MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato

Regionsstyret Trøndelag
Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal
29.03.2022
Tid: Kl. 14:00 - 17:30

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

Varamedlem:
Ann Helen Kvingedal

SAKLISTE
Saksnr.
33/22
34/22
35/22
36/22
37/22

Arkivsaksnr.
22/2524
22/2524
22/1881
22/2450
22/2472

38/22
39/22
40/22

22/2497
22/2524
22/2524

Tittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Konstituering av ny 2. vara til styret
Organisasjonsutvikling i fagforeningene
Programprosess i forkant av kommune- og
fylkestingsvalget
Medlemsutvikling pr mars 2022
Referatsaker
Godkjenning av protokoll

Side 2 av 9

33/22 Godkjenning av innkalling
Innkalling sendt 17. mars 2022.
Sakslisten godkjennes.
29.03.2022 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum
Regionsstyret Trøndelag - 33/22 Vedtak:
Sakslisten godkjent.

34/22 Godkjenning av saksliste
Sakslisten sent ut 24. mars 2022.
Sakslisten godkjennes.
29.03.2022 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Janne Bjørnerås
Regionsstyret Trøndelag - 34/22 Vedtak:
Sakslisten godkjent.

35/22 Konstituering av ny 2.vara til styret
Sammendrag:
Den 17. februar valgte Birgit S. Flaten å trekke seg fra styret i yrkesseksjon samferdsel og
teknisk grunnet helsemessige årsaker.
I den forbindelse har vi bedt fagforeningene om å komme med forslag på ny 2.vara.

Forslag til vedtak:
Ragnar Opøien rykker opp som styremedlem.
Agnes Økdal Husabø rykker opp til 1.vara.
Rainer Svartrapmo som ny 2. vara.
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29.03.2022 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Tina Stenkløv
Regionsstyret Trøndelag - 35/22 Vedtak:
Ragnar Opøien rykker opp som styremedlem.
Agnes Økdal Husabø rykker opp til 1.vara.
Rainer Svartrapmo blir ny 2. vara.

36/22 Organisasjonsutvikling i fagforeningene
Sammendrag:
Det ble i november og desember gjennomført 35 samtaler med fagforeningene. Spørsmål
om egen fagforeningsdrift ble sendt fagforeningen 3 uker før samtale. Det ble ikke
gjennomført samtaler med 8 fagforeninger.
Det må sies at i disse samtalene kom det fram at fagforeningene har jobbet godt med
oppfølginga av enkeltsaker for medlemmene, mange fagforeninger har hatt stort fokus på
heltidsarbeidet, og at mange krav om utvidelse av stilling har vunnet fram gjennom godt
tillitsvalgtsarbeid. Lokale forhandlinger er gjennomført på en meget tilfredsstillende måte.
De fleste fagforeningene var også i gang med planlegging av årsmøtene, noen i startgropa
og valgkomiteene var satt i arbeid.
Under kan styret i Fagforbundet Trøndelag se en kategorisert og enkel oppsummering på
fem utfordringersområder som kom fram i samtalen med fagforeningene, flere kan
selvfølgelig slå sammen.
Tariffutfordringer:
Tariffopplæring Spekterområdet.
Turnuskurs for flere tariffområder.
Samarbeid med arbeidsgiver.
Opprette tariffavtaler på små avtaleområder.
Bedre opplæring på lokale forhandlinger på små tariffområder.
Bedre oppfølging med de små tariffområdene.
Fortsette arbeidet med en heltidskultur.
Rekrutering av tillitsvalgte til verv:
Skaffe nye tillitsvalgte til Fagforbundet.
Rekruttere til nye verv i fagforeningen.
Motivere styret til økt deltagelse.
Rekrutering unge tillitsvalgte, flere menn i styret.
Fylle styrevervene med fungerende tillitsvalgte.
Ungdomsarbeidet, motivere og engasjere flere.
Skaff engasjerte ungdomstillitsvalgte, og ledere av yrkesseksjonene.
Få fylt opp vervene, rekruttering til styret.
Utfordring med å fylle vervene, etter vedtektene og hovedavtalen.
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Hvordan engasjer flere nye tillitsvalgte.
Klare å fylle opp alle vervene i styret, og finne nye engasjerte tillitsvalgte.
Få flere til å delta i fagforeningsarbeid.
Få flere til å engasjere seg.
Vanskelig å engasjer medlemmer/ungdom.
Verving av nye medlemmer:
Profisjonsforbundene verver flere nye medlemmer.
Hvordan behold organisasjonsgraden.
Være mer aktiv ute blant medlemmene.
Verving av høgskolegrupper oppleves utfordrende.
Verving på små tariffområder er utfordrende
Interne utfordringer:
Få styret opp å gå.
En eldre medlemsmasse.
Bedre samarbeid og mellom hovedtillitsvalgte, seksjonsarbeidet og klubbene
Få styret opp å gå, fagforeningskurs.
Bedre samhandling i styret/htv/klubbene.
Bedre på samhandling i styret.
Koordineringsledd, ligger litt brakk.
At det kommer mange nye arbeidsoppgaver, for lite ressurser.
Medlemsdragninger i Trondheim Eiendom, hvor medlemmene skal være organisert. Eks
vaktmestrene/driftsoperatørene kan velge hvilken fagforening de skal være i, dette kan
også medfører bytting av fagforening underveis vis ikke medlemmet er fornøyd med
bistanden den har fått.
Opplæringsutfordringer:
Oppfølging av hovedtillitsvalgte og økt skolering av tillitsvalgte.
Prøve å få i gang Fase 1 på området.
Fase 1 og fase 2 til regionen.
Opplæringa og kursing om det å være ansatte representant.
Opplæring av tillitsvalgte og andre faglige kurs gjennom området.
Bedre info om motokurs, 40 timer.
Felleskurs med arbeidsgiver om hovedavtale og hovedtariffavtale.
Fagligpolitiske utfordringer:
Dårlig kommuneøkonomi og det blir mindre ansatte.
Kom tidlig nok inn i kommunale prosesser, bygge prosjekter osv.
Overtallighet i barnehagene, jobber for å unngå oppsigelser.
Økt fokus på det fagligpolitisk arbeidet.

Forslag til vedtak:
Legges frem uten forslag til vedtak.
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29.03.2022 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Edvin Helland, Bjørg Storheil, Hanne Nordby, Rene HedmarkHolm, Nina Olsen, Ann Helen Kvingedal, Grete Mosand, Tarjei Leistad, Marie Jonsson, Tina
Stenkløv, Ole Roger Berg, Janne K. Bjørnerås, Hege Rovik, Janne Wik, Knut Marius Lydvo
Regionsstyret Trøndelag - 36/22 Vedtak:
Tas til orientering, fagforeningene følges opp videre med bistand på de områdene som er
avdekket.
Organisatoriske tiltak som må jobbes med:
- Få flere fagforeninger til å ta styrekurs
- Arrangere områdemøter til høsten
- Koordineringsleddene oppfordres til å ta en runde med opplæring i hva
koordineringsleddene er og skal være.
-Verving
Styret ber om sak som foreslår områder som prioriteres i oppfølgingen av fagforeningene.

37/22 Programprosess i forkant av kommune- og fylkestingsvalget
Sammendrag:
De fleste partiorganisasjonene har eller er nå i ferd med å starte programprosessen frem
mot kommende kommune- og fylkestingsvalg. Disse prosessene ender vanligvis med
vedtak rundt årskiftet. For Fagforbundet er kommune- og fylkestingsvalget viktig. Den
politiske styringen i kommunene i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune har stor
innvirkning på arbeidshverdagen til våre medlemmer. Derfor skal vi engasjere oss i en
valgkamp når den tid kommer, men før det er det like viktig å spille inn god politikk som de
enkelte partiene skal gå til valg på.
Det bør være et mål at flest mulig fagforeninger spiller inn politikk som er viktig for
Fagforbundet til sine kommuneparti. Som en hjelp til dette utarbeides det et politisk
grunnlagsdokument. Her kan fagforeningene plukke saker fra og sende inn, eller de kan
tilpasse det til lokale forhold og sende det inn. Utviklingen av dette dokumentet og
prosessen frem mot innspill til partiprogrammene skisseres på følgende måte:
1. Fagligpolitisk utvalg drøfter prosess og politisk grunnlag
2. Regionstyret jobber med politisk grunnlag
3. Innspillsrunde til yrkesseksjonene, ungdom- og pensjonistutvalget (første innspill
til slutten av april, kan deretter jobbe videre og utsending av oppdatert
dokument på sensommeren)
4. Ferdigstilling og utsending i forkant av ledersamling 26.-28. April
5. Arbeid med innspill i den enkelte kommune og fylket på ledersamling
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6. Fagforeningene og forbundsregion sender innspill
Vedlagt ligger en skisse til det politiske grunnlagsdokumentet. Det legges opp til en
arbeidsøkt i regionstyret med innspill til dokumentet.
Forslag til vedtak:
Programprosessen tas til orientering. Innspillene fra arbeid i regionstyret tas inn i en
fornyet utgave som sendes til en innspillsrunde i yrkesseksjonene, ungdom og
pensjonistutvalget før en siste utgave forelegges styret og sendes fagforeningene.

29.03.2022 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Tarjei Leistad
Regionsstyret Trøndelag - 37/22 Vedtak:
Programprosessen tas til orientering. Innspillene fra arbeid i regionstyret tas inn i en
fornyet utgave som sendes til en innspillsrunde i yrkesseksjonene, ungdom og
pensjonistutvalget før en siste utgave forelegges styret og sendes fagforeningene.

38/22 Medlemsutvikling pr mars 2022
Sammendrag:
Siden forrige periode har vi vervet nye medlemmer. Totalt sitter vi nå igjen med like
mange yrkesaktive som 1. januar, slik at vi i de to første månedene i 2022 går i null. I
februar fikk Fagforbundet Trøndelag 167 nye medlemmer. Det er 75% av vervemåltallet
for februar. Fagforbundet totalt fikk 2 066 nye medlemmer i februar.
Så langt har Fagforbundet Trøndelag fått 422 nye medlemmer. Vi har en økning i
medlemstallet på 6 stk, mens antallet yrkesaktive er det samme pr 1. mars som pr 1.
januar.
Som et resultat av medlemsutviklingen har verveutvalget planlagt en samling for ledere,
nestledere og ungdomstillitsvalgte i forlengelsen av samlingen for ledere og
hovedtillitsvalgte, vervesamlingen blir 27. – 28. april. Tema for samlingen vil være
tariffmakt, kartlegging av vervepotensialet samt samkjøring av vervekampanjer i
områdene.
Måned
Yrkesaktive medlemmer
Totale antall medlemmer
1.januar
23 535
40 958
1.februar
23 532
40 961
1.mars
23 535
40 964
I styremøte 3.mars ble det etterspurt hvorfor medlemmer melder seg ut. Det er mange
rapporter som skal samkjøres før vi nærmer oss et svar på det. Om det arbeidet er ferdig
til styremøtet er på nåværende tidspunkt usikkert. Papirene ettersendes så snart de
eventuelt er ferdige.
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Forslag til vedtak:
Tas til orientering.
Verveutvalget følger opp.
29.03.2022 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Linn Flataune, Ole Roger Berg, Hanne Nordby, Janne Wik,
Tarjei Leistad, Bjørg Storheil, Ørjan Høvik, Grete Mosand
Regionsstyret Trøndelag - 38/22 Vedtak:
Tas til orientering.
Verveutvalget følger opp.

39/22 Referatsaker
Kompetansesenteret informert om v/ Hanne Nordby
- Vi må feire våre seiere også lokalt
- Tariffavtale med Norsk Medisinaldepot - Vitusapotekene
- Mange tvister rundt korona-avtalen
- Dom i Medleverturnus hvor Fagforbundet tapte saken
- Mange søknader om langevakter §10.12.4 - krever masse jobb
Prosjekt landsdekkende fagforeninger v/ Janne K. Bjørnerås
- fungerer godt for Espira barnehagene i Midt-Norge
- begynt med tillitsvalgtopplæring
Lærlingekartlegging - seksjonene jobber med dette og 21 fagforeninger har svart.
Ungdomsutvalget har signert samarbeidsavtale med AUF v/ Linn Flataune

Forslag til vedtak:
29.03.2022 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Hanne Nordby, Ole Roger Berg, Grete Mosand, Linn Flataune,
Tarjei Leistad
Regionsstyret Trøndelag - 39/22 Vedtak:
Tatt til orientering.
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40/22 Godkjenning av protokoll
Protokollen refereres.
Forslag til vedtak:
29.03.2022 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Else Pettersen
Regionsstyret Trøndelag - 40/22 Vedtak:
Protokoll fra regionstyremøte 29. mars 2022 godkjent.
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