
 
 

 
 

MØTEPROTOKOLL 

 

Utvalg: Regionsstyret Trøndelag  
Møtested: Teams  
Møtedato 18.02.2021 

 
Tid: Kl. 10:00 - 15:30 

 
 
Til stede:  
Arnt Sigurd Kjøglum  
Tarjei Leistad  
Grete Mosand  
Janne Kristin Bjørnerås  
Tina Paulsen Stenkløv  
Janne Kristin Wik  
Linn Kristin Flatunet  
Hveding Roy  
Ole Roger Berg  
Nina Olsen  
Hege Rovik  
Ørjan Høvik  
Bjørg Storheil  
Leif-Ketil Lorentzen 
Knut Lydvo 

 

Lise Heggdal 
Jan Nøstberg 

 

 
Else Pettersen, referent 
Line Jegtvik møtte til sak 18/21 og 19/21 
Marie Jonsson møtte til sak 23/21 
 
 
Forfall: Varamedlem: 
Marie Jonsson       
Marthe Selliaas  
Rene Hedmark-Holm  
Øyvind Wiger-Haraldsvik  
Roar Øverås  
Alise Sørensen  
Rune Hyldmo  
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15/21 21/1423 Godkjenning av innkalling  
16/21 21/1423 Godkjenning av saksliste  
17/21 21/1412 Styrets beretning for 2020  
18/21 21/1380 Regnskap 2020  
19/21 21/1381 Fordeling av overskudd 2020  
20/21 21/1406 Budsjett 2021  
21/21 21/1112 Prosjekt om organisering av medlemmer hos 

landsdekkende arbeidsgivere 
 

22/21 21/1392 Medlemsutvikling 2021  
23/21 21/1409 Rullering av opplæringsplan for 2021  
24/21 21/1396 Utsettelser av årsmøter i fagforeningene i Trøndelag  
25/21 21/1410 Politiske prioriteringer i forkant av Stortingsvalget 2021  
26/21 21/1423 Referatsaker  
27/21 21/1423 Godkjenning av protokoll  
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15/21 Godkjenning av innkalling 
 
Innkalling sendt 4. februar 2021. 

 
Innkallingen godkjennes. 

 
18.02.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum 

 
Regionsstyret Trøndelag - 15/21 Vedtak: 
Innkallingen godkjent. 

 
 

 
16/21 Godkjenning av saksliste 
 
Saksliste sendt 11. februar 2021. 

 
Sakslisten godkjennes. 

 
18.02.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet:  Arnt Sigurd Kjøglum, Ole Roger Berg 

 
Regionsstyret Trøndelag - 16/21 Vedtak: 
Sakslisten godkjent. 

 
 

 
17/21 Styrets beretning for 2020 
 
Sammendrag:  
Styrets beretning for 2020 

 
Forslag til vedtak:   
Beretningen legges frem for Regionmøte for endelig godkjenning. 
 

 
18.02.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Grete Mosand, Lise Heggdal, Bjørg Storheil, Janne Wik, Tarjei 
Leistad, Tina P. Stenkløv 

 
Regionsstyret Trøndelag - 17/21 Vedtak: 
Beretningen legges frem for Regionmøte for endelig godkjenning.          
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18/21 Regnskap 2020 
 
Sammendrag:  
Fagforbundet Trøndelag sitt regnskap for 2020 viser et overskudd på kr. 3 521 734,78. 
Regnskapet legges frem og gjennomgås i møtet.  

 
Forslag til vedtak:   
 
 

 
18.02.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Line Jegtvik, Tarjei Leistad, Leif Ketil Lorentsen, Tina P. 
Stenkløv, Janne K. Bjørnerås 

 
Regionsstyret Trøndelag - 18/21 Vedtak: 
Regnskapet godkjent. 

 
 

 
19/21 Fordeling av overskudd 2020 
 
Sammendrag:  
Fagforbundet Trøndelag sitt regnskap for 2020 viser et overskudd på kr. 3 521 734,78. 
En god del av overskuddet ønsker vi å bruke i 2021. I tråd med vedtaket fra 
regionstyremøtet 20.januar sak 8/21 har vi prioritert valgkamp, opplæring og 
medlemsrekruttering. Har også prioritert inn en del andre ting som vi på regionskontoret 
synes er viktig. Det foreslås å bruke kr. 3 020 000,- av overskuddet og at kr. 501 734,78 
overføres egenkapitalen.   
 
Opplæring – 600 000,- 
Opplæringsplanen slik den foreligger er finansiert i det opprinnelige budsjettet. I tillegg til 
dette ønsker vi å bruke 600 000,- av overskuddet for 2020. Det vil vi bruke på 
organisatorisk opplæring av yrkesseksjonsledere, ungdoms- og pensjonisttillitsvalgte, 
ledere og nestledere i fagforeningene og styrene i fagforeningene.  
 
Alliansebygging/valgkamp – 600 000,- 
Helt siden regjeringsskiftet i 2013 har vi jobbet for det mål å igjen ha rød-grønn regjering. 
Ved forrige stortingsvalg lykkes vi ikke, det må vi gjøre nå. Det blir en annerledes 
valgkamp, men Fagforbundet Trøndelag skal gjøre det vi kan for å bidra til et 
regjeringsskifte etter valget 2021. Det er derfor, etter vedtak i regionstyret, startet et 
arbeid opp mot de politiske partiene på rød-grønn side i Trøndelag. Arbeidet er helt i 
startfasen, det samme er resten av arbeidet til valgkamputvalget. For å nå ut til alle 
kommuner i Trøndelag er det viktig at vi er synlig, nær og tydelig. Derfor ønsker vi å sette 
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av 600 000,- av overskuddet for 2020 til alliansebygging/valgkamp. 
 
Medlemsrekruttering – 300 000,- 
For å opprettholde tariffmakten er det viktig å fortsette å sette fokus på 
medlemsrekruttering. Verveutvalget ønsker å være tettere på fagforeningene og bidra til 
systematisk oppfølging av medlemmene innen alle tariffområder. Vi ønsker derfor å bruke 
300 000,- av overskuddet for 2020 på dette arbeidet.  
 
Tillitsvalgte – 500 000,- 
2020 er det året fagforbundet har vervet flest medlemmer. Til tross for at vi ikke kom oss 
ut på arbeidsplassbesøk eller noen annen aktivitet. Det viser oss at det er fagforeningene 
og de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene som er de viktigste i arbeidet med å verve flere 
medlemmer. I forlengelsen av dette ønsker vi at fagforeningene skal fortsette å sette 
fokus på de plasstillitsvalgte og ønsker derfor å bruke 500 000,- av overskuddet for 2020 til 
dette arbeidet. 
Organisatorisk aktivitet – 500 000,- 
Når koronapandemien er over vil det være stort behov for å besøke fagforeningene. Det 
være seg besøk på aktiviteter, samlinger o.l. Mye av det arbeidet føres på denne posten, 
og det er ønskelig å styrke den med kr. 500 000,- fra overskuddet for 2020.  
 
Vedtektsfestede organer – 400 000,- 
2020 ble året der vedtektsfestede organer, som representantskap og regionstyremøter ble 
avhold med store koronatiltak. Det medførte at alle regionstyrer, bortsett fra ett, i 
perioden mars – desember ble avholdt digitalt. Rep.skapet i mars ble avlyst og i oktober 
ble rep.skapet avhold som dagsamling. For å gjennoppbygge Fagforbundet Trøndelag igjen 
er det ønskelig å bruke 400 000,- av overskuddet for 2020.  Det fordeles med 300 000,- til 
regionmøte/rep.skap og 100 000,- til regionstyret. 
 
Kontorteknisk utstyr – 100 000,- 
I forbindelse med oppussing og etablering av Augusta Åsen-salen, er det behov for innkjøp 
av noe kontorteknisk utstyr. Det er derfor behov for 100 000,- av overskuddet for 2020.  
 
Opplæring ansatte – 20 000,- 
Det er ønskelig å styrke denne budsjettposten med 20 000,- av overskuddet for 2020. Det 
har i liten grad vært mulig å holde seg oppdatert eller tilegne seg ny kunnskap i løpet av 
2020. I løpet av året er det forventet økt grad av nettbasert opplæring, noe som styrker 
mulighetene for å kunne delta. Dette er sterkt ønsket av de ansatte og de styrker også 
organisasjonen gjennom opparbeidelse av ny kunnskap.  
 

 
Forslag til vedtak:    
 
Regiontyret godkjenner fordeligen av oerskuddet for 2020. Kroner 3 020 000,00 legges inn 
i budsjetter og kroner 501 734,78 overføre til egenkapitalen. 
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18.02.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigud Kjøglum, Ole Roger Berg, Tarjei Leistad, Hege Rovik 

 
Regionsstyret Trøndelag - 19/21 Vedtak: 
Regiontyret godkjenner fordeligen av oerskuddet for 2020. Kroner 3 020 000,00 legges inn 
i budsjetter og kroner 501 734,78 overføre til egenkapitalen. 

 
 

 
20/21 Budsjett 2021 
 
Sammendrag:  
Budsjettet legges frem som et rammebudsjett. 

 
Forslag til vedtak:   
Rammebudsjettet godkjennes og legges frem for Regionmøte for endelig godkjenning. 
 

 
18.02.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Tarjei Leistad 

 
Regionsstyret Trøndelag - 20/21 Vedtak: 
Rammebudsjettet godkjennes og legges frem for Regionmøte for endelig godkjenning.      
 

 

 
 
21/21 Prosjekt om organisering av medlemmer hos landsdekkende arbeidsgivere 
 
Sammendrag:  
Forbundsstyret vedtok i mars 2020 å igangsette et landsomfattende forsøk med en 
alternativ organisering av medlemmer som er ansatt hos arbeidsgivere på private 
områder, og som er spredt over store deler av landet. I august 2020 vedtok forbundsstyret 
at syv arbeidsgivere skulle bli omfattet av prosjektet, herunder AniCura AS - som er et 
særskilt forsøk. 
Det ble vedtatt et særskilt forsøk med en arbeidsgiver som kun har selvstendige juridiske 
enheter og som ikke utgjør en landsdekkende klubb i henhold til vedtektene. Det blir 
behov for å plassere medlemmene på færre fagforeninger fordelt på de 
forbundsregionene som har medlemmer i dag. Samt teste en type koordinering for å 
styrke ivaretakelsen av medlemmene og tillitsvalgte. 
Begrunnelse: 
AniCura er en arbeidsgiver i NHO-området. Fagforbundet har pr. i dag medlemmer i de 
ulike dyreklinikkene rundt omkring i Norge som er selvstendige juridiske enheter med 
egne organisasjonsnummer. Pr. i dag er rundt 140 medlemmer fra Anicura plassert i 27 
forskjellige fagforeninger. Flesteparten av medlemmene befinner seg i Fagforbundet 
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Vestland.  
Fagforbundet har særskilte utfordringer, spesielt på NHO-området med selvstendige 
juridiske enheter som tilsier at det må opprettes egne tariffavtaler på hvert enkelt 
dyreklinikk. Dette betyr at arbeidsgiver ikke utgjør en landsdekkende klubb i tråd med 
vedtektene, men behovet for koordinering og ivaretakelse av både plasstillitsvalgte og 
medlemmene er i aller høyeste grad til stede. En annen stor utfordring er den utbredte 
praksisen med lokale forhandlinger og varierende oppfølging av dette. 
Kort oppsummert er det store utfordringer med å sikre medlemmene lokale forhandlinger, 
etablere tariffavtaler og generelt få på plass anstendige lønns – og arbeidsvilkår. Ved å 
inkludere Anicura i et særskilt forsøk får forbundet testet virkningen av en annen type 
koordinering/ivaretakelse enn hva som praktiseres i dag, samt evt. vurdere å legge inn 
flere muligheter i vedtektene for å møte slike utfordringer i framtida, knyttet til 
selvstendige juridiske enheter. 
Arbeidet hittil og veien fremover: 
Fagforbundet har medlemmer i følgende forbundsregioner; Vestland, Rogaland, Oslo, 
Viken, Innlandet, Agder, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Møre & Romsdal, Nordland og 
Troms. 
Fagforbundet Vestland har fått hovedansvaret, og regionssekretær Bjørn Hatlelid er 
delprosjektleder. Det er kartlagt antall tillitsvalgte og medlemmer med mer, og 
forbundsregionene som er involvert hadde det første møtet 12.januar 2021 angående 
denne saken og arbeidet med å etablere et koordineringsledd er i gang. Samt må 
forbundsregionene velge egnet fagforening i tråd med forbundets regioninndeling som 
medlemmene i AniCura kan samles i. Dette fordi dyreklinikker i AniCura er selvstendige 
juridiske enheter. De utgjør ikke en landsdekkende klubb og det eksisterer heller ingen 
regioninndeling med fullmakter hos arbeidsgiver. Dette er et omfattende nybrottsarbeid 
som handler om å justere fagforeningstilhørighet blant medlemmer i private tariffområder 
for å styrke deres lønns- pensjons og arbeidsvilkår, samt forbedre forbundets interne 
kontroll. Dette vil forhåpentligvis dyrke vår spisskompetanse på private tariffområder 
blant utvalgte fagforeninger, forbundsregioner og kompetansesentre, og ikke minst 
begrense total antall koordineringsledd og antall representanter i hvert enkelt 
koordineringsledd.  
Status i Fagforbundet Trøndelag pr. dags dato: 
30 ansatte ved AniCura Stjørdal Dyreklinikk AS – ingen tariffavtale – 2 medlemmer 
10 ansatte ved AniCura Byåsen Dyrehospital – ingen tariffavtale – 2 medlemmer 
23 ansatte ved AniCura Heimdal Dyreklinikk AS – ingen tariffavtale – 4 medlemmer 
Fagforbundet Trondheim har 6 medlemmer, og Fagforbundet Stjørdal har 2 medlemmer.     
 
 

 
Forslag til vedtak:   
Medlemmer i AniCura AS i Trøndelag skal i fremtiden tilhøre Fagforbundet Trondheim. 
Medlemmene i Fagforbundet Stjørdal overføres til Fagforbundet Trondheim fra og med 
01.03.21. 
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18.02.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Tarjei Leisted, Tina P. Stenkløv, Grete Mosand 

 
Regionsstyret Trøndelag - 21/21 Vedtak: 
Medlemmer i AniCura AS i Trøndelag skal i fremtiden tilhøre Fagforbundet Trondheim. 
Medlemmene i Fagforbundet Stjørdal overføres til Fagforbundet Trondheim fra og med 
01.03.21. 

 
 

 
22/21 Medlemsutvikling 2021 
 
Sammendrag:  
Fagforbundet Trøndelag har satt seg som mål å verve 2733 nye medlemmer i 2021. Disse 
vil fordeles ut blant fagforeningene basert på tidligere tall og erfaringer.  
 
Det er satt i gang et godt stykke arbeid for å rydde i medlemsregisteret vårt, Fane 2. 
Gjennom å få ryddet blant medlemmer med status som studenter, elever og lærlinger 
håper vi å få styrket tariffmakten gjennom å få disse inn som yrkesaktive medlemmer. Det 
skal også ryddes blant alle som har ukjent yrke/stillingstittel slik at disse blir satt i riktig 
yrkesseksjon. Fagforeningene involveres selvsagt i arbeidet. Første frist for opprydding er 
satt til fredag før påske.  
 
Når det gjelder antall nyinnmeldte er tallene for januar i år 220 mot 266 i 2020.     
 
 

 
Forslag til vedtak:            
Saken taes til orientering. Verveutvalget følger opp arbeidet. 
 
 

 
18.02.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Tarjei Leistad 

 
Regionsstyret Trøndelag - 22/21 Vedtak: 
Saken taes til orientering. Verveutvalget følger opp arbeidet. 
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23/21 Rullering av opplæringsplan for 2021 
 
Sammendrag:  
Regionstyret signaliserte i siste møte at opplæring skulle satses på budsjettmessig i 2021, 
det er også kommet flere innmeldte behov fra fagforeningene på organisatorisk opplæring 
av de ulike organisasjonstillitsvalgte. Dette samt at vi har satt i gang et samarbeid med 
Fagforbundet Nordland gjør at det er behov for en rullering av opplæringsplan.  
 
På bakgrunn av covid-19 og de utfordringene som følger av det, vil mye av 
opplæringstiltakene skje digitalt første halvdel i år. Det gir oss også mulighet til 
samarbeide på tvers av fylkesgrensene. 
 
Vi skal blant annet samarbeide om pensjonsskole for tillitsvalgte, som gjennomføres som 
webinar med Steinar Fuglevåg. Det vil bli digitale møter i etterkant av disse webinar. 
Pensjonsskolen for tillitsvalgte omfatter alle tariffområder.  
Vi skal også samarbeide om Fase 1, men det vil også kunne bli flere opplæringstiltak som 
kan gjennomføres i fellesskap. 
 
Opplæringsplan er for øvrig et levende dokument, og endrede behov vil kunne tilkomme.    
 
 

 
Forslag til vedtak:          
 

 
18.02.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Arnt Sigrd Kjøglum, Marie Jonsson, Bjørg Storheil, Tarjei Leistad, Hege Rovik, Lise 
Heggdal 

 
Regionsstyret Trøndelag - 23/21 Vedtak: 
Opplæringsplan suppleres med organisatorisk opplæring til organisasjonstillitsvalgte, Fase 
1 og pensjonsopplæring. For øvrig gies opplæringsansvarlig fullmakt til å justere 
opplæingsplan innenfor budsjettrammene. 

 
 

 
24/21 Utsettelser av årsmøter i fagforeningene i Trøndelag 
 
Sammendrag:  
Fagforbundet Trøndelag har mottatt mange søknader om utsettelse av å arrangere 
årsmøte i forbindelse med Covid-19. Oversikt over de aktuelle fagforeninger legges ved. 
 
Situasjonen rundt Covid-19 kan gjøre det utfordrende å gjennomføre årsmøter i 
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fagforeningene på vanlig måte innen fristen, som i henhold til Fagforbundets vedtekter er 
31 januar. 
Smittevernstiltakene som vedtas av sentrale og lokale myndigheter må følges, og det 
er grunn til å tro at disse også vil videreføres godt utover i første del av 2021. 
Det gis på bakgrunn av rådende situasjon en anbefaling for alternative metoder for 
gjennomføring av årsmøter i fagforeningene gjeldende for 2021. 
 
Alt 1: Fagforeningen gjennomfører årsmøtet fysisk innenfor smittevernsanbefalingene 
Alt 2: Fagforeningen ber om å utsette årsmøtet 
Alt 3: Fagforeningen gjennomfører årsmøtet på digital plattform 
 
Gjennomføre eller utsette årsmøtet 
Dersom fagforeningen har mulighet til å gjennomføre årsmøtet innenfor 
smittevernsanbefalingene som er gitt av sentrale og lokale myndigheter vil det bli gitt 
anledning til det.  
 
Dersom fagforeningen vurderer at den ikke har mulighet til å gjennomføre årsmøtet på en 
god måte der de demokratiske prinsippene er godt ivaretatt, er det i henhold til 
vedtektene mulig å søke forbundsregionen om å utsette årsmøtet til et senere tidspunkt i 
2021  
 
Dersom årsmøtet utsettes må styret i forbundsregionen gi fagforeningen fullmakt til å 
styre etter budsjett og handlingsplan som fagforeningsstyret foreslår lagt fram på 
årsmøtet i 
2021. Alle verv i fagforeningsstyret prolongeres fram til årsmøtet faktisk kan avholdes 
 

 
Forslag til vedtak:   
Fagforeninger som søker om utsettelse av sitt årsmøte med begrunnelse i 
smittesituasjonen får innvilget søknaden.  

 
18.02.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Tarjei Leistad, Janne Wik 

 
Regionsstyret Trøndelag - 24/21 Vedtak: 
Fagforeninger som søker om utsettelse av sitt årsmøte med begrunnelse i 
smittesituasjonen får innvilget søknaden.  

 
 

 
25/21 Politiske prioriteringer i forkant av Stortingsvalget 2021 
 
Sammendrag:  
Regionstyret inviteres til å diskutere hvilke saker og hvilket budskap vi skal fremme som de 
viktigste fra Fagforbundet Trøndelag i den kommende stortingsvalgkampen, samt hvordan 
vi skal jobbe mot partiene.  
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Fagforbundets forbundsstyre har prioritert en bruttoliste over Fagforbundets viktigste 
saker. Denne ligger vedlagt denne saken. Hvem av disse skal vi prioritere og hvordan skal 
vi fokusere på sakene? 
 
Det har vært gjennomført en samtale med Arbeiderpartiet og det planlegges samtale med 
Senterpartiet, SV og Rødt jamfør vedtak gjort i regionstyret oktober 2020. Dette dreide seg 
om et samarbeid på lengre basis, spørsmålet er hva skal vi bruke disse samtalene til nå i 
forkant av valget. Da fokus naturlig nok også hos de er valgkamp. Hva skal være førende 
for inngang til disse møtene, hva skal vi formidle, og eventuelt hvilke saker skal vi fokusere 
på og bør/kan de være tilpasset til hvilket parti vi møter. Hva skal målet med disse møtene 
være? 
 
En tredje problemstilling som kan drøftes er hvordan vi skal jobbe sammen med de 
politiske partiene. Skal vi invitere dem med på «bobilturne» eller invitere de inn i 
ringeprosjektet? Kan vi være behjelpelige med at våre tillitsvalgte er døråpnere til 
politikere på bedriftbesøk?  
 
Det legges i regionstyret opp til gruppearbeid og plenumsdebatt, som kan konkludere med 
regionstyrets prioriteringer.     
 

 
Forslag til vedtak:   
Regionstyret tar debatten til orientering, og legger opp videre arbeid rundt følgende 
politiske prioriteringer: 
 
 

 
18.02.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Regionstyret jobbet i grupper for å komme med prioriteringer. 
 
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Tarjei Leistad, Janne K. Bjørnerås, Grete Mosand, Hege Rovik, 
Ole Roger Berg, Tina P. Stenkløv, Ørjan Høvik, Roy Hveding, Leif Ketil Lorentsen 

 
Regionsstyret Trøndelag - 25/21 Vedtak: 
Taes til orientering. Det legges frem forslag til pioriteringr på neste regionstyremøte. 

 
 

 
26/21 Referatsaker 
 
Forbundsstyret har godkjent regionens søknad om utsettelse av regionmøte til 1.-2. juni    
2021. 
 
Organisering av medlemmer innen bussbransjen 
 
Orientering fra forbundstyret 
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Regionkonferansen for yrkesseksjoner og utvalg arrangeres 16.-17. juni 
 
Møterommet Adromeda i Folkets Hus Trondheim er overtatt av Fagforbundet Trøndelag 
og ferdig oppusset. Det har fått navnet "Augusta Aasen-salen" etter Trondheims første  
kvinnelige kommunestyrerepresentant fra sosialistisk side. 
 

 
Forslag til vedtak: 

 
18.02.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Tarjei Leistad, Ole Roger Berg, Ørjan Høvik, Tina P. Stenkløv, Else Pettersen, Grete 
Mosand 

 
Regionsstyret Trøndelag - 26/21 Vedtak: 
Tatt til orientering. 

 
 

 
27/21 Godkjenning av protokoll 
 
Protokollen refereres. 

 
Protokoll for regionstyremøte 18.02.21 godkjennes. 

 
18.02.2021 Regionsstyret Trøndelag 
 
Behandling 
Ordet: Tarjei Leistad, Else Pettersen 

 
Regionsstyret Trøndelag - 27/21 Vedtak: 
Protokoll for regionstyremøte 18.02.21 godkjent. 

 
 

 


