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05/21 Godkjenning av innkalling
Innkalling sendt 8. januar 2021.
Innkallingen godkjennes.
20.01.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum
Regionsstyret Trøndelag - 05/21 Vedtak:
Innkallingen godkjent.

06/21 Godkjenning av saksliste
Saksliste sendt ut 13. januar 2021.
Sakslisten godkjennes.
20.01.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum
Regionsstyret Trøndelag - 06/21 Vedtak:
Sakslisten godkjent.

07/21 Styrets beretning for 2020
Sammendrag:
Styrets beretning, første utkast pr uke 2-2021.

Forslag til vedtak:
Taes til orientering og nødvendig oppfølging.

20.01.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Linn Flataunet, Grete Mosand, Tina Stenkløv, Janne Wik,
Øyvind Wiger-Haraldsvik, Tarjei Leistad, Else Pettersen, Roy Hveding, Marie Jonsson
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Regionsstyret Trøndelag - 07/21 Vedtak:
Tatt til orientering og nødvendig oppfølging.

08/21 Regnskap 2020 og Budsjett 2021
Sammendrag:
Foreløpige tall i regnskapet for 2020 viser et overskudd på anslagsvis 3,5millioner kroner.
Sett i lys av koronasituasjonen og at vi for 2019 også hadde et overskudd på 2,5 millioner
kroner viser dette at aktiviteten ikke har vært så lav som man først kunne tro. Regnskapet
legges frem i regionstyremøtet 17. – 18. februar 2021.
Året 2020 ble ikke som vi trodde, og endringene skjedde raskt. Til tross for dette har
mange av aktivitetene blitt gjennomført, noen som digitale arrangement. Oppslutningen
på disse arrangementene viser oss at man med fordel kan benytte digitale løsninger også
etter at koronapandemien er over. Det er lettere å delta på både kurs og andre samlinger
når disse gjennomføres digitalt, spesielt for de med lengst reisevei. Likevel skal vi
etterstrebe å ha flest mulig av samlingene våre fysiske, da det er gjennom de fysiske
møtene vi får den gode dialogen og bygget samholdet i Fagforbundet Trøndelag.
Budsjettet for 2021 er ikke på noen måte klart enda, det legges frem for regionstyret på
møte 17. – 18. februar. Men AU ønsker likevel allerede nå å ha dialog med regionstyret på
hva man kan tenke seg at et overskudd brukes til. Her er det også ønskelig at regionstyret
sier noe om hva pengene kan brukes til.
Valgkamp – kr 300 000,I 2021 er det Stortingsvalg. Etter 8 år med Høyre-statsminister er det nå på tide å endre
den politiske retningen i landet. For å klare det må vi i Fagforbundet Trøndelag bidra til å
få våre medlemmer til stemmeurnene. Vi får ekstra midler til valgkamp fra forbundet
sentralt, men velger likevel å sette av ekstra midler slik at vi kan bidra til en synlig og god
valgkamp i hele Trøndelag.
Opplæring – kr 250 000,De siste årene har regionstyret selv sett at det er behov for ekstra bevilgninger til
opplæring. Opplæring er en av aktivitetene AU ikke ønsker skal være digitale, så der settes
det nå av ekstra midler slik at vi kan gjennomføre de tiltakene som er foreløpig vedtatt i
opplæringsplanen. Tidligere år har noe av opplæringsbudsjettet blitt brukt på leder/HTVsamlinger når det har vært relevant opplæring på disse samlingene. Dette ønsker vi nå å ta
ut av opplæringsbudsjettet slik at det i sin helhet kan brukes til opplæring for
medlemmene.
Samling for leder/HTV – 350 000,AU ser verdien av å samle leder/HTV til felles informasjon og erfaringsutveksling. Ønsker å
styrke dette gjennom å bruke av fjorårets overskudd.
Opplæring regionstyret – 75 000,Flere ganger er det snakket om at regionstyret ønsker å ha en egen samling over flere
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dager utenfor egen region. Samlingen skal brukes til opplæring og mulig besøk i en annen
region.

Forslag til vedtak:
20.01.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Bjørg Storheil, Tarjei Leistad, Marie Jonsson, Ole Roger Berg,
Tina Stenkløv
Regionsstyret Trøndelag - 08/21 Vedtak:
Tatt til orientering.
Regionsstyret mener det er viktig å prioritere valgkamp, opplæring og rekruttering.

09/21 Konkurranseanalyse BSF
Sammendrag:
Buss- og sporveisarbeidernes forening (BSF) henvendte seg i høst til Fagforbundet med
ønske om å få redusert maksimalkontingenten til sine medlemmer. Regionstyret fikk
oversendt saken fra Fagforbundet med en forespørsel om å gjennomføre en
konkurrentanalyse av Yrkestrafikkforbundet, Norsk Jernbaneforbund (NJF) og
Fagforbundet.
Fagforeningen har over en lengere tid hatt rekrutteringsproblemer, samt vanskeligheter
med å beholde medlemmer. Fagforbundet og BSF blir ofte valgt bort til fordel for de to
andre forbundene, spesielt NJF. Da fagforeningen selv fikk en klar forståelse om at det
kunne være kontingentforskjeller som avgjør medlemmer og potensielle medlemmers valg
av forbund, ble det av regionstyret bestemt at leder for yrkesseksjon samferdsel og
teknisk i regionen, Tina Paulsen Stenkløv, og leder i BSF og regionstyremedlem, Ole Roger
Berg, skulle gjøre en konkurrentanalyse av forbundene. Her er det viktig å informere om at
BSF også har en lokal tilleggskontingent fra før.
Etter endt analyse kan man se at de største forskjellene er på kontingentsatsene,
makskontingent og forsikringer. Med en makskontingent og forsikringer på cirka 20.000
kroner i året sparer ansatte omtrent 5.000 kroner i året på å gå over til NJF. Dersom man i
tillegg tar med vår trippelforsikring som delvis også er inkludert i NJF sin kontingent (ikke
helt sammenlignbar) må de ut med cirka 4.000 kroner i året i tillegg. Samlet sum blir da
nærmere 9.000 kroner per år spart ved å bytte forbund. BSF vil vurdere å sette ned sin
lokale tilleggskontingent til 1,45 %, og ber i tillegg om at makskontingenten settes ned til
kr 500 per mnd. for deres medlemmer som en prøveordning på for eksempel tre år slik at
de i hvert fall kan konkurrere med kontingenten. Forsikringsforskjellene får man ikke gjort
noe med.
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Forslag til vedtak:
Konkurrentanalysen tas til orientering i regionstyret og saken sendes til forbundsstyret for
videre behandling.
20.01.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Tina Stenkløv, Marie Jonsson, Ole Roger Berg, Janne
Bjørnerås, Bjørg Storheil, Roar Øverås, Tarjei Leistad
Forslag til vedtak tekkes.
Nytt forslag til vedtak fra Ole Roger Berg.
Regionsstyret Trøndelag - 09/21 Vedtak:
Konkurrentanalysen viser at BSF har store utfordringer i konkurransen med andre forbund
når det gjelder kontingent og forsikring. Vi ber forbundet gjøre det som er mulig for å sikre
at BSF, og dermed vi, fortsatt kan ha en sterk stilling i kollektivbransjen i Trøndelag.

10/21 Medlemsutvikling Fagforbundet Trøndelag 2020
Sammendrag:
Fagforbundet Trøndelag har for første gang siden etableringen klart vervemålet med god
margin. Det gjorde vi i et år med lite aktivitet ute i fagforeningene, men de fleste
fagforeningene fikk vist seg frem for medlemmer og potensielle medlemmer gjennom
meget god innsats under koronapandemien. Fagforbundet var i førersetet i de fleste
kommuner for å finne gode løsninger for både brukere, arbeidstakere, tjenestemottakere
og arbeidsgivere. Gjennom god kunnskap om lov- og avtaleverk jobbet vi frem gode
løsninger for våre medlemmer og det ble lagt merke til.
I møtet legges det frem tallgrunnlag, med utviklingen gjennom hele året.

Forslag til vedtak:
20.01.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Linn Flataune, Grete Mosand
Regionsstyret Trøndelag - 10/21 Vedtak:
Tatt til orientering.
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11/21 Strategi for bruk av sosiale media og nettside
Sammendrag:
Facebook:
Medlemsunderøkelser gjort i Fagforbundet viser at flesteparten av medlemmene er på
Facebook, 80 % av medlemmene er der. 40 % sier også at de forventer å finne
informasjonen de trenger om Fagforbundet der. Raskest voksende av andre sosiale media
plattformer er Snapchat. Medlemsundersøkelsen viser at 60 % av medlemmene er på
Snapchat og 40 % på Instagram. Det gjør at Facebook, Snapchat og Instagram er de
plattformene på sosiale media vi i størst grad må bruke. Samme undersøkelse viser også at
bruken av Snapchat og Instagram er vesentlig større blant de yngre medlemmene.
I dag har Fagforbundet Trøndelag en side på Facebook. Det er en ansatt som er
administrator for siden, og noen frikjøpte tillitsvalgte har redaktørtilgang. Det vi si at de
kan redigere siden og publisere innhold. Siden har 2986 følgere som «liker» siden. Det er
utover dette også en kanal flere er innom. For eksempel var det i oktober måned 8236
som så på innhold på siden. Siden er ujevnt oppdatert, og kan med fordel brukes mer
aktivt enn vi gjør i dag.
Ungdomsutvalget har en egen Facebook side, de har også en Instagram profil. Dette er en
strategi forbundet har for å nå ut til unge medlemmer. Utover dette bør alt innhold være
på hovedsidene våre.
Arbeidsgruppen anbefaler en større satsing på Facebook. Facebook siden vår er en mer
offisiell kommunikasjonskanal ut mot tillitsvalgte, medlemmer og samfunnet. Den må
oppdateres jevnlig, og det må satses på kampanjer som kan øke antall liker klikk og følgere
av siden.
Snapchat
For å styrke Fagforbundet Trøndelag på sosiale medier anbefales det å opprette en
Snapchat konto for Fagforbundet Trøndelag. Dette som en mer uformell kanal der vi deler
mer av det vi gjør. Her bør alle ha tilgang til å logge seg på og dele aktivitet. Utover dette
har arbeidsgruppene følgende tanker om hvordan vi skal bruke en Snapchat konto:
· Enkel mailadresse og enkelt passord slik at det blir lett å logge av og på for alle som
skal bruke det
· Tillitsvalgtsuka og forbundsuka: «Takeover» av tillitsvalgte og fagforeninger – dette
bør planlegges med de det gjelder litt i forkant
· Fase 2: Marie snapper litt – evt en eller to av deltakerne får i oppgave å dokumentere
Fase 2 fra deres side av kurset (vise samhold, opplæring, gruppearbeid, osv)
· Høre om tillitsvalgt innenfor en yrkesgruppe vil dokumentere en dag i deres yrke. For
eksempel badevakt, kontoransatt, aktivitør, kirkegårdsarbeider, unge yrkesaktive.
Synliggjøre yrkesgruppene våre og deres arbeidshverdag
· Studentkontakt Vilde/Kristaver – Synliggjøre studentarbeidet
· Fagforbundet Ung Trøndelags aktivitet
· Valgkamp
· Møter vi noen «kjente fjes», få de til å si noen ord til «snapchatten» vår – for eksempel
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forbundsleder, stortingspolitikere, bystyrerepresentanter, fylkesordførere, o.l

Ellers bare synliggjøre det Fagforbundet Trøndelag driver med og representere forbundet
på en god måte. Spiller man inn videoer er det viktig å tekste noe av hovedbudskapet.
Mange ser snapvideoer uten lyd. Men trenger ikke nødvendigvis full tekst av alt som sies.
Instagram
Arbeidsgruppen har vurdert at Instagram også er en naturlig å være for Fagforbundet
Trøndelag. Men i nåværende situasjon anbefales det å utvikle oss på Facebook og starte
opp på Snapchat istedenfor å legge til Instagram i tillegg. Instagram kan vurderes når vi ser
at akiviteten øker på de to andre plattformene.
Hjemmeside
Hjemmesiden er i dag hovedsakelig administrert av ansatte. Det produseres lite
«nyhetssaker». Det mest brukte innholdet er nok statiske oversikter over hovedtillitsvalgte
og fagforeninger, samt kalenderen. Det er flere utfordringer med nettsidene både av
teknisk og praktisk art, som for eksempel at vår aktivitetskalender kommer opp sentralt på
fagforeningene sine nettsider. Det gjør at vi ikke ikke kan benytte kalenderen fullt ut til alt
regionens innhold. Det blir tatt et møte med informasjonsavdelingen for å se om det er
mulig få løst de utfordringene en ser med hjemmesiden.
Arbeidsgruppen anbefaler at hjemmesiden blir brukt mer aktivt, også muligheten til å lage
nyhetssaker. Her kan en for eksempel skrive en sak om det som skal skje, som en
leder/HTV samling der en legger invitasjon og program i saken. Videre kan det skrives ting
som har skjedd for eksempel et leserinnlegg som også kan legges på hjemmesiden vår. I
tillegg bør det jobbes med å få lagt inn hele aktivitetskalenderen til forbundsregionen,
forutsatt da at ikke alt vises til fagforeningene.
Nyhetsbrev
For å bli mere synlig i organisasjonene, kan det forsøkes å utarbeides et månedlig
nyhetsbrev. Om en får knyttet dette opp mot saker som hentes fra hjemmesiden, kan et
sånt nyhetsbrev være enkelt å lage samt bidra til at vårt arbeid blir mer synlig. Et
nyhetsbrev vil også kunne være en ny informasjonskanal til fagforeningene som
inneholder ting det må opplyses om. Det arbeides videre med å finne tekniske løsninger
for et nyhetsbrev.
Konklusjon
Arbeidsgruppen foreslår følgende:
· Større satsing på Facebook, med mer innholdsproduksjon og kampanjer for å få opp
antall følgere
· Etablere en Snapchat konto for Fagforbundet Trøndelag
· Utvikle hjemmesiden med mål om at det er et godt oppslagsverk for fagforeningene,
samt produsere mere «nyhetssaker»
· Etablere et månedlig nyhetsbrev fra forbundsregionen

Forslag til vedtak:
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«Skriv her»

20.01.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Tarjei Leistad, Bjørg Storheil, Hege Rovik, Ørjan Høvik, Rene Hedmark-Holm, Tina
Stenkløv, Arnt Sigurd Kjøglum, Øyvind Wiger-Haraldsvik, Marie Jonsson, Ole Roger Berg,
Linn Flataunet
Regionsstyret Trøndelag - 11/21 Vedtak:
· Større satsning på Facebook, med mere innholdsproduksjon og kampanjer for å få
opp antall følgere
· Etablere Snapchat konto for Fagforbundet Trøndelag
· Utvikle hjemmesiden med mål om at det er et godt oppslagsverk for
fagforeningene, samt produsere mere nyhetssaker
· Etablere et månedlig nyhetsbrev fra forbundsregionen

12/21 Valgkampplan 2021
Sammendrag:
Det fremmes i denne saken forslag til plan for den faglige valgkampaktiviteten til
Fagforbundet Trøndelag.
Fagforbundets målsetting er at organisasjonen skal bidra til at medlemmene bruker
stemmeretten sin for et regjeringsskifte. Regionsstyret ba fagligpolitisk utvalg utarbeide
en valgkampplan. Utvalget hadde møte 6. januar 2021 og fremmer her planen for den
kommende valgkampen.
Aktiviteten i valgkampen er usikker grunnet en stadig endret situasjon rundt Covid-19. På
bakgrunn av dette må type og grad av fysisk aktivitet vurderes fortløpende. Planen legger
også til rette for noen digitale møter med fagforeningene, samt utstrakt bruk av ringing.
Forbundet setter i gang et ringeprosjekt, og er en målsetting av flest mulig benytter seg av
ringeverktøyet. Planen må være et levende verktøy, og vil derfor kunne endres underveis.
Regionstyret vil få forelagt seg jevnlig rapportering på aktiviteten.
Økonomisk vil vi få et eget valgkamptilskudd, samt at vi bør sette av midler fra eget
budsjett for å dekke forventede utgifter i valgkampen. Ofte blir det også overført egne
storbytilskudd i valgkampen, dette kanaliseres gjennom forbundsregionen. I tiden frem
mot valgkampen vil det fagligpolitiske utvalget fungere som valgkamputvalg, og det er lagt
opp til månedlige møter. Det foreslås videre at utvalget suppleres med nødvendig
kompetanse og tillitsvalgte ved behov. Dette kan være yrkesseksjonene, fagforeninger etc.
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Forslag til vedtak:
Plan for valgkampen i Fagforbundet Trøndelag godkjennes.

20.01.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Tarjei Leistad
Regionsstyret Trøndelag - 12/21 Vedtak:
Plan for valgkampen i Fagforbundet Trøndelag godkjent.

13/21 Referatsaker
- Informasjon fra Kompetansesenteret
Det savnes tilbakemedling fra Kompetansesenteret.
- Streikeinfo
Streiken i KA området er avsluttet.
Det pågår streik i NHO 543 og 481 områdene. Dette gjelder private
helseinstuisjoner.
Streiken trappes opp.
Det skal være fanemarkering på Levaner og i Trondheim.
- Møtekalender
9. mars er det digitalt møt for regionsstyret med forbundets arbeidsutvalg
- Info fra yrkessekjson kirke, kultur og oppvekst
Endring av organisering av medlemmene i Espira barnehagene.
Situasjon rundet ti private barehager i Steinkjer.

Forslag til vedtak:
20.01.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Ørjan Høvik, Grete Mosand, Roar Øverås, Ole Roger Berg, Leif
Ketil Lorentsen, Tarjei Leistad, Janne K. Bjørnerås, Øyvind Wiger-Haraldsvik, Bjørg Storheil
Regionsstyret Trøndelag - 13/21 Vedtak:
Referatsakene tatt til orientering og nødvendig oppfølging.
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14/21 Godkjenning av protokoll
Protokollen refereres i møtet.
Protokoll fra regionstyret 20. januar 2021 godkjennes.
20.01.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Else Pettersen
Regionsstyret Trøndelag - 14/21 Vedtak:
Protokoll fra regionstyret 20. januar 2021 godkjent.

Side 11 av 11

