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Utvalg: Fagforeningsstyret 
Møtested: Bergmannskroa, Løkken 
Møtedato: 14.06.2022 Tid: 17.00-19.00 
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 Robert Selnes    Styremedlem 
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 Heidi Øberg    Ungdomsutvalg 
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 Toril Beate Sundli Rosmo  YHS 
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 Info fra leder 
 Sammendrag: 

• 9. mai var det et vellykket arrangement med foredrag fra helse- og 

overdoseteamet fra Trondheim. Kjetil Karlsen hadde et flott innlegg, og 

fortalte om utfordringen til rusavhengige i Trondheim. Karin Leknes Røttereng 

fortalte om forbyggende rusarbeid i Orkland kommune. Så ble det sang fra 12 

år gamle Lea Angelica fra Løkken Verk. Meget dyktig sanger som har valgt 

opera som sitt musikkfelt. Det var stor oppslutning fra medlemmene på dette 

arrangementet. 

• Det har vært avholdt medlemsmøter i fagforeningen; 

o Meldal helsetun 

o Evjen Barnehage 

o Løkken Verk Montessoriskole 

• Teamsmøte i koordineringsleddet for ReTrans. Det er leder i Fagforbundet 

Kristiansund som leder dette utvalget. Det var ledere fra fagforeningen, 

hovedtillitsvalgt og en plasstillitsvalgt i ReTrans som også deltok. De har noen 

utfordringer med å holde på arbeidstakerne. Det skal være nytt møte før 

sommeren, så er det plan å samles til fysisk møte etter sommerferien.  

• Lønnsoppgjøret er i havn. Det finnes mere utfyllende informasjon på 

Fagforbundets hjemmesider.  

• Møte i koordineringsledd for brann og redning i kommunene Frøya, Hitra og 

Orkland. Tillitsvalgte, leder i berørte kommuner, kompetansesenteret og 

representant fra regionskontoret var i møte. Møtet var på teams. Det ble 

diskutert om hvor langt prosessen var kommet, og hvordan veien videre skulle 

være. Leder i Fagforbundet Hitra, som er leder av utvalget, kontakter de 

respektive kommuner, kommunaldirektører.  

• Samling for lærlinger. Ungdomsutvalget inviterte lærlinger i fagforeningen til 

samling. Det ble ikke den store oppslutningen av deltakere. Det ble servert 

pizza og delt ut gaver til de som møtte opp.   

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

 

 Forslag til vedtak: 
 Til orientering. 
 

 
25/22 Regnskap / budsjett 
 Sammendrag: 

Kasserer går igjennom regnskap, så langt i 2022. 

 
Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 



 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar gjennomgangen til etterretning.   

__________________________________________________________________________ 
 
26/22  Medlemsoversikt 
  Sammendrag: 
  Medlemsoversikt pr. 31.05.22 
 
  Følgende hadde ordet: 
  Ragnar Martin Opøien 
  Bente Fagerli 
     
  Forslag til vedtak: 
  Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
27/22  Handlingsplan 
  Sammendrag: 

En gjennomgang av handlingsplan. Hvordan vi ligger an med de aktivitetene 

og oppfølgningen av denne.  

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

 
  Forslag til vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning. 
___________________________________________________________________________ 
 
28/22  Innkommende saker 
  Sammendrag: 

1. AOF i samarbeid med fagforbundet holder kurs for renovasjonsselskaper i 

service og kommunikasjon. Det er ReMidt og Retura som er invitert til kurset. 

Målgruppen er de som jobber ute på gjenvinningsstasjonene, på sentralbord, 

og andre som har kundekontakt på eller utenfor kontoret. Det er hvordan vi 

skal opptre ovenfor vanskelige kunder, og hvordan vi skal fremlegge ting både 

verbalt og skriftlig. Så kan arbeidstakerne bli utsatt for vold og verbalt angrep 

fra kunder. Fagforbundet Orkland dekker kursavgift for sine medlemmer. 

Ikke-medlemmer kan også delta, men da er det arbeidsgiver som betaler for 

disse. Dette er et spleiselag mellom fagforbundet og arbeidsgiver, for å styrke 

kompetansen til våre medlemmer og øvrige ansatte. Kursavgift er på kr. 

35 000,- som dekkes av fagforbundet, leie lokale, overnatting, osv. dekkes av 

arbeidsgiver. 

 



 
 

Forslag til vedtak: 

Styret støtter kursavgiften på kr. 35 000.- til sine medlemmer. Fagforbundet 

fakturere øvrige deltakere sin arbeidsgiver.  

Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 
 

2. For å profilere Fagforbundet Orkland litt ekstra i Fagforbundsuka så deler 

fagforbundet ut t- skjorter til medlemmer som møter opp på vår stand ved 

Orklandbadet. Ved bestilling av 700 t-skjorter så er det kr. 48,- pr stk. T-

skjortene er sorte med trykk av Fagforbundet sin logo på venstre side.  

 

Forslag til vedtak: 

Det kjøpes inn 700 stk. t-skjorer til utdeling til medlemmer som møter ved 

fagforbundets stand ved Orklandbadet. Det som måtte bli igjen, kan 

plasstillitsvalgte dele ut på sine arbeidsplasser. Blir det stor etterspørsel, kan 

det etterbestilles så flere medlemmer kan få ei skjorte.  

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

 

3. Reiseregninger: Det er ulik praksis på innleveringen av reiseregninger til 

Fagforbundet Orkland. Det er når Fagforbundet Orkland står som arrangør av 

kurs eller seminar at det kan leveres reiseregning til Fagforbundet Orkland. Er 

våre medlemmer med på arrangement som er i regi av regionen så leveres 

reiseregninger til dem. Hensikten med reiseregning er at den som har faktiske 

utgifter skal få disse dekket. Det er utlegg ved bruk av egen bil, km-

godtgjørelse, ferje/bom kostnader, parkering og tillegg for passasjerer. 

Billetter for offentlig transport dekkes også. Kurs- og seminar-avgifter, samt 

overnatting dekkes som hovedregel av fagforbundet. 

 

Forslag til vedtak: 

Det utbetales det faktiske utlegg som medlemmet måtte ha i forbindelse med 

kurs eller seminar som er i regi av Fagforbundet Orkland. Km-godtgjørelse 

etter antall km, (fra hjemmet til kurssted), ferje / bomavgifter, parkering (mot 

billag), passasjer tillegg, reise med offentlige transportmidler. Har medlemmet 

utlegg for mat eller overnatting dekkes diett med overnatting. Betaler 

fagforbundet mat og overnatting dekkes ikke dette. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Bente Fagerli 

Nina Olsen 

 



 
 

4. «Jeg har meldt meg på kurset i Barne- og ungdomsarbeiderfaget- Fagbrev- vår 

2022- Virtuelt klasserom. I den forbindelse ønsker jeg å høre om det er noen 

muligheter for å søke om stipend, som kan dekke kurset med lærermaterialer 

eller deler av utgiftene. Kurset startet den 21.april og avslutter den 

17.november 2022Det er Studieforbundet AOF-midt- Norge som holder 

kurset og mitt kurs nr. er: 352155 

Kurset koster kr.23.900,- + lærerbøker på kr. 2.187,-  

Legger ved bokliste og utgiftene på bøker som jeg har betalt så langt. Har ikke 

fått regning på kursavgiften enda. 

  

Håper på positivt svar!» 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir kr. 3000,- i stipend.  

Oppfordrer også medlemmet til å søke stipend hos Fagforbundet sentralt. 

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

 

5. «I forbindelse med mitt fagbrev, så søker jeg økonomisk støtte, får støtte av 

fagforbundet sentralt de dekker halvparten av 23904 kr. I den forbindelse 

håper jeg å få noe/hele (11952 kr) kompansert av fagforbundet lokalt.» 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir kr. 3000,- i stipend.  

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

 

6. Et medlem har bestått fagprøve i helsefag og har betalt autorisasjonen. Søker 

om å dekke denne utgiften. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret dekker autorisasjonen mot fremlagt kvittering. 

 

VEDTAK: 

1. Enstemmig vedtatt. 

2. Enstemmig vedtatt. 

3. Enstemmig vedtatt. 

4. Enstemmig vedtatt. 

5. Enstemmig vedtatt. 

6. Enstemmig vedtatt. 

 



 
___________________________________________________________________________ 
 
29/22  Godkjenning av protokoll 
  Sammendrag: 
  Gjennomgang av protokoll. 
 
  Forslag til vedtak: 
  Styret godkjenner protokoll som fremlagt. 
 
  VEDTAK: 
  Protokoll godkjent. 
___________________________________________________________________________ 

 
 
  Ida Marie Erlandsen 
  Referent 


