU gis i tillegg fullmakt til å behandle følgende saker:   
· Belyse saker med relevante perspektiver, det vil si politiske, lov- og avtalemessige og 
yrkesfaglige/yrkespolitiske   
· Å sørge for at vedtak blir gjennomført   
· Å ta initiativ til å utvikle organisasjonen   
· Koordinere arbeideidet ved tariffkonflikt.  
· Protokoller fra styrer og utvalg   
· Søknader om organisatorisk frikjøp fra fagforeningene   
· Oppnevne representanter fra forbundsregionen til eksterne råd og utvalg   
· Supplere medlemmer til eksterne og interne råd og utvalg, med unntak av 
regionmøtevalgte råd, styrer og utvalg. 
 

 
 

 
109/21 Handlingsplan 2022 – videre arbeid 
 
Sammendrag:  
Strategiplan for 2022 ble sendt ut i rundskriv 21/21 den 3. september 2021, og den vedtas 
i Landsstyrets møte 15.-16. desember 2021.   
  
Strategiplanen legger grunnlaget for vår handlingsplan for 2022, med følgende prioriterte 
områder:  

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

I tillegg vedtok regionstyret i sitt møte 3. november 2021 å ta inn et eget punkt 
om Internasjonalt arbeid, som prioritert område for Fagforbundet Trøndelag.  
  
Med bakgrunn i disse fokusområdene gjennomførte regionstyret et gruppearbeid som en 
førstegangs behandling 3. november 2021. Innspillene fra dette gruppearbeidet er satt inn 
handlingsplanmalen under de respektive punktene som ble spilt inn.  
  
Yrkesseksjonene, ungdom, pensjonist og opplæring vil komme med sine endelige innspill 
innen 15. januar 2022.  
  
Sluttbehandling av handlingsplan for neste år vil bli skje i første regionstyremøte i 2022.  
  
Det vil bli utarbeidet en aktivitetsplan med utgangspunkt i ferdig handlingsplan.  
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Som et ledd i prosessen fram mot ferdig handlingsplan legges foreløpig utkast fram for 
regionstyret for videre innspill og diskusjon.    
 

 
Forslag til vedtak:   
Saken legges fram uten forslag til vedtak.  
 

 
08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet:  Alise Strøm Sørensen, Arnt Sigrud Kjøglum, Marie Jonsson, Tarjei Leistad, Julie 
Innstrand, Grete Mosand, Janne K. Bjørnerås, Roy Hveding, Linn Flataune, Janne Wik, 
Edvin Helland 

 
Regionsstyret Trøndelag - 109/21 Vedtak: 
Som et ledd i prosessen fram mot fedig handlingspln legges foreløpig utkastfram fpr 
regionstyret fr videre innspill og diskusjon.  
 
Sluttbehandling av handlingsplan for neste år vil skje i første regionstyremøte i 2022. 
 

 
 

 
110/21 Ny organisering av forslagsbehandling i representantskapsmøtene  
 
Sammendrag:  
Representantskapsmøtene har i mange år blitt brukt blant annet til å vedta politiske 
uttalelser. Det er både riktig og bra at vi bruker vårt høyeste organ i regionmøteperiodene 
til å vedta viktig politikk for Fagforbundet Trøndelag.   
  
Måten dette har vært gjort på har også vært den samme i mange år. Representantskapet 
har i konstitueringen av møte satt ned en redaksjonskomite som har jobbet under møte, 
de har ofte satt en frist på slutten av møtets første dag, for deretter å jobbe på slutten av 
dagen og litt på kvelden. Uttalelsene blir deretter vedtatt på slutten av møtet. Måten 
uttalelsene og innstillinger fra redaksjonskomiteen har blitt bekjentgjort til delegatene har 
som oftest vært gjennom at de har blitt skrevet ut og hengt på veggen, tidlig andre dag av 
møte.   
  
Det har i flere møter blitt opplevd som problematisk at redaksjonskomiteen har fått store 
uttalelser med til dels komplekst innhold som har gjort arbeidet i redaksjonskomiteen 
vanskelig. Redaksjonskomiteen også kun unntaksvis hatt sekretærbistand i komiteen. 
Dette har ført til ofte mange uttalelser, lignende uttalelser og uttalelser som ikke er godt 
nok bearbeidet for å se hele rekkevidden av forslaget/uttalelsen. Det har også ført til 
avvising av forslag som med litt bearbeiding kunne blitt god politikk istedenfor å bli avvist. 
Det har også gjort at komiteens medlemmer har gått glipp av relevant program i 
salen, pga arbeidspresset har blitt for stort.    
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Et annet element er at forslagene blir lite debattert da det er satt av kort tid til behandling 
av forslagene, og delegatene ikke har fått lest de i forkant. For å få en bedre 
forslagsbehandling og bedre kår for redaksjonskomiteen ble det i regionstyrets møte 
1.9.2021 bestilt en sak om en endret organisering av forslagsarbeidet.   
  
Regionstyret debatterte i regionstyrets møte 4. oktober 2021, tre ulike alternativ til en 
endret organisering. Regionstyret pekte mye i retning av alternativ 1. I debatten ble det 
pekt på at fagforeningene må få en frist ikke alt for lenge før møtet, og igjen bør 
fagforeningene få alle innsendte forslagene med en innstilling i tilstrekkelig tid før møte. 
Konklusjonen kan derfor være at fagforeningene får en forslagsfrist 14 dager før møtet, og 
at forslagene med innstillinger sendes ut senest en uke før representantskapsmøte.  Det 
ble videre diskutert hvilket organ som skulle innstille til møte. Det vurderes som riktig at 
regionstyret er det innstillende organet for forslagene.  
  
Det har blitt stilt spørsmål om hva en regionstyrebehandling skal inneholde. I 
utgangspunktet vil alle forslagene bli foreslått oversendt redaksjonskomiteen. Enkelte 
uttalelser kan være av en slik art at de trenger litt bearbeidelse, da er det det bearbeidede 
forslaget som sendes redaksjonskomiteen. Alle innkomne forslag sendes uansett til 
representantskapsmøte, og det vil være mulig å fremme sine opprinnelige forslag på nytt 
om de ikke er foreslått oversendt i sin opprinnelige form. Det må da settes av tid til debatt 
på forslagene første dag av møte, dette kan enkelt gjøres ved å innlemme de i en politisk 
debatt som alltid bruker å finne sted på møtets første dag. Dagsaktuelle saker må kunne 
fremmes under møtet.     

 
Forslag til vedtak:   
Forslagsbehandling på fremtidige representantskapsmøter endres på denne måten:   

1. Fagforeningene, yrkesseksjonene samt ungdoms-
 og pensjonistutvalget får en forslagsfrist i 
tilstrekkelig tid før representantskapsmøte.   
 

2. Forslagene skal deretter gjennom en organisatorisk behandling i regionstyret, forslag
ene med innstillinger sendes delegatene senest en uke før representantskapsmøte.   
 

3. Redaksjonskomiteen velges som tidligere på representantskapsmøte og jobber med 
de forslagene/endringsforslagene som kommer frem i møte. Komiteen tilføres en  
sekretær-ressurs i møte.  
 

4. Regionkontoret har ansvar for å sende uttalelsene til aktuelle mottakere   
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08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Tarjei Leistad, Marie Jonsson, Grete Mosand, Ole Roger Berg, Edvin Helland, 
Cathrine Hansen, Janne K. Bjørnerås,  

 
Regionsstyret Trøndelag - 110/21 Vedtak: 
Forslagsbehandling på fremtidige representantskapsmøter endres på denne måten:   

1. Fagforeningene, yrkesseksjonene samt ungdoms-
 og pensjonistutvalget får en forslagsfrist i 
tilstrekkelig tid før representantskapsmøte.   
 

2. Forslagene skal deretter gjennom en organisatorisk behandling i regionstyret, forslag
ene med innstillinger sendes delegatene senest en uke før representantskapsmøte.   
 

3. Redaksjonskomiteen velges som tidligere på representantskapsmøte og jobber med 
de forslagene/endringsforslagene som kommer frem i møte. Komiteen tilføres en sek
retær-ressurs i møte.  
 

4. AU har ansvar for å sende uttalelsene til aktuelle mottakere   

 
 

 
111/21 Møteplan for 2022 
 
Sammendrag:  
Oppdatert møteplan legges frem i møte. 
      

 
Forslag til vedtak:   
 Møteplan taes til orientering. 
 
 

 
08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Grete Mosand, Marie Jonsson 

 
Regionsstyret Trøndelag - 111/21 Vedtak: 
Møteplan tatt til orientering. 
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112/21 Referatsaker 
 
Sammendrag: 

Utbetaling av tapt arbeidsfortjeneste ved opplæringstiltak  
- Lages inforskriv ang. endring av rutinger 

Opplæring i områdene – prioriteret i 2022 
Yrkesseksjon kirke, kultur oppvekst har sendt ut spørreundersøktelse til fagforeningene ang 
lærlingesituasjonen. 
Info fra Kompetansesenteret 

- Anbud av pensjon i Levanger kommune 
- Anbud av renhold i Stjørdal kommune 
- Mange søknader om inngåelser av tariffavtaler om AML §10.12.4 

Budsjett 2022 – behandles i første møte 
Yrkesopplæringsnemda – hvordan kan vi bruke den 
Landsmøte 2021 – avholdes i 22 - delegater 
 
 
Forslag til vedtak: 

 
08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Marie Jonsson, Bjørg Strheil, Hanne Nordby, Grete Mosand, 
Kjell Otto Haugan, Tarjei Lestad, Jane K. Bjørnerås, Rene Hedmark-Holm, Ørjan Høvik 

 
Regionsstyret Trøndelag - 112/21 Vedtak: 
Referatsakene tatt til orientering. 

 
 

 
113/21 Godkjenning av protokoll 
 
Sammendrag: 

Protokollen refereres. 
 
Forslag til vedtak: 

 
08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Else Pettersen 

 
Regionsstyret Trøndelag - 113/21 Vedtak: 
Protokoll fra regionstyremøte 08.12.21 godkjent med tilleggssak 114/21. 
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Tilleggssak: 
114/21 Uttalelsen om strømkrisen fra regionstyret 
 
Sammendrag:  
Styremeldem Ole Roger Berg har laget to forslag på uttalelser om strømkrisen i Norge  
 
1: Fagforbundet Trøndelag krever at det utbetales kontantstøtte til strømregninga til 
alle husholdninger i Norge før jul. 
Som en midlertidig ordning krever vi at det utbetales en strømstøtte som er universell, 
ubyråkratisk og enkle å håndtere.  
Utbetalinger til alle vil være en enkel måte å avhjelpe problemet med de skyhøye 
strømregningene, som setter mange familier i en dårlig økonomisk situasjon. Det er ikke 
bare de «dårligs stilte» som sliter med å få budsjettet med å gå i hop, når strømregningen 
mangedobles. Vanlige arbeiderfamilier og ikke minst aleneboende sliter også.  
Fagforbundet er tilhengere av universelle støtteordninger, som går til alle, slik som 
barnetrygden. Så får skattesystemet sørge for den omfordelingen som trengs. Vi frykter at 
et system som skal vurdere hvem som er «verdige trengende» vil føre til at mange som 
trenger støtten ikke får den, og at det blir et urettferdig og byråkratisk system,  som vil 
koste mere enn det smaker. 
Vi lever godt med at noen få rikinger også får strømståtte, så lenge alle de som trenger det 
mest får dette raskt. Det enkleste er ofte det beste 
 
 
2: Fagforbundet Trøndelag krever at Norge tar tilbake politisk kontroll over 
strømprisene! 
Strømprisene har eksplodert i Sør-Norge de siste månedene. Dette har presset 
myndighetene til å øke bostøtten til de fattigste og redusere el-avgiften inntil videre. Dette 
er nødvendig, men løser ikke problemene. 
Norsk kraft har blitt en vare som kjøpes og selges på et nordisk og etter hvert europeisk 
marked. Selskapene som produserer strøm tjener store penger der vi forbrukere, 
kraftintensiv industri og kommuner må betale. Norge har nå flere utenlandskabler enn det 
som trengs for forsyningssikkerheten. Følgene er import av dramatisk høye strømpriser og 
eksport av hele Norges normale kraftoverskudd. Sammen med tørkesommeren 2021 og et 
stort kraftbehov fra utlandet, har dette brakt nivået i vannmagasinene våre langt under 
normalen. 
Vannkrafta er arvesølvet som skal tjene folk flest og fortsette å være et 
konkurransefortrinn for industri og næringsliv. På kort sikt støtter vi tiltak som fjerning av 
el-avgift og fritak for merverdiavgift på strøm. Dette er ikke nok. 
For å få tilbake strømprisene på et levelig og varig lavt nivå kreves det: 
• Sikre bærekraftig fyllingsgrad i våre vannmagasin - Stans i krafteksport ved lav 
fyllingsgrad. 
• Ut av Acer og EUs energiunion – fortsatt kraftsamarbeid med nabolandene våre. 
• Forutsigbare langsiktige kraftpriser for industri og landbruk samt toprissystem for 
husholdninger. 
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Forslag til vedtak:   
 

 
08.12.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Ole roger Berg, Janne K. Bjørnerås, Bjørg Storheil, Tarjei 
Leistad, Edvin Helland, Grete Mosand, Kjell Otta Haugan, Marie Jonsson, Roar Øverås, 
Alise Strøm Søresen 

 
Regionsstyret Trøndelag - 114/21 Vedtak: 
Uttalelse nr 1om kontantstøtte;  enstemmig vedtatt og sendes ut 08.1.21 
 
Uttalesle 2: om politisk kontroll over strømprisene.  Uttalelsen sendes over til AU og  AU 
får fullmakt til evt. nødvendige redaksjonelle endringer av denne uttalelsen innen 
09.12.21 

 
 

 


