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MØTEPROTOKOLL 
 
Utvalg: Regionsstyret Trøndelag 
Møtested: Quality Grand Hotell, Steinkjer 
Møtedato 30.-31.08.2022 

 
Tid: Kl. 10:00 – 15:00 og 09:00-12:00 

 
 
Til stede:  
Arnt Sigurd Kjøglum  
Tarjei Leistad – 1. dag  
Alise Strøm Sørensen  
Cathrine Hansen  
Rene Hedmark-Holm  
Rune Hyldmo  
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 
Else Pettersen, referent 

 

  
Forfall: Varamedlem: 
Marie Jonsson  Ketil Sivertsen 
Ole Roger Berg Ann Helen Kvingedal  
Øyvind Wiger-Haraldsvik  Line Johnsen, 2. dag 
Hanne Nordby   
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44/22 Godkjenning av innkalling 
 
Sammendrag: 
Innkalling sendt ut 16. august. 
 
Forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes. 
 
30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Arnt Sigurd Kjøglum 
 
Regionsstyret Trøndelag - 44/22 Vedtak: 
Vedtak: 
Innkallingen godkjent. 
 
 
45/22 Godkjenning av saksliste 
 
Sammendrag: 
Saksliste sendt ut 23. august. 
 
Forslag til vedtak: 
Sakslisten godkjennes. 
 
30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Pensjonisttillitsvalg ønsker sakslisten tidligere. 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Roy Hveding 
 
Regionsstyret Trøndelag - 45/22 Vedtak: 
Sakslisten godkjent. 
 
 
 Protokoll fra AU møte 22.08.22 
 
Sammendrag: 
Protokoll fra AU-møte 22. august 2022 
  
 
Forslag til vedtak:   
Tas til orientering       
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30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Linn Flataune 
 
Regionsstyret Trøndelag -  Vedtak: 
AU protokoll fra 22. 08.22 tatt til orientering. 
 
 
 Økonomirapport pr august 2022 
 
Sammendrag: 
Økonomirapport pr august 2022 legges fram i møtet.  
  
 
Forslag til vedtak:   
Tas til orientering. 
  
 
30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Adm.sekretær Line Jegtvik la regnskapsrapport for 1. halvår 22. 
 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Line Jegtvik, Janne Wik, Ketil Sivertsen, Ann Helen Kvingedal, 
 
Regionsstyret Trøndelag -  Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
46/22 Fritak fra verv 
 
Sammendrag: 
Leder av ungdomsutvalget har mottatt en e-post fra styremedlem Marius Øvrebøe som 
ønsker å fratre sitt verv i ungdomsutvalget på bakgrunn av at han flytter til Bergen, og derfor 
ikke kan inneha verv i Fagforbundet Trøndelag. 
I forbindelse med at Marius fratrer sitt verv, må ungdomsutvalget gjøre endringer av 
sammensettingen.  Det vil bli satt i gang en prosess for å supplere inn noen til 
ungdomsutvalget. 
Saken sendes inn til regionstyret for endelig godkjenning. 
  
 
Forslag til vedtak:   
Marius Øvrebøe fratrer sitt verv i ungdomsutvalget. 
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30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Linn Flataune,  
 
Regionsstyret Trøndelag - 46/22 Vedtak: 
Marius Øvrebøe fratrer sitt verv i ungdomsutvalget.  
  
 
 
47/22 Konstituering og suppleringsvalg av ungdomsutvalget 
 
Sammendrag:  
I forlengelse av vedtaket har leder i ungdomsutvalget snakket med 1. og 2. vara om opprykk, 
begge er positive til dette.   
Ungdomsutvalget drøftet i et teams møte 30. mai om det er nødvendig å supplere inn en ny 
2. vara i ungdomsutvalget  
Det er i underkant av ett år igjen av den ordinære valgperioden, ungdomsutvalget har allikevel 
besluttet at vi ønsker å supplere inn en 2. vara. Dette fordi ungdomsutvalget skal være 
rekrutterende. Basert på kjønnsbalansen som er i ungdomsutvalget pr nå ønsker vi å få inn en 
mann. Ungdomsutvalget har forespurt Eskil Fjellgård Johansen fra Fagforbundet Levanger om 
han ønsker å bli 2. vara i ungdomsutvalget. Grunnen til at vi har forespurt vedkommende er 
fordi han har vist engasjement i Fagforbundets arbeid. Eskil har deltatt på flere av de 
samlingene vi har arrangert, og vært aktiv i egen fagforening. Dette mener ungdomsutvalget 
et positivt da vi trenger noen som har lyst til å bidra.   
  
Behandling:   
Ble diskutert på teams møte 30. mai, tilstede: Linn Flataune, Glenn Håvard Jakobsen, Jean 
Rose Alquizar og Karina Zemaityte.  
 
Vedtak fra ungdomsutvalget:  
Lene Bratås rykker opp til fast styremedlem.  
Vilde Antonie Sundfær rykker opp til 1. vara.  
Eskil Fjellgård Johansen blir ny andre vara i Ungdomsutvalget i Fagforbundet Trøndelag.  
  
Saken oversendes til regionstyret for endelig godkjenning.  
      
  
  
 
Forslag til vedtak:   
Saken oversendes til regionstyret for endelig godkjenning.          
  
Lene Bratås rykker opp til fast styremedlem.  
Vilde Antonie Sundfær rykker opp til 1. vara.  
Eskil Fjellgård Johansen blir ny andre vara i Ungdomsutvalget i Fagforbundet Trøndelag.  
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30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Linn Flataune 
 
Regionsstyret Trøndelag - 47/22 Vedtak: 
Lene Bratås rykker opp til fast styremedlem.  
Vilde Antonie Sundfær rykker opp til 1. vara.  
Eskil Fjellgård Johansen blir ny andre vara i Ungdomsutvalget i Fagforbundet Trøndelag.   
  
 
 
48/22 Fritak fra verv YHS 
 
Sammendrag: 
Hans Kottum har i e-post til leder i yrkesseksjonen pr. 01.06.22 bedt om fritak fra sitt verv i 
yrkesseksjon helse og sosial gjeldende fra 01.07.22 på bakgrunn av at han ikke lenger jobber 
innen yrke innen yrkesseksjon helse og sosial.  
  
Fra Hans Kottum; Ber om fritak fra mitt verv som varamedlem i yrkesseksjon helse og sosial 
gjeldende fra 01.07.22 og ut perioden.  
Årsaken er at jeg ikke blir yrkesaktiv lengre innen helse og sosial.  
  
Saken behandlet i styremøte til yrkesseksjon helse og sosial 14 – 15.06.22    
  
  
 
Forslag til vedtak:   
Hans Kottum innvilges fritak fra vervet fra 01.07.22 og ut perioden. 
  
  
  
 
30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Grete Mosand, Bjørg Storheil 
 
Regionsstyret Trøndelag - 48/22 Vedtak: 
Hans Kottum innvilges fritak fra vervet fra 01.07.22 og ut perioden. 
 
Annie Brevik Røsten blir fast representant i Fagforbundet Trøndelag sitt representantskap 
for Yrkesseksjon helse og sosial. 
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49/22 Fordeling frikjøprsressurser 
 
Sammendrag: 
Forbundsstyret satte våren 2021 ned en arbeidsgruppe som skulle se på fordeling av 
frikjøpsressurser i forbundsregionene. Arbeidsgruppen har levert en rapport til 
forbundsstyret og det er nå gjort vedtak i forbundsstyret på at Trøndelag, fra regionmøtet i 
mars 2023, får åtte årsverk til fordeling blant frikjøpte. Saken skal til endelig behandling i 
landsstyret og der kan det komme endringsforslag. Men foreløpig ser det ut til at Trøndelag 
får 8 årsverk til fordeling. 
  
For Fagforbundet Trøndelag betyr dette en reduksjon på 3 årsverk, og de 8 vi har må 
fordeles til det beste for medlemmene ute i fagforeningene i hele Trøndelag. 
Forbundsregionen skal fortsatt ivareta alle våre 43 fagforeninger fordelt fra Rørvik og 
Røyrvik i nord, til Oppdal og Rindal i sør. Ingen av regionens oppgaver forsvinner, de må 
løses innenfor de rammene vi til enhver tid har. 
  
I denne runden skal vi ha en åpen debatt, der alle skal få si sin mening. Regionstyret skal lage 
en innstilling til representantskapet, som i møte 9. – 10. november skal gjøre endelig vedtak 
på hvordan frikjøpsprosentene skal fordeles i Trøndelag. Denne saken kommer derfor opp til 
sluttbehandling på neste regionstyremøte, 4. – 5. oktober, innstillingen skal være med i 
sakspapirene som sendes ut til rep.skapet. 
  
Det foreslås følgende fremdriftsplan for denne saken; 
Regionstyret 30. – 31. august  
Første gjennomgang – debattklima, premisser for prosessen, hva ligger til grunn  
(vedtekter + Mål, arbeidsformer og ressurser) 
  
Ekstra regionstyremøte 20.september  
Se på ulike muligheter for frikjøp – med fokus på hva som er det beste for Fagforbundet 
Trøndelag. 
  
Regionstyremøte 4. – 5. oktober 
Gjøre endelig vedtak i saken. Vedtaket sendes som innstilling til rep.skapet 9. – 10. 
november. 
  
Rep.skap 9. – 10. november 
Vedtar endelig fordeling av frikjøpsressurser i Trøndelag.    
  
  
 
Forslag til vedtak:   
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30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Tarjei Leistad, Roy Hveding, Bjørg Storheil, Nina Olsen, Cathrine 
Hansen, Knut Marius Lydvo, Roar Øverås, Ann Helen Kvingedal, Janne Wik, Rene Hedmark-
Holm, Grete Mosand, Edvin Helland, Alise Strøm Sørensen, Rune Hyldmo, Hege Rovik, Ørjan 
Høvik, Tina Stenkløv, Ketil Sivertsen 
 
Regionsstyret Trøndelag - 49/22 Vedtak: 
Tatt til orientering og følges opp av AU. Regionstyret gis mulighet til å komme med forslag på 
modeller til AU. 
 
 
50/22 Avsatte midler tillitsvalgte etter en hovedavtale - fordeling 
 
Sammendrag: 
Fagforbundet Trøndelag satte i sitt budsjett for 2022 av kr 500 000,- til fordeling blant våre 
fagforeninger. Tilskuddet skal brukes til aktivitet blant plasstillitsvalgte. Hele summen skal 
fordeles blant de som har søkt innen fristen. 
  
Tjuetre fagforeninger har søknad innen fristen som var 20. august 2022, med tidsplan og 
kostnadsoverslag for de planlagte aktivitetene. Alle søknadene er innenfor de gitte kriteriene. 
  
To områder har gått sammen om å arrangere samling for sine tillitsvalgte, det er flere som har 
todagers samlinger mens noen har samling på en dag. 
  
Totalt ble det søkt om kr 1 034 900,-. Det vil bli behov for å redusere beløpene slik rammen 
på kr 500 000,- overholdes, når alle har fått utbetalt etter fremlagt dokumenterte utgifter.      
  
De planlagte aktivitetene skal være gjennomført innen 15. desember. 
Rapport og regnskap over gjennomførte aktiviteter må sendes til forbundsregionen innen 15. 
desember. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.  
  
  
 
Forslag til vedtak:   
Alle fagforeningene som har søkt får midler. Summen må fordeles slik at rammen på 
kr 500 000 overholdes. Regionstyre gir Arbeidsutvalget fullmakt til å følge saken videre. 
  
  
 
30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Alise Strøm Sørensen 
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Regionsstyret Trøndelag - 50/22 Vedtak: 
Alle fagforeningene som har søkt får midler. Summen må fordeles slik at rammen på 
kr 500 000 overholdes. Regionstyre gir Arbeidsutvalget fullmakt til å følge saken videre. 
 
 
 
51/22 Søknad om tilleggsbevilgning fra pensjonistutvalget 
 
Sammendrag: 
Pensjonistutvalget får for hvert år tildelt en sum, overført fra forbundet sentralt. Denne 
summen kalles aktivitetsmidler, og de pengen som ikke brukes opp må forbundsregionen 
returnere i januar påfølgende år. Det er denne summen utvalget har til rådighet og kan 
planlegge aktiviteter ut ifra. Da må man ta høyde for at alle utgifter til sammen ikke 
overskrider det tildelte beløp. 
I søknaden vises det til økte utgifter i forbindelse med nytt medlem i styret. Det er slikt som 
kan skje, da må man underveis i året regulere utgiftene slik at man likevel ikke overskrider 
tildelt beløp.  
Pensjonistutvalget har avlyst et arrangement, og for 2023 har de også har en plan for 
hvordan de skal holde kontroll på utgiftene ved overnatting osv. 
  
Når det gjelder søknadssummen, er den kr 95 000,-, og i tillegg dekking av økte utgifter i 
forbindelse med nytt styremedlem. Kr. 95 000,- er fordelt på 60 000,- til områdemøter og 35 
000,- til samarbeidskonferanse med Møre og Romsdal. Totalsummen er for høy, AU mener 
utvalget må gjøre enda flere tiltak for å redusere utgiftene. 
  
Regionen planlegger også områdemøter høsten 2022, og en løsning for å redusere utgiftene 
er at utvalget planlegger sammen med regionen og deltar på vår aktivitet.  
Samarbeidskonferansen skal vi finne inndekning for, men for senere år må alle utgifter 
dekkes innenfor overføringene dere får tilført for det enkelte år.      
  
 
Forslag til vedtak:   
Fagforbundet Trøndelag planlegger også områdemøter. Pensjonistutvalget får delta på disse 
samlingene og være en del av vårt arrangement. 
 
Fagforbundet Trøndelag dekker utgifter for inntil kr 35 000,- til samarbeidskonferansen med 
Fagforbundet Møre og Romsdal sitt pensjonistutvalg. 
  
  
 
30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Saken ble behandlet i AU møte 22.08.22 
 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Roy Hveding, Ørjan Høvik, Janne Bjørnerås, Cathrine Hanen, Linn 
Flataune, Rene Hedmark-Holm, Edvin Helland, Grete Mosand, Bjørg Storheil, Tina Stenkløv, 
Ketil Sivertsen, Knut Marius Lydvo, Ann Helen Kvingedal, Line Johnsen 
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Forslag fra Roy Hveding: 
Fagforbundet Trøndelag dekker resten utgiftene for dagskonferansene for 2022  
Forslaget sette opp mot AU sin innstilling. Forslag fra Roy Hveding falt mot en stemme. 
 
Forslag fra Ketil Sivertsen: 
Fagforbundet Trøndelag dekker merutgifter knyttet til Postens representant sine reiser i 
2022 
  
Forslaget fra Ketil Sivertsen ble vedtatt mot to stemmer. 
 
Regionsstyret Trøndelag - 51/22 Vedtak: 
 
Fagforbundet Trøndelag planlegger også områdemøter. Pensjonistutvalget får delta på disse 
samlingene og være en del av vårt arrangement. 
Fagforbundet Trøndelag dekker utgifter for inntil kr 35 000,- til samarbeidskonferansen med 
Fagforbundet Møre og Romsdal sitt pensjonistutvalg. 
Fagforbundet Trøndelag dekker merutgifter knyttet til Postens representant sine reiser i 
2022.  
Dekkes av prosjekt 96002 Div. Organisatorisk aktivitet 
   
 
 
52/22 Organisatorisk frikjøp 2022 – omfordeling av midler. Tildeling 
 
Sammendrag: 
I henhold til rundskriv 03/2022 fikk forbundsregionene et handlingsrom til omfordeling av 
midler for de fagforeningene som har mellom 0- 500 medlemmer (fra 5 prosent opp til 10 
prosent innenfor midlene som blir tildelt).  
  
I Fagforbundet Trøndelag var det 7 fagforeninger innen kategorien 0-500 medlemmer som 
fikk mulighet til å søke på disse ekstra midlene, og til å få økt opp sine frikjøp fra 5 til 10%. 
  
Av de 7 fagforeningene som lå innen kategorien nevnt over, og som hadde søkt i første runde, 
har fire søkt om å få økt opp sitt frikjøp fra 5 til 10%.     
  
  
 
Forslag til vedtak:   
Det utbetales kr 30431,- til fagforeningene som har søkt; 
• Fagforbundet Grong 
• Fagforbundet Flatanger 
• Fagforbundet Rindal 
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30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Alise Strøm Sørensen 
 
Regionsstyret Trøndelag - 52/22 Vedtak: 
Det utbetales kr 30431,- til fagforeningene som har søkt; 
• Fagforbundet Grong 
• Fagforbundet Flatanger 
• Fagforbundet Rindal 

  
 
 
53/22 Behov for opplæring 
 
Sammendrag: 
Det er også foreslått et turnuskurs i høst. Dette er et kurs som fagforeningene selv skal stå for, 
gjerne områdevis. Men om behovet er akutt, har vi mulighet til å gi tilbudet nå i høst?   
  
 
Forslag til vedtak:   
Det arrangeres to turnuskurs høsten 2022. Fagforbundet Trondheim arrangerer det ene 
kurset. 
 
Fagforbundet Trøndelag arrangerer ett kurs på Steinkjer høsten 22.       
  
 
30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Ordet: Arnt Sigurs Kjøglum, Hege Rovik, Rune Hyldmo, Grete Mosand, Bjørg Storheil 
 
Regionsstyret Trøndelag - 53/22 Vedtak: 
Det arrangeres to turnuskurs høsten 2022. Fagforbundet Trondheim arrangerer det ene 
kurset. 
 
Fagforbundet Trøndelag arrangerer ett kurs på Steinkjer høsten 22 
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54/22 Minoritetskontakt 
 
Sammendrag: 
Legges frem i møtet. 
  
 
Forslag til vedtak:   
  
 
30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Alise Strøm Sørensen 
 
Regionsstyret Trøndelag - 54/22 Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
 Handlingsplan 
 
Sammendrag: 
Gjennomgang av regionens handlingsplan. 
  
 
Forslag til vedtak:   
Tas til orientering. 
  
 
30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Gjennomgang av regionens Handlingsplan. 
 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Tarjei Leistad, Linn Flataune, Grete Mosand, Bjørg Storheil, Edvin 
Helland, Rene Hedmark-Holm, Nina Olsen, Ann Helen Kvingedal 
 
Regionsstyret Trøndelag -  Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
55/22 Tariffavtaler 
 
Sammendrag: 
30. juni ble i underkant av 22.000 yrkesaktive medlemmer i region Trøndelag hentet ut av 
Fane2. Disse ble sortert på arbeidsgivere og fagforeninger med tanke på å avdekke behov for 
koordineringsledd innad i Trøndelag. 
  
Hver arbeidsgiver, med gjeldende tariffavtale, fordeles i sine respektive fagforeninger. 
Medlemmer uten tariffavtale er forsøkt fordelt på avtalerett og ikke avtalerett. Så langt har vi 
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347 medlemmer hvor krav om tariffavtale kan fremlegges med håp. Mangler dette håpet  hos 
127 medlemmer. Oversiktene avtalerett/ikke avtalerett medsendes saksfremlegget. 
  
En del mangelfulle opplysninger i medlemsregisteret gjør at medlemmer som egentlig har 
tariffavtale fremstår, i Fane 2, som uten tariffavtale. F.eks. «Arbeidssted» må fylles ut. Dette 
arbeidet pågår kontinuerlig i kontakten med fagforeningene.  
  
 
Forslag til vedtak:    
  
 
30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Roar Øverås, Grete Mosand, Line Johnsen, Ketil Sivertsen, Bjørg 
Storheil, Edvin Helland, Hege Rovik 
 
Regionsstyret Trøndelag - 55/22 Vedtak: 
Tatt til orientering. 
 
 
56/22 Medlemsutvikling 1. halvår 2022 
 
Sammendrag: 
Første halvår 2022 har Fagforbundet Trøndelag hatt 1 648 innmeldinger, noe som er 111% 
av måltallet for samme periode. Antallet utmeldinger var 1 271 slik at sitter igjen med 378 
nye medlemmer, der 211 er yrkesaktive. 
  
Statistikk viser at flere fagforeninger har høy nedgang i antall yrkesaktive medlemmer, målt i 
prosent. For de aller minste fagforeningene vil selv små tall gi høyt utslag prosentvis. Vi har 
kontaktet de fire med dårligst tall, det var denne gangen Røyrvik, Meråker, Namsskogan og 
Heim. Her har verveutvalget etter samtale med fagforeningene laget en plan for oppfølging i 
hver enkelt fagforening. Det dreier seg i all hovedsak om besøk på styremøte og/eller 
styreopplæring. 
  
Når det gjelder overganger har vi følgende tall.  
Av 1 563 yrkesaktive har vi 610 meldt seg ut. 354 har blitt permittert eller arbeidsledige. 256 
er blitt pensjonist – inkludert uføre. 31 er blitt studenter og 1 har blitt lærling. 
Legger frem mer statistikk i møtet. 
  
  
 
Forslag til vedtak:    
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30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Bjørg Storheil, Ann Helen Kvingedal, Grete Mosand, Rune 
Hyldmo, Hege Rovik, Linn Flataune 
 
Regionsstyret Trøndelag - 56/22 Vedtak: 
Tatt til orientering. Verveutvalget følger opp. 
 
 
57/22 Referatsaker 
 
Sammendrag: 
- Forslag om  tre nye representanter til Landsstyret med tre vararepresentanter. 
 
Forslag til vedtak: 
 
30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
 
Behandling: 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Alise Strøm Sørensen, Janne Wik, Grete Mosand, Tina Stenkløv, 
Janne Bjørnerås, Rune Hyldmo, Roy Hveding 
 
Regionsstyret Trøndelag - 57/22 Vedtak: 
Forslag om nye representanter til Landsstyret tas opp og behandles på eget styremøte på 
Teams i uke 36 
 
 
58/22 Godkjenning av protokoll 
 
Sammendrag: 
Protokollen refereres. 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra regionstyremøte 30.-31. august godkjennes. 
 
30.08.2022 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling: 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Else Pettersen 
 
Regionsstyret Trøndelag - 58/22 Vedtak: 
Protokoll fra regionstyremøte 30.-31. august 2022 godkjent. 
 
 
 


