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MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg: Fylkesstyret Trøndelag 
Møtested: Quality Airport hotell, Stjørdal 
Møtedato 08.11.2022 

 
Tid: Kl. 14:00 - 18:00 

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

  Knut Erik Soknes, Kompetansesenteret Trøndelag 
 
Forfall: Varamedlem: 
Alise Strøm Sørensen  Ann Helen Kvingedal 
Marie Jonsson  Astrid Larsen 
Hege Rovik   
Janne Kristin Wik   
Edvin Helland   
Hanne Nordby   

 
 
 
 
  



 

Side 2 av 8 
 

 
 

SAKLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel  
79/22 22/7464 Godkjenning av innkalling  
80/22 22/7464 Godkjenning av saksliste  
81/22 22/7348 Oppgavefordeling etter ny frikjøpsordning  
82/22 22/7249 Innkjøp av profileringsartikler i egen organisasjon  
86/22 22/7410 Medlemsutvikling pr oktober 2022  
83/22 22/7437 Statusrapport Nåsituasjonen 2019        
84/22 22/7464 Referatsaker  
    
85/22 22/7464 Godkjenning av protokoll  
87/22 22/7682 Valg av ny vararepresentant til Landskonferansen 

for ungdom 
 

 
 
  



 

Side 3 av 8 
 

79/22 Godkjenning av innkalling 
 
Sammendrag: 
Innkalling sendt 25. oktober 2022. 
 
Forslag til vedtak: 
 
08.11.2022 Fylkesstyret Trøndelag 
 
Behandling 
 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum 
 
Fylkesstyret Trøndelag - 79/22 Vedtak: 
Vedtak: Innkallingen godkjent 
 

 
80/22 Godkjenning av saksliste 
 
Sammendrag: 
Saksliste sendt 2. november 2022. 
Forslag til vedtak: 
 
08.11.2022 Fylkesstyret Trøndelag 
 
Behandling 
 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Grete Mosand, Øyvind Wiger-Haralsvik 
 
Fylkesstyret Trøndelag - 80/22 Vedtak: 
Sakslisten godkjent med tilleggssak 87/22 
 

 
81/22 Oppgavefordeling etter ny frikjøpsordning 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med regionstyrets arbeid med endret fordeling av frikjøpsressursen, har 
regionstyret bedt om at det skulle utarbeides en egen sak om arbeidsfordeling.  
En oversikt over de ansvar og oppgaver som ligger til de enkelte vervene tar her 
utgangspunkt i dagens situasjon, men med et nedtrekk på to regionsekretærer og en 
nestleder vil disse måtte fordeles på de tillitsvalgte som er igjen. Oversikten viser hvilke 
oppgaver som åpenbart må fordeles på andre frikjøpte tillitsvalgte enn de som i dag har det i 
dag. Samtidig må det ligge til ethvert regionstyre og ledelse og fordele oppgavene i 
periodene, derfor vil ikke dette være en absolutt fordeling, men vise i større grad hvilke 
oppgaver det forventes at de tillitsvalgte skal være i stand til å løse.  
 
Forslag til vedtak: 
Vedlagte oppgave og ansvarsfordeling tas til orientering og fremlegges representantskapet 
og valgkomiteen.  
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08.11.2022 Fylkesstyret Trøndelag 
 
Behandling 
 
Ordet: Tarjei Leistad, Ole Roger Berg, Øyvind Wiger Haraldsvik, Grete Mosand, Ørjan Høvik, 
Bjørg Storheil, Knut Marius Lydvo, Ann Helen Kvingedal, Arnt Sigurd Kjøglum 
 
Fylkesstyret Trøndelag - 81/22 Vedtak: 
Vedlagte oppgave og ansvarsfordeling tas til orientering og fremlegges representantskapet 
og valgkomiteen.  
 
 

82/22 Innkjøp av profileringsartikler i egen organisasjon 
 
Sammendrag: 
Fagforeningene, fylkeskrets og alle andre ledd i organisasjonen handler profileringsartikler til 
medlemspleie, verving, valgkamp og andre aktiviteter. Fagforbundet har siden 2015 hatt en 
egen nettbutikk som foretrukket leverandør av profileringsartikler til de ulike 
organisasjonsleddene i forbundet. Likevel er det en kjensgjerning at flere organisasjonsledd 
bruker ulike leverandører av profileringsartikler. En undersøkelse i 2021 viste at forbundet 
omsetter for 11 millioner årlig gjennom nettbutikken, mens det handles for omtrent 5 
millioner årlig fra andre leverandører.   
 
I den senere tiden har fokuset på miljø og klimaavtrykk blitt stadig større. Fagforbundet har 
og skal ha strenge krav for kontroll av produksjonskjeden når det gjelder arbeiderrettigheter, 
menneskerettigheter, bærekraft, klima og miljø. Det er vanskelig å ha oversikt og kontroll 
når ulike deler av organisasjonen handler fra flere ulike leverandører.    
 
Fagforbundet gjennomførte i 2021 en leverandørkonkurranse blant flere, for å inngå en ny 
avtale for leverandør av profileringsartikler, vervepremier og nettbutikk. Kravene som ble 
satt i den prosessen handlet om konkurransedyktige priser, brukervennlighet, leveringstid og 
produktutvalg. Det ble særlig fremhevet Fagforbundets krav til miljø og etisk handel 
gjennom blant annet LOs etiske prinsipper for samarbeid med leverandører.  
 
Artisti Profil gikk seirende ut av denne prosessen. Valget av Artisti Profil var en 
helhetsvurdering. Artisti har bygget opp god kompetanse om Fagforbundet gjennom 
tidligere samarbeid og kan tilby løsninger som både ivaretar forbundets krav til etisk handel, 
miljøhensyn og forbundets null-toleranse for brudd på menneskerettigheter og 
miljøkriminalitet.  
 
For å få en større kontroll og oversikt på de innkjøp som gjøres i organisasjon, har Landsstyre 
gjort vedtak om at som hovedregel skal alle innkjøp av profileringsartikler gjøres gjennom 
forbundets nettbutikk.  
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Skal fagforeningene og andre organisasjonsledd likevel handle hos andre er det flere ting en 
skal tenke på:  
Tariffavtale hos leverandøren en handler hos  
Transportør av varene (Posten Norge og Bring)  
Klimaavtrykk (plast, type plast, annet materiale, reise)  
Arbeidsvilkår/menneskerettigheter/barnearbeid hos produsent  
Organisasjonsleddene kan også bli avkrevd et CO2 regnskap for innkjøpene de har gjort. I 
avtalen med Artisti er dette ivaretatt.  
Videre bør Fagforbundet ta en debatt av mengden profileringsartikler. Skal det være en aktiv 
del av vervearbeidet, og er vervepremier hensiktsmessig for å motivere til økt rekruttering? 
Det vil nok være nødvendig å være bevisst mengde og type matriell som kjøpes inn.  
 
Forslag til vedtak: 
Fagforbundet Trøndelag med tilhørende fagforeninger vil som hovedsak bruke 
Fagforbundets nettbutikk (Artisti Profil) ved innkjøp av profileringsartikler.   
  
 
08.11.2022 Fylkesstyret Trøndelag 
 
Behandling 
 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Ann Helen Kvingedal, Janne Bjørnerås, Rene Hedmark-Holm, 
Øyvind Wiger Haraldsvik, Cathrine Hansen, Tarjei Leistad, Ole Roger Berg, Knut Marius Lydvo 
 
Fylkesstyret Trøndelag - 82/22 Vedtak: 
Fagforbundet Trøndelag med tilhørende fagforeninger vil som hovedregel bruke 
Fagforbundets nettbutikk (Artisti Profil) ved innkjøp av profileringsartikler. 
  
Skal fagforeningene og andre organisasjonsledd likevel handle hos andre skal følgende 
punkter ivaretas: 
• Tariffavtale hos leverandøren en handler hos  
• Transportør av varene (Posten Norge og Bring)  
• Klimaavtrykk (plast, type plast, annet materiale, reise)  
• Arbeidsvilkår/menneskerettigheter/barnearbeid hos produsent 
  
Fylkeskretsen og fagforeningene skal videre ta en gjennomgang på mengden 
profileringsartikler som bestilles. 
 

 
86/22 Medlemsutvikling pr oktober 2022 
 
Sammendrag: 
Medlemsutvikling og statestikk gjennomgått. 
 
Forslag til vedtak: 
Tas til orientering. 
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08.11.2022 Fylkesstyret Trøndelag 
 
Behandling 
 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Ole Roger Berg, Linn Flataune, Grete Mosand, Else Pettersen, 
Roar Øverås, Ann Helen Kvingedal, Rene Hedmark-Holm, Roy Hveding, Øyvind Wiger 
Haraldsvik 
 
Fylkesstyret Trøndelag - 86/22 Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 

 
83/22 Statusrapport Nåsituasjonen 2019  
 
Sammendrag: 
I 2019 ble det laget en oversikt over Nåsituasjonen i forbundet. Den var en oppsummering 
av resultatene og situasjonen organisatorisk, politisk og forhandlingsmessig etter flere år 
med organisasjonsutviklingsarbeid.  

 

Statusrapporten som nå foreligger viser resultater og status på de punktene som kom frem i 
Nåsituasjonen 2019. Forbundsstyret behandlet denne i sitt møte 20. September 2022 og 
fattet følgende vedtak:  
• Statusrapport på oppfølging og resultater fra punktene i «Nåsituasjonen 2019» tas til 
etterretning.  
• Det lages ny rapport for nåsituasjonen i 2023.   
• Statusrapporten må behandles av styrene i forbundsregionene.  

 

Regionstyret får her forelagt seg rapporten til behandling. Konklusjonene som fremkommer 
må tas til etteretning og jobbes videre med.  
 
 
Forslag til vedtak: 
  
  
 
08.11.2022 Fylkesstyret Trøndelag 
 
Behandling 
 
Ordet: Tarjei Leistad, Knut Erik Soknes, Bjørg Storheil, Ole Roger Berg, Ørjan Høvik, Grete 
Mosand 
 
Fylkesstyret Trøndelag - 83/22 Vedtak: 
Statusrapport Nåsituasjonen 2019 tas til etterretning.  
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84/22 Referatsaker 
 
Sammendrag: 

- Info fra Kompetansesentert v/ Knut Erik Soknes 
226 saker er kommet inn til Kompetansesenteret hittil i år. Det er yrkesskadesaker, 
Oppsigelser, Omorganisering, Nedbemanning. AML 10.12.4 saker om lange vakter, 
Tariffkrav og Konfliktberedskap 

- Praktisk info om PBL streiken v/ Arnt Sigurd Kjøglum 
 
Forslag til vedtak: 
 
08.11.2022 Fylkesstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Grete Mosand, Rene Hedmark-Holm, Øyvind WigerHaraldsvik, 
Roy Hveding 
 
Fylkesstyret Trøndelag - 84/22 Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 

 
85/22 Godkjenning av protokoll 
 
Sammendrag: 
Protokollen refereres. 
 
Forslag til vedtak: 
 
08.11.2022 Fylkesstyret Trøndelag 
 
Behandling 
 
Behandling: 
 
Fylkesstyret Trøndelag - 85/22 Vedtak: 
Protokoll fra fylkesstyremøte 8. november 2022 godkjennes med tilleggssak 87/22 
 

 
87/22 Valg av ny vararepresentant til Landskonferansen for ungdom 
 
Sammendrag: 
På representantskapsmøte i mars ble det valgt delegater med vara til Landskonferansen for 
Fagforbundet Ung. Vi har nå kommet i den situasjonen at med 14 dager igjen til 
Landskonferansen, men vi mangler en delegat for å fylle opp plassene. 10. vara er også 
innkalt, slik at varalisten er tom.  
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Leder av ungdomsutvalget har forespurt Charlotte Fagerdal (ungdomstillitsvalgt i 
Fagforbundet Melhus) om hun kan steppe inn som delegat på kort varsel, og 
ungdomsutvalget er orientert om saken og videresender dermed saken til fylkesstyret.På 
representantskapsmøte i mars ble det valgt delegater med vara til Landskonferansen for 
Fagforbundet Ung. Vi har nå kommet i den situasjonen at med 14 dager igjen til 
Landskonferansen, men vi mangler en delegat for å fylle opp plassene. 10. vara er også 
innkalt, slik at varalisten er tom.  
 
Leder av ungdomsutvalget har forespurt Charlotte Fagerdal (ungdomstillitsvalgt i 
Fagforbundet Melhus) om hun kan steppe inn som delegat på kort varsel, og 
ungdomsutvalget er orientert om saken og videresender dermed saken til fylkesstyret. 
 
Forslag til vedtak: 
Charlotte Fagerdal blir innkalt som delegat fra Trøndelag til Landskonferansen til 
Fagforbundet Ung. 
  
 
08.11.2022 Fylkesstyret Trøndelag 
 
Behandling 
 
Ordet: Linn Flataune 
 
Fylkesstyret Trøndelag - 87/22 Vedtak: 
Charlotte Fagerdal blir innkalt som delegat fra Trøndelag til Landskonferansen til 
Fagforbundet Ung. 
  
 

 
 


