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 Info fra leder 
 Sammendrag: 

• Styremøte i LO Orkland og omegn den 30. august. Vanlige saker ble 

behandlet. Saken om LO Trøndelag sin turne ble diskutert mest. Planlegging 

med bedriftsbesøk og underholdning på kvelden.  

• Koordineringsutvalg i ReTrans hadde møte på kontoret til Fagforbundet 

Stjørdal, 1. september. Tre tillitsvalgte i ReTrans og fagforeningslederne fra 

Melhus, Orkland, Stjørdal og Kristiansund, yrkesseksjonsleder fra Møre og 

Romsdal og fra Trøndelag deltok i møte. Saker var blant annet ferieavvikling, 

innleie fra vikarbyrå, innkjøringer i forbindelse med helligdager. Likhet mellom 

de forskjellige oppdragsgiverne. De føler ikke at det er et selskap, men tre 

selskap. Bedre dialog mellom tillitsvalgte og ledelse.   

Det blir økt møteaktivitet fremover for å belyse disse punktene. 

Kompetansesenteret kommer etter hvert inn og bistår med møter og hjelp. 

• Møte i område 2; Den 8. september ble det gjennomført teams-møte for 

leder/nestleder og hovedtillitsvalgte. Det var mange som ikke var med, så det 

blir et fysisk møte i desember. Fagforbundet Orkland står som arrangør.  

• Leder og hovedtillitsvalgt-samling den 15 og 16. september. Møte ble 

arrangert på teams. I tillegg til leder og hovedtillitsvalgte så var ledere for 

yrkesseksjonene invitert til dag to. 

• Samling for delegatene som skal representere landsmøte i oktober. Innmeldte 

saker fra Trøndelag ble gjennomgått og vurdert for videre behandlinger. Den 

største saken som kommer opp i landsmøte er spørsmålet om kontingent for 

medlemmene i fremtiden. 

• Vi har fått en henvendelse fra Fagforbundet Melhus om å holde felles 

styremøte i november. Sted og dato avtales mellom lederne i disse 

fagforeningene.   

   

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

 

 Forslag til vedtak: 
 Til orientering. 
 

 
35/22 Regnskap / budsjett 
 Sammendrag: 

Kasserer går gjennom regnskap så langt i 2022. 

 
 
 
 



 
Følgende hadde ordet: 
Jan-Rune Erlandsen 
Ragnar Martin Opøien 
Bente Fagerli 
Brit Ingeborg Hansen 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringen til etterretning.  

__________________________________________________________________________ 
 
36/22  Medlemsoversikt 
  Sammendrag: 
  Medlemsoversikt pr. 30.09.22 

Leder i Fagforbundet Trøndelag hadde et innlegg på samlingen for ledere og 
hovedtillitsvalgte om vervepotensialet.  
For 2023 skal fagforeningene fastsette vervemåltallet sitt selv.  
Det betyr at alle må gjøre en kartlegging for sin fagforening, en kartlegging 
som viser vervepotensiale innenfor hvert tariffområde.  

 
 

Eksempel: 

Fagforening:     

    

    

Tariffområde: antall medlemmer antall ansatte vervepotensiale 

KS 215 300 51 

KA 3 5 1,2 

Spekter 40 140 60 

NHO   0 

Virke   0 

PBL   0 

 
 
  Følgende hadde ordet: 
  Ragnar Martin Opøien 
  Nina Olsen 
  Elisabeth Opphaug 
  Bente Fagerli 
  Nina Øberg 
       
  Forslag til vedtak: 
  Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
 
 
 



 
___________________________________________________________________________ 
 
37/22  Tillitsvalgtuke 
  Sammendrag: 

Uke 44 er tillitsvalgts-uke. Yrkesseksjonslederne skaffer seg en oversikt på 

plasstillitsvalgte som er på valg. Det skal også gjennomføres valg av 

hovedtillitsvalgte. Valgkomiteen er informert, og setter i gang en prosess for 

valget.  

Vi må ha fokus på plasstillitsvalgte denne uka.    

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Nina Olsen 

Bente Fagerli 

 
  Forslag til vedtak: 

Styret diskuterer hvordan vi skal ha fokus på tillitsvalgte, og trigge de i 
arbeidet som de skal utføre på sine arbeidsplasser. 

___________________________________________________________________________ 
 
38/22  Innkommende saker 
  Sammendrag: 

 
Sak 1: 
Medlem søker om å støtte til NM i brannsport i Stavanger. Det å være uttatt 

til å representere Orkland brann og redning er positivt for fagforbundet og 

Orkland kommune. Søker om å få dekt utgifter i henhold til billag. 

 
Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 

 

Forslag til vedtak: 
Styret gir kr. 3929,- til støtte for NM i brannsport. 
 
Sak 2: 

Jeg går på fagbrevkurs som renholdsoperatør. Kurset koster 24000 kr. 

fagforbundet sentralt dekker 50%, håper dere også kan være med å gi litt i 

stipend.   

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gir kr. 3000,- i stipend til fagbrevkurs for renholdsoperatør. 
 
 



 
Sak 3: 
Søknad om støtte til kursdeltakelse Grøtte barnehage  

Grøtte barnehage har et uttalt mål om at «det skal være like naturlig å være 

ute som inne». Ut ifra den målsetningen har vi utarbeidet en utegruppe for 

alle skolestarterne våre. Vi er ute fra tidlig om morgenen og spiser medbrakt 

frokost i «uteboden» eller i den nye helårslavvoen vår. Orkdal sanitetsforening 

sponset oss med hele 25.000kr for at vi kunne realisere byggeprosjektet vårt 

med helårslavvo med ovn som står tørt på en nybygd platting. Vi tilbringer 

dagene rundt i nærmiljøet vårt, både ned i sentrum og oppe i skogen. I skogen 

holder vi på med å bygge opp en camp med naturlekeplass sammen med 

barna. I forbindelse med naturlekeplassen vår har vi leid inn Tor Egil Bagøien 

til kurs for flere av våre ansatte. Vi har fått noen «gratisplasser» på kurset, 

men tre av fagforenings medlemmer må betale 1600 kroner for deltakelse. 

Samt må vi betale for materiell som er nødvendig for å bygge en trygg og 

naturvennlig lekeplass.   

Vi søker om støtte til kursdeltakelse for tre av medlemmene våre på 4800kr 

og 2000kr til materiell som er nødvendig til kurset.   

Vi søker om totalt 6800kr.  

  
Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 

 
Forslag til vedtak: 
Styret dekker kurs og materiell til fagforbundets medlemmer på kr. 6800,- 
 
Sak 4: 
Søknad om støtte til deltagelse på Public 360 brukerforum 29.nov - 1.des.  
Årets brukerforum arrangeres i Oslo 29.nov – 01.des 2022. Orkland kommune bruker 
Public 360 (p360) som saksbehandlersystem, og det ble tatt i bruk 01.01.2020. Det er 
flere integrasjoner mot flere fagsystemer i p360. Public 360 brukerforum er et 
arrangement som gir muligheten til fordypning i temaer knyttet til sak og arkiv med 
interessante foredragsholdere. Det er en arena for nettverksbygging og faglig 
utvikling. Det er viktig for oss å få faglig påfyll, og ikke minst knytte kontakt med 
andre med samme arbeidsoppgaver. Programmet på disse konferansene bruker å 
være interessante og varierte 
To deltakere  
Det søkes herved om kr. 27750,-  
Arrangement inkl. overnatting Kr. 24750,-  
Fly t/r Kr. 2600,-  
Parkering Kr. 400,-  
Totalt Kr. 27750,  

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Bente Fagerli 

Nina Olsen 

Marit Halsetrønning 



 
Forslag til vedtak: 

Styret gir kr. 7000,- i støtte pr medlem, til Public 360 brukerforum, mot 
dokumentert utlegg. Sendes i PDF. 
 
Sak 5: 
Søknad om støtte til Fagdager arkiv 16.nov - 17.nov 2022  

Årets fagdager arkiv i regi av Fagforbundet arrangeres i Oslo 16. – 17.nov. 

Fagdagene gir oss mulighet til nettverksbygging, og få faglig utvikling. 

Temaene er veldig aktuelle i forhold til jobben vi på arkiv utfører. Konferansen 

er gratis og er inkludert lunsj og middag. Søker herved kr. 9500,- for dekning 

av transport, overnatting og parkering. 

To deltakere. 

 
Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 
 
Forslag til vedtak: 

Styret gir inntil kr. 7000,- pr medlem, mot dokumenterte utlegg i PDF. 
 
Sak 6: 
Samling for plasstillitsvalgte. Yrkesseksjonslederne kaller inn sine 
plasstillitsvalgte til en samling med overnatting. De kan invitere 
yrkesseksjonsleder fra regionskontoret og hovedtillitsvalgte. Fagforbundet 
søkte om midler fra regionen om å gjennomføre en slik samling. Vi fikk kr. 
22 000,- i støtte for en slik samling. 
 
Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 
Bente Fagerli 
Nina Olsen 
Marit Halsetrønning 
Jan Arne Øberg 
 
Forslag til vedtak: 
Styret dekker utgiftene som ikke dekkes ut over det som Fagforbundet 
Trøndelag gir i støtte. 
 

VEDTAK: 

1. Forslag enstemmig vedtatt. 

2. Forslag enstemmig vedtatt. 

3. Forslag enstemmig vedtatt. 

4. Forslag enstemmig vedtatt. 

5. Forslag enstemmig vedtatt. 

6. Forslag enstemmig vedtatt. 

__________________________________________________________________________ 
 



 
39/22  Godkjenning av protokoll 
  Sammendrag: 
  Gjennomgang av protokoll. 
 
  Forslag til vedtak: 
  Styret godkjenner protokoll som fremlagt. 
 
  VEDTAK: 
  Protokoll godkjent. 
___________________________________________________________________________ 

 
40/22  Fordeling av frikjøpsressurser i forbundsregionen 
  Sammendrag: 

I regionstyremøte den 20.september ble det vedtatt at fagforeningene også 

skal få uttale seg om hvordan man fordeler 800% frikjøp, gjeldende fra 1.april 

2023. Vi sender derfor ut fire modeller på høring, slik at vi skal ha så bredt 

grunnlag som mulig før regionstyremøte 4.-5. oktober innstiller til rep.skapet, 

som skal ta den endelige beslutningen 9. – 10. november. 

 

Vedlegg: 

• Høringsbrev frikjøp 

• Mål ressurser og arbeidsform 

 

Følgende hadde ordet: 

Ragnar Martin Opøien 

Nina Olsen 

Elisabeth Opphaug 

Bente Fagerli 

Jan Arne Øberg 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar stilling til fremlagte modeller for frikjøp. Styret sender inn forslaget 

på hvilken modell som ønskes fra Fagforbundet Orkland. Fristen for å sende 

inn er 30. september kl. 12.00. 

 

  VEDTAK: 
  Styret går for modell 4. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
41/22  Suppleringsvalg 
  Sammendrag: 

Leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst har trekk seg som leder for 

yrkesseksjonen. Yrkesseksjonsleder følte at tiden ikke strekte til for å få utført 

sine oppgaver i fagforbundet på en god måte. Leder følte på dårlig 



 
samvittighet ovenfor styret og fagforeningen, og valte derfor å trekke seg fra 

vervet.  

Ifølge vedtektene kan styret gjøre suppleringsvalg av leder til yrkesseksjonen. 

§11.5.2 avsnitt 11. 

Tidligere leder for yrkesseksjonen er kontakte om å stille som leder ut 

inneværende periode (frem til årsmøte 2024).  

   
Følgende hadde ordet: 
Ragnar Martin Opøien 

 
  Forslag til vedtak: 
  Forslag til midlertidig yrkesseksjonsleder framlagt. 
 
  VEDTAK: 
  Forslag vedtatt. 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 
  Ida Marie Erlandsen 
  Referent 


